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Implementacja bazy danych 
W budowanym systemie zostało zastosowane mapowanie obiektowo relacyjne w celu generowania 

schematu bazy danych. Użyty do tego został pakiet narzędziowy FluentNHibernate. Dzieki niemu 

możliwe jest automatyczne generowanie schematu bazy danych na podstawie utworzonego modelu 

dziedziny. Proces mapowania wygląda następująco: 

 W pliku konfiguracyjnym app.config należy wprowadzid konfigurację ścieżki dostępu do bazy 

danych i konfigurację NHibernate 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 
<configuration> 
  <connectionStrings> 
    <add name="DataAccessLayer.Properties.Settings.ConnectionString" 
      connectionString="Data Source=LUKE-PC;Initial Catalog=MockDB;Integrated 
Security=True" 
      providerName="System.Data.SqlClient" /> 
  </connectionStrings> 
  <hibernate-configuration xmlns="urn:nhibernate-configuration-2.2"> 
    <session-factory> 
      <property name="connection.provider"> 
        NHibernate.Connection.DriverConnectionProvider 
      </property> 
      <property name="dialect"> 
        NHibernate.Dialect.MsSql2008Dialect 
      </property> 
      <property name="connection.driver_class"> 
        NHibernate.Driver.SqlClientDriver 
      </property> 
      <property name="connection.connection_string"> 
        Data Source=LUKE-PC;Initial Catalog=MockDB;Integrated Security=True 
      </property> 
      <property name="proxyfactory.factory_class"> 
        NHibernate.ByteCode.Castle.ProxyFactoryFactory, NHibernate.ByteCode.Castle 
      </property> 
    </session-factory> 
  </hibernate-configuration> 
</configuration> 

 

 W każdej klasie modelu dziedziny należy zdefiniowad właściwości które mają byd używane. 

Muszą byd one zdefiniowane jako public virtual. Klasa Entity<T> zawiera pole Id aby uniknąd 

konieczności dodawania go w każdej klasie 

    public class RecruitmentInfo : Entity<RecruitmentInfo> 
    { 
        public virtual string Message 
        { 
            set; 
            get; 
        } 
 
        public virtual DateTime AppointmentDate 
        { 
            set; 
            get; 
        } 
 
 



 
        public virtual Candidate Candidate 
        { 
            set; 
            get; 
        } 
    } 

 

 Dla każdej klasy należy zdefiniowad mapowanie 

    public class RecruitmentInfoMap : ClassMap<RecruitmentInfo> 
    { 
        public RecruitmentInfoMap() 
        { 
            Id(x => x.Id).GeneratedBy.Guid(); 
            Map(x => x.Message).Not.Nullable(); 
            Map(x => x.AppointmentDate); 
            References(x => x.Candidate); 
        } 
    } 

 

 Należy napisad metodę udostępniającą sesję do bazy danych 

public static ISessionFactory CreateSessionFactory() 
{ 
        return Fluently.Configure() 
   
 .Database(MsSqlConfiguration.MsSql2008.ConnectionString(Properties.Settings.Defa
ult.ConnectionString)) 
       .Mappings(m => m.FluentMappings.AddFromAssemblyOf<Mapping.CandidateMap>()) 
       .ExposeConfiguration(BuildSchema) //komentujemy to w trybie normalnej pracy 
       .BuildSessionFactory(); 
} 
 
private static void BuildSchema(Configuration config) 
{ 
        //Restartuje schemat bazy danych - używane gdy zmienia się struktura bazy 
        new SchemaExport(config).Drop(false, true);  
        // Buduje nowy schemat bazy danych 
        new SchemaExport(config).Create(false, true); 
} 

 

 Operacje na bazie wykonujemy tak jak na obiektach. NHibernate zadba samodzielnie o 

wywołanie odpowiedniej komendy SQL 

        public void SaveNewCandidate(Candidate a_newCandidate) 
        { 
            var sessionFactory = SessionFacade.SessionInstance; 
 
            using (var session = sessionFactory.OpenSession()) 
            { 
                using (var transaction = session.BeginTransaction()) 
                { 
                    session.SaveOrUpdate(new Candidate() 
                    { 
                        FirstName = a_newCandidate.FirstName, 
                        LastName = a_newCandidate.LastName, 



                        Email = a_newCandidate.Email, 
                        Telephone = a_newCandidate.Telephone 
                    }); 
                    transaction.Commit(); 
                } 
            } 
            Console.WriteLine(DateTime.Now + ": Zapisano nowego kandydata"); 
        } 
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Wdrażanie systemu do użytkownika 
W związku z rozproszoną architekturą systemu wdrażanie będzie przebiegad dwuetapowo: pierwszy 

będzie dotyczył instalacji serwera, a drugi instalacji aplikacji klienckiej.  

Wymagania: 

 MS Sql Server 2008 

 .NET Framework 4.0 

Etapy wdrożenia: 

 Utworzenie pustej bazy danych  

 Konfiguracja połączenia do bazy danych i NHibernate w pliku konfiguracyjnym app.config 

 Pojedyncze wywołanie tworzenia schematu bazy danych przy użyciu metody 
 ExposeConfiguration(BuildSchema) 

 Uruchomienie servera HRSupporterServer na serwerze firmowym 

 Utworzenie pakietów Click-Once aplikacji klienckich i udostępnienie ich poprzez IIS 

 Instalacja aplikacji klienckiej na komputerach pracowników 

 Dodanie użytkowników i nadanie uprawnieo 

Opracowanie doświadczeń wynikających z realizacji projektu 
Używane przeze mnie były 3 technologie:  

 WPF z biblioteką Prisma do tworzenia interfejsu użytkownika 

 WCF do komunikacji pomiędzy serwerem i klientem poprzez protokół tcp i wiadomości SOAP 

 FluentNHibernate do mapownia obiektowo-relacyjnego 

Początkowo nauka Prisma sprawiła spore trudności ponieważ wspomaga wiele wzorców do budowy 

kompozytowych aplikacji. Narzut na początkowy etap implementacji jest duży, więc pakietu tego nie 

należy używad do małych projektów. Natomiast po zapoznaniu się ze stosowanymi metodami 

budowa aplikacji znacząco przyśpiesza w stosunku do standardowego sposobu tworzenia aplikacji w 

technologii WPF. Ponadto podział na niezależne moduły ogromie ułatwia pracę przy dłuższym 

rozwijaniu projektu i jego późniejszym utrzymaniu. 

Technologia WCF jest dobrze udokumentowana i hostowania pierwszego serwisu nie zajmuje więcej 

niż godzinę. Następne z kolei serwisy tworzone analogicznie można postawid w przeciągu kilku minut, 

znając używaną konfigurację. 

Mapowanie obiektowo relacyjne przy użyciu FluentNHibernate analogicznie zajmuje pewien czas na 

jego poznanie i konfigurację pod używaną konfigurację bazy danych. Jest to jednak w pełni 

rekompensowane w późniejszych etapach przy częstej modyfikacji bazy danych, ponieważ po 

poprawieniu zmienianych parametrów modelu dziedziny, schemat tworzony jest automatycznie. 

Tak więc, wszystkie użyte technologie wymusiły koniecznośd poznania ich na początku używania. 

Natomiast ich późniejsze użycie znacznie przyśpiesza pracę nad rozwojem aplikacji.  
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