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1 CONTINGUT DE LA MEMÒRIA  
 

La present memòria explica en què consisteix el projecte que porta per títol 

“Transformació de consultes multidimensionals a ETL”, a més, mostra els passos que 

s’han seguit per a l’elaboració del projecte i els resultats finals. Aquest apartat pretén 

mostrar una visió resumida dels diferents apartats de la memòria. 

 Introducció: Explica el context en el que està situat el projecte i les motivacions 

per a dur-lo a terme. A més explica també de forma resumida en què consisteix 

i quins objectius es volen assolir. 

 Gestió del projecte: Mostra quina és la planificació inicial un cop establerts els 

objectius a assolir, detallant quines fases hi haurà i la durada de cadascuna 

d’elles. 

 Anàlisi de requisits: En aquest apartat s’estableixen els requisits tant funcionals 

com no funcionals que s’hauran de complir. 

 Usabilitat: Aquest apartat fa referència a la capacitat d’un software de ser 

comprès, après, usat i ser atractiu per a l’usuari, en condicions específiques 

d’ús. Explica les condicions que ha de complir el projecte per a ser usable. 

 Especificació: Aquest apartat descriu les estructures de dades utilitzades per 

dur a terme aquest projecte, a més del pseudocodi dels algorismes mes 

rellevants emprats. 

 Model d’anàlisi: El model d’anàlisi mostra el model conceptual (UML) de 

l’aplicació i el disseny de l’interfície gràfica i els seus casos d’ús. 

 Implementació: Anomena els programes que s’han utilitzat per al 

desenvolupament del projecte i fa una breu descripció de l’ús per al què s’ha 

utilitzat cadascun d’ells. També s’explica com s’ha organitzat la implementació 

del projecte. 

 Proves: Defineix quines proves s’han de realitzar per a comprovar el correcte 

funcionament de l’aplicació. 
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 Anàlisi de riscos: Explica quins són els principals problemes que es poden 

produir en l’elaboració del projecte i els passos a seguir per a solucionar-los. 

També indica quins d’aquests problemes s’han produït i si s’han pogut 

solucionar. 

 Conclusions: Explica les conclusions, tant tècniques com personals, a les que 

s’ha pogut arribar un cop finalitzat el projecte. 

 Bibliografia: Fonts de les que s’ha obtingut la informació necessària per a 

l’elaboració del projecte. 

 Annexos: Material addicional sobre el projecte, com poden ser el manual 

d’usuari o una mostra dels resultats dels tests realitzats. 
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2  INTRODUCCIÓ 

2.1 Context 

Les empreses generen diàriament un gran volum de dades sobre la seva 

activitat, aquesta informació es guarda en bases de dades relacionals (OnLine 

Transactional Processing) i d'altres sistemes d'informació(fitxers,...). 

El propòsit d'una base de dades OLTP es ser eficient en l'activitat diària i per 

això guarda les mínimes dades i s'optimitza per les operacions INSERT,DELETE,UPDATE 

ja que són les operacions que es duran a terme amb més freqüència. Normalment 

però les dades són emmagatzemades en diferents formats: BD relacional, arxius plans, 

etc. Inclús, si totes les dades estan en format relacional, els mateixos poden residir en 

diferents plataformes de hardware i en diferents BD relacionals. En un sistema OLTP 

només són necessàries les dades requerides en l'activitat diària de l'empresa, per tant, 

no te sentit continuar guardant dades que no s'utilitzaran més.  

Tot i que, aquestes característiques dels sistemes OLTP els fan eficients per 

l'activitat diària, quan ens trobem amb la necessitat d'analitzar la informació de 

l'empresa per extreure coneixement i poder donar suport al procés de presa de 

decisions aquesta estructura fa que sigui molt complex i costos en quant a temps, ja 

que s'ha d'accedir a diferents sistemes d'informació per extreure la informació que 

normalment estarà en diferents formats i s'hauran de fer diferents transformacions 

d'algunes dades per poder fer l’anàlisi i algunes dades no seran correctes, a més a més, 

durant aquest anàlisis la sentencia SQL més utilitzada és el SELECT per la qual no han 

estat optimitzats aquests sistemes, i es podria produir una sobrecàrrega del sistema i 

afectar l'activitat de l'empresa. 
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D'aquesta necessitat de poder analitzar les dades que genera una empresa de 

manera més eficient sorgeix el magatzem de dades. 

El podríem definir com una col·lecció de dades orientat a temes, integrat, 

variable en el temps i no volàtil que conté dades procedents dels diferents sistemes 

d'informació d'una empresa per ajudar al procés de presa de decisions gerencials, per 

l'anàlisis i per controlar el bon funcionament de l'empresa, o el podem definir d'una 

forma més fàcil i pràctica: una copia de les dades transaccionals específicament 

estructurades per consultes i anàlisis (OnLineAnalyticalProcessing). 

També podem dir que un magatzem de dades es una base de dades orientada a 

l'anàlisi de la informació històrica continguda en aquesta. Depenent de les necessitats 

d'anàlisis de la organització es pot emmagatzemar des d’uns mesos fins a varis anys 

d'informació. El model que suporta la informació que conté s'ha dissenyat, estructurat 

i implementat amb la finalitat i propòsit de l’anàlisi i navegació de les dades d'una 

empresa en concret. S'entén per navegació de les dades, la possibilitat de veure 

informació corresponent a diferents contextos o fets, per exemple, analitzar les vendes 

anuals, trimestrals, mensuals i poder “obrir-les” segons zones, venedors o clients. 

Per poder tenir aquesta navegabilitat entre les dades es necessari un model 

específic que estarà format per variables (fets) i dimensions (les diferents perspectives 

d' anàlisis sobre un fet). Les dimensions son els elements per ubicar dades que 

participen en l'anàlisis i variables els valors que es volen analitzar. 

A diferència de OLTP, es un sistema que ha de donar resposta a quasi qualsevol 

pregunta respecte al funcionament de l'empresa. Aquesta informació ha de ser 
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accessible ràpidament, però no es tan important que sigui el més actualitzat possible i 

al nivell de detall més baix. 

El principal objectiu de l'arquitectura d'un magatzem de dades es guardar 

dades històriques i agregades, per poder ajudar a la presa de decisions amb la 

capacitat de realitzar en temps real anàlisis multidimensionals, per tant les instruccions 

SQL més executades són SELECT. 

És important recordar que el magatzem de dades no és un fi en sí mateix, sinó 

que és un medi per solucionar una necessitat: l'anàlisis d'informació i la presa de 

decisions a través de les dades de l'empresa, objectiu que s'aconsegueix en el procés 

d'explotació del magatzem de dades. 

Tot i què és costos el procés de creació d'un magatzem de dades corporatiu, 

s'han de considerar els següents beneficis empresarials potencials: 

 Els Processos de Presa de Decisions poden ser millorats mitjançant la 

disponibilitat d'informació. Les decisions empresarials es fan més rapides per 

gent més informada. 

 Els processos empresarials poden ser optimitzats. El temps perdut esperant per 

informació que finalment és incorrecte o no trobada, és eliminat. 

 Processos i dades dels sistemes operacionals, així com les dades en el 

magatzem de dades, són utilitzats i examinats. Quan les dades estan 

organitzades i estructurades per tenir significat empresarial, la gent aprèn molt 

dels sistemes d'informació. Poden quedar exposats possibles defectes en 

aplicacions actuals, sent possible millorar la qualitat de noves aplicacions. 
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Quan el magatzem de dades comença a ser utilitzat com a font primària 

d'informació es poden donar les següents situacions: 

 La gent té major confiança en les decisions empresarials que es prenen. 

Ambdós, qui pren les decisions com els afectats coneixen que esta basada en 

bona informació. 

 L'informació compartida condueix a un llenguatge comú, coneixement comú, i 

millora de la comunicació en l'empresa. Es millora la confiança i cooperació 

entre diferents sectors de l'empresa, reduint la sectorització de funcions. 

 Visibilitat, accessibilitat i coneixement de les dades produeixen major confiança 

en els sistemes operacionals. 

 

Un cop es té el disseny del magatzem de dades, s'ha d'omplir amb informació 

útil provinent dels diferents sistemes d'informació de l'empresa, normalment en 

diferents formats i plataformes i per tant necessiten un tractament previ abans de ser 

guardades al magatzem de dades, aquest procés d’extreure la informació dels sistemes 

d'informació de l'empresa, tractar-la i carregar-la al magatzem de dades se'n diu 

procés ETL (Extract-Transform-Load). 

Per obtenir el magatzem de dades es desenvolupa de forma seqüencial 

l'extracció de les dades, la seva transformació i finalment la seva càrrega en el 

magatzem de dades. El procés d'extracció consisteix en l'obtenció de la informació des 

de les diferents fonts(bases de dades, arxius,...), tant internes com externes, 

mitjançant eines de gestió de dades. 
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A continuació, és necessari transformar les dades en les requerides pel 

magatzem. El procés consisteix en filtrat, neteja, depuració, homogeneïtzació e 

integració de la informació. Això s'ha de fer, ja que les bases de dades operacionals, 

dissenyades per al suport de varies aplicacions de producció, freqüentment difereixen 

en el format, llavors, poden haver els mateixos elements de dades, però noms, formats 

o codificacions incoherents. Totes aquestes inconsistències s'han de resoldre abans de 

realitzar l’últim pas d'aquest procés que correspon a la càrrega de les dades en el 

magatzem de dades. 

Aquest procés ETL es du a terme per carregar el magatzem de dades 

inicialment, però també cada cop que s'han d'inserir noves dades en el magatzem, per 

tant aquest procés ha de tenir el mínim impacte sobre els sistemes d'informació de 

l'empresa per no col·lapsar-los, normalment sempre s'executen a la nit quan l'ús 

d'aquests sistemes és més baix. 
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2.2 Motivacions 

Són clars, els beneficis que pot aportar la utilització d'un magatzem de dades a 

una empresa, però el procés de creació d'aquest sistema és diferent per a cada 

empresa, ja que depèn dels sistemes d'informació que posseeixi l'empresa, a més a 

més, dels requeriments d' anàlisis propis de cada una, per tant per crear un nou 

magatzem de dades s'ha de començar sempre des de l'inici i és un procés complex i 

costos en quan a diners i temps. 

Actualment hi ha diferents mètodes per dissenyar un magatzem de dades, però 

gran part d'aquests només són guies pas a pas, per tal que un expert, de manera 

manual, pugui produir l'esquema multidimensional. Existeixen aproximacions 

automàtiques, però aquestes es basen en un profund anàlisis dels recursos relacionals, 

que pot ser irrealitzable quan tenim una gran quantitat de dades, a més no tenen en 

compte els requeriments de l'usuari fins després d'analitzar el potencial de les bases 

de dades, per tant els requeriments de l'usuari tenen un paper de filtre, i es poden 

perdre dades d'interès analític per l'usuari. 

 

Per poder fer front a questa dificultat en la creació d'un magatzem de dades, el 

Departament d'Enginyeria de Serveis i Sistemes d'Informació (ESSI) de la UPC, està 

desenvolupant un projecte anomenat GEM (Generation of ETL and Multidimensional 

Conceptual Design), un nou mètode pensat per ajudar al Disseny Multidimensional de 

Magatzems de Dades de manera automàtica. 
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Aquest mètode, a partir de les dades relacionals (esquema de les BBDD) i tenint 

en compte els requeriments dels usuaris des de l'inici, produeix un esquema 

conceptual multidimensional que satisfà els requeriments dels usuaris, que marcarà 

l'èxit del procés, i a més pot extreure'n nova informació d' interès analític per l'usuari. 

Aquest procés es du a terme de forma híbrida, és a dir, no hi ha 2 etapes 

diferenciades, (requeriments dels usuaris i anàlisis de les BBDD relacionals), que pot 

provocar la pèrdua d'informació valuosa, sinó que ha aconseguit conciliar els dos 

mètodes per obtenir el màxim benefici d’ambdós, aplicant-los simultàniament, 

d'aquesta manera l'esquema Multidimensional resultant satisfarà a l'usuari i a més 

haurà aprofitat tot el potencial analític de les bases de dades. 

A més de produir l'esquema multidimensional (esquema de constel·lació), el 

MDBE també ha de produir  el flux d'operacions ETL necessari per extreure'n la 

informació dels recursos de l'empresa, i transformar-la de manera adient per carregar-

la al magatzem de dades. 

Actualment el MDBE genera per cada requeriment empresarial un esquema 

conceptual multidimensional vàlid tenint en compte l'esquema de les bases de dades 

relacionals de l'empresa, i agrupant aquests esquemes crea l’esquema 

multidimensional complert del magatzem de dades; aquest projecte pretén fer el 

següent pas que és identificar  les operacions ETL necessàries per poblar de dades cada  

esquema conceptual  multidimensional validat per l’etapa anterior , el MDBE.  
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2.3 Objectius del projecte 

Dins del projecte GEM, l’objectiu principal d’aquest projecte es identificar les 

operacions ETL necessàries per poblar cada cub de dades multidimensional produït per 

l’etapa anterior(MDBE), que equival a un requeriment de l’usuari en forma de 

sentencia SQL. 

Aquest objectiu principal es podria desglossar en objectius més específics que 

correspondrien a les diferents fases o processos necessaris per assolir l’objectiu 

principal del projecte, que és produir un graf dirigit que representi conceptualment el 

diagrama de flux de les operacions ETL necessàries per omplir de dades útils els 

diferents cubs que formaran el magatzem de dades 

En el següent punt, Resum del projecte, s’expliquen detalladament les parts les 

quals consta el projecte. 
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2.4 Resum del projecte  

Aquest projecte es la següent fase després del MDBE dins del projecte GEM, 

per tant,  s’alimentarà de la sortida que produeix el MDBE, un graf multidimensional 

que representa el model conceptual multidimensional d’un requeriment de l’usuari 

(MGraph). 

Partint amb l’MGraph com a estructura de dades d’entrada, per assolir 

l’objectiu de produir un graf dirigit, que representi el model conceptual del procés ETL  

per poblar el cub multidimensional que representa aquest MGraph, el projecte es 

divideix en 3 fases: 

 Tractament de les dades d’entrada: Aquest aplicatiu  s’ha d’implementar 

tenint en compte una estructura de dades, que crea un procés previ(MGraph), 

però aquesta estructura tot i contenir tota la informació necessària per produir 

el graf ETL, no esta estructurada de forma adient pel tractament que hem de 

fer per produir el graf ETL, per tant, el primer objectiu és generar una 

estructura de dades equivalent al MGraph (ModifiedMGraph) que faciliti la 

navegació pel model conceptual multidimensional produït per poder aplicar 

l’algoritme de creació del graf ETL de forma més eficient i al nivell de detall 

correcte. 

 Implementació de l’algorisme de creació del graf ETL: Especificació i 

implementació d’un algorisme per crear el graf  ETL, que s’aplicarà sobre 

l’estructura de dades ModifiedMGraph, per crear un graf dirigit amb totes les 

operacions ETL necessàries per omplir de dades un cub multidimensional 

representat pel MGraph d’entrada. 
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 Modificacions de l’aplicatiu per l’integració al projecte GEM:  Eliminar algunes 

de  les suposicions i simplificacions que s’havien realitzat a l’inici del projecte 

per integrar l’aplicatiu dins del projecte GEM, amb les modificacions 

necessàries sobre l’aplicatiu. 

Tot i diferenciar en el temps el segon i tercer objectiu, les modificacions de 

l’aplicatiu  per la integració dins del projecte GEM, van ser necessàries quan s’estava 

realitzant la implementació de l’algoritme que genera el graf ETL, ja que es va 

començar a desenvolupar un projecte paral·lel a aquest,  per tant no s’ha finalitzat el 

projecte amb les suposicions inicials i després s’han aplicat els canvis, sinó que s’han 

aplicat les modificacions durant la implementació de l’algorisme  en paral·lel amb 

l’altre projecte segons les necessitats i requeriments d’ambdós projectes. 
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3 GESTIÓ DEL PROJECTE 
 

3.1 Fases del projecte 

 
S’ha procurat dividir al màxim les tasques a realitzar en tasques més petites, 

per tal de donar una estimació de temps per a cadascuna el més ajustat possible.  

Les fases diferenciades són: 

 Inici: Consisteix en l’estudi inicial del projecte. Es té un primer contacte amb el 

director del projecte, del que se’n pot extreure una visió general de la idea del 

projecte. En aquesta fase es realitza també una planificació inicial de la durada 

del projecte i les diferents fases que hi haurà.  

 Anàlisi de requisits: En aquesta fase s’aprofundeix en la visió del projecte, 

detallant totes les tasques a realitzar segons l’objectiu del projecte i les dades 

disponibles per assolir-lo. Això implica realitzar reunions amb el director del 

projecte per tal de definir les funcionalitats i/o finalitats que haurà de 

proporcionar la nova aplicació.  

 Especificació: Amb les necessitats extretes de l’anàlisi es realitzarà 

l’especificació del models conceptuals de les estructures de dades necessàries i 

el pseudocodi dels algorismes  que ajudaran a omplir les estructures de dades 

especificades. 

 Anàlisi i disseny: En aquesta fase cal realitzar el model d’anàlisi i disseny de       

l’interfície gràfica . 

 Implementació: Un cop dissenyades totes les funcionalitats del sistema es 

procedeix a implementar cada bloc amb els llenguatges escollits i també la 

interfície gràfica que ajudarà a la verificació de les estructures creades. 

 Proves: Per a cada part de l’aplicació s’han de realitzar proves per a comprovar 

que tot funciona correctament i també proves per  la integració de l’aplicatiu 

en el projecte GEM. 
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Finalment hi ha unes tasques finals per acabar amb l’elaboració del projecte. 

 Final: En aquesta fase es completa i es revisa la memòria que s’ha anat 

elaborant al llarg de tot el projecte. 

 Presentació: Dia en que s’exposa davant d’un tribunal tota la feina realitzada i 

es fa una demostració del funcionament de l’aplicació. 

 

3.2 Assignació de rols 

 
Per a la realització del projecte hi ha diferents rols definits. El primer rol és el de 

l’analista, que s’encarrega d’estudiar el problema, l’anàlisi de requisits i l’especificació 

de la nova aplicació, definint els objectius que s’han d’assolir. També ha de realitzar els 

diagrames de seqüència (o pseudocodi) i completar els diagrames fets anteriorment i 

deixar-ho tot preparat per al programador. 

El programador és el segon rol, i és la persona que s’encarrega de dur a terme 

la realització de l’aplicació. 
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3.3 Planificació inicial 

 
A continuació es mostra la taula on es detallen les tasques que s’han extret en 

la planificació inicial d’aquest projecte. 

 

 Tasca a realitzar Quantitat en hores 

Inici  3 

 Estudi proposta 1 

 Visió general 2 

Especificació MMGraph  55 

 Anàlisis de requeriments 5 

 Model conceptual 
MMGraph 

10 

 Pseudocodi generació 
MMGraph 

40 

Especificació ETLGraph  85 

 Anàlisis de requeriments 10 

 Model conceptual 
ETLGraph 

15 

 Pseudocodi generació 
ETLGraph 

60 

Anàlisis i disseny  80 

 Interfície amb l’usuari 80 

   

Implementació  160 

 MGRAPH 50 

 ETLGRAPH 110 

Proves  40 

Manual  8 

TOTAL  431 

 

Aquest és el calendari inicial. El que més treball o volum d’hores comporta és la 

implementació del codi amb 160 hores. Les tasques són seqüencials unes de les altres, 

tot i que abans de fer l’especificació de la classe ETLGraph, es va esperar a tenir 

provada l’estructura MMGraph per evitar riscos que més endavant es detallen. 
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3.4 Planificació final 

 

 Tasca a realitzar Quantitat en hores 

Inici  3 

 Estudi proposta 1 

 Visió general 2 

Especificació MMGraph  45 

 Anàlisis de requeriments 5 

 Model conceptual 
MMGraph 

10 

 Pseudocodi generació 
MMGraph 

30 

Especificació ETLGraph  115 

 Anàlisis de requeriments 10 

 Model conceptual 
ETLGraph 

25 

 Pseudocodi generació 
ETLGraph 

80 

Anàlisis i disseny  70 

 Interfície amb l’usuari 70 

   

Implementació  205 

 MGRAPH 35 

 ETLGRAPH 130 

Tasca no planificada 
inicialment 

Integració GEM 40 

Proves  50 

Manual  8 

TOTAL  496 

 

Després de veure la planificació final, comparem el que havíem planificat 

inicialment amb el que ha resultat ser i surt una desviació de 65 hores. 

L’etapa que més desequilibra és la implementació del codi, tot i que  la major 

part de la desviació es deguda a la integració de l’aplicatiu en el marc GEM, que es van 

haver de fer moltes modificacions sobre la marxa sobre el codi ja implementat. 

La previsió de l’especificació també va ser massa optimista i se’ns ha desviat 

força en la especificació de l’estructura ETLGraph, degut a que es van haver de fer 

canvis al trobar-nos problemes durant l’implementació i l’integració en el marc GEM. 
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  En canvi a la part de anàlisis i disseny va passar el contrari ja que han sortit 

menys hores de les planificades . Per tant aquest apartat encara ha sortit com ho 

havíem planificat. 

Les proves també ha sigut un punt important on ens hem desviat de la previsió 

inicial. Això va ser perquè una vegada implementat i provat part de codi es va haver de 

refer per canvis necessaris per l’integració en el marc GEM, per tant, vam haver de fer 

més probes per assegurar el correcte funcionament de l’aplicatiu. 

 

 

3.5 Anàlisi econòmica 

 

Per a calcular el cost total del projecte s’ha de tenir en compte tant els costos 

de software, com els de hardware, com el preu per hora treballada.  

En primer lloc es fa el càlcul del cost per hora treballada, per això s’ha de tenir clar 

primer de tot, quant es cobra per hora. Segons el rol de la persona que realitza la tasca 

el preu hora serà diferent. 

Tot seguit es defineixen les etapes que composen el projecte i quantes hores 

s’han dedicat a cada etapa, les etapes d’especificació, anàlisi, implementació i proves 

en aquest apartat es comptabilitzen en el seu conjunt i no per separat com en la 

planificació. Cal calcular el cost de cada etapa en funció de les hores invertides i un cop 

calculat el preu de cada etapa se sumen totes per a tenir el preu total d’hores 

treballades. 

Per tant, en el cas de més d’un rol en el projecte podríem fer la divisió en les 

tasques pròpies de l’analista informàtic i en les del programador, cadascun amb el seu 

salari corresponent segons les hores emprades. 
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Costos hardware i software 
 

Per al desenvolupament del projecte farem servir un ordinador amb les 

següents característiques i aplicacions instal·lades, totes elles aplicacions de codi lliure: 

 

 PC amb processador Intel Pentium IV a 3,4GHz amb 2Gb de RAM. 

 Sistema operatiu Windows XP SP3. 

 Disc dur de 200 Gb d’espai, suficient per instal·lar les aplicacions. 

 Eclipse Java EE IDE for Web Developers, com a eina de desenvolupament del 

software. Versió: Helios Service Release 2 

 ArgoUML. Per les models de classes. 

 Modelio Free Edition. Per els diagrames de seqüència UML. 

 

Al utilitzar l’ordinador personal i aplicacions de codi lliure per al desenvolupament 

de l’aplicació, no s’incrementen els costos degut al hardware o software utilitzats. 

 

 

Etapa Rol Hores Taxa (€/h) Cost etapa (€/h) 

Especificació Analista 163     40 €       6520 

Anàlisis Analista 70      40€        2800 

Implementació Programador 205     25 €       5125 

Proves Programador 50     25 €        1250 

Final Analista 8     40 €        320 

  
496 

 
16015 € 
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4 ANÀLISIS DE REQUISITS 
 

Un requeriment es una condició o capacitat necessitada per un usuari per tal de 

solucionar un problema o assolir un objectiu 

 La solució al problema es pot  realitzar amb software, hardware, manualment, 

o amb la combinació de tots tres. 

 Si la solució és composta, abans de dissenyar els detalls d’un component 

software concret, cal dissenyar el sistema global. 

 

Dins dels requeriments es pot diferenciar entre dos grans blocs, els funcionals 

(descriuen les entrades i sortides del sistema i la seva relació) i els no funcionals (que 

defineixen les qualitats generals que ha de tenir el sistema en relació a la seva funció). 

 

4.1 Requisits funcionals 

 

Els funcionals descriuen totes les entrades i sortides, i la relació entre ambdues, 

tant de dades com de procés. 

Tot i que el projecte es pot dividir en diverses fases o processos que es duen a terme 

de forma seqüencial, podem dir que aquest projecte només pretén assolir un objectiu. 

Crear un model conceptual del procés d’operacions ETL necessari per omplir el cub de 

dades representat per l’estructura de dades d’entrada (MGraph), que es representarà 

en forma de graf dirigit i que s’utilitzarà com a entrada de posteriors processos dins del 

projecte GEM. 

 

4.2 No funcionals 

Els requisits no funcionals defineixen les qualitats generals que ha de tenir el 

sistema en realitzar la seva funció.  
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4.2.1 Interfície 

El sistema estarà representat en una aplicació executable. Aquesta ha de ser 

fàcil d’utilitzar i facilitar la visualització del graf ETL i les diferents estructures de dades 

utilitzades, per poder fer un anàlisi visual de tot el procés. 

És recomanable que la estètica de la interfície sigui constant per tal de no desorientar 

l’usuari i fer més intuïtiva la interfície.  

 

4.2.2 Requisits d’usabilitat 

Els requisits d’usabilitat fan  referència a les necessitats de les persones que 

faran ús directe del sistema. En aquest cas aquest aplicatiu el farà anar el personal que 

treballa dins del projecte GEM al departament ESSI de la FIB, per tant s’assumeix que 

els usuaris tindran coneixements avançats d’informàtica. 

Tot i així es requereix una interfície fàcil i intuïtiva, per tal que l’usuari no necessiti 

formació prèvia per fer-la anar, ja que només representa una fase del projecte GEM. 

 

4.2.3 Requisits de rendiment 

Els requisits de rendiment serveixen per acotar el rendiment del sistema, ja 

sigui en temps de resposta o escalabilitat. Degut a la gran quantitat de dades que han 

de carregar alguns processos és possible que l’usuari es cansi d’esperar. És això el que 

s’ha d’evitar i per tant, intentar que el sistema sigui el més ràpid possible en mostrar 

els resultats de les operacions que s’iniciïn. En cas de que segui inevitable un temps 

d’espera per mostrar unes dades s’hauria d’avisar als usuaris de que el procés trigarà 

un temps a executar-se.  

Per últim, el sistema hauria de poder ser ampliat amb noves funcionalitats 

segons es requereixin. 
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4.2.4 Requisits de Manteniment i Suport 

 

Aquests requisits fan referència al manteniment i suport que necessita el 

sistema. Tenen per objectiu informar del tipus de manteniment, actualitzacions, tipus 

de suport, plataformes sobre les que funcionarà i tipus d’instal·lació si escau. 

Per tal d’aprofitar al màxim les funcionalitats, és convenient que els usuaris 

disposin d’un manual d’ajuda, encara que d’entrada no sigui necessari per a poder 

utilitzar l’aplicació.  

Per poder analitzar nous requeriments de l’usuari a part dels facilitats per 

l’aplicació, és necessari crear una sèrie de fitxers, en el manual es poden consultar els 

passos a seguir. 

Al ser una aplicació executable no requereix cap tipus d’instal·lació addicional ni 

software específic. 
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5 USABILITAT 
 

La usabilitat fa referència a la capacitat d’un software de ser comprès, après, 

usat i ser atractiu per a l’usuari, en condicions específiques d’ús. 

Així doncs, per tal d’orientar l’aplicació a la usabilitat s’ha de pensar en tot 

moment en l’usuari, per tal de que no tingui problemes amb l’ús de l’aplicació a més 

de resultar-li agradable per tal de tornar-la a utilitzar i que li serveixi per poder fer un 

anàlisi dels resultats obtinguts. 

Per que un aplicatiu sigui usable ha de ser fàcil d’aprendre, permetent realitzar 

les tasques ràpidament i sense errors. 

Ha de permetre a l’usuari concentrar-se en la tasca a realitzar, no en l’aplicació. 

La usabilitat aporta una sèrie de beneficis als aplicatius: 

 Redueix els costos d’aprenentatge. 

 Disminueix els costos d’ajuda a l’usuari. 

 Millora la qualitat de vida dels usuaris, redueix el seu estrès, incrementa la 

satisfacció i la productivitat. 

 

Per tal de què l’aplicació sigui usable s’han de complir una sèrie de principis, que es 

comenten a continuació explicant com afecten al projecte actual en cada cas: 

 Facilitat d’ús: En tot moment durant la realització del projecte s’ha pensat en 

fer l’aplicació entenedora, que l’usuari que l’utilitza pugui fer-ho de forma 

intuïtiva .  

 Visibilitat: S’ha mirat de representar visualment els resultats obtinguts per 

l’aplicació de  la manera més adient i còmode per l’usuari. 

 Consistència: Tots els components de l’aplicació segueixen la mateixa línia, fet 

que dóna una imatge de cohesió a l’aplicació.  

 Adaptabilitat: S’ha procurat que l’aplicació es pugui utilitzar des de diferents 

tipus de plataformes tan a sistemes operatius Linux com Windows. 
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6 ESPECIFICACIÓ   

 
L’especificació és l’etapa de l’enginyeria del software que, un cop analitzats els 

requeriments que ha de complir el sistema, ens permet representar-los d’una manera 

més formal per poder arribar amb èxit a una correcta implementació del mateix. 

En aquest apartat pretenem donar resposta a la següent pregunta: 

 Què ha de fer el sistema? 

Provem de fer-ho tractant de definir el comportament del sistema especificant 

formalment els requeriments anteriorment establerts. 

Per realitzar la descripció del sistema hem fet servir UML (Unified Modeling 

Language), que és un llenguatge orientat a objectes molt potent i popular. 

 
 

6.1 Model de casos d’ús 

 
Un cas d’ús és un document que descriu els actors utilitzant un sistema amb la 

finalitat de satisfer un objectiu. És una descripció d’alt nivell del sistema on s’han 

d’evitar tractar conceptes de disseny. 

Aquests casos d’ús descriuen mitjançant accions i reaccions el comportament 

del sistema des del punt de vista de l’usuari. Permeten definir els límits del sistema i 

les relacions entre el sistema i l’entorn. Descriuen la funcionalitat del sistema 

independentment de la seva implementació.  

Un actor és una entitat externa al sistema que participa en la història del cas 

d’ús. Pot ser una persona, un conjunt de persones, un sistema hardware o software, 

etc. L’actor que genera l’esdeveniment que provoca l’execució del procés rep el nom 

d’iniciador i la resta d’actors que intervenen en el procés són els participants. 
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6.1.1 Actors involucrats 

 
A continuació es pot veure la relació existent entre els diferents actors 

identificats per interactuar amb el sistema que volem desenvolupar: 

 
 

 
S’indica la descripció de cada tipus d’actor: 
 
Usuari 
L’actor Usuari és el que executarà l’aplicació, l’actor que interactuarà amb el Sistema. 
 
Sistema  
L’actor Sistema representa el conjunt de components software que formen l’aplicació 

que volem desenvolupar. 

 
 

El diagrama de casos d’ús mostra conjuntament els diferents casos d’ús d’un 

sistema software, els actors implicats i les relacions entre aquests i els casos d’ús. 

 
 
 
 

6.1.2 Especificació de casos d’ús 

 

L’especificació dels casos d’ús ens permet conèixer el comportament extern 

que defineix la possible seqüència de missatges intercanviats entre els actors i el 

sistema. 
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DIAGRAMA DE CASOS D’US 
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6.1.2.1 Cas d’Ús: Carregar MGraph 
 
Actors: Usuari 

Propòsit: Carregar  a l’aplicació el requeriment de l’usuari que volem  analitzar.  

Resum: L’usuari escull un requeriment del client en format MGraph, si existeixen tots 

els fitxers de configuració necessaris, el sistema mostra a pantalla el MGraph 

seleccionat, en cas contrari avisa a l’usuari que no es pot carregar aquest 

requeriment, i permet crear els fitxers de configuració o carregar un altre 

requeriment.  

Tipus: Primari i essencial 

 

Curs d’esdeveniments: 

Actors Usuari 

Descripció L’usuari escull un MGraph a partir del qual es crearà el 
graf ETL 

Iniciador del cas d’ús L’usuari  

Precondicions  

Postcondicions 1. Es carrega a l’aplicació el MGraph i els fitxers de 
configuració necessaris. 

Flux normal 1. L’usuari inicia el procés de Carregar MGraph. 
2. El sistema mostra a l’usuari els MGraph que pot 

seleccionar. 
3. L’usuari escull entre els MGraph disponibles, el 

que vol carregar a l’aplicació. 
4. El sistema verifica que existeixen el fitxers de 

configuració del MGraph seleccionat. 
5.  El sistema mostra el MGraph. 

Flux alternatiu 5. El sistema avisa  a l’usuari que no existeixen els 
fitxers de seleccions i/o d’agregacions. El sistema 
crida al cas d’ús Crear fitxer de seleccions. El 
sistema crida al cas d’ús Crear fitxer 
d’agregacions. 

6. El sistema mostra el MGraph. 

Excepcions 1. No es pot carregar el MGraph seleccionat, el fitxer 
no té el format correcte. 

Inclusions  
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6.1.2.2 Cas d’Ús: Construir MMGraph 
 

Actors: Usuari 

Propòsit: Construir un MMGraph equivalent al MGraph que està actualment carregat a 

l’aplicació. 

Resum: L’usuari realitza la construcció del MMGraph equivalent al MGraph carregat a 

l’aplicació, el sistema mostra per pantalla la informació sobre la creació del 

MMGraph i també el mostra gràficament a pantalla. 

Tipus: Primari i essencial 

 

Curs d’esdeveniments: 

Actors Usuari 

Descripció L’usuari construeix un MMGraph que serà equivalent al 
MGraph carregat a l’aplicació. 

Iniciador del cas d’ús L’usuari 

Precondicions 1. Hi ha un MGraph carregat a l’aplicació. 

Postcondicions 1. S’ha construït un MMGraph a partir del MGraph 
que està carregat i són  equivalents.  

2. S’han identificat totes les arestes que provoquen 
agregació de les dades al MMGraph. 

Flux normal 1. L’usuari inicia el procés de Construcció del 
MMGraph. 

2. El sistema construeix  el MMGraph a partir del 
MGraph carregat a l’aplicació, informant dels 
passos del  procés de construcció i identificant les 
relacions que provoquen agregació. 

3. El sistema dibuixa  el MMGraph .  

Flux alternatiu  

Excepcions  

Inclusions  
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6.1.2.3 Cas d’Ús: Construir Graf ETL 
 

Actors: Usuari 

Propòsit: Construir un Graf ETL que representi al MGraph que està actualment 

carregat a l’aplicació. 

Resum: L’usuari realitza la construcció del graf ETL  que representarà  al MGraph 

carregat a l’aplicació, el sistema mostra per pantalla la informació sobre la 

creació del graf ETL i també el mostra gràficament a pantalla, si no hi ha un 

MGraph carregat a l’aplicació, el sistema avisa a l’usuari i permet carregar-ne 

un per iniciar el procés.  

Tipus: Primari i essencial 

 

Curs d’esdeveniments: 

Actors Usuari 

Descripció L’usuari construeix un ETLGraph, graf dirigit que indica 
les operacions  ETL necessàries per obtenir les dades 
referents al MGraph carregat a l’aplicació. 

Iniciador del cas d’ús L’usuari 

Precondicions 1. Hi ha un MMGraph construït  a l’aplicació. 
2. S’han identificat les arestes d’agregació sobre el 

MMGraph. 

Postcondicions 1. S’ha construït un ETLGraph a partir del MMGraph 
construït prèviament, que representa el flux 
d’operacions ETL per obtenir la informació que 
conté el MGraph.  

Flux normal 1. L’usuari inicia el procés de Construcció del 
ETLGraph. 

2. El sistema construeix  el ETLGraph a partir del 
MMGraph carregat a l’aplicació, informant dels 
passos del  procés de construcció. 

3. El sistema dibuixa  el ETLGraph.  

Flux alternatiu  

Excepcions  

Inclusions  
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6.1.2.4 Cas d’Ús: Guardar ETLGraph 
 

Actors: Usuari 

Propòsit: Guardar l’ETLGraph creat en un fitxer amb la llibreria XMLEncoder. 

Resum: L’usuari fa persistent l’estructura ETLGraph que hem creat en l’aplicació. 

Tipus: Primari i essencial 

 

Curs d’esdeveniments: 

Actors Usuari 

Descripció L’usuari fa persistent el ETLGraph creat en l’aplicació. 

Iniciador del cas d’ús L’usuari 

Precondicions 1. Hi ha un ETLGraph construït  a l’aplicació. 

Postcondicions 1. S’ha creat un fitxer , que fa persistent el ETLGraph 
creat en l’aplicació  

Flux normal 1. L’usuari inicia el procés de Guardar el  ETLGraph. 
2. El sistema demana a l’usuari el nom amb el que es 

vol guardar el ETLGraph. 
3. L’usuari introdueix el nom amb el que desitja 

guardar el ETLGraph. 
4. El sistema crea un fitxer que conté el ETLGraph 

creat en l’aplicació amb el nom indicat per 
l’usuari.  

Flux alternatiu  

Excepcions  

Inclusions Construir MMGraph, Buscar arestes d’agregació, 
Construir Graf ETL 
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6.1.2.5 Cas d’Ús: Crear fitxer de seleccions: 

Actors: Usuari 

Propòsit: Crear un fitxer de seleccions per a un MGraph determinat, que indiqui les 

seleccions que s’han de fer sobre els  conceptes del MGraph per complir els 

requeriments del client. 

Resum: L’usuari escull crear un fitxer que defineixi els valors que han de complir certs 

conceptes del MGraph. Concretament per cada concepte que ho requereixi 

indicarà l’operador de comparació  i el valor amb el que s’ha de comparar.  

Un mateix concepte pot tenir més d’una restricció. 

Tipus: Primari i essencial 

 

Curs d’esdeveniments: 

Actors Usuari 

Descripció L’usuari crea un fitxer de seleccions que indicarà les 
restriccions que s’han d’aplicar sobre diferents conceptes 
del MGraph. 

Iniciador del cas d’ús L’usuari 

Precondicions  

Postcondicions 1. S’ha creat un fitxer que defineix les restriccions 
que s’han d’aplicar sobre els conceptes del 
MGraph.  

Flux normal 1. L’usuari inicia el procés de Crear fitxer de 
seleccions. 

2. El sistema mostra a l’usuari els MGraph existents. 
3. L’usuari escull un MGraph. 
4.  El sistema mostra els conceptes sobre els que es 

poden aplicar restriccions. 
5. L’usuari escull un concepte, i introdueix 

l’operador de la comparació i el valor que ha de 
complir. 

6. El sistema demana confirmació per afegir la 
restricció introduïda. 

7. L’usuari confirma. 
8. Es repeteix des del pas 4  tantes vegades com 

restriccions s’hagin d’afegir. 
9. Es crea un fitxer de restriccions associat al 

MGraph seleccionat al pas 3. 
  

Flux alternatiu  

Excepcions  

Inclusions  
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6.1.2.6 Cas d’Ús: Crear fitxer d’agregacions: 

Actors: Usuari 

Propòsit: Crear un fitxer d’agregacions per a un MGraph determinat, que indiqui quins 

són els conceptes que provoquen  agregació de les dades per poder agrupar les dades 

al nivell de granularitat correcte . 

Resum: L’usuari escull crear un fitxer que defineixi els conceptes del MGraph que 

provoquen agregació de dades i l’ordre en el que s’han d’aplicar. 

Tipus: Primari i essencial 

 

Curs d’esdeveniments: 

Actors Usuari 

Descripció L’usuari crea un fitxer d’agregacions que indicarà els 
conceptes del MGraph que provoquen agregació de les 
dades i en quin ordre s’han d’agrupar. 

Iniciador del cas d’ús L’usuari 

Precondicions  

Postcondicions 1. S’ha creat un fitxer que defineix l’ordre de les 
agregacions que s’han de fer alhora de construir 
el ETLGraph. 

Flux normal 1.  L’usuari inicia el procés de Crear fitxer 
d‘agregacions. 

2. El sistema mostra a l’usuari els MGraph existents. 
3. L’usuari escull un MGraph.  
4. El sistema mostra els conceptes amb els que es 

poden agregar les dades. 
5. L’usuari escull l’ordre en el que s’han de fer les 

agregacions. 
6. L’usuari prem ok. 
7. El sistema demana confirmació. 
8. L’usuari confirma.  

Flux alternatiu  

Excepcions  

Inclusions  
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6.1.2.7 Cas d’Ús: Guardar Graf ETL 
 
Actors: Usuari 

Propòsit: Guardar el graf ETL resultant en un fitxer, per tal que el següent pas del 

procés GEM el pugui reconstruir i processar. 

Resum: L’usuari escull guardar el graf ETL en un fitxer amb el nom escollit per l’usuari. 

Tipus: Primari i essencial 

 

Curs d’esdeveniments: 

Actors Usuari 

Descripció L’usuari crea un fitxer que descriu un graf ETL. 

Iniciador del cas d’ús L’usuari 

Precondicions 1. S’ha creat un graf ETL. 

Postcondicions 1. S’ha creat un fitxer que descriu  el ETLGraph creat 
a partir d’un MGraph. 

Flux normal 1.  L’usuari inicia el procés de Guardar graf ETL. 
2. El sistema demana a l’usuari el nom amb el que 

vol guardar el fitxer. 
3. L’usuari introdueix un nom de fitxer.  
4. L’usuari confirma.  

Flux alternatiu  

Excepcions  

Inclusions  
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6.2 Model conceptual de dades 
 

El model conceptual és la representació dels conceptes (objectes) significatius 

en el domini del problema. En UML aquest model es representa mitjançant un 

diagrama de classes on es visualitzen les relacions entre els diferents objectes que 

formen el domini del problema. 

Dins d’aquest diagrama podem trobar els següents elements: 

 Classes d’objectes 

 Associacions entre classes 

 Restriccions d’integritat 

  

Objecte: entitat que existeix al món real. Tenen identitat i per tant són distingibles 

entre ells. 

Classes d’objectes: descriuen un conjunt d’objectes amb les mateixes propietats, un 

comportament comú, una idèntica relació amb altres objectes i una semàntica 

comuna. 

Associació: és la representació de relació entre dos o més objectes. 

Restriccions d’integritat textuals: són aquelles restriccions sobre el model que no es 

poden especificar gràficament amb la notació UML i que, per tant, es fa de forma 

textual. 

Informació derivada: són elements (atributs o associacions) que es poden calcular a 

partir d’altres elements del diagrama. 
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6.2.1 MGraph  

 

Aquesta estructura de dades és l’entrada de dades d’aquesta aplicació, la 

sortida de l’aplicatiu MDBE, per tant es necessari entendre primer com estan 

representades les dades dins d’aquesta estructura i el significat de cadascun dels 

atributs que conté. 

 

Aquesta estructura es un graf multidimensional que representa el model 

conceptual del magatzem de dades necessari per respondre a un  sol requeriment del 

client.  Per tant, conté informació de quines taules i conceptes del  sistema de dades 

relacional  s’ha d’extreure la informació,  la funcionalitat que juga  cadascun dels 

conceptes implicats en el requeriment i com aquests estan relacionats, per poder 

poblar de dades el model conceptual del magatzem de dades que ha creat el MDBE. 

Cada NodeInfo del graf representa una taula del sistema de dades relacional, i 

indica quins conceptes d’aquesta intervenen i la funcionalitat que tenen, 

(agregació,selecció,mesura), els conceptes que relacionen una taula amb una altra es 

troben a les arestes (Edge) de cada NodeInfo. 

Tot i que la estructura MGraph està formada per més classes , només hem 

representat les que són d’utilitat  per aquest projecte i per tant les demés s’han 

ignorat. 
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6.2.1.1 Diagrama de classes MGraph: 
 
 

 
 

 
 
 

6.2.1.2 Restriccions textuals d’integritat: 
Restriccions textuals 

1. Claus externes: (Node, tablename, alias), (Attribute,name) 
2. Una Edge  no pot està relacionada amb un mateix NodeInfo en la relació ‘esta 

relacionat amb’ i la relació ‘toWhere’. 
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6.2.1.3 Definició d’entitats 
 

Nom Entitat MGraph 

Descripció Entitat que representa el model conceptual d’un magatzem de 
dades  per respondre a un requeriment del client. 

Responsabilitats Permetre representar el model conceptual d’un magatzem de 
dades referent a un requeriment del client.  

 
 

Nom Entitat NodeInfo 

Descripció Entitat que representa  una  taula del sistema de dades relacional 

Responsabilitats Permetre descriure una taula del sistema de dades relacional i  les 
relacions que té amb d’altres taules de les bases de dades. 

 
 

Nom Entitat Node 

Descripció Entitat que representa una taula del sistema de dades relacional 
parcialment, només amb els conceptes utilitzats en el 
requeriment del client. 

Responsabilitats Permetre descriure per una taula del sistema de dades relacional, 
quins són els conceptes que s’han d’extreure i quina funcionalitat 
tenen dins del model multidimensional. 

 
 

Nom Entitat Attribute 

Descripció Entitat que representa un únic concepte d’una taula del sistema 
de dades relacional. 

Responsabilitats Permetre descriure i identificar un concepte de manera unívoca. 
 
 

Nom Entitat Edge 

Descripció Entitat que registra la relació entre dues taules  del sistema de 
dades relacional, contingudes al MGraph. 

Responsabilitats Permetre descriure les relacions entre les taules(Nodes) del 
sistema de dades relacional, contingudes al MGraph. 

 
 

Nom Entitat Multiplicity 

Descripció Entitat que registra la multiplicitat a l’origen i destí d’una relació 
entre dues taules del sistema de dades relacional. 

Responsabilitats Permetre registrar la cardinalitat de les relacions. 
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6.2.2    MMGraph 

 

Aquesta estructura de dades és una modificació de l’estructura MGraph, són 

equivalents en quant al contingut de dades. Aquesta modificació és necessària degut a 

que el procés de Extracció-Transformació-Càrrega que ha de produir aquest aplicatiu 

s’ha de fer a nivell de conceptes de la base de dades relacional i no a nivell de taula del 

sistema de dades relacional, que es al nivell en el que esta organitzat l’estructura 

MGraph, i per tant faria que el procés de creació del graf ETL fos molt complex. 

Per tant, aquesta estructura es un graf multidimensional que representa el 

model conceptual del magatzem de dades necessari per respondre a un  sol 

requeriment del client representat a nivell de concepte. 

 

 Simplificacions 

1. Com que no tenim informació sobre la Primary Key de les taules, per 

poder vincular els concepte d’una mateixa taula d’origen, es crearà un 

tipus de Node (PK) fictici que simularà aquesta funció i unirà els 

conceptes d’una mateixa taula.  

2. Els ENodes que representen conceptes sobre els que es fa selecció 

(otherDimData) no contenen informació sobre la selecció que es fa. 

3. Els ENodes que representen conceptes que produeixen agregació, no 

contenen l’ordre en el que s’han d’agregar les dades. 

 

Degut a la integració amb el marc GEM, finalment l’aplicació rebrà informació 

sobre les seleccions sobre els conceptes, i l’ordre d’agregació de les dades. Aquesta 

nova informació es generarà en un procés previ a aquesta aplicació i seran dades 

d’entrada. 

Actualment però, com que aquesta entrada la genera una aplicació en procés 

de construcció, s’ha optat per afegir la funcionalitat de crear els fitxers xml necessaris 

per generar aquesta informació  i així poder afegir aquesta funcionalitat. 
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6.2.2.1 Diagrama de classes MMGraph: 

 

 
 
 

6.2.2.2 Restriccions textuals d’integritat: 
Restriccions textuals 

1. Claus externes: (ENode, name) 

2. Una MEdge  no pot està relacionada amb un mateix NodeInfo en la relació ‘esta 

relacionat amb’ i la relació ‘toWhere’. 

3. Si un  ENode es de tipus JOINDATA no pot tenir un segon tipus. 

4. Si un  ENode es de tipus PK no pot tenir un segon tipus. 

5. Un node de context està format per un conjunt de ENodes de tipus PK 

 

6.2.2.3 Informació derivada 
 
 

No n’hi ha 
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6.2.2.4 Definició d’entitats 
 

Nom Entitat MMGraph 

Descripció Entitat que recull tots els conceptes necessaris  per respondre a 
un requeriment del client. 

Responsabilitats Permetre recollir  tota la informació relativa a un requeriment del 
client a nivell de concepte. 

 
 

Nom Entitat ENode 

Descripció Entitat que representa  un concepte  d’una taula  del sistema de 
dades relacional 

Responsabilitats Permetre descriure  un concepte del sistema de dades relacional i 
les relacions que té amb d’altres conceptes continguts al 
MMGraph. 

 
 

Nom Entitat MEdge 

Descripció Entitat que registra la relació entre dos  conceptes del sistema de 
dades relacional continguts al MMGraph(ENodes). 

Responsabilitats Permetre descriure les relacions entre els conceptes(ENodes) del 
MMGraph. 

 

 

Nom Entitat Multiplicity 

Descripció Entitat que registra la multiplicitat a l’origen i destí d’una relació 
entre dos conceptes(ENodes)  del MGraph. 

Responsabilitats Permetre registrar la cardinalitat de les relacions. 
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6.2.3    ETLGraph   

 

Aquesta serà l’estructura de dades de sortida que produirà aquesta aplicació. 

Un ETLGraph es un graf dirigit que representarà el flux d’operacions ETL necessàries, 

per obtenir les dades requerides  del sistema de dades relacional  i poder poblar el 

model conceptual del magatzem de dades representat per un MMGraph (MGraph 

modificat). 

Cada node del graf equival a una operació ETL, i les arestes indiquen quina 

operació (node) es la successora d’una altra. 

 

 Simplificacions 

 

1. No es faran operacions de transformació , degut a que no podem obtenir 

aquesta informació de les dades d’entrada de les que disposem, i no està 

contemplat de moment en el projecte GEM com recollir aquest requeriments.  

 

Finalment però, durant la realització d’aquest projecte, es va concretar com 

realitzar aquestes operacions. Es realitzarien en un procés anterior a aquest 

projecte i per tant, l’aplicació ha de ser capaç de generar un graf ETL a partir de 

només un MGraph, i també fer-ho partint d’un graf ETL que contingui les  

operacions de transformació prèvies necessàries, aquest canvi ha sigut una de 

les tasques del procés d’integració d’aquest projecte dins del framework GEM 

que esta realitzant l’estudiant de Màster Petar Jovanovic. 
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6.2.3.1 Diagrama de classes ETLGraph: 

 
 
 

6.2.3.2 Restriccions textuals d’integritat: 
 

No n’hi ha 

 

 

6.2.3.3 Informació derivada 
 

No n’hi ha 
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6.2.3.4 Definició d’entitats 
 

Nom Entitat ETLGraph 

Descripció Entitat que representa el flux d’operacions ETL necessàries per 
donar resposta a un requeriment del client. 

Responsabilitats Permetre descriure conceptualment el flux d’operacions ETL  
necessàries per obtenir  els conceptes que es requereixen en 
l’MGraph. 

 
 

Nom Entitat OperationNode 

Descripció Entitat que representa  una operació ETL. 

Responsabilitats Permetre registrar tota la informació necessària sobre els 
conceptes implicats en cada operació ETL. 

 
 

Nom Entitat ETLEdge 

Descripció Entitat que descriu el flux d’operacions ETL en el graf. 

Responsabilitats Permetre identificar  per cada operació ETL quina es la operació 
successora.  

 

 

Nom Entitat OperationInfo 

Descripció Entitat que registra les dades d’una operació ETL. 

Responsabilitats Permetre registrar la informació necessària per descriure 
qualsevol operació ETL. 

 
 

 Especialització entitat OperationInfo: 
 

Nom Entitat Extraction 

Descripció Entitat que registra les dades d’una operació ETL del tipus 
extracció. 

Responsabilitats Permetre registrar la informació necessària per descriure una 
operació ETL d’extracció. 

 

Nom Entitat Selection 

Descripció Entitat que registra les dades d’una operació ETL del tipus 
selecció. 

Responsabilitats Permetre registrar la informació necessària per descriure una 
operació ETL de selecció. 

 

Nom Entitat Join 

Descripció Entitat que registra les dades d’una operació ETL del tipus Join. 

Responsabilitats Permetre registrar la informació necessària per descriure una 
operació ETL del tipus ‘relació entre dues taules’. 
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Nom Entitat GbPr 

Descripció Entitat que registra les dades d’una operació ETL del tipus 
GroupBy o Projection. 

Responsabilitats Permetre registrar la informació necessària per descriure una 
operació ETL d’agrupació o de projecció. 

 
 
 
 

6.3 Model de comportament del sistema 
 

Aquest model que serveix per definir la part dinàmica del sistema es divideix en 

dues parts: 

 Diagrames de seqüència del sistema: mostren la seqüència d’esdeveniments 

entre els actors i el sistema amb el que aconseguim identificar les operacions 

del sistema. 

 Contractes de les operacions del sistema: descriuen l’efecte en els objectes de 

l’aplicació de les operacions del sistema (creació de noves instàncies, 

associacions, especificacions, etc.) 

 

6.3.1 Diagrames de seqüència del sistema 

 

El diagrama de seqüència del sistema és una representació que mostra en un 

determinat escenari d’un cas d’ús els esdeveniments generats per actors externs, el 

seu ordre i els esdeveniments interns del sistema o operacions que resulten de la 

invocació. 

Aquests diagrames consten d’una línia vertical (línia de vida) per l’actor i una 

altra per al sistema. Cada esdeveniment generat per l’actor es representa mitjançant 

una fletxa que va des de la línia vertical de l’actor cap a la del sistema. Cal remarcar 

també que aquests esdeveniments apareixen en ordre temporal en el diagrama, és a 

dir, si l’esdeveniment A es genera abans que el B, la fletxa del primer apareixerà abans 

que la fletxa del segon. 

 
A continuació detallarem els diagrames de seqüència pels casos d’ús del sistema. 
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6.3.1.1 Diagrama de seqüència de Carregar MGraph: 
 
 

 

6.3.1.2 Diagrama de seqüència de Construir MMGraph: 
 

 
 

6.3.1.3 Diagrama de seqüència d’Identificar arestes d’agregació: 
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6.3.1.4 Diagrama de seqüència de Construir  ETLGraph: 
 

 

 
 
 
 
 

6.3.1.5 Diagrama de seqüència de Guardar ETLGraph: 
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6.3.1.6 Diagrama de seqüència de Crear fitxer de seleccions: 
 

 
 
 
 
 

6.3.1.7 Diagrama de seqüència de Crear fitxer d’agregacions: 
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6.3.2 Contractes de les operacions del sistema 

 
Els contractes de les operacions descriuen el comportament del sistema en 

termes de quins són els canvis d’estat de la base d’informació i quines són les sortides 

que el sistema proporciona quan s’invoca l’operació. Primordialment inclouen 

precondicions i postcondicions que descriuen els canvis d’estat i sortides. 

El tipus de descripció és declaratiu, per tant, l’èmfasi es posa en el què farà 

l’operació més que en el com ho farà. Cada diagrama de seqüència ha permès definir 

una sèrie d’operacions. En aquest apartat veurem els contractes d’aquestes 

operacions. 

 

6.3.2.1 Carregar MGraph 
 

Nom: carregarMGraph(String nomFitxer) 

Responsabilitats: 

Llegir de disc una estructura de dades MGraph i carregar-la al sistema. 

Excepcions: 

Precondicions: Existeix el fitxer amb nom nomFitxer en el format correcte. 

Postcondicions: 

Es crea un  MGraph mg amb la informació carregada del fitxer amb nom 

nomFitxer. 

Sortida: 

 mg 
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6.3.2.2 Construir MMGraph 
 

Nom: buildMGraph(MGraph mg) 

Responsabilitats: 

Construir una estructura de dades MMGraph equivalent a mg identificant les 

arestes que provoquen agregació de les dades. 

Excepcions: 

Precondicions:  

mg és un MGraph vàlid. 

Postcondicions: 

S’ha creat un MMGraph mmg equivalent a mg i s’han identificat les arestes que 

provoquen agregació de les dades. 

Sortida: 

 mmg 
 
 
 
 
 

6.3.2.3 Construir  ETLGraph 
 

Nom: buildETLGraph(MMGraph mmg) 

Responsabilitats: 

Construir un graf dirigit que representi el flux d’operacions ETL. 

Excepcions: 

Precondicions: 

mmg és un MMGraph vàlid. 

Postcondicions: 

S’ha creat un ETLGraph etl amb les operacions ETL necessàries per obtenir els 

conceptes de  mmg. 

Sortida: 

 etl 
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6.3.2.4 Guardar ETLGraph 
 

Nom: guardarETLGraph(ETLGraph etl, String nomFitxer) 

Responsabilitats: 

Guardar a disc una estructura de dades ETLGraph. 

Excepcions: 

Precondicions: etl és un ETLGraph vàlid. 

Postcondicions: 

S’ha  guardat a disc  l’estructura ETLGraph etl amb nom nomFitxer. 

Sortida: 

 Fitxer 
 
 
 
 

6.3.2.5 Crear fitxer de seleccions 
 

Nom: doSlicersFile(MGraph mg, String nomFitxer) 

Responsabilitats: 

Crear un fitxer amb les seleccions que s’han de realitzar sobre els conceptes 

continguts en mg. 

Excepcions: 

Precondicions: mg és un MGraph vàlid. 

Postcondicions: 

S’ha  guardat a disc  un fitxer  amb nom nomFitxer que descriu les seleccions 

sobre els conceptes de mg. 

Sortida: 

 Fitxer 
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6.3.2.6 Crear fitxer d’agregacions 
 

Nom: doAggregationsFile(MGraph mg, String nomFitxer) 

Responsabilitats: 

Crear un fitxer amb les agrupacions de dades i l’ordre en el que s’han d’aplicar 

al construir el graf ETL. 

Excepcions: 

Precondicions: mg és un MGraph vàlid. 

Postcondicions: 

S’ha  guardat a disc  un fitxer  amb nom nomFitxer que descriu les agregacions 

sobre els conceptes de mg i el seu ordre. 

Sortida: 

 Fitxer 
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7 DISSENY  del projecte 

7.1 Arquitectura del projecte 

7.1.1 Introducció 

En el capítol anterior s’ha realitzat un anàlisi dels requeriments mitjançant 

l’especificació i hem aconseguit identificar tant el problema que volem resoldre com 

les necessitats que ha de satisfer el sistema a desenvolupar. Malgrat això, el resultat 

de l’especificació no és suficient per dur a terme la implementació del sistema, degut a 

que només ens orienta cap a la descripció del problema, independentment de les 

tecnologies a utilitzar. Per tant, un cop identificat cal començar a decidir com 

resoldre’l. 

L’etapa de disseny consisteix precisament en la presa de decisions que portin a 

desenvolupar un sistema capaç de resoldre satisfactòriament el problema plantejat. Si 

l’objectiu de l’etapa d’especificació és aconseguir determinar què ha de fer el sistema 

a desenvolupar, l’objectiu d’aquesta etapa de disseny és determinar quines pautes ha 

de seguir, és a dir, com ho ha de fer. 

Dins de la fase de disseny és on tenim en compte els aspectes de la 

tecnologia de que disposem i és per això que en aquest punt l’arquitectura i la 

tecnologia emprada en el framework GEM a  la qual s’ha d’integrar aquesta aplicació  

cobra més importància perquè les decisions que s’han pres per al desenvolupament 

han estat encaminades a adaptar-se a aquesta arquitectura. 
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7.1.2 Patró arquitectònic 

 

L’aplicació s’estructura seguint un esquema en tres capes clarament 

diferenciades: 

 Capa de presentació (llibreries AWT, Swing, JGraph 1.5) 

 Capa de domini (Orientació a objectes, fent servir Eclipse) 

 Capa de persistència (llibreria XMLEncoder) 

 

 

Una arquitectura en capes com la del nostre model suposa que només pot 

existir comunicació entre els components de la mateixa capa o entre components de 

capes contigües. Aquest patró afavoreix la canviabilitat i la portabilitat però penalitza 

l’eficiència. 

El motiu pel qual aquest patró garanteix la canviabilitat és degut a que agrupem 

les dades i funcions en classes, mòduls o capes d’abstracció que d’alguna manera 

amaguen la implementació d’aquests components. Com a conseqüència d’això, 

obtenim una major complexitat en la implementació del sistema, cosa que perjudica 

l’eficiència ja que per realitzar la mateixa tasca s’ha de consultar a diversos 

components o travessar diferents capes de software. 

 Degut a que aquesta aplicació acabarà sent una part del procés del projecte 

GEM, és important poder separar el  domini de la interfície de l’usuari. 

El disseny d’una aplicació d’acord a aquesta arquitectura en capes presenta el 

gran avantatge de produir codi modular en el que la modificació d’un dels seus 

components, com per exemple la interfície d’usuari, no requereix modificar cap dels 

elements de l’altra capa. A part, ens permet que puguem aconseguir una reutilització 

de codi per a futures aplicacions i/o per la integració en el framework del GEM. 

També es pot extreure components individuals de la interfície d’usuari per aprofitar-la 

parcialment per la representació de resultats entremitjos del projecte GEM. 
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7.1.3 Orientació a objectes 

 

L’orientació a objectes no es considera com un patró arquitectònic a seguir sinó 

més aviat com una filosofia de disseny. És un paradigma de programació que defineix 

els programes en termes de “classes d’objectes”. La idea principal de l’orientació a 

objectes és abstraure el nivell de programació al nivell del tractament d’objectes. Un 

objecte és un paquet de dades del sistema juntament amb les operacions que 

treballen amb aquestes dades i es defineixen com atributs i mètodes. Els atributs són 

les característiques més rellevants de l’objecte i els mètodes són les eines per 

manipular aquests atributs. 

Les classes defineixen els objectes, és a dir, els tipus de dades que 

emmagatzemaran i els procediments que faran servir. La programació orientada a 

objectes expressa un programa com un conjunt d’aquests objectes, que es 

comuniquen entre ells per realitzar tasques. Això difereix dels llenguatges procedurals 

tradicionals, en els que les dades i els procediments estan separats i sense relació. 

Aquests mètodes de programació estan pensats per construir programes i 

mòduls més fàcils d’escriure, mantenir i reutilitzar. 

 

Les característiques més importants de l’orientació a objectes són: 

 Encapsulació: s’anomena també “ocultació de la informació” i assegura que els 

objectes no puguin canviar l’estat intern d’altres objectes de forma inesperada 

ja que només els propis mètodes interns de l’objecte poden accedir al seu 

estat. 

 Abstracció: cada objecte en el sistema serveix com un agent abstracte que pot 

realitzar feina, informar i canviar d’estat i comunicar-se amb altres objectes del 

sistema sense revelar com s’implementen aquestes 

característiques. 

 Polimorfisme: les referències i les col·leccions d’objectes poden contenir 

objectes de diferents tipus i la invocació d’un comportament en un objecte 

determinat produirà el comportament desitjat. 
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 Herència: organitza i facilita l’encapsulació i el polimorfisme permetent 

als objectes ser definits i creats com a tipus especialitzats d’objectes 

preexistents. Aquests poden compartir i estendre el seu comportament sense 

haver de reimplementar el seu codi. Això acostuma a representar-se 

habitualment agrupant els objectes en classes i aquestes en arbres que 

reflecteixen un comportament comú. 

 

El paradigma de l’orientació a objectes té, com totes les possibles opcions de 

desenvolupament de la nostra aplicació, certs avantatges i inconvenients dels quals 

llistarem els més importants: 

 Avantatges: 

 Afavoreix reutilització de software 

 S’aconsegueix cost d’implementació menor 

 Facilita el modelatge dels dominis i, per tant, l’anàlisi i el disseny 

 Major seguretat de les aplicacions gràcies a l’encapsulació (ocultació de 

dades i implementació interna de les classes) 

 Facilita extensibilitat del programa mitjançant herència i afegint nous 

mòduls 

 Existeixen múltiples eines, mètodes i llenguatges de programació basats en 

aquest paradigma, tot i  que estem ‘obligats’ per coherència amb el 

projecte GEM a utilitzar Java. 

 Inconvenients: 

- Tècnica fàcil d’aprendre però difícil de dominar 

- Mecanismes de la orientació a objectes presenten cost en eficiència 

- Costos a curt termini en desenvolupament són més alts 

- Es triga més en obtenir una primera versió funcionant del sistema 

 

Arribat a aquest punt podem concloure que l’orientació a objectes era el millor 

paradigma per desenvolupar aquest projecte donada la complexitat del mateix i 

perquè volem afavorir la canviabilitat de l’aplicació, ja que aquesta ha de ser 

reutilitzada un cop s’integri en el projecte GEM. 
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7.1.4 Capa de presentació 

 

La capa de presentació és l’encarregada d’interaccionar amb l’usuari i es 

correspon amb el que tradicionalment es coneix com interfície d’usuari. Està guiada 

bàsicament per esdeveniments. 

És la que presenta el sistema a l’usuari, comunica i captura la informació introduïda 

per l’usuari donant un mínim de procés. Aquesta capa es comunica únicament amb la 

capa de sistema. 

 

Aquest procés de disseny de la interfície està basat en la utilització de l’eina 

Eclipse, que es una eina de programació en Java al qual es pot afegir un plug-in per 

tenir un editor per crear interfícies d’usuari molt intuïtiu per poder fer un disseny de 

les vistes de la interfície de manera ràpida i còmode.  

De totes manera aquest assistent per crear interfícies d’usuari només s’utilitzarà per 

fer el disseny estrictament dit, i no s’aprofitarà el codi que genera degut a que 

introdueix moltes línies de codi innecessàries que farien empitjorar l’eficiència de 

l’aplicació. 

Per tant, tot i que s’ha utilitzat l’assistent per composar les diferents vistes de la 

interfície, la implementació del codi d’aquestes es realitzarà de manera manual amb  

les llibreries AWT i Swing sense la utilització de cap assistent per evitar la pèrdua 

d’eficiència per codi innecessari. 

 El projecte GEM i en concret el MDBE que és l’aplicació que produeix l’entrada 

de dades per aquest projecte, està desenvolupat també en Eclipse, per tant aquest 

també serà el nostre entorn de treball. Per la representació gràfica de les diferents 

estructures de dades que s’utilitzaran en aquesta aplicació s’emprarà la llibreria JGraph 

5.10.1.5 que es una llibreria Java de codi lliure per dibuixar grafs i que permetrà 

observar els resultats obtinguts.  
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7.1.5 Capa de domini 

 

Correspon a la capa que conté els mòduls encarregats de processar la 

informació amb la que treballa el sistema. La capa es divideix en diversos mòduls per a 

cadascuna de les funcionalitats i d’aquesta forma aconseguim que sigui fàcilment 

modificable i ampliable el sistema. 

 

Dintre de la capa de domini trobem els diferents mòduls referents a cadascuna 

de les estructures de dades que es crearan o utilitzaran en aquesta aplicació, per tant 

tindrem 3 mòduls en aquesta capa  que contindran la lògica per assolir els objectius. El 

fet que estiguin separades les diferents estructures, fa que sigui més fàcil la seva 

reutilització o modificació en posteriors revisions del projecte GEM. 

 
 

7.1.6 Capa de dades 

 

S’utilitzarà la llibreria XMLEncoder per la persistència de dades, aquesta 

llibreria permet guardar en fitxers en format XML  objectes Java, un format molt estes 

que també s’utilitza en altres processos del projecte GEM i per tant és el format ideal a 

utilitzar, ja que és el mateix format en el que llegirà les dades d’entrada aquesta 

aplicació. S’utilitzarà aquesta llibreria tant pels fitxers de seleccions i agregacions, com 

per guardar la sortida de l’aplicació (un graf ETL). 

 

7.1.7 Interacció entre les capes 

La capa de presentació està formada per les vistes implementades amb les 

llibreries Java.AWT i Java.Swing amb Eclipse i capturen els esdeveniments efectuats 

per l’usuari i les dades entrades per aquest. Aquesta capa també realitza unes 

validacions molt bàsiques sobre el format de les dades que rep informant a l’usuari 

dels errors que hagi trobat. Posteriorment, en els casos que ho requereixi, es comunica 

amb la capa de negoci que realitza els càlculs necessaris de la lògica de sistema i 

transmet a la capa inferior les dades per realitzar els accessos pertinents al sistema de 

fitxers, per carregar una estructura de dades al sistema o per guardar a disc 

l’estructura resultant. 
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7.1.8 Diagrama de classes del disseny 

 

Per obtenir el diagrama de classes de disseny partim del que hem obtingut a 

l’especificació i efectuem sobre aquest el procés de normalització on fem la 

transformació de conceptes de domini a components software. Degut a la limitació de 

la tecnologia orientada a objectes cal eliminar les associacions n-àries i transformar-les 

en binàries, eliminar les classes associatives i tractar tant la informació derivada com 

les restriccions d’integritat. 

 En el cas d’aquest projecte el diagrama de classes de disseny no requereix 

canvis respecte al diagrama de classes de l’especificació, degut a que no conté classes 

associatives ni informació derivada. 

 
 

 
 
 

7.1.9 Diagrames de seqüència i Pseudocodis 

 

En el procés de disseny, recuperem els diagrames de seqüència definits a 

l’especificació i els transformem fent servir els components software que apareixen en 

aquesta etapa a mesura que anem desenvolupant l’aplicació tenint en compte la 

tecnologia. 

Per fer el disseny d’aquests diagrames fem servir un patró controlador de tipus 

façana que crea un objecte (controlador) per cada capa del sistema. El controlador de 

la capa de presentació s’encarregarà de capturar els esdeveniment externs provocats 

per l’usuari i es comunicarà amb el controlador de la capa de domini per tal de tractar 

l’esdeveniment executant les accions pertinents,  el controlador de la capa de domini 

es comunicarà amb el controlador de la capa  de dades per fer persistents les dades o 

carregar-ne al sistema. 
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7.1.9.1 Carregar MGraph 
 
 

A continuació mostrem els diagrames de seqüència relatius als casos d’ús, mostrant les 

responsabilitats de cada capa. 
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7.1.9.2 Construir MMGraph 
 

 
 
 

7.1.9.3 Identificar arestes d’agregació 
 

 
 

7.1.9.4 Construir graf ETL 
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7.1.9.5 Guardar graf ETL 
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7.1.9.6 Crear fitxer de seleccions 
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7.1.9.7 Crear fitxer d’agregacions 
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A continuació es mostren el diagrames de seqüència de la capa de domini del procés 
construir MGraph. 
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Per a realitzar el disseny de l’algoritme de creació del graf ETL s’ha optat per utilitzar 
pseudocodi. 
 

1. Per cada  concepte c  MMGraph  fer 
Si no  conteConcepte(ETL, c) llavors  
 O := novaExtracció(c) 

afegir(ETL, O) 
 
Si  esDescriptor( c) llavors  
 afegir(ETL, novaSelecció(O)) 

 unirConceptesAmbClausPrimaries() 
 

2. Per cada  (c1, c2)  arestes(MMGraph)  fer 
Si  multiplicitat((c1, c2))  =  “1 - 1”  o no  esArestaDagregació((c1, c2))       
llavors 

i. O1 := buscarOperació(ETL, c1);   O2 := buscarOperació(ETL, c2);  
ii. at1 := obtenirDadesAgregació(O1); at2 := 

obtenirDadesAgregació(O2) 
iii. Si  O1  O2    llavors 

O := novaJoin(O1 ,  O2, at1  at2) 
afegir(ETL,O) 
afegir(ETL, novaProjecció(O)) 
 

3. Per cada  operacióETL O  ETL   fer 
Si no  teSuccessors(O)    numeroRelacions1_1(MMGraph, ETL, O) > 1  
llavors 

a) relacions := buscarRelacionsAmbDimensions(O, MMGraph) 
b) Per cada  (c1, c2)  relacions fer 

i. O2 := buscarOperació(ETL, c2);    
ii. at := obtenirDadesAgregació(O) 

iii.  at2 := obtenirDadesAgregació(O2) 
iv. O3 := novaJoin(O ,  O2, at   at2) 
v. afegir(ETL,O3) 

vi. afegir(ETL, novaProjecció(O3)) 
 

afegir(ETL, novaAgrupació(O3, obtenirDadesAgregació(O3)) 
 

4.  (Aquí conectem tots els cubs de dades produïts) 
a) fets := obtenirOperacionsAmbMesures(ETL) 
b) ordreAgregació := obtenirOrdreAgregació(ETL) 
c) Per cada operacio O  fets        fer 

 
Per cada c2  ordreAgregació         no      conté(c, O)  fer 

i. O2 := buscarOperació(ETL, c2) 
ii. at := obtenirDadesAgregació(O)  

iii. at2 := obtenirDadesAgregació(O2) 
iv. O3 := novaJoin(O ,  O2, at   at2) 
v. afegir(ETL,O3) 

vi. O4 := novaProjecció(O3) 
vii. afegir(ETL,O4) 

d) afegir(ETL, novaAgrupació(O4, obtenirDadesAgregació(O4)) 
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Explicació: 

 La variable ETL es un graf dirigit, acíclic i binari, que representa el  flux de les 

operacions ETL generades.  

 unirConceptesAmbClausPrimaries(): Fa les operacions de Join entre els 

conceptes d’una taula amb la clau primaria virtual corresponent (forma les 

taules).  

 buscarRelacionsAmbDimensions(O,MMGraph): Busca les relacions entre la 

taula de fets que conté l’OperationNode O amb les taules de dimensions de 

MMGraph. 

 obtenirOperacionsAmbMesures(ETL): Retorna una llista d’OperationNodes que 

contenen taules de fets amb mesures. 

 

 Pas 1:  En aquest pas es realitzen les operacions d’extracció dels conceptes del 
MGraph,  i per cada concepte extret es comprova si es un descriptor, en cas 
afirmatiu es realitzen les operacions de selecció pertinents sobre aquest 
concepte. 
Finalment generem les operacions de join per unir cada concepte extret amb la 
clau primària virtual que li correspon per formar les diferents taules. 
Pas 2: Recorrem totes les arestes del MGraph i per cada aresta amb 
multiplicitat  “1-1” o que no sigui d’agregació, busquem a ETL els 2 
OperationNode  que contenen els ENodes relacionats  i generem una operació 
de join entre ells. 
Finalment comprovem si es necessari generar una operació de projecció. 
Pas 3: En aquest pas creem els cubs bàsics. Primer busquem a ETL les 
operacions generades que no tinguin successors i que els ENodes relatius tenen 
més d’una aresta amb multiplicitat 1 al destí relacionada amb un concepte en 
una altre operació del graf ETL. Generem una operació de join per unir 
cadascuna d’aquestes operacions. 
Finalment es comprova si s’ha de fer una operació d’agregació (GroupBy). 
Pas 4: Per últim connectem tots els cubs produïts, començant per els que 
continguin mesures. Busquem les operacions generades que continguin 
mesures i seguint l’ordre especificat per l’usuari generem les operacions de join 
entre les operacions que contenen mesures amb les operacions que contenen 
dades d’agregació. I generem les operacions d’agregació necessàries per deixar 
les dades al nivell de granularitat correcte. 
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8   IMPLEMENTACIÓ   

8.1 Introducció 
 

L’objectiu d’aquesta etapa és la implementació del disseny obtingut en l’etapa 

anterior on hem dissenyat un sistema que estava construït però no implementat. La 

codificació d’un sistema fent servir una tecnologia concreta permet poder-lo executar i 

portar a la pràctica tot allò que hem desenvolupat en etapes anteriors. 

En aquest capítol volem explicar els aspectes més destacats de la fase 

d’implementació del sistema, com podrien ser el llenguatge de programació emprat i 

d’altres aspectes importants. 

8.2    Eines i llenguatges de programació   
 

Per al desenvolupament del projecte s’han fet servir els següents llenguatges i 

eines: Java com a llenguatge de programació i Eclipse com a eina de desenvolupament. 

 

8.3 Implementació de la interfície 

8.3.1  Gestió d’esdeveniments 

 

Els esdeveniments es produeixen dins de les finestres creades a la nostra aplicació. 

De manera que el sistema es qui controla cadascuna d’aquestes finestres per a veure si 

existeixen signes d’activitat (esdeveniments) en elles, com per exemple: polsar un botó, 

tancar una finestra … 

En la nostra aplicació un esdeveniment es pot produir de dos formes diferents: 

 L’usuari realitza una acció en el programa, com por exemple fer un click amb el 

ratolí. 

 Com resultat d’accions produïdes en altres finestres. 

 

 Per a mostrar de forma més clara com funcionen els esdeveniments, es mostrarà un 

exemple pràctic, l’esdeveniment que es produeix quan l’usuari escull la opció del menú 

Arxiu, carregar MGraph: 
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1. L’usuari prem l’element Carregar MGraph del menú Arxiu.  

 

 

 

2. Es genera l’esdeveniment relacionat amb la opció de carregar MGraph. 

 

public void actionPerformed(ActionEvent e) { 
  String action = e.getActionCommand(); 
 
 if (action.equalsIgnoreCase("Carregar MGraph")) { 
 
  if(this.state == FUNCPAN) ponerVistaPrincipal(); 
  int returnVal = jFileChooser1.showOpenDialog(this); 
 
  if (returnVal == JFileChooser.APPROVE_OPTION) { 
   this.ctrlDom = new CtrlDominio(); 
   this.jp = new VistaFuncional(this.ctrlDom); 
   this.jp.getMGraphViewer().setcNum(0); 
   this.jp.getMMGraphViewer().setcNum(0); 
   this.jp.getETLGraphViewer().setcNum(0); 
   File file = jFileChooser1.getSelectedFile(); 
   String arxiu = file.getName(); 
   this.ctrlDom = new CtrlDominio(); 
   this.jp = new VistaFuncional(this.ctrlDom); 
   this.ctrlDom.cargarMGraph(arxiu); 
   ponerVistaFuncional(); 
   this.jp.añadirPestaña("MGraph", "mg"); 
   this.jp.getMGraphViewer().paintMGraph(); 
   this.GraphicOptionsMenu.setEnabled(false); 
   buildMMGraphMenuItem.setEnabled(true); 
   } 
  }   
} 
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3. Aquest esdeveniment (com la resta que provoca l’usuari) per una part modifica 

la interfície gràfica i per una altra es comunica amb la capa de domini per a 

obtenir i guardar dades. 

-Modificació de la interfície gràfica: S’obre una finestra de diàleg on l’usuari ha 

d’escollir l’element que desitja carregar al sistema. 

 

Quan l’usuari escull el MGraph a carregar, s’executa la resta del codi relacionat 

amb l’esdeveniment de carregar MGraph. Que consisteix en tancar la finestra 

de diàleg i modificar la vista principal de l’aplicació, fent visible a l’usuari el 

MGraph carregat. 
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-Comunicació amb la capa de domini: Avisa a la capa de domini quina es 

l’estructura de dades a carregar i aquesta fa la petició a la capa de dades i un 

cop carregada al sistema realitza els processos necessaris i indica a la capa de 

presentació les dades a mostrar. 

 

8.4     Proves 
 

Aquesta etapa és molt important per desenvolupar software que funcioni 

correctament. Les proves han de permetre determinar si una implementació del 

sistema satisfà la funcionalitat, les restriccions i l’especificació. Aquesta tasca no és 

trivial, ja que és necessari tenir un bon coneixement dels requisits del software i no es 

pot deixar per quan el sistema estigui totalment implementat. 

És per això que al llarg de la implementació s’han anat realitzant diverses 

proves, procurant veure que el sistema funcionés tal i com s’havia previst. D’aquesta 

forma, la tasca de provar el sistema s’ha anat repetint durant l’etapa d’implementació. 

És important comentar que provar un software no assegura que un sistema sigui 100% 

correcte; les proves no poden assegurar l’absència total d’errors, sols poden detectar 

la presència. Una prova no es més que l’execució del sistema amb la intenció de 

descobrir un error. Podem fer bàsicament 5 tipus de proves: 

 Proves unitàries: prova d’un únic component elemental. 

 Proves d’integració: prova de les interaccions entre components. 

 Proves del sistema: prova global del sistema com una unitat d’execució. 

 Proves de validació: Per assegurar que es satisfan els requeriments des del punt 

de vista de l’usuari. 

 Proves de regressió: Per assegurar que canvis realitzats no introdueixen nous 

errors en components ja provats. 

Per a la realització d’aquestes proves existeixen bàsicament tres enfocaments: 

 Caixa negra: En aquest mètode no es té en compte l’estructura interna del 

sistema. És a dir, el sistema es veu com una caixa negra, desconeixent per 

complert l’estructura interna d’aquest. 
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Aquest mètode permet obtenir entrades que provin tots els requisits funcionals del 

sistema i està orientada a detectar: 

o Funcions incorrectes o absents. 

o Errors en les interfícies. 

o Errors en estructures de dades. 

o Errors de rendiment. 

o Errors d’inicialització i finalització de l’execució. 

 

 Caixa blanca: A diferència del mètode caixa negra on l’estructura interna del 

sistema era desconeguda, el mètode caixa blanca parteix de l’anàlisi de 

l’estructura interna del sistema, la implementació pròpiament dita. Aquest 

mètode es basa en: 

o L’execució de tots els camins independents. 

o L’execució de tots els bucles. 

o L’execució de totes les branques condicionals. 

o Utilitzar totes les estructures. 

 

 Caixa gris: Combinació de les anteriors. 

 

A mesura que s’anava avançant en l’etapa d’implementació, s’anava validant el 

software desenvolupat, i es reparaven els errors detectats. Per a la realització de 

proves dels components pròpiament desenvolupats s’han aplicat sobretot conceptes 

de la metodologia de proves caixa blanca, ja que la majoria han estat encaminades a 

comprovar que els components desenvolupats satisfeien els requeriments funcionals 

del sistema, però per cadascuna de les casuístiques que ens podríem trobar en 

l’estructura de dades d’entrada. 

Per tal de fer les proves, es va fer una primera recopilació de dades reals que 

ens van servir de proves durant la implementació. Aquestes proves estaven formades 

per possibles requeriments  reals del clients en forma de sentencia multidimensional 

SQL simplificades, extretes del TPC-H Benchmark, aquestes sentencies després 

d’introduir-se en l’aplicatiu MDBE, aquest produïa com a sortida els MGraph que 

servirien per fer les diferents proves sobre les diferents casuístiques possibles. 
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Aviat ens vam adonar que només utilitzant les sortides vàlides produïdes per 

l’MDBE, no era suficient per provar totes les funcionalitats i cursos alternatius de tots 

els mètodes, ja que, perquè el MDBE produís un MGraph, el requeriment del client en 

forma de sentència SQL, havia de passar un parser (processament del MDBE) que 

actualment només admet sentencies SQL força simples. Per tant, es van haver de fer 

modificacions sobre les sortides del MDBE, que tot i que feien que l’MGraph ja no fos 

vàlid per representar-se en un model multidimensional vàlid, ens permetien poder 

provar tots els cursos alternatius de tots els mètodes de l’aplicatiu per quan l’MDBE 

pugui produir MGraph més complerts. Això ha sigut possible, ja que aquesta aplicació 

no ha de validar la correctesa de l’estructura de dades d’entrada. 
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9    ANÀLISIS DE RISCOS   
 

En l’anàlisi de riscos es té com a objectiu identificar els riscos possibles durant la 

fase de creació del sistema. S’ha d’analitzar cada risc i determinar la solució per tal 

d’evitar-lo o solucionar-lo si succeeix. 

Alguns dels riscos ja es tenien en compte abans de començar a implementar, 

com  per exemple el temps de resposta massa elevat. Però d’altres han sorgit a mesura 

que ens i hem trobat, com la correctesa de l’estructura de dades d’entrada a la nostra 

aplicació. 

9.1.1    Temps de resposta massa elevat   

Aquest risc es present en qualsevol aplicació informàtica, però la seva 

importància varia depenent de la funcionalitat que aquesta tingui. En el nostre cas no 

és una qualitat crítica degut a que no requereix constants refrescos de la interfície per 

les interaccions amb l’usuari ni requereix de gaires accessos a disc, degut a que 

aquesta aplicació esta pensada per fer una transformació de les dades d’entrada per 

produir un resultat, per tant el temps de resposta es basa en el procés de la lògica de 

domini (la eficiència dels algorismes emprats) per produir el graf ETL resultant. 

Per avançar-nos a aquest possible problema, es va decidir fer una 

transformació prèvia de l’estructura de dades d’entrada (MGraph -> MMGraph)  per 

tal de reduir la complexitat del procés de creació del graf ETL. 

 
 

9.1.2 Correctesa de l’estructura de dades d’entrada 

 

Aquest risc no es va contemplar en l’etapa inicial del projecte, es van donar 

com a vàlides les estructures de dades d’entrada de l’aplicació (sortida del MDBE) 

sense validar-les manualment abans de fer-les servir com a entrada de l’aplicació. 

I això va provocar una inversió considerable de temps en intentar arreglar 

errors, que es creien de l’aplicació,  i que van resultar ser errors en l’estructura de 

dades d’entrada. Per solucionar aquest problema, es van haver de revisar manualment 

totes les estructures de dades amb les que es volien fer les proves, descartant aquelles 

que no eren vàlides tenint en compte el requeriment inicial del client. 
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10    CONCLUSIONS   
 

Per acabar, per tal de treure el màxim de profit possible de l’experiència de 

realitzar el projecte de final de carrera, s’ha d’aixecar la vista i mirar enrere per 

treure’n conclusions del que ha estat el projecte, les coses que es podrien haver fet 

millor (o pitjor). De tot això n’espero treure una experiència que serà molt important 

de cara a la meva futura carrera professional.  

En aquest capítol es descriuran detalladament quines han estat les conclusions 

resultants de la realització d’aquest projecte, tant a nivell personal, com a nivell 

acadèmic 

 

10.1    Conclusions tècniques   

 

Després de 496 hores de feina s’han aconseguit els objectius marcats pel projecte i 

inclús s’han superat les expectatives inicials. 

 

S’ha obtingut una aplicació fàcil d’utilitzar i intuïtiva, que cobreix tant els 

objectius marcats a l’inici d’aquest projecte com els introduïts durant la realització 

d’aquest com ha sigut la integració de diversos components d’aquesta aplicació amb 

un altre projecte que està realitzant un estudiant de erasmus com a projecte de final 

de Màster també relacionat amb el projecte GEM.  

Un del principals temors a l’inici del projecte va ser com fer la representació 

gràfica dels resultats, de manera clara i còmode per l’usuari, i precisament aquesta 

representació gràfica dels resultats a acabat sent un dels punts forts de l’aplicació, ja 

que permet observar gràficament totes les estructures de dades utilitzades per 

l’aplicació amb una interfície senzilla i amigable que permet veure tant els detalls dels 

resultats com una visió general.  

En quant als canvis que es van haver de fer per la integració de diferents  components 

amb el projecte que s’està duent a terme en paral·lel, no van tenir un gran impacte en 

el codi ja implementat ja que es va aconseguir aquesta integració amb petites 

modificacions a diferents mòduls de l’aplicació, això ha sigut gràcies a l’estructura 

modular i per capes que es va escollir a l’inici que va afavorir a que aquest canvis 
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només afectessin a parts concretes de l’aplicació i no s’haguessin de propagar els 

canvis a la resta de mòduls. De totes maneres, aquests canvis han provocat una 

desviació important en hores del projecte, degut a les proves de regressió que es van 

haver de fer per assegurar-se que no provoquessin cap error en el codi ja implementat 

i provat, així com les reunions que s’han hagut de fer amb l’altre projectista per tal 

d’explicar el funcionament dels components de la meva aplicació que s’havien 

d’integrar amb el seu projecte, afegit al fet que cap dels 2 tenim l’anglès com a llengua 

materna i això ha fet una mica més complicat el procés, tot i que a resultat en una 

experiència molt enriquidora. 

 
 

10.2    Conclusions personals   

 

Voldria expressar la meva estima per aquest projecte, que m’ha donat la 

possibilitat real de desenvolupar una aplicació des del començament fins al final i que 

hem deixa amb una sensació de satisfacció al veure els resultats obtinguts. Gràcies a ell 

he pogut utilitzar gran part dels coneixements adquirits al llarg de la carrera i m’ha 

servit per a poder utilitzar-los plegats. Sense anar més lluny, són molt poques les 

assignatures que hagi cursat que no m’hagin aportat algun coneixement útil per a 

aquest projecte. Faré especial menció a les assignatures d’enginyeria del software, 

disseny i administració de bases de dades o anàlisis i disseny d’algorismes. Tota 

aquesta formació ha estat d’una enorme utilitat a l’hora de dur a terme qualsevol pas 

endavant. En aquest sentit, la realització d’aquest projecte ha suposat un repte 

personal molt enriquidor. 

 

Aquest projecte m’ha demostrat que amb voluntat i perseverança les coses 

acaben sortint. Ara bé, en la realització d’aquest projecte també hi ha hagut moments 

molts  difícils.  

Aquest projecte en un inici estava planificat per realitzar-lo durant el 

quadrimestre de tardor del curs 2010-2011, però degut a problemes de salut no va ser 

fins a novembre del 2010 que vaig poder començar a realitzar el projecte amb els 

conseqüents nervis i estrés que això va provocar per tenir unes dates molt ajustades 

per intentar finalitzar el projecte en les dates proposades (tot i que a aquestes alçades 
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era ja  una fita molt difícil d’aconseguir). En el mes de desembre vaig tornar a tenir una 

recaiguda que feia impossible el poder finalitzar-ho pel quadrimestre de tardor, ja que 

encara no havia pogut invertir ni un 25% de les hores que implicava un projecte com 

aquest. 

Finalment al gener hem vaig recuperar i ja vaig poder dedicar-me al 100% en el 

projecte per poder finalitzar-ho a mitjans del quadrimestre de primavera.   

Però finalment a principis de febrer es va canviar la planificació del projecte fins a 

finals de quadrimestre, degut a que vaig trobar feina a jornada complerta i això hem  

deixava només 2-3 hores al dia per poder dedicar-les al projecte, i que no eren 100% 

productives ja que les invertia després de 8 hores treballant, a més a més amb una 

tecnologia tan diferent de Java com és Visual Basic 5.0. 

  

Finalment però, i malgrat totes les dificultats ara em  trobo aquí finalitzant el que serà 

la meva memòria del projecte i amb la il·lusió que això comporta doncs s’acaba una 

etapa de la meva vida per començar-ne una altra amb la titulació, esperem, 

d’enginyer. 
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12 ANNEXOS 

12.1 ANNEX I. Manual d’ usuari  
 

A continuació explicarem com fer ús de les diferents funcionalitats que conté aquesta 
aplicació. 
 

Pantalla inicial:    
 
En la pantalla inicial hi ha 4 menús disponibles: 

 
 

1. Arxiu: Permet fer el procés pas a pas. 

2. Carrega ràpida: Carrega un MGraph i fa tot el procés de cop mostrant el 

resultat final. 

3. Opcions Gràfiques: Menú només disponible quan hi ha un EtlGraph construït, 

permet canviar algunes opcions visuals. 

4. Ajuda: Menú que inclou el manual de l’aplicació i informació general sobre  

l’aplicació. 
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 Menú Arxiu:  

 

 
 

Aquest menú consta de 4 opcions, les quals estan deshabilitades/habilitades en 
funció del pas  del procés en el que estem. 
 
 
 

 Carregar MGraph:  Carrega el MGraph seleccionat i el pinta a pantalla. 
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Fig.1.1  Estructura MGraph 

 
 
 

En aquesta pantalla podrem veure el contingut de l’estructura de dades d’entrada 

(MGraph), i ens permetrà seleccionar els diferents nodes del graf i moure’ls lliurement 

per resituar-los i així obtenir diferents punts de vista. 
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 Construir MMGraph: Construeix el MMGraph equivalent al MGraph seleccionat 

al pas anterior, afegeix a pantalla una pestanya amb l’explicació del procés de 

creació del MMGraph i de la cerca d’ arestes d’agregació i afegeix una altra 

estanya on pinta el MMGraph. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.2.1 Procés de creació del MMGraph 
 
 

 
 

Fig.2.2 Estructura MMGraph  
 
 

En aquesta pantalla podrem veure el contingut de l’estructura MMGraph, i ens 
permetrà seleccionar els diferents nodes del graf i moure’ls lliurement per resituar-los 
i així obtenir diferents punts de vista.                         
Les arestes marcades de color vermell, indiquen que aquestes relacions provoquen 
agregació de les dades. 
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 Construir ETLGraph: Construeix el ETLGraph a partir del MMGraph construït al 

pas anterior, afegeix a pantalla una pestanya amb el log del procés de creació 

del ETLGraph  i afegeix una altra pestanya on pinta el ETLGraph. 

 

 
 

Fig.3.1 Procés de creació del ETLGraph 
 
 
En aquesta pantalla podrem veure el resultat final de l’aplicació, un graf dirigit, acíclic i 
binari que descriu el flux d’operacions ETL. Per defecte en aquest graf no es podran 
recol·locar els nodes, però es podrà habilitar aquesta funció al menú Opcions 
Gràfiques. 
 

 



Transformació de sentencies multidimensionals a ETL 

 

92 

 

 
Fig.3.2 ETLGraph  

 
 

El graf indica el flux d’operacions ETL , mostrant el número d’operació en cada node, 
que podrem consultar a la pestanya ‘Sortida ETLGraph’ per obtenir informació sobre 
l’operació.  
 
Si es vol obtenir informació més detallada sobre una operació, s’ha de clickar sobre el 
node de l’operació al graf ETL, i es farà visible un panell amb informació detallada de 
l’operació. Per amagar el panell d’informació s’ha de clickar a qualsevol punt de la 
pantalla.  
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Aquest panell d’informació permet diverses configuracions accessibles des del menú 
Opcions Gràfiques. 
 
Les 3 pestanyes que contenen els grafs  tenen 2 botons en la part de dalt que 
permeten fer zoom del graf. 
 
 

 
 
 
NOTA: Independentment del pas del procés en el que estem sempre podrem carregar 
un altre MGraph. 
 
 
 
 

 Menú Carrega ràpida: 

 
 
 

 
 
 
Aquest menú permet seleccionar un MGraph i obtenir els resultats finals directament, 
com si s’hagués fet pas a pas a través del menú Arxiu. 
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 Menú Crear Fitxers: 

 
Aquest menú ens permetrà crear els fitxers de seleccions i d’agregacions relatiu 
a un MGraph. 
 

 
 

 Menú  Crear fitxer de seleccions: 

Descriu les seleccions que s’han de dur a terme sobre els conceptes del MGraph 
seleccionat.  
 
Aquesta pantalla ens permetrà crear un fitxer amb les seleccions sobre els conceptes 
del MGraph. 

 
 
 

 Aquí podrem seleccionar els conceptes del MGraph 
que permeten seleccions, hem d’escollir un concepte 
de la llista desplegable i introduir un operador i un valor 
per la selecció. 
Per afegir la selecció prémer ‘Afegir’. 
 
Les seleccions que es vagin afegint es mostraran en 
l’àrea de text de la dreta. 
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Aquí podrem eliminar una de les seleccions 
afegides. Hem de seleccionar el número de 
selecció corresponent que es mostra a l’àrea de 
text i prémer el botó Eliminar. 
 
 
 

 
 
 

Quan s’hagin afegit totes les seleccions hem de prémer  el botó Guardar Seleccions per 
crear el fitxer. 
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 Menú Crear fitxer d’agregacions: 

Descriu l’ordre en el  que s’han de dur a terme les operacions d’agregació al construir 
el graf ETL. 

 
 

Aquesta pantalla ens permetrà crear un fitxer amb l’ordre de les agregacions al 
construir el graf ETL. 
 
 

Aquí podrem seleccionar en l’ordre desitjat els 
conceptes que provoquen agregació. Hem de 
seleccionar un concepte i prémer afegir, i apareixerà a 
la vista prèvia, continuar fins afegir tots els conceptes. 
El botó Eliminar treu de la llista ordenada l’últim 
concepte afegit. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quan s’hagin ordenat tots els conceptes, prémer el botó Guardar Agregacions per 
crear el fitxer. 
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 Menú Opcions Gràfiques: 

 
 
Aquest menú només esta disponible quan s’ha construït un ETLGraph i permet 
canviar la posició i visibilitat del panell que mostra la informació del node 
seleccionat a la pestanya ETLGraph.  
 

1. Panell Informació sempre visible:  Si marquem aquesta opció el panell 

d’informació sempre estarà visible. 

2. Ocultar Panell Informació automàticament: Si marquem aquesta opció  

cada cop que fem click en una part de la pantalla que no sigui un node, 

el panell d’informació es tancarà. 

3. Panell Informació Abaix: Posiciona el panell d’informació a la part 

d’abaix de la pantalla 

4. Panell Informació Dreta: Posiciona el panell d’informació a la dreta de la 

pantalla. 

5. Permetre modificar graf ETL:  Si marquem aquesta opció, en permetrà 

seleccionar i moure els nodes del graf ETL per la pantalla. 
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12.2 ANNEX II. Resultats de les proves 

A continuació presentarem  una part dels resultats obtinguts amb aquesta 

aplicació, s’ha intentat agafar una mostra significativa dels tests realitzats. 

Per realitzar les proves hem obtingut una mostra de consultes multidimen-

sionals en SQL del TPC-H Benchmark (http://www.tpc.org/tpch/default.asp), que  

han sigut simplificades per poder ser introduïdes a l’aplicació MDBE 

(http://www.essi.upc.edu/-~oromero/MDBE.html) i així produir una estructura de 

dades que serà  l’entrada d’aquesta aplicació. 

A continuació mostrem els resultats sobre els tests realitzats amb les consultes 5, 7, 8 i 

9, del TPC-H Benchmark: 

 

Per cada resultat obtingut mostrarem la següent informació: 

 Consulta SQL: Requeriment del client en format SQL (entrada al MDBE). 

 Estructura MGraph(Sortida MDBE): Representació gràfica del MGraph. 

 Procés de construcció de l’estructura MMGraph: Aquí indicarem els diferents 

passos que s’han realitzat per fer la transformació de l’entrada de dades 

(MGraph) a un MMGraph. 

 Estructura MMGraph: Representació gràfica del MMGraph resultant. 

 Procés de construcció del graf ETL: Indicarem l’ordre de creació del flux 

d’operacions ETL donant una descripció resumida de cadascuna de les 

operacions generades a partir del MMGraph construït al pas anterior. 

 Estructura ETLGraph: Representació gràfica del ETLGraph. 
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12.2.1 Consulta 5 

 

 Consulta SQL 
 

SELECT  n1.n_name,n2.n_name, sum(l_extendedprice - l_discount)  

FROM 

customer, 

orders, 

lineitem, 

supplier, 

nation n1, 

nation n2, 

region 

 

WHERE 

c_custkey = o_custkey 

and l_orderkey = o_orderkey 

and l_suppkey = s_suppkey 

and c_nationkey = n1.n_nationkey 

and s_nationkey = n2.n_nationkey 

and n2.n_regionkey = r_regionkey 

and r_name = 'ASIA' 

and o_orderdate >= 'Date1' 

and o_orderdate < 'Date2' 

 

GROUP BY n1.n_name,n2.n_name 

 
 

 MGraph produït per l’aplicatiu MDBE 
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 Creació del MMGraph 
 

******************************************************** 
**             Construïm el MMGraph                                  ** 
******************************************************** 
 
---INI--- buildMMGraph(MGraph mgraf): Comencem construint un MGraph modificat a nivell d'atribut (MMGraph) 
Per cada atribut del MGraph es crea un ENode tipus TABLE al MMGraph 
S'ha creat el ENode: 'Customer.Customer' del tipus TABLE 
Ara crearem per cada atribut del ENode: 'Customer.PK' un ENode del tipus MEASURE, GBDATA, DIMDATA o 
JOINDATA 
S'ha creat el ENode: 'Customer.c_custkey' del tipus JOINDATA amb PK Customer.PK 
S'ha creat el ENode: 'Customer.c_nationkey' del tipus JOINDATA amb PK Customer.PK 
 
S'ha creat el ENode: 'Orders.Orders' del tipus TABLE 
Ara crearem per cada atribut del ENode: 'Orders.PK' un ENode del tipus MEASURE, GBDATA, DIMDATA o JOINDATA 
S'ha creat el ENode: 'Orders.o_orderdate' del tipus DIMDATA amb PK Orders.PK 
S'ha creat el ENode: 'Orders.o_custkey' del tipus JOINDATA amb PK Orders.PK 
S'ha creat el ENode: 'Orders.o_orderkey' del tipus JOINDATA amb PK Orders.PK 
 
S'ha creat el ENode: 'Lineitem.Lineitem' del tipus TABLE 
Ara crearem per cada atribut del ENode: 'Lineitem.PK' un ENode del tipus MEASURE, GBDATA, DIMDATA o 
JOINDATA 
S'ha creat el ENode: 'Lineitem.l_extendedprice' del tipus MEASURE amb PK Lineitem.PK 
S'ha creat el ENode: 'Lineitem.l_discount' del tipus MEASURE amb PK Lineitem.PK 
S'ha creat el ENode: 'Lineitem.l_orderkey' del tipus JOINDATA amb PK Lineitem.PK 
S'ha creat el ENode: 'Lineitem.l_suppkey' del tipus JOINDATA amb PK Lineitem.PK 
 
S'ha creat el ENode: 'supplier.supplier' del tipus TABLE 
Ara crearem per cada atribut del ENode: 'supplier.PK' un ENode del tipus MEASURE, GBDATA, DIMDATA o 
JOINDATA 
S'ha creat el ENode: 'supplier.s_suppkey' del tipus JOINDATA amb PK supplier.PK 
S'ha creat el ENode: 'supplier.s_nationkey' del tipus JOINDATA amb PK supplier.PK 
 
S'ha creat el ENode: 'Nation.n1' del tipus TABLE 
Ara crearem per cada atribut del ENode: 'n1.PK n1' un ENode del tipus MEASURE, GBDATA, DIMDATA o JOINDATA 
S'ha creat el ENode: 'n1.n_name' del tipus GBDATA amb PK n1.PK 
S'ha creat el ENode: 'n1.n_nationkey' del tipus JOINDATA amb PK n1.PK 
 
S'ha creat el ENode: 'Nation.n2' del tipus TABLE 
Ara crearem per cada atribut del ENode: 'n2.PK n2' un ENode del tipus MEASURE, GBDATA, DIMDATA o JOINDATA 
S'ha creat el ENode: 'n2.n_name' del tipus GBDATA amb PK n2.PK 
S'ha creat el ENode: 'n2.n_nationkey' del tipus JOINDATA amb PK n2.PK 
S'ha creat el ENode: 'n2.n_regionkey' del tipus JOINDATA amb PK n2.PK 
 
S'ha creat el ENode: 'Region.Region' del tipus TABLE 
Ara crearem per cada atribut del ENode: 'Region.PK' un ENode del tipus MEASURE, GBDATA, DIMDATA o JOINDATA 
S'ha creat el ENode: 'Region.r_name' del tipus DIMDATA amb PK Region.PK 
S'ha creat el ENode: 'Region.r_regionkey' del tipus JOINDATA amb PK Region.PK 
 
Ara crearem les arestes que fan les joins entre els nodes  
0-[Customer.c_custkey] - [Orders.o_custkey] - cID: 0 
1-[Customer.c_nationkey] - [n1.n_nationkey] - cID: 0 
2-[Orders.o_custkey] - [Customer.c_custkey] - cID: 0 
3-[Orders.o_orderkey] - [Lineitem.l_orderkey] - cID: 0 
4-[Lineitem.l_orderkey] - [Orders.o_orderkey] - cID: 0 
5-[Lineitem.l_suppkey] - [supplier.s_suppkey] - cID: 0 
6-[supplier.s_suppkey] - [Lineitem.l_suppkey] - cID: 0 
7-[supplier.s_nationkey] - [n2.n_nationkey] - cID: 0 
8-[n1.n_nationkey] - [Customer.c_nationkey] - cID: 0 
9-[n2.n_nationkey] - [supplier.s_nationkey] - cID: 0 
10-[n2.n_regionkey] - [Region.r_regionkey] - cID: 0 
11-[Region.r_regionkey] - [n2.n_regionkey] - cID: 0 
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Marquem els nodes de context 
  El MGraph no conté nodes de context 
 
---FIN--- buildMMGraph(MGraph mgraf): Hem construït l'MMGraph 
 
 
******************************************************************************* 
**             Busquem les arestes d’agregació sobre el MMGraph             ** 
******************************************************************************* 
 
---INI--- findAggrEdge(): Busquem les arestes d’agregació sobre l'MMGraph 
Busquem un node de fets 
Iniciem cerca d'arestes d'agregació des de el node: Lineitem.PK 
Estem al tableNode: Lineitem.PK Alias: Lineitem.Lineitem 
     Comprovant l'atribut Lineitem.l_extendedprice 
     No fa cap join 
     Comprovant l'atribut Lineitem.l_discount 
     No fa cap join 
     Comprovant l'atribut Lineitem.l_orderkey 
Estem al atrNode: Lineitem.l_orderkey i conte [JOINDATA] 
Estem al atrNode: Lineitem.l_orderkey 
Cami: Lineitem.Lineitem - Lineitem.l_orderkey - Orders.o_orderkey 
Cami: Lineitem.Lineitem - Lineitem.l_orderkey - Orders.o_orderkey - Orders.Orders 
     El TableNode Orders.PK NO té AGGRDATA 
Cami: Lineitem.Lineitem - Lineitem.l_orderkey - Orders.o_orderkey - Orders.Orders 
Estem al tableNode: Orders.PK Alias: Orders.Orders 
     Comprovant l'atribut Orders.o_orderdate 
     No fa cap join 
     Comprovant l'atribut Orders.o_custkey 
Estem al atrNode: Orders.o_custkey i conte [JOINDATA] 
Cami: Lineitem.Lineitem - Lineitem.l_orderkey - Orders.o_orderkey - Orders.Orders - Orders.o_custkey - 
Customer.c_custkey 
Cami: Lineitem.Lineitem - Lineitem.l_orderkey - Orders.o_orderkey - Orders.Orders - Orders.o_custkey - 
Customer.c_custkey - Customer.Customer 
     El TableNode Customer.PK NO té AGGRDATA 
Cami: Lineitem.Lineitem - Lineitem.l_orderkey - Orders.o_orderkey - Orders.Orders - Orders.o_custkey - 
Customer.c_custkey - Customer.Customer 
Estem al tableNode: Customer.PK Alias: Customer.Customer 
     Comprovant l'atribut Customer.c_custkey 
     AtrNode visitat 
     Comprovant l'atribut Customer.c_nationkey 
Estem al atrNode: Customer.c_nationkey i conte [JOINDATA] 
Cami: Lineitem.Lineitem - Lineitem.l_orderkey - Orders.o_orderkey - Orders.Orders - Orders.o_custkey - 
Customer.c_custkey - Customer.Customer - Customer.c_nationkey - n1.n_nationkey 
Cami: Lineitem.Lineitem - Lineitem.l_orderkey - Orders.o_orderkey - Orders.Orders - Orders.o_custkey - 
Customer.c_custkey - Customer.Customer - Customer.c_nationkey - n1.n_nationkey - Nation.n1 
     El TableNode n1.PK té AGGRDATA 
Cami a marcar:  
     AggEdge: Lineitem.PK to Lineitem.l_orderkey 
     AggEdge: Lineitem.l_orderkey to Lineitem.PK 
     AggEdge: Lineitem.l_orderkey to Orders.o_orderkey 
     AggEdge: Orders.o_orderkey to Lineitem.l_orderkey 
     AggEdge: Orders.o_orderkey to Orders.PK 
     AggEdge: Orders.PK to Orders.o_orderkey 
     AggEdge: Orders.PK to Orders.o_custkey 
     AggEdge: Orders.o_custkey to Orders.PK 
     AggEdge: Orders.o_custkey to Customer.c_custkey 
     AggEdge: Customer.c_custkey to Orders.o_custkey 
     AggEdge: Customer.c_custkey to Customer.PK 
     AggEdge: Customer.PK to Customer.c_custkey 
     AggEdge: Customer.PK to Customer.c_nationkey 
     AggEdge: Customer.c_nationkey to Customer.PK 
     AggEdge: Customer.c_nationkey to n1.n_nationkey 
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     AggEdge: n1.n_nationkey to Customer.c_nationkey 
     AggEdge: n1.n_nationkey to n1.PK 
     AggEdge: n1.PK to n1.n_nationkey 
Cami: Lineitem.Lineitem - Lineitem.l_orderkey - Orders.o_orderkey - Orders.Orders - Orders.o_custkey - 
Customer.c_custkey - Customer.Customer - Customer.c_nationkey - n1.n_nationkey - Nation.n1 
Estem al tableNode: n1.PK Alias: Nation.n1 
     Comprovant l'atribut n1.n_name 
     No fa cap join 
     Comprovant l'atribut n1.n_nationkey 
     AtrNode visitat 
final 
     Comprovant l'atribut Orders.o_orderkey 
     AtrNode visitat 
     Comprovant l'atribut Lineitem.l_suppkey 
Estem al atrNode: Lineitem.l_suppkey i conte [JOINDATA] 
Cami: Lineitem.Lineitem - Lineitem.l_suppkey - supplier.s_suppkey 
Cami: Lineitem.Lineitem - Lineitem.l_suppkey - supplier.s_suppkey - supplier.supplier 
     El TableNode supplier.PK NO té AGGRDATA 
Cami: Lineitem.Lineitem - Lineitem.l_suppkey - supplier.s_suppkey - supplier.supplier 
Estem al tableNode: supplier.PK Alias: supplier.supplier 
     Comprovant l'atribut supplier.s_suppkey 
     AtrNode visitat 
     Comprovant l'atribut supplier.s_nationkey 
Estem al atrNode: supplier.s_nationkey i conte [JOINDATA] 
Cami: Lineitem.Lineitem - Lineitem.l_suppkey - supplier.s_suppkey - supplier.supplier - supplier.s_nationkey - 
n2.n_nationkey 
Cami: Lineitem.Lineitem - Lineitem.l_suppkey - supplier.s_suppkey - supplier.supplier - supplier.s_nationkey - 
n2.n_nationkey - Nation.n2 
     El TableNode n2.PK té AGGRDATA 
Cami a marcar:  
     AggEdge: Lineitem.PK to Lineitem.l_suppkey 
     AggEdge: Lineitem.l_suppkey to Lineitem.PK 
     AggEdge: Lineitem.l_suppkey to supplier.s_suppkey 
     AggEdge: supplier.s_suppkey to Lineitem.l_suppkey 
     AggEdge: supplier.s_suppkey to supplier.PK 
     AggEdge: supplier.PK to supplier.s_suppkey 
     AggEdge: supplier.PK to supplier.s_nationkey 
     AggEdge: supplier.s_nationkey to supplier.PK 
     AggEdge: supplier.s_nationkey to n2.n_nationkey 
     AggEdge: n2.n_nationkey to supplier.s_nationkey 
     AggEdge: n2.n_nationkey to n2.PK 
     AggEdge: n2.PK to n2.n_nationkey 
Cami: Lineitem.Lineitem - Lineitem.l_suppkey - supplier.s_suppkey - supplier.supplier - supplier.s_nationkey - 
n2.n_nationkey - Nation.n2 
Estem al tableNode: n2.PK Alias: Nation.n2 
     Comprovant l'atribut n2.n_name 
     No fa cap join 
     Comprovant l'atribut n2.n_nationkey 
     AtrNode visitat 
     Comprovant l'atribut n2.n_regionkey 
Estem al atrNode: n2.n_regionkey i conte [JOINDATA] 
Cami: Lineitem.Lineitem - Lineitem.l_suppkey - supplier.s_suppkey - supplier.supplier - supplier.s_nationkey - 
n2.n_nationkey - Nation.n2 - n2.n_regionkey - Region.r_regionkey 
Cami: Lineitem.Lineitem - Lineitem.l_suppkey - supplier.s_suppkey - supplier.supplier - supplier.s_nationkey - 
n2.n_nationkey - Nation.n2 - n2.n_regionkey - Region.r_regionkey - Region.Region 
     El TableNode Region.PK NO té AGGRDATA 
Cami: Lineitem.Lineitem - Lineitem.l_suppkey - supplier.s_suppkey - supplier.supplier - supplier.s_nationkey - 
n2.n_nationkey - Nation.n2 - n2.n_regionkey - Region.r_regionkey - Region.Region 
Estem al tableNode: Region.PK Alias: Region.Region 
     Comprovant l'atribut Region.r_name 
     No fa cap join 
     Comprovant l'atribut Region.r_regionkey 
     AtrNode visitat 
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final 
Iniciem cerca d'arestes d'agregació des de el node: n1.PK 
Cami:  
Estem al tableNode: n1.PK Alias: Nation.n1 
     Comprovant l'atribut n1.n_name 
     No fa cap join 
     Comprovant l'atribut n1.n_nationkey 
     AtrNode visitat 
Iniciem cerca d'arestes d'agregació des de el node: n2.PK 
Cami:  
Estem al tableNode: n2.PK Alias: Nation.n2 
     Comprovant l'atribut n2.n_name  ->    No fa cap join 
     Comprovant l'atribut n2.n_nationkey ->   AtrNode visitat 
     Comprovant l'atribut n2.n_regionkey ->    AtrNode visitat 
Hem acabat 
---FIN--- findAggrEdge(): Hem marcat les arestes d'agregació 
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 MMGraph construït 
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 Construcció del graf ETL 
 
 
*************************************************** 
**             Construim el ETLGraph             ** 
*************************************************** 
 
---INI--- buildEtlGraph(): Construim el graf ETL a partir de l'MMGraph 
---INI---addSubGraphEtlFromContextNodes(): Estem buscant nodes de context  
---FIN---addSubGraphEtlFromContextNodes(): Hem creat totes les operacions ETL de tots els nodes de 
context  
---INI---addSubGraphEtlFromContextEdges(): Estem buscant arestes de context  
---FIN---addSubGraphEtlFromContextEdges(): Hem creat totes les operacions ETL de totes les arestes de 
context  
---INI--- GEM(MMGraph subGraf): Crearem el graf ETL  
---Step1--- GEM(): Fem l'extracció de tots els conceptes del subgraf 
NumOp: 0- newExtraction(Customer.PK) 
NumOp: 1- newExtraction(Customer.c_custkey) 
NumOp: 2- newExtraction(Customer.c_nationkey) 
NumOp: 3- newExtraction(Orders.PK) 
NumOp: 4- newExtraction(Orders.o_orderdate) 
NumOp: 5- newSelection(Orders.o_orderdate) 
NumOp: 6- newSelection(Orders.o_orderdate) 
NumOp: 7- newExtraction(Orders.o_custkey) 
NumOp: 8- newExtraction(Orders.o_orderkey) 
NumOp: 9- newExtraction(Lineitem.PK) 
NumOp: 10- newExtraction(Lineitem.l_extendedprice) 
NumOp: 11- newExtraction(Lineitem.l_discount) 
NumOp: 12- newExtraction(Lineitem.l_orderkey) 
NumOp: 13- newExtraction(Lineitem.l_suppkey) 
NumOp: 14- newExtraction(supplier.PK) 
NumOp: 15- newExtraction(supplier.s_suppkey) 
NumOp: 16- newExtraction(supplier.s_nationkey) 
NumOp: 17- newExtraction(n1.PK) 
NumOp: 18- newExtraction(n1.n_name) 
NumOp: 19- newExtraction(n1.n_nationkey) 
NumOp: 20- newExtraction(n2.PK) 
NumOp: 21- newExtraction(n2.n_name) 
NumOp: 22- newExtraction(n2.n_nationkey) 
NumOp: 23- newExtraction(n2.n_regionkey) 
NumOp: 24- newExtraction(Region.PK) 
NumOp: 25- newExtraction(Region.r_name) 
NumOp: 26- newSelection(Region.r_name) 
NumOp: 27- newExtraction(Region.r_regionkey) 
NumOp: 28- newJoin([Customer.PK],[Customer.c_custkey]) Input: [0, 1] 
NumOp: 29- newJoin([Customer.PK],[Customer.c_nationkey]) Input: [28, 2] 
Aqui comprovem els descriptors que no fa falta projectar 
La taula: Customer s'ha de projectar. 
NumOp: 30- newProjection(Customer.PK,Customer.c_custkey,Customer.c_nationkey) 
NumOp: 31- newJoin([Orders.PK],[Orders.o_orderdate]) Input: [3, 6] 
NumOp: 32- newJoin([Orders.PK],[Orders.o_custkey]) Input: [31, 7] 
NumOp: 33- newJoin([Orders.PK],[Orders.o_orderkey]) Input: [32, 8] 
Aqui comprovem els descriptors que no fa falta projectar 
La taula: Orders s'ha de projectar. 
NumOp: 34- newProjection(Orders.PK,Orders.o_custkey,Orders.o_orderkey) 
NumOp: 35- newJoin([Lineitem.PK],[Lineitem.l_extendedprice]) Input: [9, 10] 
NumOp: 36- newJoin([Lineitem.PK],[Lineitem.l_discount]) Input: [35, 11] 
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NumOp: 37- newJoin([Lineitem.PK],[Lineitem.l_orderkey]) Input: [36, 12] 
NumOp: 38- newJoin([Lineitem.PK],[Lineitem.l_suppkey]) Input: [37, 13] 
Aqui comprovem els descriptors que no fa falta projectar 
La taula: Lineitem s'ha de projectar. 
NumOp: 39- 
newProjection(Lineitem.PK,Lineitem.l_extendedprice,Lineitem.l_discount,Lineitem.l_orderkey, 

Lineitem.l_suppkey) 
NumOp: 40- newJoin([supplier.PK],[supplier.s_suppkey]) Input: [14, 15] 
NumOp: 41- newJoin([supplier.PK],[supplier.s_nationkey]) Input: [40, 16] 
Aqui comprovem els descriptors que no fa falta projectar 
La taula: supplier s'ha de projectar. 
NumOp: 42- newProjection(supplier.PK,supplier.s_suppkey,supplier.s_nationkey) 
NumOp: 43- newJoin([n1.PK],[n1.n_name]) Input: [17, 18] 
NumOp: 44- newJoin([n1.PK],[n1.n_nationkey]) Input: [43, 19] 
Aqui comprovem els descriptors que no fa falta projectar 
La taula: n1 s'ha de projectar. 
NumOp: 45- newProjection(n1.PK,n1.n_name,n1.n_nationkey) 
NumOp: 46- newJoin([n2.PK],[n2.n_name]) Input: [20, 21] 
NumOp: 47- newJoin([n2.PK],[n2.n_nationkey]) Input: [46, 22] 
NumOp: 48- newJoin([n2.PK],[n2.n_regionkey]) Input: [47, 23] 
Aqui comprovem els descriptors que no fa falta projectar 
La taula: n2 s'ha de projectar. 
NumOp: 49- newProjection(n2.PK,n2.n_name,n2.n_nationkey,n2.n_regionkey) 
NumOp: 50- newJoin([Region.PK],[Region.r_name]) Input: [24, 26] 
NumOp: 51- newJoin([Region.PK],[Region.r_regionkey]) Input: [50, 27] 
Aqui comprovem els descriptors que no fa falta projectar 
La taula: Region s'ha de projectar. 
NumOp: 52- newProjection(Region.PK,Region.r_regionkey) 
 
---Step2--- GEM(): Fem les joins de les arestes 1-1 o les que no impliquen agregació 
---Step2--- GEM(): Hem trobat l'aresta [n2.n_regionkey] - [Region.r_regionkey] 
NumOp: 53- newJoin([n2.n_regionkey],[Region.r_regionkey]) Input: [49, 52] 
La taula: n2 s'ha de projectar. 
La taula: Region NO s'ha de projectar. 
NumOp: 54- newProjection(n2.PK,n2.n_name,n2.n_nationkey) 
 
---Step3--- GEM(): Construim els cubs basics  
Comprovem les arestes de Lineitem.PK 
NumOp: 55- newJoin([Lineitem.l_orderkey],[Orders.o_orderkey]) Input: [39, 34] 
La taula: Lineitem s'ha de projectar. 
La taula: Orders s'ha de projectar. 
NumOp: 56- 
newProjection(Lineitem.PK,Lineitem.l_extendedprice,Lineitem.l_discount,Lineitem.l_suppkey, 

Orders.PK,Orders.o_custkey) 
NumOp: 57- newJoin([Lineitem.l_suppkey],[supplier.s_suppkey]) Input: [56, 42] 
La taula: Lineitem s'ha de projectar. 
La taula: Orders s'ha de projectar. 
La taula: supplier s'ha de projectar. 
NumOp: 58- 
newProjection(Lineitem.PK,Lineitem.l_extendedprice,Lineitem.l_discount,Orders.PK,Orders.o_custkey, 

supplier.PK,supplier.s_nationkey) 
Hem comprovat les arestes de Lineitem.PK 
 
---Step4--- GEM(): Unim els cubs 
NumOp: 59- newJoin([Customer.c_custkey],[Orders.o_custkey]) Input: [58, 30] 
La taula: Lineitem s'ha de projectar. 
La taula: Orders NO s'ha de projectar. 
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La taula: Customer s'ha de projectar. 
NumOp: 60- newProjection(Lineitem.PK,Lineitem.l_extendedprice,Lineitem.l_discount,supplier.PK, 

supplier.s_nationkey,Customer.PK,Customer.c_nationkey) 
NumOp: 61- newJoin([Customer.c_nationkey],[n1.n_nationkey]) Input: [60, 45] 
La taula: Lineitem s'ha de projectar. 
La taula: supplier s'ha de projectar. 
La taula: Customer NO s'ha de projectar. 
NumOp: 62- newProjection(Lineitem.PK,Lineitem.l_extendedprice,Lineitem.l_discount,supplier.PK, 

supplier.s_nationkey,n1.PK,n1.n_name) 
NumOp: 63- newJoin([supplier.s_nationkey],[n2.n_nationkey]) Input: [62, 54] 
La taula: Lineitem s'ha de projectar. 
La taula: supplier NO s'ha de projectar. 
La taula: n2 s'ha de projectar. 
NumOp: 64- newProjection(Lineitem.l_extendedprice,Lineitem.l_discount,n1.n_name,n2.n_name) 
NumOp: 65- newGroupBy(n1.n_name,n2.n_name) 
---FINAL--- GEM() 
---FIN--- buildEtlGraph(): Hem construït el graf ETL 
 
 
 
 
 

 Dibuix etl graph 
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12.2.2 Consulta 7 

 

 Consulta SQL 
 
SELECT  n1.n_name, n2.n_name, l_shipdate,  sum(l_extendedprice*l_discount) 
FROM 
supplier, 
lineitem, 
orders, 
customer, 
nation n1, 
nation n2 
 
WHERE 
s_suppkey = l_suppkey 
and o_orderkey = l_orderkey 
and c_custkey = o_custkey 
and s_nationkey = n1.n_nationkey 
and c_nationkey = n2.n_nationkey 
and n1.n_name = 'NATION1'  
and n2.n_name = 'NATION2' 
and l_shipdate >= '19950101' and l_shipdate <= '19961231' 
 
GROUP BY n1.n_name, n2.n_name, l_shipdate 

 
 

 MGraph produït per l’aplicatiu MDBE 
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 Creació del MMGraph 
 

******************************************************** 
**             Construim el MMGraph                   ** 
******************************************************** 
---INI--- buildMMGraph(MGraph mgraf): Comencem construint un MGraph modificat a nivell d'atribut 
Per cada atribut del MGraph es crea un ENode tipus TABLE al MMGraph 
S'ha creat el ENode: 'supplier.supplier' del tipus TABLE 
Ara crearem per cada atribut del ENode: 'supplier.PK' un ENode del tipus MEASURE, GBDATA, DIMDATA 
o JOINDATA 
S'ha creat el ENode: 'supplier.s_suppkey' del tipus JOINDATA amb PK supplier.PK 
S'ha creat el ENode: 'supplier.s_nationkey' del tipus JOINDATA amb PK supplier.PK 
 
S'ha creat el ENode: 'Lineitem.Lineitem' del tipus TABLE 
Ara crearem per cada atribut del ENode: 'Lineitem.PK' un ENode del tipus MEASURE, GBDATA, DIMDATA 
o JOINDATA 
S'ha creat el ENode: 'Lineitem.l_shipdate' del tipus GBDATA amb PK Lineitem.PK 
S'ha creat el ENode: 'Lineitem.l_extendedprice' del tipus MEASURE amb PK Lineitem.PK 
S'ha creat el ENode: 'Lineitem.l_discount' del tipus MEASURE amb PK Lineitem.PK 
S'ha creat el ENode: 'Lineitem.l_suppkey' del tipus JOINDATA amb PK Lineitem.PK 
S'ha creat el ENode: 'Lineitem.l_orderkey' del tipus JOINDATA amb PK Lineitem.PK 
 
S'ha creat el ENode: 'Orders.Orders' del tipus TABLE 
Ara crearem per cada atribut del ENode: 'Orders.PK' un ENode del tipus MEASURE, GBDATA, DIMDATA o 
JOINDATA 
S'ha creat el ENode: 'Orders.o_orderkey' del tipus JOINDATA amb PK Orders.PK 
S'ha creat el ENode: 'Orders.o_custkey' del tipus JOINDATA amb PK Orders.PK 
 
S'ha creat el ENode: 'Customer.Customer' del tipus TABLE 
Ara crearem per cada atribut del ENode: 'Customer.PK' un ENode del tipus MEASURE, GBDATA, 
DIMDATA o JOINDATA 
S'ha creat el ENode: 'Customer.c_custkey' del tipus JOINDATA amb PK Customer.PK 
S'ha creat el ENode: 'Customer.c_nationkey' del tipus JOINDATA amb PK Customer.PK 
 
S'ha creat el ENode: 'Nation.n1' del tipus TABLE 
Ara crearem per cada atribut del ENode: 'n1.PK n1' un ENode del tipus MEASURE, GBDATA, DIMDATA o 
JOINDATA 
S'ha creat el ENode: 'n1.n_name' del tipus GBDATA amb PK n1.PK 
S'ha creat el ENode: 'n1.n_nationkey' del tipus JOINDATA amb PK n1.PK 
 
S'ha creat el ENode: 'Nation.n2' del tipus TABLE 
Ara crearem per cada atribut del ENode: 'n2.PK n2' un ENode del tipus MEASURE, GBDATA, DIMDATA o 
JOINDATA 
S'ha creat el ENode: 'n2.n_name' del tipus GBDATA amb PK n2.PK 
S'ha creat el ENode: 'n2.n_nationkey' del tipus JOINDATA amb PK n2.PK 
 
Ara crearem les arestes que fan les joins entre els nodes  
0-[supplier.s_suppkey] - [Lineitem.l_suppkey] - cID: 0 
1-[supplier.s_nationkey] - [n1.n_nationkey] - cID: 0 
2-[Lineitem.l_suppkey] - [supplier.s_suppkey] - cID: 0 
3-[Lineitem.l_orderkey] - [Orders.o_orderkey] - cID: 0 
4-[Orders.o_orderkey] - [Lineitem.l_orderkey] - cID: 0 
5-[Orders.o_custkey] - [Customer.c_custkey] - cID: 0 
6-[Customer.c_custkey] - [Orders.o_custkey] - cID: 0 
7-[Customer.c_nationkey] - [n2.n_nationkey] - cID: 0 
8-[n1.n_nationkey] - [supplier.s_nationkey] - cID: 0 
9-[n2.n_nationkey] - [Customer.c_nationkey] - cID: 0 
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Marquem els nodes de context 
  El MGraph no conté nodes de context 
---FIN--- buildMMGraph(MGraph mgraf): Hem construït l'MMGraph 
 
******************************************************************************* 
**             Busquem les arestes d’agregació sobre el MMGraph             ** 
******************************************************************************* 
 
---INI--- findAggrEdge(): Busquem les arestes d’agregació sobre l'MMGraph 
Busquem un node de fets:   
Iniciem cerca d'arestes d'agregació des de el node: Lineitem.PK 
Cami:  
Estem al tableNode: Lineitem.PK Alias: Lineitem.Lineitem 
     Comprovant l'atribut Lineitem.l_shipdate ->      No fa cap join  
     Comprovant l'atribut Lineitem.l_extendedprice ->     No fa cap join 
     Comprovant l'atribut Lineitem.l_discount ->      No fa cap join 
     Comprovant l'atribut Lineitem.l_suppkey 
Estem al atrNode: Lineitem.l_suppkey i conte [JOINDATA] 
Cami: Lineitem.Lineitem - Lineitem.l_suppkey - supplier.s_suppkey 
Cami: Lineitem.Lineitem - Lineitem.l_suppkey - supplier.s_suppkey - supplier.supplier 
     El TableNode supplier.PK NO té AGGRDATA 
Cami: Lineitem.Lineitem - Lineitem.l_suppkey - supplier.s_suppkey - supplier.supplier 
Estem al tableNode: supplier.PK Alias: supplier.supplier 
     Comprovant l'atribut supplier.s_suppkey ->      AtrNode visitat 
     Comprovant l'atribut supplier.s_nationkey 
Estem al atrNode: supplier.s_nationkey i conte [JOINDATA] 
Cami: Lineitem.Lineitem - Lineitem.l_suppkey - supplier.s_suppkey - supplier.supplier - 
supplier.s_nationkey - n1.n_nationkey 
Cami: Lineitem.Lineitem - Lineitem.l_suppkey - supplier.s_suppkey - supplier.supplier - 
supplier.s_nationkey - n1.n_nationkey - Nation.n1 
     El TableNode n1.PK té AGGRDATA 
Cami a marcar:  
     AggEdge: Lineitem.PK to Lineitem.l_suppkey 
     AggEdge: Lineitem.l_suppkey to Lineitem.PK 
     AggEdge: Lineitem.l_suppkey to supplier.s_suppkey 
     AggEdge: supplier.s_suppkey to Lineitem.l_suppkey 
     AggEdge: supplier.s_suppkey to supplier.PK 
     AggEdge: supplier.PK to supplier.s_suppkey 
     AggEdge: supplier.PK to supplier.s_nationkey 
     AggEdge: supplier.s_nationkey to supplier.PK 
     AggEdge: supplier.s_nationkey to n1.n_nationkey 
     AggEdge: n1.n_nationkey to supplier.s_nationkey 
     AggEdge: n1.n_nationkey to n1.PK 
     AggEdge: n1.PK to n1.n_nationkey 
Cami: Lineitem.Lineitem - Lineitem.l_suppkey - supplier.s_suppkey - supplier.supplier - 
supplier.s_nationkey - n1.n_nationkey - Nation.n1 
Estem al tableNode: n1.PK Alias: Nation.n1 
     Comprovant l'atribut n1.n_name ->      No fa cap join 
     Comprovant l'atribut n1.n_nationkey ->      AtrNode visitat 
final 
     Comprovant l'atribut Lineitem.l_orderkey 
Estem al atrNode: Lineitem.l_orderkey i conte [JOINDATA] 
Cami: Lineitem.Lineitem - Lineitem.l_orderkey - Orders.o_orderkey 
Cami: Lineitem.Lineitem - Lineitem.l_orderkey - Orders.o_orderkey - Orders.Orders 
     El TableNode Orders.PK NO té AGGRDATA 
Cami: Lineitem.Lineitem - Lineitem.l_orderkey - Orders.o_orderkey - Orders.Orders 
Estem al tableNode: Orders.PK Alias: Orders.Orders 
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     Comprovant l'atribut Orders.o_orderkey 
     AtrNode visitat 
     Comprovant l'atribut Orders.o_custkey 
Estem al atrNode: Orders.o_custkey i conte [JOINDATA] 
Cami: Lineitem.Lineitem - Lineitem.l_orderkey - Orders.o_orderkey - Orders.Orders - Orders.o_custkey - 
Customer.c_custkey 
Cami: Lineitem.Lineitem - Lineitem.l_orderkey - Orders.o_orderkey - Orders.Orders - Orders.o_custkey - 
Customer.c_custkey - Customer.Customer 
     El TableNode Customer.PK NO té AGGRDATA 
Cami: Lineitem.Lineitem - Lineitem.l_orderkey - Orders.o_orderkey - Orders.Orders - Orders.o_custkey - 
Customer.c_custkey - Customer.Customer 
Estem al tableNode: Customer.PK Alias: Customer.Customer 
     Comprovant l'atribut Customer.c_custkey ->      AtrNode visitat 
     Comprovant l'atribut Customer.c_nationkey 
Estem al atrNode: Customer.c_nationkey i conte [JOINDATA] 
Cami: Lineitem.Lineitem - Lineitem.l_orderkey - Orders.o_orderkey - Orders.Orders - Orders.o_custkey - 
Customer.c_custkey - Customer.Customer - Customer.c_nationkey - n2.n_nationkey 
Cami: Lineitem.Lineitem - Lineitem.l_orderkey - Orders.o_orderkey - Orders.Orders - Orders.o_custkey - 
Customer.c_custkey - Customer.Customer - Customer.c_nationkey - n2.n_nationkey - Nation.n2 
     El TableNode n2.PK té AGGRDATA 
Cami a marcar:  
     AggEdge: Lineitem.PK to Lineitem.l_orderkey 
     AggEdge: Lineitem.l_orderkey to Lineitem.PK 
     AggEdge: Lineitem.l_orderkey to Orders.o_orderkey 
     AggEdge: Orders.o_orderkey to Lineitem.l_orderkey 
     AggEdge: Orders.o_orderkey to Orders.PK 
     AggEdge: Orders.PK to Orders.o_orderkey 
     AggEdge: Orders.PK to Orders.o_custkey 
     AggEdge: Orders.o_custkey to Orders.PK 
     AggEdge: Orders.o_custkey to Customer.c_custkey 
     AggEdge: Customer.c_custkey to Orders.o_custkey 
     AggEdge: Customer.c_custkey to Customer.PK 
     AggEdge: Customer.PK to Customer.c_custkey 
     AggEdge: Customer.PK to Customer.c_nationkey 
     AggEdge: Customer.c_nationkey to Customer.PK 
     AggEdge: Customer.c_nationkey to n2.n_nationkey 
     AggEdge: n2.n_nationkey to Customer.c_nationkey 
     AggEdge: n2.n_nationkey to n2.PK 
     AggEdge: n2.PK to n2.n_nationkey 
Cami: Lineitem.Lineitem - Lineitem.l_orderkey - Orders.o_orderkey - Orders.Orders - Orders.o_custkey - 
Customer.c_custkey - Customer.Customer - Customer.c_nationkey - n2.n_nationkey - Nation.n2 
Estem al tableNode: n2.PK Alias: Nation.n2 
     Comprovant l'atribut n2.n_name ->      No fa cap join 
     Comprovant l'atribut n2.n_nationkey ->      AtrNode visitat 
final 
Iniciem cerca d'arestes d'agregació des de el node: n1.PK 
Cami:  
Estem al tableNode: n1.PK Alias: Nation.n1 
     Comprovant l'atribut n1.n_name ->      No fa cap join 
     Comprovant l'atribut n1.n_nationkey ->      AtrNode visitat 
Iniciem cerca d'arestes d'agregació des de el node: n2.PK 
Cami:  
Estem al tableNode: n2.PK Alias: Nation.n2 
     Comprovant l'atribut n2.n_name ->      No fa cap join 
     Comprovant l'atribut n2.n_nationkey ->      AtrNode visitat 
---FIN--- findAggrEdge(): Hem marcat les arestes d'agregació 
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 MMGraph construït 
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 Construcció del graf ETL 
 
 
*************************************************** 
**             Construim el ETLGraph             ** 
*************************************************** 
 
---INI--- buildEtlGraph(): Construim el graf ETL a partir de l'MMGraph 
---INI---addSubGraphEtlFromContextNodes(): Estem buscant nodes de context  
---FIN---addSubGraphEtlFromContextNodes(): Hem creat totes les operacions ETL de tots els nodes de 
context  
---INI---addSubGraphEtlFromContextEdges(): Estem buscant arestes de context  
---FIN---addSubGraphEtlFromContextEdges(): Hem creat totes les operacions ETL de totes les arestes de 
context  
---INI--- GEM(MMGraph subGraf): Crearem el graf ETL  
---Step1--- GEM(): Fem l'extracció de tots els conceptes del subgraf 
NumOp: 0- newExtraction(supplier.PK) 
NumOp: 1- newExtraction(supplier.s_suppkey) 
NumOp: 2- newExtraction(supplier.s_nationkey) 
NumOp: 3- newExtraction(Lineitem.PK) 
NumOp: 4- newExtraction(Lineitem.l_shipdate) 
NumOp: 5- newSelection(Lineitem.l_shipdate) 
NumOp: 6- newSelection(Lineitem.l_shipdate) 
NumOp: 7- newExtraction(Lineitem.l_extendedprice) 
NumOp: 8- newExtraction(Lineitem.l_discount) 
NumOp: 9- newExtraction(Lineitem.l_suppkey) 
NumOp: 10- newExtraction(Lineitem.l_orderkey) 
NumOp: 11- newExtraction(Orders.PK) 
NumOp: 12- newExtraction(Orders.o_orderkey) 
NumOp: 13- newExtraction(Orders.o_custkey) 
NumOp: 14- newExtraction(Customer.PK) 
NumOp: 15- newExtraction(Customer.c_custkey) 
NumOp: 16- newExtraction(Customer.c_nationkey) 
NumOp: 17- newExtraction(n1.PK) 
NumOp: 18- newExtraction(n1.n_name) 
NumOp: 19- newSelection(n1.n_name) 
NumOp: 20- newExtraction(n1.n_nationkey) 
NumOp: 21- newExtraction(n2.PK) 
NumOp: 22- newExtraction(n2.n_name) 
NumOp: 23- newSelection(n2.n_name) 
NumOp: 24- newExtraction(n2.n_nationkey) 
NumOp: 25- newJoin([supplier.PK],[supplier.s_suppkey]) Input: [0, 1] 
NumOp: 26- newJoin([supplier.PK],[supplier.s_nationkey]) Input: [25, 2] 
Aqui comprovem els descriptors que no fa falta projectar 
La taula: supplier s'ha de projectar. 
NumOp: 27- newProjection(supplier.PK,supplier.s_suppkey,supplier.s_nationkey) 
NumOp: 28- newJoin([Lineitem.PK],[Lineitem.l_shipdate]) Input: [3, 6] 
NumOp: 29- newJoin([Lineitem.PK],[Lineitem.l_extendedprice]) Input: [28, 7] 
NumOp: 30- newJoin([Lineitem.PK],[Lineitem.l_discount]) Input: [29, 8] 
NumOp: 31- newJoin([Lineitem.PK],[Lineitem.l_suppkey]) Input: [30, 9] 
NumOp: 32- newJoin([Lineitem.PK],[Lineitem.l_orderkey]) Input: [31, 10] 
Aqui comprovem els descriptors que no fa falta projectar 
La taula: Lineitem s'ha de projectar. 
NumOp: 33- newProjection(Lineitem.PK,Lineitem.l_shipdate,Lineitem.l_extendedprice, 

Lineitem.l_discount,Lineitem.l_suppkey, Lineitem.l_orderkey) 
NumOp: 34- newJoin([Orders.PK],[Orders.o_orderkey]) Input: [11, 12] 
NumOp: 35- newJoin([Orders.PK],[Orders.o_custkey]) Input: [34, 13] 
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Aqui comprovem els descriptors que no fa falta projectar 
La taula: Orders s'ha de projectar. 
NumOp: 36- newProjection(Orders.PK,Orders.o_orderkey,Orders.o_custkey) 
NumOp: 37- newJoin([Customer.PK],[Customer.c_custkey]) Input: [14, 15] 
NumOp: 38- newJoin([Customer.PK],[Customer.c_nationkey]) Input: [37, 16] 
Aqui comprovem els descriptors que no fa falta projectar 
La taula: Customer s'ha de projectar. 
NumOp: 39- newProjection(Customer.PK,Customer.c_custkey,Customer.c_nationkey) 
NumOp: 40- newJoin([n1.PK],[n1.n_name]) Input: [17, 19] 
NumOp: 41- newJoin([n1.PK],[n1.n_nationkey]) Input: [40, 20] 
Aqui comprovem els descriptors que no fa falta projectar 
La taula: n1 s'ha de projectar. 
NumOp: 42- newProjection(n1.PK,n1.n_name,n1.n_nationkey) 
NumOp: 43- newJoin([n2.PK],[n2.n_name]) Input: [21, 23] 
NumOp: 44- newJoin([n2.PK],[n2.n_nationkey]) Input: [43, 24] 
Aqui comprovem els descriptors que no fa falta projectar 
La taula: n2 s'ha de projectar. 
NumOp: 45- newProjection(n2.PK,n2.n_name,n2.n_nationkey) 
 
---Step2--- GEM(): Fem les joins de les arestes 1-1 o les que no impliquen agregació 
 
---Step3--- GEM(): Construim els cubs basics  
Comprovem les arestes de Lineitem.PK 
NumOp: 46- newJoin([Lineitem.l_suppkey],[supplier.s_suppkey]) Input: [33, 27] 
La taula: Lineitem s'ha de projectar. 
La taula: supplier s'ha de projectar. 
NumOp: 47- newProjection(Lineitem.PK,Lineitem.l_shipdate,Lineitem.l_extendedprice, 

Lineitem.l_discount, Lineitem.l_orderkey, supplier.PK,supplier.s_nationkey) 
NumOp: 48- newJoin([Lineitem.l_orderkey],[Orders.o_orderkey]) Input: [47, 36] 
La taula: Lineitem s'ha de projectar. 
La taula: supplier s'ha de projectar. 
La taula: Orders s'ha de projectar. 
NumOp: 49-newProjection(Lineitem.PK,Lineitem.l_shipdate,Lineitem.l_extendedprice, 

Lineitem.l_discount,supplier.PK,supplier.s_nationkey,Orders.PK,Orders.o_custkey) 
Hem comprovat les arestes de Lineitem.PK 
NumOp: 50- newGroupBy(Lineitem.l_shipdate) 
 
---Step4--- GEM(): Unim els cubs 
NumOp: 51- newJoin([supplier.s_nationkey],[n1.n_nationkey]) Input: [50, 42] 
La taula: Lineitem s'ha de projectar. 
La taula: supplier NO s'ha de projectar. 
La taula: n1 s'ha de projectar. 
NumOp: 52- newProjection(Lineitem.PK,Lineitem.l_shipdate,Lineitem.l_extendedprice, 

Lineitem.l_discount,Orders.PK,Orders.o_custkey,n1.PK,n1.n_name) 
NumOp: 53- newJoin([Orders.o_custkey],[Customer.c_custkey]) Input: [52, 39] 
La taula: Lineitem s'ha de projectar. 
La taula: Orders NO s'ha de projectar. 
La taula: Customer s'ha de projectar. 
NumOp: 54- newProjection(Lineitem.PK,Lineitem.l_shipdate,Lineitem.l_extendedprice, 

Lineitem.l_discount,n1.PK,n1.n_name,Customer.PK,Customer.c_nationkey) 
NumOp: 55- newJoin([Customer.c_nationkey],[n2.n_nationkey]) Input: [54, 45] 
La taula: Customer NO s'ha de projectar. 
NumOp: 56- newProjection(Lineitem.l_shipdate,Lineitem.l_extendedprice,Lineitem.l_discount, 

n1.n_name,n2.n_name) 
NumOp: 57- newGroupBy(n1.n_name,n2.n_name,Lineitem.l_shipdate) 
---FINAL--- GEM() 
---FIN--- buildEtlGraph(): Hem construït el graf ETL 
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 Dibuix etl graph 
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12.2.3 Consulta 8 

 

 Consulta SQL 
 
SELECT  o_orderdate, n1.n_name, n2.n_name, SUM(l_extendedprice*l_discount) 
 
FROM 
part, 
supplier, 
lineitem, 
orders, 
customer, 
nation n1, 
nation n2, 
region 
 
WHERE 
p_partkey = l_partkey 
and s_suppkey = l_suppkey 
and l_orderkey = o_orderkey 
and o_custkey = c_custkey 
and c_nationkey = n1.n_nationkey 
and n1.n_regionkey = r_regionkey 
and r_name = 'REGION' 
and s_nationkey = n2.n_nationkey 
and o_orderdate = 'X' 
and p_type = 'TYPE' 
and n2.n_name =  'NATION' 
 
GROUP BY  o_orderdate, n1.n_name, n2.n_name  

 
 

 MGraph produït per l’aplicatiu MDBE 
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 Creació del MMGraph 
 
 

******************************************************** 
**             Construim el MMGraph                   ** 
******************************************************** 
 
---INI--- buildMMGraph(MGraph mgraf): Comencem construint un MGraph modificat a nivell d'atribut 
(MMGraph) 
Per cada atribut del MGraph es crea un ENode tipus TABLE al MMGraph 
S'ha creat el ENode: 'Part.Part' del tipus TABLE 
Ara crearem per cada atribut del ENode: 'Part.PK' un ENode del tipus MEASURE, GBDATA, DIMDATA o 
JOINDATA 
S'ha creat el ENode: 'Part.p_type' del tipus DIMDATA amb PK Part.PK 
S'ha creat el ENode: 'Part.p_partkey' del tipus JOINDATA amb PK Part.PK 
 
S'ha creat el ENode: 'supplier.supplier' del tipus TABLE 
Ara crearem per cada atribut del ENode: 'supplier.PK' un ENode del tipus MEASURE, GBDATA, DIMDATA 
o JOINDATA 
S'ha creat el ENode: 'supplier.s_suppkey' del tipus JOINDATA amb PK supplier.PK 
S'ha creat el ENode: 'supplier.s_nationkey' del tipus JOINDATA amb PK supplier.PK 
 
S'ha creat el ENode: 'Lineitem.Lineitem' del tipus TABLE 
Ara crearem per cada atribut del ENode: 'Lineitem.PK' un ENode del tipus MEASURE, GBDATA, DIMDATA 
o JOINDATA 
S'ha creat el ENode: 'Lineitem.l_extendedprice' del tipus MEASURE amb PK Lineitem.PK 
S'ha creat el ENode: 'Lineitem.l_discount' del tipus MEASURE amb PK Lineitem.PK 
S'ha creat el ENode: 'Lineitem.l_partkey' del tipus JOINDATA amb PK Lineitem.PK 
S'ha creat el ENode: 'Lineitem.l_suppkey' del tipus JOINDATA amb PK Lineitem.PK 
S'ha creat el ENode: 'Lineitem.l_orderkey' del tipus JOINDATA amb PK Lineitem.PK 
 
S'ha creat el ENode: 'Orders.Orders' del tipus TABLE 
Ara crearem per cada atribut del ENode: 'Orders.PK' un ENode del tipus MEASURE, GBDATA, DIMDATA o 
JOINDATA 
S'ha creat el ENode: 'Orders.o_orderdate' del tipus GBDATA amb PK Orders.PK 
S'ha creat el ENode: 'Orders.o_orderkey' del tipus JOINDATA amb PK Orders.PK 
S'ha creat el ENode: 'Orders.o_custkey' del tipus JOINDATA amb PK Orders.PK 
 
S'ha creat el ENode: 'Customer.Customer' del tipus TABLE 
Ara crearem per cada atribut del ENode: 'Customer.PK' un ENode del tipus MEASURE, GBDATA, 
DIMDATA o JOINDATA 
S'ha creat el ENode: 'Customer.c_custkey' del tipus JOINDATA amb PK Customer.PK 
S'ha creat el ENode: 'Customer.c_nationkey' del tipus JOINDATA amb PK Customer.PK 
 
S'ha creat el ENode: 'Nation.n1' del tipus TABLE 
Ara crearem per cada atribut del ENode: 'n1.PK n1' un ENode del tipus MEASURE, GBDATA, DIMDATA o 
JOINDATA 
S'ha creat el ENode: 'n1.n_name' del tipus GBDATA amb PK n1.PK 
S'ha creat el ENode: 'n1.n_nationkey' del tipus JOINDATA amb PK n1.PK 
S'ha creat el ENode: 'n1.n_regionkey' del tipus JOINDATA amb PK n1.PK 
 
S'ha creat el ENode: 'Nation.n2' del tipus TABLE 
Ara crearem per cada atribut del ENode: 'n2.PK n2' un ENode del tipus MEASURE, GBDATA, DIMDATA o 
JOINDATA 
S'ha creat el ENode: 'n2.n_name' del tipus GBDATA amb PK n2.PK 
S'ha creat el ENode: 'n2.n_nationkey' del tipus JOINDATA amb PK n2.PK 
 



Transformació de sentencies multidimensionals a ETL 

 

118 

 

S'ha creat el ENode: 'Region.Region' del tipus TABLE 
Ara crearem per cada atribut del ENode: 'Region.PK' un ENode del tipus MEASURE, GBDATA, DIMDATA o 
JOINDATA 
S'ha creat el ENode: 'Region.r_name' del tipus DIMDATA amb PK Region.PK 
S'ha creat el ENode: 'Region.r_regionkey' del tipus JOINDATA amb PK Region.PK 
Ara crearem les arestes que fan les joins entre els nodes  
0-[Part.p_partkey] - [Lineitem.l_partkey] - cID: 0 
1-[supplier.s_suppkey] - [Lineitem.l_suppkey] - cID: 0 
2-[supplier.s_nationkey] - [n2.n_nationkey] - cID: 0 
3-[Lineitem.l_partkey] - [Part.p_partkey] - cID: 0 
4-[Lineitem.l_suppkey] - [supplier.s_suppkey] - cID: 0 
5-[Lineitem.l_orderkey] - [Orders.o_orderkey] - cID: 0 
6-[Orders.o_orderkey] - [Lineitem.l_orderkey] - cID: 0 
7-[Orders.o_custkey] - [Customer.c_custkey] - cID: 0 
8-[Customer.c_custkey] - [Orders.o_custkey] - cID: 0 
9-[Customer.c_nationkey] - [n1.n_nationkey] - cID: 0 
10-[n1.n_nationkey] - [Customer.c_nationkey] - cID: 0 
11-[n1.n_regionkey] - [Region.r_regionkey] - cID: 0 
12-[n2.n_nationkey] - [supplier.s_nationkey] - cID: 0 
13-[Region.r_regionkey] - [n1.n_regionkey] - cID: 0 
 
Marquem els nodes de context 
  El MGraph no conté nodes de context 
 
---FIN--- buildMMGraph(MGraph mgraf): Hem construït l'MMGraph 
 
******************************************************************************* 
**             Busquem les arestes d’agregació sobre el MMGraph             ** 
******************************************************************************* 
 
---INI--- findAggrEdge(): Busquem les arestes d’agregació sobre l'MMGraph 
Busquem un node de fets 
Iniciem cerca d'arestes d'agregació des de el node: Lineitem.PK 
Cami:  
Estem al tableNode: (for) Lineitem.PK Alias: Lineitem.Lineitem 
     Comprovant l'atribut Lineitem.l_extendedprice 
     No fa cap join 
     Comprovant l'atribut Lineitem.l_discount 
     No fa cap join 
     Comprovant l'atribut Lineitem.l_partkey 
Estem al atrNode: Lineitem.l_partkey i conte [JOINDATA] 
Cami: Lineitem.Lineitem - Lineitem.l_partkey - Part.p_partkey 
Cami: Lineitem.Lineitem - Lineitem.l_partkey - Part.p_partkey - Part.Part 
     El TableNode Part.PK NO té AGGRDATA 
Cami: Lineitem.Lineitem - Lineitem.l_partkey - Part.p_partkey - Part.Part 
Estem al tableNode: (for) Part.PK Alias: Part.Part 
     Comprovant l'atribut Part.p_type ->      No fa cap join 
     Comprovant l'atribut Part.p_partkey ->   AtrNode visitat 
final 
     Comprovant l'atribut Lineitem.l_suppkey 
Estem al atrNode: Lineitem.l_suppkey i conte [JOINDATA] 
Cami: Lineitem.Lineitem - Lineitem.l_suppkey - supplier.s_suppkey 
Cami: Lineitem.Lineitem - Lineitem.l_suppkey - supplier.s_suppkey - supplier.supplier 
     El TableNode supplier.PK NO té AGGRDATA 
Cami: Lineitem.Lineitem - Lineitem.l_suppkey - supplier.s_suppkey - supplier.supplier 
Estem al tableNode: (for) supplier.PK Alias: supplier.supplier 
     Comprovant l'atribut supplier.s_suppkey 
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     AtrNode visitat 
     Comprovant l'atribut supplier.s_nationkey 
Estem al atrNode: supplier.s_nationkey i conte [JOINDATA] 
Cami: Lineitem.Lineitem - Lineitem.l_suppkey - supplier.s_suppkey - supplier.supplier - 
supplier.s_nationkey - n2.n_nationkey 
Cami: Lineitem.Lineitem - Lineitem.l_suppkey - supplier.s_suppkey - supplier.supplier - 
supplier.s_nationkey - n2.n_nationkey - Nation.n2 
     El TableNode n2.PK té AGGRDATA 
Cami a marcar:  
     AggEdge: Lineitem.PK to Lineitem.l_suppkey 
     AggEdge: Lineitem.l_suppkey to Lineitem.PK 
     AggEdge: Lineitem.l_suppkey to supplier.s_suppkey 
     AggEdge: supplier.s_suppkey to Lineitem.l_suppkey 
     AggEdge: supplier.s_suppkey to supplier.PK 
     AggEdge: supplier.PK to supplier.s_suppkey 
     AggEdge: supplier.PK to supplier.s_nationkey 
     AggEdge: supplier.s_nationkey to supplier.PK 
     AggEdge: supplier.s_nationkey to n2.n_nationkey 
     AggEdge: n2.n_nationkey to supplier.s_nationkey 
     AggEdge: n2.n_nationkey to n2.PK 
     AggEdge: n2.PK to n2.n_nationkey 
Cami: Lineitem.Lineitem - Lineitem.l_suppkey - supplier.s_suppkey - supplier.supplier - 
supplier.s_nationkey - n2.n_nationkey - Nation.n2 
Estem al tableNode: (for) n2.PK Alias: Nation.n2 
     Comprovant l'atribut n2.n_name 
     No fa cap join 
     Comprovant l'atribut n2.n_nationkey 
     AtrNode visitat 
final 
     Comprovant l'atribut Lineitem.l_orderkey 
Estem al atrNode: Lineitem.l_orderkey i conte [JOINDATA] 
Cami: Lineitem.Lineitem - Lineitem.l_orderkey - Orders.o_orderkey 
Cami: Lineitem.Lineitem - Lineitem.l_orderkey - Orders.o_orderkey - Orders.Orders 
     El TableNode Orders.PK té AGGRDATA 
Cami a marcar:  
     AggEdge: Lineitem.PK to Lineitem.l_orderkey 
     AggEdge: Lineitem.l_orderkey to Lineitem.PK 
     AggEdge: Lineitem.l_orderkey to Orders.o_orderkey 
     AggEdge: Orders.o_orderkey to Lineitem.l_orderkey 
     AggEdge: Orders.o_orderkey to Orders.PK 
     AggEdge: Orders.PK to Orders.o_orderkey 
Cami: Lineitem.Lineitem - Lineitem.l_orderkey - Orders.o_orderkey - Orders.Orders 
Estem al tableNode: (for) Orders.PK Alias: Orders.Orders 
     Comprovant l'atribut Orders.o_orderdate 
     No fa cap join 
     Comprovant l'atribut Orders.o_orderkey 
     AtrNode visitat 
     Comprovant l'atribut Orders.o_custkey 
Estem al atrNode: Orders.o_custkey i conte [JOINDATA] 
Cami: Lineitem.Lineitem - Lineitem.l_orderkey - Orders.o_orderkey - Orders.Orders - Orders.o_custkey - 
Customer.c_custkey 
Cami: Lineitem.Lineitem - Lineitem.l_orderkey - Orders.o_orderkey - Orders.Orders - Orders.o_custkey - 
Customer.c_custkey - Customer.Customer 
     El TableNode Customer.PK NO té AGGRDATA 
Cami: Lineitem.Lineitem - Lineitem.l_orderkey - Orders.o_orderkey - Orders.Orders - Orders.o_custkey - 
Customer.c_custkey - Customer.Customer 
Estem al tableNode: (for) Customer.PK Alias: Customer.Customer 
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     Comprovant l'atribut Customer.c_custkey 
     AtrNode visitat 
     Comprovant l'atribut Customer.c_nationkey 
Estem al atrNode: Customer.c_nationkey i conte [JOINDATA] 
Cami: Lineitem.Lineitem - Lineitem.l_orderkey - Orders.o_orderkey - Orders.Orders - Orders.o_custkey - 
Customer.c_custkey - Customer.Customer - Customer.c_nationkey - n1.n_nationkey 
Cami: Lineitem.Lineitem - Lineitem.l_orderkey - Orders.o_orderkey - Orders.Orders - Orders.o_custkey - 
Customer.c_custkey - Customer.Customer - Customer.c_nationkey - n1.n_nationkey - Nation.n1 
     El TableNode n1.PK té AGGRDATA 
Cami a marcar:  
     AggEdge: Lineitem.PK to Lineitem.l_orderkey 
     AggEdge: Lineitem.l_orderkey to Lineitem.PK 
     AggEdge: Lineitem.l_orderkey to Orders.o_orderkey 
     AggEdge: Orders.o_orderkey to Lineitem.l_orderkey 
     AggEdge: Orders.o_orderkey to Orders.PK 
     AggEdge: Orders.PK to Orders.o_orderkey 
     AggEdge: Orders.PK to Orders.o_custkey 
     AggEdge: Orders.o_custkey to Orders.PK 
     AggEdge: Orders.o_custkey to Customer.c_custkey 
     AggEdge: Customer.c_custkey to Orders.o_custkey 
     AggEdge: Customer.c_custkey to Customer.PK 
     AggEdge: Customer.PK to Customer.c_custkey 
     AggEdge: Customer.PK to Customer.c_nationkey 
     AggEdge: Customer.c_nationkey to Customer.PK 
     AggEdge: Customer.c_nationkey to n1.n_nationkey 
     AggEdge: n1.n_nationkey to Customer.c_nationkey 
     AggEdge: n1.n_nationkey to n1.PK 
     AggEdge: n1.PK to n1.n_nationkey 
Cami: Lineitem.Lineitem - Lineitem.l_orderkey - Orders.o_orderkey - Orders.Orders - Orders.o_custkey - 
Customer.c_custkey - Customer.Customer - Customer.c_nationkey - n1.n_nationkey - Nation.n1 
Estem al tableNode: (for) n1.PK Alias: Nation.n1 
     Comprovant l'atribut n1.n_name 
     No fa cap join 
     Comprovant l'atribut n1.n_nationkey 
     AtrNode visitat 
     Comprovant l'atribut n1.n_regionkey 
Estem al atrNode: n1.n_regionkey i conte [JOINDATA] 
Cami: Lineitem.Lineitem - Lineitem.l_orderkey - Orders.o_orderkey - Orders.Orders - Orders.o_custkey - 
Customer.c_custkey - Customer.Customer - Customer.c_nationkey - n1.n_nationkey - Nation.n1 - 
n1.n_regionkey - Region.r_regionkey 
Cami: Lineitem.Lineitem - Lineitem.l_orderkey - Orders.o_orderkey - Orders.Orders - Orders.o_custkey - 
Customer.c_custkey - Customer.Customer - Customer.c_nationkey - n1.n_nationkey - Nation.n1 - 
n1.n_regionkey - Region.r_regionkey - Region.Region 
     El TableNode Region.PK NO té AGGRDATA 
Cami: Lineitem.Lineitem - Lineitem.l_orderkey - Orders.o_orderkey - Orders.Orders - Orders.o_custkey - 
Customer.c_custkey - Customer.Customer - Customer.c_nationkey - n1.n_nationkey - Nation.n1 - 
n1.n_regionkey - Region.r_regionkey - Region.Region 
Estem al tableNode: (for) Region.PK Alias: Region.Region 
     Comprovant l'atribut Region.r_name ->   No fa cap join 
     Comprovant l'atribut Region.r_regionkey ->   AtrNode visitat 
final 
Iniciem cerca d'arestes d'agregació des de el node: Orders.PK 
Cami:  
Estem al tableNode: (for) Orders.PK Alias: Orders.Orders 
     Comprovant l'atribut Orders.o_orderdate ->   No fa cap join 
     Comprovant l'atribut Orders.o_orderkey ->   AtrNode visitat 
     Comprovant l'atribut Orders.o_custkey ->     AtrNode visitat  



Transformació de sentencies multidimensionals a ETL 

 

121 

 

Iniciem cerca d'arestes d'agregació des de el node: n1.PK 
Cami:  
Estem al tableNode: (for) n1.PK Alias: Nation.n1 
     Comprovant l'atribut n1.n_name ->  No fa cap join 
     Comprovant l'atribut n1.n_nationkey ->  AtrNode visitat 
     Comprovant l'atribut n1.n_regionkey  ->  AtrNode visitat 
Iniciem cerca d'arestes d'agregació des de el node: n2.PK 
Cami:  
Estem al tableNode: (for) n2.PK Alias: Nation.n2 
     Comprovant l'atribut n2.n_name ->   No fa cap join 
     Comprovant l'atribut n2.n_nationkey ->    AtrNode visitat 
Hem acabat 
---FIN--- findAggrEdge(): Hem marcat les arestes d'agregació 
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 MMGraph construït 
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 Construcció del graf ETL 
 
*************************************************** 
**             Construim el ETLGraph             ** 
*************************************************** 
---INI--- buildEtlGraph(): Construim el graf ETL a partir de l'MMGraph 
---INI---addSubGraphEtlFromContextNodes(): Estem buscant nodes de context  
---FIN---addSubGraphEtlFromContextNodes(): Hem creat totes les operacions ETL de tots els nodes de 
context  
---INI---addSubGraphEtlFromContextEdges(): Estem buscant arestes de context  
---FIN---addSubGraphEtlFromContextEdges(): Hem creat totes les operacions ETL de totes les arestes de 
context  
---INI--- GEM(MMGraph subGraf): Crearem el graf ETL  
---Step1--- GEM(): Fem l'extracció de tots els conceptes del subgraf 
NumOp: 0- newExtraction(Part.PK) 
NumOp: 1- newExtraction(Part.p_type) 
NumOp: 2- newSelection(Part.p_type) 
NumOp: 3- newExtraction(Part.p_partkey) 
NumOp: 4- newExtraction(supplier.PK) 
NumOp: 5- newExtraction(supplier.s_suppkey) 
NumOp: 6- newExtraction(supplier.s_nationkey) 
NumOp: 7- newExtraction(Lineitem.PK) 
NumOp: 8- newExtraction(Lineitem.l_extendedprice) 
NumOp: 9- newExtraction(Lineitem.l_discount) 
NumOp: 10- newExtraction(Lineitem.l_partkey) 
NumOp: 11- newExtraction(Lineitem.l_suppkey) 
NumOp: 12- newExtraction(Lineitem.l_orderkey) 
NumOp: 13- newExtraction(Orders.PK) 
NumOp: 14- newExtraction(Orders.o_orderdate) 
NumOp: 15- newSelection(Orders.o_orderdate) 
NumOp: 16- newExtraction(Orders.o_orderkey) 
NumOp: 17- newExtraction(Orders.o_custkey) 
NumOp: 18- newExtraction(Customer.PK) 
NumOp: 19- newExtraction(Customer.c_custkey) 
NumOp: 20- newExtraction(Customer.c_nationkey) 
NumOp: 21- newExtraction(n1.PK) 
NumOp: 22- newExtraction(n1.n_name) 
NumOp: 23- newExtraction(n1.n_nationkey) 
NumOp: 24- newExtraction(n1.n_regionkey) 
NumOp: 25- newExtraction(n2.PK) 
NumOp: 26- newExtraction(n2.n_name) 
NumOp: 27- newSelection(n2.n_name) 
NumOp: 28- newExtraction(n2.n_nationkey) 
NumOp: 29- newExtraction(Region.PK) 
NumOp: 30- newExtraction(Region.r_name) 
NumOp: 31- newSelection(Region.r_name) 
NumOp: 32- newExtraction(Region.r_regionkey) 
NumOp: 33- newJoin([Part.PK],[Part.p_type]) Input: [0, 2] 
NumOp: 34- newJoin([Part.PK],[Part.p_partkey]) Input: [33, 3] 
Aqui comprovem els descriptors que no fa falta projectar 
La taula: Part s'ha de projectar. 
NumOp: 35- newProjection(Part.PK,Part.p_partkey) 
NumOp: 36- newJoin([supplier.PK],[supplier.s_suppkey]) Input: [4, 5] 
NumOp: 37- newJoin([supplier.PK],[supplier.s_nationkey]) Input: [36, 6] 
Aqui comprovem els descriptors que no fa falta projectar 
La taula: supplier s'ha de projectar. 
NumOp: 38- newProjection(supplier.PK,supplier.s_suppkey,supplier.s_nationkey) 
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NumOp: 39- newJoin([Lineitem.PK],[Lineitem.l_extendedprice]) Input: [7, 8] 
NumOp: 40- newJoin([Lineitem.PK],[Lineitem.l_discount]) Input: [39, 9] 
NumOp: 41- newJoin([Lineitem.PK],[Lineitem.l_partkey]) Input: [40, 10] 
NumOp: 42- newJoin([Lineitem.PK],[Lineitem.l_suppkey]) Input: [41, 11] 
NumOp: 43- newJoin([Lineitem.PK],[Lineitem.l_orderkey]) Input: [42, 12] 
Aqui comprovem els descriptors que no fa falta projectar 
La taula: Lineitem s'ha de projectar. 
NumOp: 44- newProjection(Lineitem.PK,Lineitem.l_extendedprice,Lineitem.l_discount, 

Lineitem.l_partkey,Lineitem.l_suppkey,Lineitem.l_orderkey) 
NumOp: 45- newJoin([Orders.PK],[Orders.o_orderdate]) Input: [13, 15] 
NumOp: 46- newJoin([Orders.PK],[Orders.o_orderkey]) Input: [45, 16] 
NumOp: 47- newJoin([Orders.PK],[Orders.o_custkey]) Input: [46, 17] 
Aqui comprovem els descriptors que no fa falta projectar 
La taula: Orders s'ha de projectar. 
NumOp: 48- newProjection(Orders.PK,Orders.o_orderdate,Orders.o_orderkey,Orders.o_custkey) 
NumOp: 49- newJoin([Customer.PK],[Customer.c_custkey]) Input: [18, 19] 
NumOp: 50- newJoin([Customer.PK],[Customer.c_nationkey]) Input: [49, 20] 
Aqui comprovem els descriptors que no fa falta projectar 
La taula: Customer s'ha de projectar. 
NumOp: 51- newProjection(Customer.PK,Customer.c_custkey,Customer.c_nationkey) 
NumOp: 52- newJoin([n1.PK],[n1.n_name]) Input: [21, 22] 
NumOp: 53- newJoin([n1.PK],[n1.n_nationkey]) Input: [52, 23] 
NumOp: 54- newJoin([n1.PK],[n1.n_regionkey]) Input: [53, 24] 
Aqui comprovem els descriptors que no fa falta projectar 
La taula: n1 s'ha de projectar. 
NumOp: 55- newProjection(n1.PK,n1.n_name,n1.n_nationkey,n1.n_regionkey) 
NumOp: 56- newJoin([n2.PK],[n2.n_name]) Input: [25, 27] 
NumOp: 57- newJoin([n2.PK],[n2.n_nationkey]) Input: [56, 28] 
Aqui comprovem els descriptors que no fa falta projectar 
La taula: n2 s'ha de projectar. 
NumOp: 58- newProjection(n2.PK,n2.n_name,n2.n_nationkey) 
NumOp: 59- newJoin([Region.PK],[Region.r_name]) Input: [29, 31] 
NumOp: 60- newJoin([Region.PK],[Region.r_regionkey]) Input: [59, 32] 
Aqui comprovem els descriptors que no fa falta projectar 
La taula: Region s'ha de projectar. 
NumOp: 61- newProjection(Region.PK,Region.r_regionkey) 
 
---Step2--- GEM(): Fem les joins de les arestes 1-1 o les que no impliquen agregació 
---Step2--- GEM(): Hem trobat l'aresta [Part.p_partkey] - [Lineitem.l_partkey] 
NumOp: 62- newJoin([Part.p_partkey],[Lineitem.l_partkey]) Input: [35, 44] 
 
La taula: Part NO s'ha de projectar. 
NumOp: 63- newProjection(Lineitem.PK,Lineitem.l_extendedprice,Lineitem.l_discount, 

Lineitem.l_suppkey,Lineitem.l_orderkey) 
---Step2--- GEM(): Hem trobat l'aresta [n1.n_regionkey] - [Region.r_regionkey] 
NumOp: 64- newJoin([n1.n_regionkey],[Region.r_regionkey]) Input: [55, 61] 
La taula: n1 s'ha de projectar. 
La taula: Region NO s'ha de projectar. 
NumOp: 65- newProjection(n1.PK,n1.n_name,n1.n_nationkey) 
 
---Step3--- GEM(): Construim els cubs basics  
Comprovem les arestes de Lineitem.PK 
NumOp: 66- newJoin([Lineitem.l_suppkey],[supplier.s_suppkey]) Input: [63, 38] 
La taula: Lineitem s'ha de projectar. 
La taula: supplier s'ha de projectar. 
NumOp: 67- newProjection(Lineitem.PK,Lineitem.l_extendedprice,Lineitem.l_discount, 

Lineitem.l_orderkey,supplier.PK,supplier.s_nationkey) 



Transformació de sentencies multidimensionals a ETL 

 

125 

 

NumOp: 68- newJoin([Lineitem.l_orderkey],[Orders.o_orderkey]) Input: [67, 48] 
La taula: Lineitem s'ha de projectar. 
La taula: supplier s'ha de projectar. 
La taula: Orders s'ha de projectar. 
NumOp: 69- newProjection(Lineitem.PK,Lineitem.l_extendedprice,Lineitem.l_discount,supplier.PK, 

supplier.s_nationkey,Orders.PK,Orders.o_orderdate,Orders.o_custkey) 
Hem comprovat les arestes de Lineitem.PK 
NumOp: 70- newGroupBy(Orders.o_orderdate) 
 
---Step4--- GEM(): Unim els cubs 
NumOp: 71- newJoin([Orders.o_custkey],[Customer.c_custkey]) Input: [70, 51] 
La taula: Lineitem s'ha de projectar. 
La taula: supplier s'ha de projectar. 
La taula: Orders s'ha de projectar. 
La taula: Customer s'ha de projectar. 
NumOp: 72- newProjection(Lineitem.PK,Lineitem.l_extendedprice,Lineitem.l_discount,supplier.PK, 

supplier.s_nationkey,Orders.PK,Orders.o_orderdate,Customer.PK,Customer.c_nationkey) 
NumOp: 73- newJoin([Customer.c_nationkey],[n1.n_nationkey]) Input: [72, 65] 
La taula: Lineitem s'ha de projectar. 
La taula: supplier s'ha de projectar. 
La taula: Orders s'ha de projectar. 
La taula: Customer NO s'ha de projectar. 
NumOp: 74- newProjection(Lineitem.PK,Lineitem.l_extendedprice,Lineitem.l_discount,supplier.PK, 

supplier.s_nationkey,Orders.PK,Orders.o_orderdate,n1.PK,n1.n_name) 
NumOp: 75- newJoin([supplier.s_nationkey],[n2.n_nationkey]) Input: [74, 58] 
La taula: Lineitem s'ha de projectar. 
La taula: supplier NO s'ha de projectar. 
La taula: n1 s'ha de projectar. 
La taula: n2 s'ha de projectar. 
NumOp: 76- newProjection(Lineitem.l_extendedprice,Lineitem.l_discount,Orders.o_orderdate, 

n1.n_name,n2.n_name) 
NumOp: 77- newGroupBy(Orders.o_orderdate,n1.n_name,n2.n_name) 
---FINAL--- GEM() 
---FIN--- buildEtlGraph(): Hem construït el graf ETL 
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 Dibuix etl graph 
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12.2.4 Consulta 9 

 

 Consulta SQL 
 
SELECT n_name,o_orderdate, 

 sum(l_extendedprice * l_discount - ps_supplycost * l_quantity)  

 

FROM 

part, 

supplier, 

lineitem, 

partsupp, 

orders, 

nation 

 

WHERE 

s_suppkey = l_suppkey 

and ps_suppkey = l_suppkey 

and ps_partkey = l_partkey 

and p_partkey = l_partkey 

and o_orderkey = l_orderkey 

and s_nationkey = n_nationkey 

and p_name = 'COLOR' 

 

GROUP BY n_name, o_orderdate 

 
 

 MGraph produït per l’aplicatiu MDBE 
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 Creació del MMGraph 
 
 
******************************************************** 
**             Construim el MMGraph                   ** 
******************************************************** 
 
---INI--- buildMMGraph(MGraph mgraf): Comencem construint un MGraph modificat a nivell d'atribut  
Per cada atribut del MGraph es crea un ENode tipus TABLE al MMGraph 
S'ha creat el ENode: 'Part.Part' del tipus TABLE 
Ara crearem per cada atribut del ENode: 'Part.PK' un ENode del tipus MEASURE, GBDATA, DIMDATA o 
JOINDATA 
S'ha creat el ENode: 'Part.p_name' del tipus DIMDATA amb PK Part.PK 
S'ha creat el ENode: 'Part.p_partkey' del tipus JOINDATA amb PK Part.PK 
 
S'ha creat el ENode: 'supplier.supplier' del tipus TABLE 
Ara crearem per cada atribut del ENode: 'supplier.PK' un ENode del tipus MEASURE, GBDATA, DIMDATA 
o JOINDATA 
S'ha creat el ENode: 'supplier.s_suppkey' del tipus JOINDATA amb PK supplier.PK 
S'ha creat el ENode: 'supplier.s_nationkey' del tipus JOINDATA amb PK supplier.PK 
 
S'ha creat el ENode: 'Lineitem.Lineitem' del tipus TABLE 
Ara crearem per cada atribut del ENode: 'Lineitem.PK' un ENode del tipus MEASURE, GBDATA, DIMDATA 
o JOINDATA 
S'ha creat el ENode: 'Lineitem.l_extendedprice' del tipus MEASURE amb PK Lineitem.PK 
S'ha creat el ENode: 'Lineitem.l_discount' del tipus MEASURE amb PK Lineitem.PK 
S'ha creat el ENode: 'Lineitem.l_quantity' del tipus MEASURE amb PK Lineitem.PK 
S'ha creat el ENode: 'Lineitem.l_suppkey' del tipus JOINDATA amb PK Lineitem.PK 
Es suma una relacio al ENode: Lineitem.l_suppkey 
S'ha creat el ENode: 'Lineitem.l_partkey' del tipus JOINDATA amb PK Lineitem.PK 
Es suma una relacio al ENode: Lineitem.l_partkey 
S'ha creat el ENode: 'Lineitem.l_orderkey' del tipus JOINDATA amb PK Lineitem.PK 
 
S'ha creat el ENode: 'Partsupp.Partsupp' del tipus TABLE 
Ara crearem per cada atribut del ENode: 'Partsupp.PK' un ENode del tipus MEASURE, GBDATA, 
DIMDATA o JOINDATA 
S'ha creat el ENode: 'Partsupp.ps_supplycost' del tipus MEASURE amb PK Partsupp.PK 
S'ha creat el ENode: 'Partsupp.ps_suppkey' del tipus JOINDATA amb PK Partsupp.PK 
S'ha creat el ENode: 'Partsupp.ps_partkey' del tipus JOINDATA amb PK Partsupp.PK 
 
S'ha creat el ENode: 'Orders.Orders' del tipus TABLE 
Ara crearem per cada atribut del ENode: 'Orders.PK' un ENode del tipus MEASURE, GBDATA, DIMDATA o 
JOINDATA 
S'ha creat el ENode: 'Orders.o_orderdate' del tipus GBDATA amb PK Orders.PK 
S'ha creat el ENode: 'Orders.o_orderkey' del tipus JOINDATA amb PK Orders.PK 
 
S'ha creat el ENode: 'Nation.Nation' del tipus TABLE 
Ara crearem per cada atribut del ENode: 'Nation.PK' un ENode del tipus MEASURE, GBDATA, DIMDATA o 
JOINDATA 
S'ha creat el ENode: 'Nation.n_name' del tipus GBDATA amb PK Nation.PK 
S'ha creat el ENode: 'Nation.n_nationkey' del tipus JOINDATA amb PK Nation.PK 
 
Ara crearem les arestes que fan les joins entre els nodes  
0-[Part.p_partkey] - [Lineitem.l_partkey] - cID: 0 
1-[supplier.s_suppkey] - [Lineitem.l_suppkey] - cID: 0 
2-[supplier.s_nationkey] - [Nation.n_nationkey] - cID: 0 
3-[Lineitem.l_suppkey] - [supplier.s_suppkey] - cID: 0 
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4-[Lineitem.l_suppkey, Lineitem.l_partkey] - [Partsupp.ps_suppkey, Partsupp.ps_partkey] - cID: 0 
5-[Lineitem.l_partkey] - [Part.p_partkey] - cID: 0 
6-[Lineitem.l_orderkey] - [Orders.o_orderkey] - cID: 0 
7-[Partsupp.ps_suppkey, Partsupp.ps_partkey] - [Lineitem.l_suppkey, Lineitem.l_partkey] - cID: 0 
8-[Orders.o_orderkey] - [Lineitem.l_orderkey] - cID: 0 
9-[Nation.n_nationkey] - [supplier.s_nationkey] - cID: 0 
 
Marquem els nodes de context 
  El MGraph no conté nodes de context 
 
---FIN--- buildMMGraph(MGraph mgraf): Hem construit l'MMGraph 
 
******************************************************************************* 
**             Busquem les arestes d'agregaciço sobre el MMGraph             ** 
******************************************************************************* 
 
---INI--- findAggrEdge(): Busquem les arestes d'agregacio sobre l'MMGraph 
Busquem un node de fets 
Iniciem cerca d'arestes d'agregació desde el node: Lineitem.PK 
Cami:  
Estem al tableNode: (for) Lineitem.PK Alias: Lineitem.Lineitem 
     Comprovant l'atribut Lineitem.l_extendedprice ->      No fa cap join 
     Comprovant l'atribut Lineitem.l_discount  ->      No fa cap join 
     Comprovant l'atribut Lineitem.l_quantity      No fa cap join 
     Comprovant l'atribut Lineitem.l_suppkey 
Estem al atrNode: Lineitem.l_suppkey i conte [JOINDATA] 
Estem al atrNode: Lineitem.l_suppkey 
Cami: Lineitem.Lineitem - Lineitem.l_suppkey - supplier.s_suppkey 
Cami: Lineitem.Lineitem - Lineitem.l_suppkey - supplier.s_suppkey - supplier.supplier 
     El TableNode supplier.PK NO té AGGRDATA 
Cami: Lineitem.Lineitem - Lineitem.l_suppkey - supplier.s_suppkey - supplier.supplier 
Estem al tableNode: (for) supplier.PK Alias: supplier.supplier 
     Comprovant l'atribut supplier.s_suppkey  ->     AtrNode visitat 
     Comprovant l'atribut supplier.s_nationkey  
Estem al atrNode: supplier.s_nationkey i conte [JOINDATA] 
Estem al atrNode: supplier.s_nationkey 
Cami: Lineitem.Lineitem - Lineitem.l_suppkey - supplier.s_suppkey - supplier.supplier - 
supplier.s_nationkey - Nation.n_nationkey 
Cami: Lineitem.Lineitem - Lineitem.l_suppkey - supplier.s_suppkey - supplier.supplier - 
supplier.s_nationkey - Nation.n_nationkey - Nation.Nation 
     El TableNode Nation.PK té AGGRDATA 
Cami a marcar:  
     AggEdge: Lineitem.PK to Lineitem.l_extendedprice 
     AggEdge: Lineitem.l_extendedprice to Lineitem.PK 
     AggEdge: Lineitem.PK to Lineitem.l_discount 
     AggEdge: Lineitem.l_discount to Lineitem.PK 
     AggEdge: Lineitem.PK to Lineitem.l_quantity 
     AggEdge: Lineitem.l_quantity to Lineitem.PK 
     AggEdge: Lineitem.PK to Lineitem.l_suppkey 
     AggEdge: Lineitem.l_suppkey to Lineitem.PK 
     AggEdge: Lineitem.l_suppkey to supplier.s_suppkey 
     AggEdge: supplier.s_suppkey to Lineitem.l_suppkey 
     AggEdge: supplier.s_suppkey to supplier.PK 
     AggEdge: supplier.PK to supplier.s_suppkey 
     AggEdge: supplier.PK to supplier.s_nationkey 
     AggEdge: supplier.s_nationkey to supplier.PK 
     AggEdge: supplier.s_nationkey to Nation.n_nationkey 
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     AggEdge: Nation.n_nationkey to supplier.s_nationkey 
     AggEdge: Nation.n_nationkey to Nation.PK 
     AggEdge: Nation.PK to Nation.n_nationkey 
     AggEdge: Nation.PK to Nation.n_name 
     AggEdge: Nation.n_name to Nation.PK 
Cami: Lineitem.Lineitem - Lineitem.l_suppkey - supplier.s_suppkey - supplier.supplier - 
supplier.s_nationkey - Nation.n_nationkey - Nation.Nation 
Estem al tableNode: (for) Nation.PK Alias: Nation.Nation 
     Comprovant l'atribut Nation.n_name  ->     No fa cap join 
     Comprovant l'atribut Nation.n_nationkey ->     AtrNode visitat 
final 
     Comprovant l'atribut Lineitem.l_partkey 
Estem al atrNode: Lineitem.l_partkey i conte [JOINDATA] 
Estem al atrNode: Lineitem.l_partkey 
Cami: Lineitem.Lineitem - Lineitem.l_partkey - Part.p_partkey 
Cami: Lineitem.Lineitem - Lineitem.l_partkey - Part.p_partkey - Part.Part 
     El TableNode Part.PK NO té AGGRDATA 
Cami: Lineitem.Lineitem - Lineitem.l_partkey - Part.p_partkey - Part.Part 
Estem al tableNode: (for) Part.PK Alias: Part.Part 
     Comprovant l'atribut Part.p_name ->     No fa cap join 
     Comprovant l'atribut Part.p_partkey ->     AtrNode visitat 
final 
     Comprovant l'atribut Lineitem.l_orderkey 
Estem al atrNode: Lineitem.l_orderkey i conte [JOINDATA] 
Estem al atrNode: Lineitem.l_orderkey 
Cami: Lineitem.Lineitem - Lineitem.l_orderkey - Orders.o_orderkey 
Cami: Lineitem.Lineitem - Lineitem.l_orderkey - Orders.o_orderkey - Orders.Orders 
     El TableNode Orders.PK té AGGRDATA 
Cami a marcar:  
     AggEdge: Lineitem.PK to Lineitem.l_extendedprice 
     AggEdge: Lineitem.l_extendedprice to Lineitem.PK 
     AggEdge: Lineitem.PK to Lineitem.l_discount 
     AggEdge: Lineitem.l_discount to Lineitem.PK 
     AggEdge: Lineitem.PK to Lineitem.l_quantity 
     AggEdge: Lineitem.l_quantity to Lineitem.PK 
     AggEdge: Lineitem.PK to Lineitem.l_orderkey 
     AggEdge: Lineitem.l_orderkey to Lineitem.PK 
     AggEdge: Lineitem.l_orderkey to Orders.o_orderkey 
     AggEdge: Orders.o_orderkey to Lineitem.l_orderkey 
     AggEdge: Orders.o_orderkey to Orders.PK 
     AggEdge: Orders.PK to Orders.o_orderkey 
     AggEdge: Orders.PK to Orders.o_orderdate 
     AggEdge: Orders.o_orderdate to Orders.PK 
Cami: Lineitem.Lineitem - Lineitem.l_orderkey - Orders.o_orderkey - Orders.Orders 
Estem al tableNode: (for) Orders.PK Alias: Orders.Orders 
     Comprovant l'atribut Orders.o_orderdate ->     No fa cap join 
     Comprovant l'atribut Orders.o_orderkey ->     AtrNode visitat 
final 
     Comprovant la join amb: [Lineitem.l_suppkey, Lineitem.l_partkey] 
Estem al tableNode: (connects) Partsupp.PK 
Cami: Lineitem.Lineitem - [Lineitem.l_suppkey, Lineitem.l_partkey] - [Partsupp.ps_suppkey, 
Partsupp.ps_partkey] - Partsupp.Partsupp 
     El TableNode Partsupp.PK té AGGRDATA 
Cami a marcar:  
     AggEdge: Lineitem.PK to Lineitem.l_extendedprice 
     AggEdge: Lineitem.l_extendedprice to Lineitem.PK 
     AggEdge: Lineitem.PK to Lineitem.l_discount 
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     AggEdge: Lineitem.l_discount to Lineitem.PK 
     AggEdge: Lineitem.PK to Lineitem.l_quantity 
     AggEdge: Lineitem.l_quantity to Lineitem.PK 
Lineitem.l_suppkey 
Partsupp.ps_suppkey 
     AggEdge: Lineitem.l_suppkey to Lineitem.PK 
     AggEdge: Lineitem.PK to Lineitem.l_suppkey 
     AggEdge: Partsupp.ps_suppkey to Partsupp.PK 
     AggEdge: Partsupp.PK to Partsupp.ps_suppkey 
Lineitem.l_partkey 
Partsupp.ps_partkey 
     AggEdge: Lineitem.l_partkey to Lineitem.PK 
     AggEdge: Lineitem.PK to Lineitem.l_partkey 
     AggEdge: Partsupp.ps_partkey to Partsupp.PK 
     AggEdge: Partsupp.PK to Partsupp.ps_partkey 
     AggEdge: Lineitem.PK to Partsupp.PK 
     AggEdge: Partsupp.PK to Lineitem.PK 
     AggEdge: Partsupp.PK to Partsupp.ps_supplycost 
     AggEdge: Partsupp.ps_supplycost to Partsupp.PK 
Cami: Lineitem.Lineitem - [Lineitem.l_suppkey, Lineitem.l_partkey] - [Partsupp.ps_suppkey, 
Partsupp.ps_partkey] - Partsupp.Partsupp 
Estem al tableNode: (for) Partsupp.PK Alias: Partsupp.Partsupp 
     Comprovant l'atribut Partsupp.ps_supplycost ->     No fa cap join 
     Comprovant l'atribut Partsupp.ps_suppkey ->     AtrNode visitat 
     Comprovant l'atribut Partsupp.ps_partkey ->     AtrNode visitat 
     Comprovant la join amb: [Partsupp.ps_suppkey, Partsupp.ps_partkey] ->     Join visitada 
Iniciem cerca d'arestes d'agregació desde el node: Partsupp.PK 
Cami:  
Estem al tableNode: (for) Partsupp.PK Alias: Partsupp.Partsupp 
     Comprovant l'atribut Partsupp.ps_supplycost ->     No fa cap join 
     Comprovant l'atribut Partsupp.ps_suppkey ->     AtrNode visitat 
     Comprovant l'atribut Partsupp.ps_partkey ->     AtrNode visitat 
     Comprovant la join amb: [Partsupp.ps_suppkey, Partsupp.ps_partkey] ->     Join visitada 
Iniciem cerca d'arestes d'agregació desde el node: Orders.PK 
Cami:  
Estem al tableNode: (for) Orders.PK Alias: Orders.Orders 
     Comprovant l'atribut Orders.o_orderdate ->     No fa cap join 
     Comprovant l'atribut Orders.o_orderkey ->     AtrNode visitat 
Iniciem cerca d'arestes d'agregació desde el node: Nation.PK 
Cami:  
Estem al tableNode: (for) Nation.PK Alias: Nation.Nation 
     Comprovant l'atribut Nation.n_name ->     No fa cap join 
     Comprovant l'atribut Nation.n_nationkey ->     AtrNode visitat 
Hem acabat 
---FIN--- findAggrEdge(): Hem marcat les arestes d'agregació 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Transformació de sentencies multidimensionals a ETL 

 

132 

 

 MMGraph construït 
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 Construcció del graf ETL 
 

 
*************************************************** 
**             Construim el ETLGraph             ** 
*************************************************** 
 
---INI--- buildEtlGraph(): Construim el graf ETL a partir de l'MMGraph 
---INI---addSubGraphEtlFromContextNodes(): Estem buscant nodes de context  
--FIN--addSubGraphEtlFromContextNodes(): Hem creat totes les operacions ETL de els nodes de context  
---INI---addSubGraphEtlFromContextEdges(): Estem buscant arestes de context  
--FIN--addSubGraphEtlFromContextEdges(): Hem creat totes les operacions ETL de les arestes de context  
---INI--- GEM(MMGraph subGraf): Crearem el graf ETL  
---Step1--- GEM(): Fem l'extracció de tots els conceptes del subgraf 
NumOp: 0- newExtraction(Part.PK) 
NumOp: 1- newExtraction(Part.p_name) 
NumOp: 2- newSelection(Part.p_name) 
NumOp: 3- newExtraction(Part.p_partkey) 
NumOp: 4- newExtraction(supplier.PK) 
NumOp: 5- newExtraction(supplier.s_suppkey) 
NumOp: 6- newExtraction(supplier.s_nationkey) 
NumOp: 7- newExtraction(Lineitem.PK) 
NumOp: 8- newExtraction(Lineitem.l_extendedprice) 
NumOp: 9- newExtraction(Lineitem.l_discount) 
NumOp: 10- newExtraction(Lineitem.l_quantity) 
NumOp: 11- newExtraction(Lineitem.l_suppkey) 
NumOp: 12- newExtraction(Lineitem.l_partkey) 
NumOp: 13- newExtraction(Lineitem.l_orderkey) 
NumOp: 14- newExtraction(Partsupp.PK) 
NumOp: 15- newExtraction(Partsupp.ps_supplycost) 
NumOp: 16- newExtraction(Partsupp.ps_suppkey) 
NumOp: 17- newExtraction(Partsupp.ps_partkey) 
NumOp: 18- newExtraction(Orders.PK) 
NumOp: 19- newExtraction(Orders.o_orderdate) 
NumOp: 20- newExtraction(Orders.o_orderkey) 
NumOp: 21- newExtraction(Nation.PK) 
NumOp: 22- newExtraction(Nation.n_name) 
NumOp: 23- newExtraction(Nation.n_nationkey) 
NumOp: 24- newJoin([Part.PK],[Part.p_name]) Input: [0, 2] 
NumOp: 25- newJoin([Part.PK],[Part.p_partkey]) Input: [24, 3] 
Aqui comprovem els descriptors que no fa falta projectar 
La taula: Part s'ha de projectar. 
NumOp: 26- newProjection(Part.PK,Part.p_partkey) 
NumOp: 27- newJoin([supplier.PK],[supplier.s_suppkey]) Input: [4, 5] 
NumOp: 28- newJoin([supplier.PK],[supplier.s_nationkey]) Input: [27, 6] 
Aqui comprovem els descriptors que no fa falta projectar 
La taula: supplier s'ha de projectar. 
NumOp: 29- newProjection(supplier.PK,supplier.s_suppkey,supplier.s_nationkey) 
NumOp: 30- newJoin([Lineitem.PK],[Lineitem.l_extendedprice]) Input: [7, 8] 
NumOp: 31- newJoin([Lineitem.PK],[Lineitem.l_discount]) Input: [30, 9] 
NumOp: 32- newJoin([Lineitem.PK],[Lineitem.l_quantity]) Input: [31, 10] 
NumOp: 33- newJoin([Lineitem.PK],[Lineitem.l_suppkey]) Input: [32, 11] 
NumOp: 34- newJoin([Lineitem.PK],[Lineitem.l_partkey]) Input: [33, 12] 
NumOp: 35- newJoin([Lineitem.PK],[Lineitem.l_orderkey]) Input: [34, 13] 
Aqui comprovem els descriptors que no fa falta projectar 
La taula: Lineitem s'ha de projectar. 
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NumOp: 36- newProjection(Lineitem.PK,Lineitem.l_extendedprice,Lineitem.l_discount, 
Lineitem.l_quantity,Lineitem.l_suppkey,Lineitem.l_partkey,Lineitem.l_orderkey) 

NumOp: 37- newJoin([Partsupp.PK],[Partsupp.ps_supplycost]) Input: [14, 15] 
NumOp: 38- newJoin([Partsupp.PK],[Partsupp.ps_suppkey]) Input: [37, 16] 
NumOp: 39- newJoin([Partsupp.PK],[Partsupp.ps_partkey]) Input: [38, 17] 
Aqui comprovem els descriptors que no fa falta projectar 
La taula: Partsupp s'ha de projectar. 
NumOp: 40- 
newProjection(Partsupp.PK,Partsupp.ps_supplycost,Partsupp.ps_suppkey,Partsupp.ps_partkey) 
NumOp: 41- newJoin([Orders.PK],[Orders.o_orderdate]) Input: [18, 19] 
NumOp: 42- newJoin([Orders.PK],[Orders.o_orderkey]) Input: [41, 20] 
Aqui comprovem els descriptors que no fa falta projectar 
La taula: Orders s'ha de projectar. 
NumOp: 43- newProjection(Orders.PK,Orders.o_orderdate,Orders.o_orderkey) 
NumOp: 44- newJoin([Nation.PK],[Nation.n_name]) Input: [21, 22] 
NumOp: 45- newJoin([Nation.PK],[Nation.n_nationkey]) Input: [44, 23] 
Aqui comprovem els descriptors que no fa falta projectar 
La taula: Nation s'ha de projectar. 
NumOp: 46- newProjection(Nation.PK,Nation.n_name,Nation.n_nationkey) 
 
---Step2--- GEM(): Fem les joins de les arestes 1-1 o les qeu no impliquen agregació 
---Step2--- GEM(): Hem trobat l'aresta [Part.p_partkey] - [Lineitem.l_partkey] 
NumOp: 47- newJoin([Part.p_partkey],[Lineitem.l_partkey]) Input: [26, 36] 
La taula: Part NO s'ha de projectar. 
NumOp: 48- newProjection(Lineitem.PK,Lineitem.l_extendedprice,Lineitem.l_discount, 

Lineitem.l_quantity,Lineitem.l_suppkey,Lineitem.l_partkey,Lineitem.l_orderkey) 
 
---Step3--- GEM(): Construim els cubs basics  
Comprobem les arestes de Lineitem.PK 
NumOp: 49- newJoin([Lineitem.l_suppkey],[supplier.s_suppkey]) Input: [48, 29] 
La taula: Lineitem s'ha de projectar. 
La taula: supplier s'ha de projectar. 
NumOp: 50- newProjection(Lineitem.PK,Lineitem.l_extendedprice,Lineitem.l_discount, 

Lineitem.l_quantity,Lineitem.l_suppkey,Lineitem.l_partkey,Lineitem.l_orderkey,supplier.PK, 
supplier.s_nationkey) 

NumOp: 51- newJoin([Lineitem.l_orderkey],[Orders.o_orderkey]) Input: [50, 43] 
La taula: Lineitem s'ha de projectar. 
La taula: supplier s'ha de projectar. 
La taula: Orders s'ha de projectar. 
NumOp: 52- newProjection(Lineitem.PK,Lineitem.l_extendedprice,Lineitem.l_discount, 

Lineitem.l_quantity,Lineitem.l_suppkey,Lineitem.l_partkey,supplier.PK,supplier.s_nationkey, 
Orders.PK,Orders.o_orderdate) 

NumOp: 53- newJoin([Lineitem.l_suppkey, Lineitem.l_partkey],[Partsupp.ps_suppkey, 
Partsupp.ps_partkey]) Input: [52, 40] 

La taula: Lineitem s'ha de projectar. 
La taula: supplier s'ha de projectar. 
La taula: Orders s'ha de projectar. 
La taula: Partsupp s'ha de projectar. 
NumOp: 54- newProjection(Lineitem.PK,Lineitem.l_extendedprice,Lineitem.l_discount, 

Lineitem.l_quantity,supplier.PK,supplier.s_nationkey,Orders.PK,Orders.o_orderdate, 
Partsupp.PK,Partsupp.ps_supplycost) 

Hem comprobat les arestes de Lineitem.PK 
NumOp: 55- newGroupBy(Orders.o_orderdate) 
 
---Step4--- GEM(): Unim els cubs 
NumOp: 56- newJoin([supplier.s_nationkey],[Nation.n_nationkey]) Input: [55, 46] 
La taula: Lineitem s'ha de projectar. 
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La taula: supplier NO s'ha de projectar. 
La taula: Partsupp s'ha de projectar. 
La taula: Nation s'ha de projectar. 
NumOp: 57- newProjection(Lineitem.l_extendedprice,Lineitem.l_discount,Lineitem.l_quantity, 

Orders.o_orderdate,Partsupp.ps_supplycost,Nation.n_name) 
NumOp: 58- newGroupBy(Nation.n_name,Orders.o_orderdate) 
---FINAL--- GEM() 
---FIN--- buildEtlGraph(): Hem construit el graf ETL 
 
 
 
 
 
 

 Dibuix etl graph 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


