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1. Introducció 
 

Actualment, al crear una base de dades tenim diferents estratègies per crear-hi les 

jerarquies d’herència que formen el model de classes. 

 

Llavors aquest projecte, es va decidir realitzar per analitzar les tres estratègies principals 

per crear una jerarquia en una base de dades.  

 

La idea del projecte es obtenir unes estadístiques de les tres estratègies existents 

depenent del model uml d’entrada i uns requisits que se li donen també com entrada. 

 

Al mostrar les estadístiques, el programa permet a l’usuari crear fitxers de sortida per 

cada jerarquia existent, amb l’estratègia seleccionada. El fitxer de sortida és un 

fitxer .xml que és compatible amb la tecnologia Hibernate i des del qual ja es pot crear 

la jerarquia en la base de dades automàticament. 

 

 

1.1. Motivacions 
 

Sincerament, quan portes 5 anys estudiant una carrera, les motivacions per realitzar un 

projecte final de carrera, moltes vegades ja no són les esperades.  

 

Per aquest fet, en un principi, jo buscava un projecte on pogués tenir remuneració 

econòmica, pel fet que costa molt realitzar un projecte fent tantes hores i no obtenir 

beneficis. 

 

Però, després d’haver estat a una empresa com a becari, on volia fer el projecte amb 

remuneració se em van tancar les portes d’aquella feina. 

Seguidament, vaig buscar altres solucions, però no vaig aconseguir trobar res que 

m’interessés o que pogués tenir remuneració econòmica durant molt de temps. 

 

Finalment vaig decidir agafar aquest projecte, on ja no m’importava la remuneració pels 

problemes que havia tingut per trobar-ne un. Em va semblar un projecte interessant, on 

podia aprendre noves tecnologies i millorar els meus coneixements. A part d’aconseguir 

el meu objectiu, tenir el títol de Enginyer informàtic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2. Organització de la memòria 
 

Aquesta memòria l’he organitzada amb 16 capítols. 

 

En el primer capítol, la introducció es parla del objectiu del projecte, les 

motivacions de realitzar-lo i aquesta explicació de com està organitzada la memòria. 

 

En el segon capítol, es parla de l’anàlisi de requeriments del projecte. Llavors 

s’expliquen els objectius del projecte, l’abast del projecte i els requeriments tant 

funcionals com no funcionals. 

 

En el tercer capítol s’exposen els conceptes bàsics per entendre aquest projecte, com 

són les estratègies de traducció de jerarquies, els tipus que existeixen i una 

comparació entre les diferents estratègies. 

 

En el quart capítol s’expliquen els casos d’ús del projecte, per tant, s’expressen les 

diferents funcionalitats existents en aquesta aplicació. 

 

En el cinquè capítol mostrem el model conceptual. 

 

En el sisè capítol, podem veure el model d’anàlisi d’aquesta aplicació representat 

mitjançant diagrames VOPC i diagrames de seqüència. 

 

En el següents capítols, passem a dissenyar la interfície de l’aplicació. El capítol 8 

explica les vistes de l’aplicació i el 9 ens mostra el mapa navegacional de l’aplicació 

on es mostra la interacció de les vistes. 

 

Seguidament, el capítol 10 s’expliquen les tecnologies i eines més importants 

utilitzades en aquest projecte. 

 

El capítol 11 correspon al document de disseny del projecte. S’exposen els diferents 

diagrames de seqüència de l’aplicació, patrons utilitzats, explicació de parts de la 

implementació més importants. 

 

El capítol 12 explica les proves realitzades per aconseguir el correcte funcionament 

del programa. 

 

El capítol 13 consisteix en l’estudi econòmic. 

 

En el capítol 15 ens mostra la planificació del projecte. On es compara la 

planificació amb l’execució del projecte. 

  

El següent capítol, explica les actualitzacions o future work que es podrien realitzar. 

 

Finalment els dos darrers capítols són les conclusions i la bibliografia. 

 

 

Els capítols 8 i 9 són el disseny de l’aplicació, disseny de la interfície i disseny del 

projecte respectivament. 

 



El capítol 10 ens explica sobre les proves realitzades respecte al funcionament 

d’aquest projecte. 

 

El capítol 11 i 12 ens mostren la planificació i l’estudi econòmic d’aquest projecte, 

on s’expliquen els pressuposts, si la planificació del projecte s’ha complert i els 

temps necessari per obtenir l’aplicació. 

 

El capítol 13 ens explica les actualitzacions que es podrien fer al projecte en treballs 

futurs. 

 

I finalment els dos darrers capítols són les conclusions i la bibliografia del projecte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Propòsit de l’anàlisi de requeriments 
 

Els objectius principals d’aquest projecte, l’anàlisi de requeriments és l’obtenció de les 

condicions i capacitats que ha de satisfer l’aplicació per tal que les necessitats del client 

es vegin complertes per l’eina. Llavors aquest apartat tractarà de: 

 Obtenir tots els requeriments de l’usuari pel que fa a l’eina. 

 Definir aquest requeriments mitjançant una descripció completa de les 

necessitats. 

 Validar els requeriments obtinguts i que s’han d’acomplir en el sistema final 

mitjançant l’aprovació del tutor. 

 Construir un catàleg de requeriments funcionals que serveixin com a pas previ 

per la definició dels casos d’ús. 

 

 

 

 

2.1. Abast del projecte 
 

Funcionalitats que entren dins l’abast del projecte 

 

 Creació de l’aplicació per seleccionar la millor estratègia possible en eficiència 

de crear la base de dades d’una jerarquia d’herències. 

 Mínim acoblament de la tecnologia per si es vol fer una versió nova amb una 

altra tecnologia, principalment la capa de presentació. 

 

Funcionalitats que no entren dins l’abast del projecte 

      

 Creació de la base de dades del model. 

 

 

2.2. Requeriments 
 

2.2.1. Requeriments funcionals 
 

 Obtenció de les classes i herències entre elles del fitxer xmi d’entrada. 

 Obtenció de les estadístiques de les tres estratègies possibles de traducció de 

jerarquies: single table inheritance, class table inheritance i concrete table 

inheritance. 

 Creació d’un fitxer de sortida xmi amb l’estratègia seleccionada per cada 

jerarquia d’herència del model d’entrada. 

 



2.2.2. Requeriments  no funcionals 
 

Per l’obtenció dels requeriments no funcionals s’ha utilitzat la categorització del 

conegut FURPS+ on els requeriments estan agrupats en: 

 

 Funcionals 

 Usability 

 Reliability 

 Performance 

 Supportability 

 Implementation Constraints 

 

2.2.2.1. Usability 
 

[RNF 1.1] Speed of Use 

 

Les funcionalitats de l’aplicació s’han d’executar satisfactòriament de la forma més 

ràpida possible.  

 

[RNF 1.2] Required User Ability 

 

L’aplicació del Traductor de Jerarquies ha de ser dissenyat per ser utilitzat per usuaris 

experts en llenguatge UML, disseny de bases de dades. 

 

[RNF 1.3] Learnabily 

 

Pel fet que l’aplicació serveix només per realitzar una funcionalitat, els usuaris que usin 

aquesta eina no han de tenir problemes per apendre fàcilment la funcionalitat de 

l’aplicació en menys d’un dia hàbil. L’aplicació s’ha de poder ensenyar en un 

curs/demostració d’un parell d’hores. 

 

[RNF 1.4] Training Material 

 

L’aplicació resultant ha de tenir un exemple de creació d’un fitxer de sortida. 

 

 

[RNF 1.5] On-line Help 

 

No es requereix de cap pàgina web, fòrum o help-desk, per resoldre dubtes de l’eina.  

 

 

 

2.2.2.2. Reliabilty 
 

[RNF 2.1] Maximum Down Time 

 



El màxim de temps que el sistema pot restar inactiu per una fallada, vindrà donat pel 

timeout d'aconseguir comunicar-se amb el servidor de l’aplicació, que llençarà 

l’excepció de pàgina no trobada. 

 

[RNF 2.2] Maximum Known Bugs 

 

Malgrat la voluntat de tot client i desenvolupador és que tota aplicació sigui 100% sense 

errors. Però, sembla inevitable que tot programa hagi de contenir alguna quantitat de 

bugs petits no detectats en el desenvolupament. Per les prestacions d’aquesta aplicació 

es posa el límit de 0,3 bugs per cada 1000 línies de codi. 

 

2.2.2.3. Performance 
 

[RNF 3.1] Response Time 

 

El temps de resposta per a qualsevol funcionalitat de l’aplicació ha de ser de cost n. 

 

[RNF 3.2] Resource Usage 

 

Al ser una aplicació web no es necessita de massa memòria RAM per executar-se. 

Podem dir que utilitzarà menys de 40Mb de memòria RAM. 

 

El cost espai en disc de l’aplicació serà l’espai de sortida necessari per emmagatzemar 

el fitxer  xmi de sortida. 

 

El cost en temps de CPU de l’aplicació ha de ser inferior a 30 segons després d’un ús de 

l’eina en 1 hora. 

 

[RNF 3.3] Security 

 

No requereix cap restricció d’accés a la informació de l’aplicació. Tot usuari que tingui 

accés a l’aplicació pot utilitzar tota la seva informació. 

 

2.2.2.4. Supportability 
 

[RNF 4.1] Ease of Installation 

 

L’aplicació s’ha de poder instaurar a un servidor. 

 

[RNF 4.2] Planned Mainenance 

 

El manteniment de l’aplicació és una qüestió a tenir en compte a l’aplicació, pel motiu 

que si es vol ampliar la funcionalitat, es necessita tenir una bona documentació de 

l’aplicació. 

 

[RNF 4.3] Ease of Configuration 

 



No es necessita cap tipus de configuració de l’aplicació. 

 

2.2.2.5. Implementation Constraints 
 

[RNF 5.1] Languages 

 

El llenguatge de programació a utilitzar serà el JAVA versió 1.5. S’utilitzarà els JSP’s 

per la capa de presentació. Es programarà amb el programa Eclipse.  

 

[RNF 5.2] Operating Systems 

 

Al tractar-se d’una aplicació online, el programa hauria de poder usar-se des de 

qualsevol sistema operatiu. 

 

[RNF 5.3] Standards 

 

Totes les funcions han d’estar documentades utilitzant el JavaDoc. Tant si són públiques, 

protected o privades. 

 

[RNF 5.4] System Interfaces 

 

La interfície de l’aplicació, ha de ser compatible amb diferents navegadors. Es provarà 

el seu funcionament amb InternetExplorer i Mozilla. 

 

 

[RNF 5.5] Legacy Systems 

 

No es necessita de llicències. 

 

[RNF 5.6] Databases 

 

No necessitem bases de dades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Estratègies de traducció de jerarquies 
 

 

Com ja s’ha dit anteriorment aquest projecte intenta mostrar la millor solució per crear 

una jerarquia d’herència a la base de dades. 

 

Per aquest fet anem explicar els conceptes bàsics de les jerarquies d’herència, que són 

necessaris per entendre l’aplicació. 

 

El concepte de jerarquia d’herència, es refereix quan en un model tenim diverses classes 

de les quals hi ha classes que engloben altres classes. 

Per exemple, podem tenir la classe jugador, la classe futbolista i la classe jugador de 

cricket. Per tant amb aquestes tres classes podem veure que qualsevol futbolista o 

jugador de cricket és un jugador. Per tant les classes futbolista i jugador de cricket són 

subclasses de jugador.  

Això és el que se’n diu una jerarquia d’herència, on diferents classes (jugador de cricket 

i futbolista) hereten duna altra (jugador). 

 

Per altra banda, aquestes jerarquies d’herència es poden representar una base de dades 

de diferents maneres, on cada una té els seus avantatges i inconvenients.  

 

Anem explicar doncs, els tipus d’estratègies existents per tenir clars els conceptes 

principals d’aquest projecte. 

3.1. Tipus d’estratègies 
 

 

Per poder fer la traducció de jerarquies d’herència, hi ha diferents estratègies, cadascuna 

amb els seus avantatges i inconvenients. Per això, anem a analitzar-les per saber quina 

ens convé depenent de la situació. 

 

Les tres estratègies principals són: class table inheritance, concrete table inheritance i 

single table inheritance. 

 

Agafarem l’exemple següent per explicar les diferents estratègies. 

 



 

3.1.1. Single Table Inheritance 
 

Aquesta estratègia consisteix en utilitzar una sola taula per a la jerarquia, amb tots els 

atributs de les subclasses. En l’exemple la taula seria la següent: 

 

 
Avantatges:  

 

Single table inheritance és el model més ràpid de inheritance que existeix, ja que al ser 

una simple taula no requereix fer joins per una instancia persistent. 

 

Igualment la persistència o actualització d’una instància persistent, només necessita un 

accés (insert or update). 

 

Per últim, les relacions a qualsevol classe dintre d’una sola jerarquia de la taula 

d’herència són tan eficients com les relacions a una classe base. 

 

Desavantatges: 

 

Com més profunda o amplia sigui una jerarquia d’herència, pot tenir més conseqüències 

indesitjables sobre el tamany de la base de dades, ja que una jerarquia d’herència de 

amplitud o profunditat donarà com  a resultats a les taules amb molts camps buits en les 

diferents tuples. 



 

3.1.2. Class Table Inheritance 
Aquesta estratègia utilitza una taula diferent per cada classe a la jerarquia. Així, per 

carregar una instancia de la subclasse, l’aplicació ha de llegir-se de la taula de la 

subclasse, així com de les taules de les classes superiors, fins a la superclasse. 

 

 
 

 

Avantatges:  

 

Té el mínim de dades falses o redundants als resultats. 

 

A mesura que més subclasses s’afegeixen al model de dades, la modificació del 

esquema únic que s’ha de realitzar, es l’addicció de les corresponents taules de 

subclasse a la base de dades. No necessitem canviar l’estructura. 

 

Les relacions a una classe base que utilitza aquesta estratègia, poden ser carregades 

mitjançant les joins amb les claus foranes estàndards. 

  

 

Desavantatges: 

 

És el model més lent alhora de modificar o consultar la base de dades. Requereix fer 

múltiples incerts, optades o joins. 

 

 
 

3.1.3. Concrete Table Inheritance 
 

Aquesta estratègia es basa en utilitzar una taula per cada classe concreta de la jerarquia. 

Per tant a l’exemple només crearia  una taula per cada subclasse amb els atributs de la 

superclasse. Hi ha que tenir en compte que si la superclasse no és abstracta, també 

crearia una taula per aquesta classe. El resultat seria el següent: 

 



 

Avantatges 

Concrete table inheritance és una estratègia molt eficient quan operem amb instancies 

de classe conegudes. Aquesta estratègia no requereix fer joins amb la superclasse o 

subclasses de la taula. Llegir, fer joins, insercions, modificacions i eliminacions és tot 

molt eficient en absència de polimorfismes.  

Agregar classes addicionals a la jerarquia no provoca tenir que modificar les taules 

existents. 

Desavantatges 

Les relacions polimòrfiques de classes fulla tenen moltes limitacions com s’explica en 

el següent apartat.  

Quan la subclasse concreta no es coneix, l’objecte relacionat pot ser en qualsevol de les 

taules de subclasse, lo que es coneix com la relació impossible. Aquesta ambigüitat 

també afecta a les cerques de identitat i a les consultes, que les operacions requereixen 

múltiples consultes SQL o una unió complexa. 

 

Limitacions 

 

- No pots travessar amb relacions polimòrfiques des de classes fulla de l’herència 

realitzant consultes. 

-  No pots mapejar una relació unilateral i polimòrfica des de classes fulla usant una clau 

forana inversa. 

-  No pots utilitzar un ordre de columna en una relació polimòrfica des d’una classe fulla 

amb una clau forana inversa. 

-  Table per Class (Hibernate utilitza aquest nom per aquesta estratègia) posa limitacions 

a eager fetching(capacitat de carregar eficientment objectes relacionats amb una 

subclasse). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Tecnologies existents per la traducció 
 

Durant l’estudi previ de les estratègies existents, vaig dedicar-me també a investigar 

sobre les tecnologies existents en el mercat, per tractar les diferents estratègies. 

 

Vaig poder comprovar que cada tecnologia anomenava les estratègies de diferent forma, 

inclús alguna tecnologia utilitzava estratègies híbrides entre dues estratègies. 

 

Anem a veure les principals tecnologies per comprovar quines estratègies suporten. Les 

tecnologies analitzades són OpenJPA, Oracle Toplink i Hibernate. 

 

OpenJPA 

 

Analitzant aquesta tecnologia, he comprovat que es capaç d’implementar totes les 

estratègies, però les tracta amb noms diferents.  

 

Utilitza aquestes estratègies : 

- La single table inheritance, com podeu veure té el mateix nom que la estratègia. 

- La estratègia de joined, que és equivalent a la class table inheritance.  

- La estratègia de table per class, que és equivalent a la concrete table inheritance 

però crea també una taula per a la superclasse. 

- Permet utilitzar estratègies híbrides, amb les quals no entraré a detallar. 

 

Oracle Toplink 

 

Aquesta tecnologia també suporta totes les estratègies. 

 

Hibernate 

 

Hibernate és la última tecnologia que he comprovat, que també implementa totes les 

estratègies. Pel que fa als noms utilitza els següents: 

 

- Table per class hierarchy (single table inheritance). 

- Table per concrete class (concrete table inheritance). 

- Table per subclass (class table inheritance). 

 

 

 

3.3. Elecció de tecnologia 
 

Després d’analitzar les diferents tecnologies, conjuntament amb el tutor, hem decidit 

utilitzar Hibernate per realitzar aquest projecte, ja que és la més popular i al veure que 

totes suporten les mateixes estratègies, ens hem decidit per la més utilitzada en el 

mercat. 

 



Per tant la nostre aplicació ha de crear fitxers de sortida compatibles amb Hibernate. 

 

 

3.4. Comparació d’estratègies 
 

Després d’analitzar els avantatges i desavantatges de cada estratègia. Ara comprovarem 

amb números la diferencia entre unes estratègies i altres sobre l’eficiència i canviabilitat. 

 

Abans de tot, anem a explicar les mètriques que hi intervenen : 

- T: conjunt de taules generades en aplicar una estratègia de traducció sobre una 

jerarquia donada 

- Ta: conjunt d’atributs representats com a columnes a la taula T en aplicar una 

estratègia de traducció sobre una jerarquia donada 

- || … ||: aplicat sobre seqüències o conjunts, dóna el seu tamany 

- path(t): essent t una taula, dóna el camí resultat de recórrer « cap a enrere ». 

- població(t): essent t una taula, dóna el nombre esperat de files de la taula. 

- accessos(t): essent t una taula, dóna el nombre esperat d’accessos a la taula 

durant l’execució del programa. 

 

Nom Abbrev. Descripció Fórmula Coneixement necessari 

Màxim MAX 

Retorna el nombre màxim 

d’accessos per obtenir un 
atribut 

max(t T: ||path(t)||) Cap 

Ponderat per 

classe 
POND 

Retorna el nombre mig 

d’accessos per obtenir un 

atribut  
t T: ||path(t)|| Cap 

Ponderat per 

atribut 
PONDATR 

Retorna el nombre mig 
d’accessos per obtenir un 

atribut, considerant la 

densitat de les taules 

t T: (||path(t)||  ||Ta||) Cap 

Ponderat per 

població i classe 
PONDPOB 

Retorna el nombre mig 

d’accessos per obtenir un 
atribut considerant que el 

nombre de files de cada taula 

determina la seva freqüència 
d’accès 

t T: (||path(t)||   

             població(t)) 

Número esperat de files de 

cada taula 

Ponderat per 

població i atribut 
PONDPOBATR 

Retorna el nombre mig 

d’accessos per obtenir una 

dada considerant que el 
nombre de files de cada taula 

determina la seva freqüència 

d’accès i també la densitat de 
la taula 

t T: (||path(t)||    

             població(t)  ||Ta||) 

Número esperat de files de 

cada taula 

Ponderat per 
accessos 

PONDACC 

Retorna el nombre mig 

d’accessos per obtenir una 
dada considerant el nombre 

d’accessos a cada taula 

t T: (||path(t)||  

accessos(t))   /   ||T|| 

Número esperat d’accessos 
a cada taula 

Ponderat per 
accesos i 

població 

PONDACCPOB 

Retorna el nombre mig 

d’accessos per obtenir una 
dada considerant el nombre 

d’accessos a cada taula i la 

seva població 

t T: (||path(t)||  

població(t)  accessos(t))    

/   ||T|| 

Número esperat d’accessos 

a cada taula i número 

esperat de files a cada 
taula 

Ponderat per 

accesos i classe 
PONDACCCLASS 

Retorna el nombre mig 

d’accessos per obtenir un 

atribut considerant el nombre 
d’accessos a cada taula 

t T: (||path(t)||   

              accessos(t)) 

Número esperat d’accessos 

a cada taula 

Ponderat per 

accesos, 
población i taula 

PONDPOBACCCLAS 

Retorna el nombre mig 
d’accessos per obtenir un 

atribut considerant el nombre 

d’accessos a cada taula i la 

t T: (||path(t)||  

població(t)  accessos(t))  

Número esperat de files de 
cada taula 

Número esperat d’accessos 

a cada taula 



 

3.4.1. Eficiència en temps 

 

Anem a comprovar l’eficiència en temps depenent  del número d’accessos a la base de 

dades. 

 

Exemple : considerem la jerarquia següent (de la que només ens interessen els atributs, 

no les operacions): 

 

Professor

plusLloc: Diner

pagarSou(): Diner

Prof. Titular

antiguitat: Natural

pagarSou(): Diner

Prof. Associat

períodeCont: Natural

renovar(n:Integer)

Administratiu

horesExtres: Natural

preuHoraExtra: Diner

pagarSou(): Diner

{disjoint, incomplete}contracte

{disjoint, complete}tipus

EmpleatUniversitari

nom: String

souBase: Diner

souBaseAlt(): Bool

pagarSou(): Diner

operació abstracta: no té mètode 

associat a la classe on està declarada

operació concreta: té mètode 

associat a la mateixa classe

l’operació es defineix de forma 

diferent => mètode diferent

classe abstracta: no admet instàncies

es poden redefinir

operacions concretes

 
 

Aplicant les 3 estratègies, el que obtenim en cada cas és (no he indicat les claus foranes): 

 

Single Table Inheritance EmpleatUniversitari(nom, souBase, tipus, plusLloc, 

                          horesExtres, preuHoraExtra, contracte,            

                          antiguitat, períodeCont) 

Class Table Inheritance EmpleatUniversitari(nom, souBase, tipus) 

Professor(nom, plusLloc, contracte) 

Administratiu(nom, horesExtres, preuHoraExtra) 

ProfTitular(nom, antiguitat) 

ProfAssociat(nom, períodeCont) 

Concrete Table 

Inheritance 

Professor(nom, souBase, plusLloc, contracte) 

Administratiu(nom, souBase, horesExtres, preuHoraExtra) 

ProfTitular(nom, souBase, plusLloc, antiguitat) 

ProfAssociat(nom, souBase, plusLloc, períodeCont) 

 

 

 

 

 

seva població 

Ponderat per 
accesos, 

población i 

atribut 

PONDPOBACCATR 

Retorna el nombre mig 
d’accessos per obtenir un 

atribut considerant el nombre 
d’accessos a cada atribut i la 

seva població 

t T: a ta: (||path(t)||   

                      població(t)  
                    accessos(t, a)) 

Número esperat de files de 
cada taula 

Número esperat d’accessos 

a cada atribut 



Suposem els valors següents : 

 

 Població Accessos 

Professor 200 1000 

Administració 200 10 

ProfTitular 400 300 

ProfAssociat 400 5000 

 

El valor de ||path|| per aquestes tres estratègies és : 

 

 EmpleatUniv Professor Admin. ProfTit. ProfAss. 

Single Table Inheritance 1 ----------- ---------- ----------- ---------- 

Class Table Inheritance 1 2 2 3 3 

Concrete Table Inheritanc ---------------- 1 1 2 2 

 

El valor de les mètriques per aquestes tres estratègies és : 

 

 MAX POND POND 

ATR 

POND 

POB 

 

POND 

ACC 

POND 

POB 

ATR 

 

POND 

POB 

ACC 

 

POND 

POB 

ATR 

ACC 

Single 

Table 

Inheritance 

1 1 9 1.200 6.310 10.800 7.572.000 68.148.000 

Class 

Table 

Inheritance 

3 11 / 5 5,4 640 3.584 1.440 1.352.800 2.786.400 

 

Concrete 

Table 

Inheritance 

2 6 / 4 6 500 2.902,5 2.666,67 1.110.500 5.922.666,5 

 

FAMÍLIA 2: MÈTRIQUES PER A LA MODIFICACIÓ DE LES DADES 

Aquí anirien les mètriques  

 

3.4.2. Canviabilitat 

 

Anem a analitzar ara la canviabilitat de les estratègies. Podríem comprovar el 

comportament de cada estratègia, amb molts casos diferents, però no fa falta fer un 

estudi massiu de les estratègies, per tant faré la comparació en els casos següents: 

 

 

- mètriques referents als canvis d’atributs (alta/baixa) 

 * número de taules afectades 

  

- mètriques referents a afegit de classes  

 * número de taules afectades 

 * número d’atributs afegits 

 



- mètriques de canvi de classificació complete->incomplete 

 * número de taules afectades 

 * número d’atributs afegits 

 

- mètriques de canvi de classificació incomplete->complete 

 * número de taules afectades 

 * número d’atributs afegits 

 

- mètriques de canvi de classificació disjoint->overlapping 

 * número de taules afectades 

 * número d’atributs afegits 

 

- mètriques de canvi de classificació overlapping->disjoint 

 * número de taules afectades 

 * número d’atributs afegits 

 

Afegir un atribut a cada subclasse 

 

Aplicant les 3 estratègies, el que obtenim en cada cas és (els atributs nous és diuen 

atributX, on x és el nom de la subclasse que s’afegeix): 

 

Single Table Inheritance EmpleatUniversitari(nom, souBase, tipus, plusLloc, 

                          horesExtres, preuHoraExtra, contracte,            

                          antiguitat, períodeCont, atributProfessor, 

atributAdministratiu, atributProfTitular, 

atributProfAssociat) 

Class Table Inheritance EmpleatUniversitari(nom, souBase, tipus) 

Professor(nom, plusLloc, contracte, atributProfessor) 

Administratiu(nom, horesExtres, preuHoraExtra, 

atributAdministratiu) 

ProfTitular(nom, antiguitat, atributProfTitular) 

ProfAssociat(nom, períodeCont, atributProfAssociat) 

Concrete Table 

Inheritance 

Professor(nom, souBase, plusLloc, contracte, 

atributProfessor) 

Administratiu(nom, souBase, horesExtres, 

preuHoraExtra,atributAdministratiu) 

ProfTitular(nom, souBase, plusLloc, 

antiguitat,atributProfTitular) 

ProfAssociat(nom, souBase, plusLloc, 

períodeCont,atributProfAssociat) 

 

 

 

 

 

Comprovant el número de taules afectades, depenent de l’estratègia, seria el següent: 

 

 EmpleatUniv Professor Admin. ProfTit. ProfAss. 

Single Table 

Inheritance 

1 ----------- ----------- ----------- ----------- 



Class Table 

Inheritance 

0 1 1 1 1 

Concrete 

Table 

Inheritanc 

----------- 1 1 1 1 

 

 

 

 

Suposem els valors següents : 

 

 Població Accessos 

Professor 200 1000 

Administració 200 10 

ProfTitular 400 300 

ProfAssociat 400 5000 

 

El valor de ||path|| per aquestes tres estratègies és : 

 

 EmpleatUniv Professor Admin. ProfTit. ProfAss. 

Single Table Inheritance 1 ----------- ---------- ----------- ---------- 

Class Table Inheritance 1 2 2 3 3 

Concrete Table Inheritanc ---------------- 1 1 2 2 

 

El valor de les mètriques per aquestes tres estratègies és : 

 

 MAX POND PONDPOB PONDATR PONDACC PONDPOBACC 

Single 

Table 

Inheritance 

1 1 1.200 13 6.310 2.322.000 

Class 

Table 

Inheritance 

3 11 / 5 1200 7,4 6.966 5.307.200 

Concrete 

Table 

Inheritance 

2 6 / 4 700 6 4.227,5 2.635.500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PONDPOBATR PONDPOBACCATR 

Single 

Table 

Inheritance 

15.600 30.186.000 

Class 4.080 18.442.400 



Table 

Inheritance 

Concrete 

Table 

Inheritance 

3.500 13.177.500 

 

  

 

Afegir una subclasse 

 

Si afegim una classe a la jerarquia, anem a analitzar els canvis que s’haurien de realitzar 

a cada estratègia. Suposem que afegim una subclasse a professor que es digui altres i 

tingui un sol atribut (que es dirà funció). 

  

Aplicant les tres estratègies quedaria així: 

 

 

Single Table Inheritance EmpleatUniversitari(nom, souBase, tipus, plusLloc, 

                          horesExtres, preuHoraExtra, contracte,            

                          antiguitat, períodeCont, funció) 

Class Table Inheritance EmpleatUniversitari(nom, souBase, tipus) 

Professor(nom, plusLloc, contracte) 

Administratiu(nom, horesExtres, preuHoraExtra) 

ProfTitular(nom, antiguitat) 

ProfAssociat(nom, períodeCont) 

Altres(nom,funció) 

Concrete Table 

Inheritance 

Professor(nom, souBase, plusLloc, contracte) 

Administratiu(nom, souBase, horesExtres, preuHoraExtra) 

ProfTitular(nom, souBase, plusLloc, antiguitat) 

ProfAssociat(nom, souBase, plusLloc, períodeCont) 

Altres(nom,souBase,plusLloc,funció) 

 

 

Comparem i podem comprovar com el número de taules afectades és el següent. (Ens 

referim a taules afectades a la modificació o creació d’una taula) 

 

 EmpleatUniv Professor Admin. ProfTit. ProfAss. Altres 

Single 

Table 

Inheritance 

1 ----------- ----------- ----------- ---------- ----------- 

Class Table 

Inheritance 

0 0 0 0 0 1 

Concrete 

Table 

Inheritanc 

----------- 0 0 0 0 1 

 

 

Suposem els valors següents  (respecte el cas inicial suposem que la jerarquia de 

professors segueix seguent incomplete, s’afegeixen 200 tuples a altres): 

 



 Població Accessos 

Professor 200 1000 

Administració 200 10 

ProfTitular 400 300 

Altres 200 1000 

ProfAssociat 400 5000 

 

El valor de ||path|| per aquestes tres estratègies és : 

 

 EmpleatUniv Professor Admin. ProfTit. ProfAss. Altres 

Single Table Inheritance 1 ----------- ---------- ----------- ---------- ---------- 

Class Table Inheritance 1 2 2 3 3 3 

Concrete Table Inheritanc ---------------- 1 1 2 2 2 

 

El valor de les mètriques per aquestes tres estratègies és : 

 

 MAX POND PONDPOB PONDATR PONDAC

C 

PONDPOBACC 

Single 

Table 

Inheritance 

1 1 1.400 10 7.310 2.522.000 

Class 

Table 

Inheritance 

3 2.3 1.200 5.5 6.805 5.785.666,67 

Concrete 

Table 

Inheritance 

2 1.6 680 6.4 3.982 2.680.400 

 

 PONDPOBATR PONDPOBACCATR 

Single 

Table 

Inheritance 

14.000 102.340.000 

Class 

Table 

Inheritance 

3.100 16.199.000 

Concrete 

Table 

Inheritance 

2.720 10.721.600 

 

 

 

 

 

 

 Passar de complete a inclomplete una jerarquia 

 

Si canviem una jerarquia de complete a incomplete, hi haurà estratègies que tindran 

aventatges respecte les altres. 



Anem a comprovar els números si passem la jerarquia de professors a complete. Ho 

comprovarem amb l’últim exemple on s’havia afegit la classe altres.  

Ara tindrem el mateix esquema, però no hi haurà professors que no estiguin classificats 

en cap de les tres subclasses. 

 

Les taules quedarien igual: 

. 

Single Table Inheritance EmpleatUniversitari(nom, souBase, tipus, plusLloc, 

                          horesExtres, preuHoraExtra, contracte,            

                          antiguitat, períodeCont, funció) 

Class Table Inheritance EmpleatUniversitari(nom, souBase, tipus) 

Professor(nom, plusLloc, contracte) 

Administratiu(nom, horesExtres, preuHoraExtra) 

ProfTitular(nom, antiguitat) 

ProfAssociat(nom, períodeCont) 

Altres(nom,funció) 

Concrete Table 

Inheritance 

Professor(nom, souBase, plusLloc, contracte) 

Administratiu(nom, souBase, horesExtres, preuHoraExtra) 

ProfTitular(nom, souBase, plusLloc, antiguitat) 

ProfAssociat(nom, souBase, plusLloc, períodeCont) 

Altres(nom,souBase,plusLloc,funció) 

 

 

Suposem els valors següents: 

 

 Població Accessos 

Professor - - 

Administració 200 10 

ProfTitular 400 300 

Altres 200 1000 

ProfAssociat 400 5000 

 

El valor de ||path|| per aquestes tres estratègies és : 

 

 EmpleatUniv Professor Admin. ProfTit. ProfAss. Altres 

Single Table Inheritance 1 ----------- ---------- ----------- ---------- ---------- 

Class Table Inheritance 1 2 2 3 3 3 

Concrete Table Inheritanc ---------------- 1 1 2 2 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El valor de les mètriques per aquestes tres estratègies és : 



 

 MAX POND PONDPOB PONDATR PONDAC

C 

PONDPOBACC 

Single 

Table 

Inheritance 

1 1 1.200 10 7.310 2.522.000 

Class 

Table 

Inheritance 

3 2.3 1.100 5.5 6.305 4.522.666,67 

Concrete 

Table 

Inheritance 

2 1.6 640 6.4 3.782 2.188.400 

 

 PONDPOBATR PONDPOBACCATR 

Single 

Table 

Inheritance 

14.000 102.340.000 

Class 

Table 

Inheritance 

2.800 12.408.000 

Concrete 

Table 

Inheritance 

2.560 8.753.600 

 

 

 

 

 

3.4.3. Conclusions 

 

Després de comprovar les diferents mètriques en aquests casos anem a comprovar 

quina estratègia és millor en cada cas: 

 

Eficiència: 

 

Mirant el primer exemple, podem comprovar que ponderant per població i accessos 

alhora l’ordre de preferencia seria la següent: 

1 – Single table inheritance (més eficient). 

2 – Concrete table inheritance 

3 – Class table inheritance 

 

Canviabilitat: 

 

- Afegint un atribut a cada subclasse, comprovem les segúents coses: 

Single Table inheritance aumenta considerablement el tamany de la taula amb molts 

camps que poden ser buits. Però comparant la ponderació per atribut, podem veure com 

més augmenti la canviabilitat, més complexa ens serà la taula.  

Les altres dos estratègies, en aquest cas de canviabilitat, tenen la mateixa preferència, 

però el fet que concrete table inheritance és més eficient i no necessita tenir una 

ponderacio de població tan gran, l’ordre de preferència seria el següent.: 



1- Concrete table inheritance 

2- Class table inheritance 

3- Single table inheritance 

      

En aquest punt, també podriem tenir en compte, només la ponderació per atribut, on 

queden les taules amb menys atributs al class table inheritance, el que comporta més 

claredat. En aquest cas la preferència sense tenir en compte l’eficiència seria: 

     1- Class table inheritance 

     2- Concrete table inheritance 

     3- Single table inheritance 

 

 - Afegint una subclasse: 

Passa el mateix que en el cas anterior, com més subclasses s’afegeixin més 

complexa serà la taula de single table inheritance. Les altres dos estratègies també tenen 

el mateix comportament que abans. L’ordre de preferencia seria el mateix: 

1- Concrete table inheritance 

2- Class table inheritance 

3- Single table inheritance 

 

Per claredat: 

     1- Class table inheritance 

     2- Concrete table inheritance 

     3- Single table inheritance 

 

- Passar de incomplete a complete: 

 

En el nostre cas, ens hem trobat, que és pràcticament el mateix que afegir una nova 

subclasse. L’ordre de preferència seria el mateix. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Model de Casos d’ús 
 

4.1. Introducció 
 

Els casos d’ús són un dels elements imprescindible en qualsevol projecte de software. 

Aquests, són un mecanisme per ajudar a mantenir simple i comprensible els 

requeriments funcionals que ha de complir un producte o programa, així com de quina 

manera, tant pel desenvolupador com pels stakeholders. 

 

 

4.2. Actors implicats 
 

Els actors implicats en aquests projecte és un de sol, l’usuari. 

Aquest usuari representa a qualsevol actor que utilitza l’aplicació. 

 

4.3. Diagrama de casos d’ús 
 

El diagrama de casos d’ús és el següent: 

 

 
 

 



 

 

4.4. Descripció dels casos d’ús 
 

Anem a exposar les descripcions i passos de cadascun dels casos d’ús existents en el 

projecte. 

4.4.1. Seleccionar Fitxer d’entrada 
 

 

 

Cas d'ús # 1.1   

Nom:  

Seleccionar fitxer entrada 

Descripció: 

Extreure les jerarquies del model del fitxer xmi insertat 

Precondició: 

El fitxer que s’introdueix ha de ser amb format .xmi 

Prioritat Alta Requisits coberts:   

Freq. D'ús Alta Actors:  Usuari 

  

Curs típic d'esdeveniments 

Actor Sistema 
 1. L’usuari introdueix el fitxer que vol 

tractar, en format .xmi   

   2. El sistema extreu les classes del model.  

 
 3. El sistema extreu les herències entre les 

classes del model 

  
 4. El sistema mostra les classes i les jerarquies 

del model. 

Cursos Alternatius 

 Cap 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.4.2. Generar claus primàries 

 

Cas d'ús # 2.1   

Nom: 

Generar claus primàries 

Descripció: 

 Introduir les claus primàries a les classes del model 

Precondició: 

  

Prioritat  Alta Requisits coberts:   

Freq. D'ús  Alta Actors:  Usuari 

  

Curs típic d'esdeveniments 

Actor Sistema 
 1. L’usuari selecciona la clau primària 

d’una classe.   

 2. Si existeixen més classes tornar al 

pas 1.   

3. L’usuari clica acceptar  

  

 4. El sistema recupera les claus primàries 

seleccionades i les introdueix a les classes i 

jerarquies. 

Cursos Alternatius 

 Cap 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.4.3. Insertar Requisits 

 
 

Cas d'ús # 3.1   

Nom: 

Insertar requisits 

Descripció: 

 Introduir la informació que requereix el sistema per extreure les 

estadístiques del model per a cada estratègia. 

Precondició: 

 Totes les classes tenen assignada una clau primària 

Prioritat  Alta Requisits coberts:   

Freq. D'ús  Alta Actors:  Usuari 

  

Curs típic d'esdeveniments 

Actor Sistema 
 1. L’usuari introdueix la població i els 

accessos que espera tenir d’una classe 

de la base de dades.   

 2. Si hi ha més classes tornar al pas 1.   

 3. L’usuari clica acceptar  

  

 4. El sistema recull les poblacions i accessos de 

cada classe i genera les estadístiques per les tres 

estratègies existents de creació de la base de 

dades: single table inheritance, concrete table 

inheritance i class table inheritance. 

Cursos Alternatius 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.4.4. Ordenar estadístiques 
 

 

 

 

Cas d'ús # 4.1   

Nom: 

Ordenar les estadístiques per una propietat determinada 

Descripció: 

Ordena les estratègies de traducció per la estadística demanada de menor a 

major  

Precondició: 

  

Prioritat Mitja Requisits coberts:   

Freq. D'ús  Alta Actors:  Usuari 

  

Curs típic d'esdeveniments 

Actor Sistema 
 1. L’usuari selecciona una de les 

propietats per la qual vol ordenar les 

estratègies.   

 

El sistema ordena les dades de les estratègies per 

ordre ascendent de la propietat demanada. 

  

 El Sistema mostra les estadístiques de totes les 

propietats, però ordenades per l’anterior 

ordenació. 

Cursos Alternatius 

 Cap 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.4.5. Seleccionar estratègia 

 
 

Cas d'ús # 5.1   

Nom: 

Seleccionar estratègia 

Descripció: 

Exportar un fitxer xmi amb el format corresponent per crear el model a la 

base de dades amb l’estratègia seleccionada.  

Precondició: 

  

Prioritat  Alta Requisits coberts:   

Freq. D'ús  Alta Actors:  Usuari 

  

Curs típic d'esdeveniments 

Actor Sistema 
 1. L’usuari selecciona una de les tres 

estratègies.   

  

 El sistema agafa la informació de les classes i 

jerarquies i crea el fitxer de sortida amb 

format .xmi del qual es pot crear la base de dades 

Cursos Alternatius 

 Cap 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Model Conceptual 
 

El model conceptual ens mostra el diagrama de classes principal del programa.  

 

El LectorXml és la classe que llegeix del fitxer d’entrada del model.  

Obté dos vectors de jerarquies amb les quals es guarda la informació del model. 

 

Per altra banda, per a cada jerarquia es creen 3 calculadors de mètriques encarregats de 

calcular les estadístiques de la jerarquia. 

Cada calculador de mètriques té les estadístiques d’una única estratègia. 

 

 

 
 

 

RESTRICCIONS 

 

Una jerarquia té 3 calculadors de mètriques, una per cada estratègia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Model Comportament 
 

En aquest apartat mostrem els comportaments dels casos d’ús amb el sistema. 

 

Anotem també els contracte de les operacions més importants en cada cas d’ús. 

 

 

TractarXml    

Casos d’ús coberts: 

1.1 

Restriccions d’integritat a tenir en compte: 

El fitxer ha de ser en format XML  

Diagrama de seqüències: 

  
 

 

Contracte d’operacions 

 

TractarXML    

Context: 

TractarXML() 

Precondició: 

Existeix fitxer XML  

Excepcions: 

 - 

Sortida: 

 LlistaClasses, LlistaJerarquies 

Postcondició: 

 Existeixen jerarquies a LlistaClasses i LlistaJerarquies 
 

 

 



 

 

 

 

InsertarClaus    

Casos d’ús coberts: 

1.2 

Restriccions d’integritat a tenir en compte: 

 

Diagrama de seqüències: 

  
 

Contracte d’operacions 

 

 

InsertarClau    

Context: 

InsertarClaus(jerarquia, atributsClau) 

Precondició: 

Existeix la jerarquia i els atributs clau en la jerarquia 

Excepcions: 

 - 

Sortida: 

- 

Postcondició: 

 S’ha assignat una clau primària a la jerarquia 
 

 



 

InsertarRequisits    

Casos d’ús coberts: 

1.3 

Restriccions d’integritat a tenir en compte: 

Existeix fitxer XML 

Diagrama de seqüències: 

  
 

Contracte d’operacions 

 

 

 

Insertar 

Requisits    

Context: 

InsertarRequisits(llistaJerarquies, llistaPoblacions, llistaAccessos) 

Precondició: 

- No hi ha valors nulls a les llistaPoblacions i llistaAccessos per cap classe de 
les jerarquies. 

 

Excepcions: 

 - 

Sortida: 

 LlistaClasses, LlistaJerarquies 

Postcondició: 

 S’han generat les estadístiques de totes les classes de la jerarquia i per 

cada estratègia. 



 

 

 

 

 

Ordenar 
Estadístiques    

Casos d’ús coberts: 

1.4 

Restriccions d’integritat a tenir en compte: 

 

Diagrama de seqüències: 

  
 

Contracte d’operacions 

 

OrdenarEstadistiques    

Context: 

ordenarEstadistiques(vector<estadistiques>, propietat) 

Precondició: 

El vector no és null. 

La propietat és una columna de les estadístiques 

Excepcions: 

 - 

Sortida: 

 LlistaClasses, LlistaJerarquies 

Postcondició: 

 S’han ordenat les estadistiques de menor a major per la propietat 



 

 

 

Seleccionar 
Estratègia    

Casos d’ús coberts: 

1.5 

Restriccions d’integritat a tenir en compte: 

 

Diagrama de seqüències: 

  
 

Contracte d’operacions 

 

 

Seleccionar 

Estratègia    

Context: 

seleccionarEstrategia(estratègia) 

Precondició: 

- 

Excepcions: 

 - 

Sortida: 

Fitxer  

Postcondició: 

 El fitxer de sortida està en format XML i compatible amb Hibernate 
 

 



7. Model d’anàlisi 
 

En aquest apartat anem a veure el model d’anàlisi creat per realitzar el projecte. 

 

Exposaré els diagrames VOPC pel fet que els diagrames de seqüències ja s’exposaran 

en el model de disseny i els diagrames de seqüència previs al disseny. Sense tenir en 

compte els atributs utilitzats en cada classe. 

 

Per tant, anem explicar que són els VOPC. Aquests diagrames mostren la interacció per 

cada cas d’ús entre els diferents elements de l’aplicació i els usuaris. 

 

En aquest diagrames hi ha els diferents elements: 

- Actors 

- Boundary classes: Són normalment les classes que s’encarreguen de 

interactuar amb l’usuari i un controlador. En el nostre cas les vistes. 

- Classes Control: Són les classes encarregades de modelar un o més casos 

d’ús. Sovint controlen també altres objectes com les entitats. 

- Entitats: Són realment les classes que contenen o modelen la informació 

 

 

Llavors, en el projecte tenim els següents elements: 

- Com a actors, tenim únicament l’usuari. 

 

- De Boundary classes tenim una vista per cada cas d’ús pràcticament:  

o Vista inicial 

o Vista per desar les claus primàries 

o Vista per insertar els requisits 

o Vista per mostrar les estadistiques 

o Vista final o de generació del fitxer de sortida. 

 

- Classes control tenim una per cada cas d’ús i la classe que s’encarrega de les 

navegacions entre els diferents casos d’ús ( un controlador que realment és el 

servlet de l’aplicació).  

o FlowControl (servlet) 

o IniciCmd 

o DesarClausPrimariesCmd 

o InsertarRequisitsCmd 

o MostrarEstadistiquesCmd 

o ExportarFitxerCmd 

o ReordenarEstadistiquesCmd 

 

- Pel que fa a les entitats, tenim les següents 

o Jerarquia 

o CalculadorMetriques 

o LectorXml 

o FitxerEntrada 

o FitxerSortida 

 

Després d’analitzar els diferents elements del sistema anem a mostrar els diagrames 

VOPC de cada cas d’ús. 



 

 

7.1.  Seleccionar fitxer Xmi i tractar 
 

VOPC 

 

 
En aquest exemple podem veure els elements que interactuen en el cas d’ús 1. 

L’usuari selecciona un fitxer desde la vista inicial.  

El Control FlowControl envia el control al controlador IniciCmd d’es d’on es 

descarrega el fitxer XMI, crea el control Lextor XML el qual s’encarrega de 

generar les classes, relacions i classes com atribut a través de jerarquies i 

finalment, es torna el control a l’usuari amb la vista per desar les claus primàries, 

d’es d’on començarà el següent cas d’ús. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIAGRAMA DE SEQÜÈNCIA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.2.  Desar claus primàries 
 

 

VOPC 

 
 

 

En aquest VOPC podem veure com l’usuari després de seleccionar les claus primàries 

de les jerarquies, el flowControl s’encarrega de donar el control al control 

DesarClausCmd perquè per cada jerarquia afegeixi la clau primària seleccionada per 

l’usuari. 

Finalment al tenir totes les claus insertades, es passa el control al FlowControl un altre 

cop perquè generi i mostri la vista del següent cas d’ús VistaInsertarRequisits. 

 

 
 

 

 

 



7.3. Insertar Requisits 
 

VOPC 

 
 

 

En aquest VOPC l’usuari ha insertat els requisits des de la vista VistaInsertarRequisits i 

a donat el control al FlowControl. Aquest el passa al controlador InsertarRequisitsCmd 

que s’encarrega de enregistrar a les jerarquies les poblacions i accessos lliurats per 

l’usuari. Seguidament aquest controlador envia les jerarquies actualitzades al 

controlador MostrarEstadistiquesCmd que s’encarrega de crear les estadístiques de les 

jerarquies mitjançant el Calculador de Mètriques. 

Al tenir les estadístiques de les tres jerarquies es torna al control al FlowControl perquè 

creï la següent vista, VistaMostrarEstadistiques. 

 

DIAGRAMA DE SEQÜENCIA 

 

 



7.4.  ReordenarEstadistiques 
 

VOPC 

 

 
 

En aquest VOPC l’usuari decideix veure les estadístiques ordenades per una estadística 

concreta. Llavors el FlowControl dóna el control al ReordenarEstadistiquesCmd perquè 

aquest ordeni les estadístiques de les jerarquies existents en els CalculadorsMetriques, per la 

estadística desitjada.  

En tenir els calculadorsMetriques ordenats es torna al control al FlowControl perquè aquest 

mostri la vista MostrarEstadistiques actualitzada. 

 

DIAGRAMA DE SEQÜÈNCIA 

 

  
 

 

 

 



7.5.  Seleccionar Estratègia 
 

VOPC 

 

 
En aquest punt, l’usuari ha vist les estadístiques de les jerarquies existents. Llavors 

l’usuari decideix l’estratègia que vol per cada jerarquia i passa el control el FlowControl. 

Aquest el dóna al controlador ExportarFitxerCmdResponse perquè s’encarregui de crear 

el fitxer de sortida i guardar-lo en el lloc elegit per l’usuari. 

 

 

DIAGRAMA DE SEQÜÈNCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Disseny de la interfície 
 

 

El disseny de la interfície es mostra mitjançant un esquema o mapa de navegació a on 

s’indiquen les diferents pantalles o vistes existents del projecte i les navegacions que es 

poden fer des de cada vista. 

En el model d’anàlisi anterior, ja s’ha vist quines són les vistes de l’aplicació. 

Anem a mostrar-les a través d’un mapa de navegació de l’aplicació. 

 

Vistes existents: 

 

La vista principal des d’on es selecciona el fitxer d’entrada al programa. 

La vista de claus primàries d’es d’on es seleccionen les claus primàries de les classes 

existents en el fitxer d’entrada. 

La vista de requisits en la qual s’inserten els accessos i poblacions de cada una de les 

classes com a requisits per calcular les estadístiques. 

La vista d’estadístiques que com diu el nom, és la vista on es mostren els resultats de les 

estadístiques calculades per el programa.  

La vista de guardar el fitxer, en la qual s’indica el directori on guardar el fitxer de 

sortida del programa. 

La vista d’error, en la qual ens indica els errors del programa. En el model d’anàlisi no 

s’han indicat els fluxos alternatius, quan s’ha provocat un error de programa. És a dir 

des de qualsevol cas d’ús en cas d’error es mostra aquesta vista. 

 

Com podem veure també en el mapa de navegació l’accés a cada una de les vistes es 

seqüencial, passant d’una a una sense saltar-se cap pantalla. Només hi ha un camí a 

seguir en el transcurs del programa. 

Per altra banda en cas d’error, sempre torna al inici del programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.1. Mapa Navegacional 
 

 
 

 

 

 

 

En el mapa navegacional es veu el procés de navegar entre les diferents vistes. A 

continuació es mostren imatges de cadascuna de les vistes: 

 

Vista principal: 

- Seleccionar un 

fitxer xml 

- Aceptar 

 

Servidor: 

- Tractar xml 

- Crear les jerarquies 

Vista claus primaries: 

- Seleccionar claus 

de cada classe. 

- Aceptar 

Vista estadistiques: 

- Estadistiques de 

les diferents 

estratègies. 

- Selector 

d’estrategia a 

elegir. 

Servidor: 

- Generar estadístiques 

de les diferents 

estrategies. 

Servidor: 

- Crear fitxer xmi amb 

l’estrategia seleccionada 

  

Vista guardar fitxer: 

 - Seleccionar la 

ruta on guardar el fitxer. 

Vista error: 

 - Mostrar error del 

programa. 

Insertarfitxer 

Error 

insertarClaus 

seleccionarEstrategia 

Vector<jerarquies> 

estadístiques 

Fitxer 

Ordenar 

estadístiques 

Servidor: 

- Assignar les claus 

primàries a les classes. 

Vista requisits: 

- Insertar accessos 

- Insertar 

poblacions 

- Acceptar 

Vector<jerarquies> 

insertarRequisits 



 

9. Tecnologies i eines utilitzades en el projecte 
 

Durant el transcurs de tot el projecte s’han utilitzat diverses eines i tecnologies. 

 

Per això, en aquest capítol hi ha una petita explicació de totes elles. Concretament, es 

vol mostrar com són i com funcionen les parts dels components tecnològics més 

importants que s’han utilitzat per desenvolupar aquest projecte. 

 

Llenguatge de programació Java 

 

S’ha seleccionat aquest llenguatge per diversos motius.  

Principalment, perquè es un llenguatge orientat objectes, es va acordar amb el professor 

i és un llenguatge que jo hi estic bastant familiaritzat. 

 

Altres motius: 

- Llenguatge d’alt nivell orientat a objectes. 

 

- Existeix una amplia llibreria d’APIS integrats en la versió oficial de Java de 

Sun Microsystems, àmpliament testejats, robustos i molt ben documentats, 

on un programador es sent molt còmode a la hora de programar i buscar la 

informació necessària. 

 

- El llenguatge té la portabilitat com una de les grans aventatges i emblemes. 

Això, permet seguir utilitzant aquesta eina en el futur i en altres sistemes 

operatius. 

 

- Un punt contraproduent del projecte, és la poca eficiència del llenguatge, ja 

que aquest llenguatge és interpretat. Però, en el nostre cas, no necessitem una 

eina força ràpida i aquest llenguatge és suficientment útil per nosaltres. 

 

La versió utilitzada en aquest projecte ha estat la Java 2 Standard Edition (J2SE) i el 

Java Development Kit (JDK) de la versió 6.0 oficial de Sun Microsystems. 

 

9.1. Apache tomcat 

 

S’ha decidit utilitzar una aplicació via web, per més coneixement de la capa de 

presentació i a part, així es pot utilitzar directament des d’internet des de qualsevol lloc, 

sense tenir-lo instal·lat. 

 

La versió utilitzada del apache és la versió 5.5.28. 

9.2. Eclipse 

 

L’Eclipse és un programa format per un conjunt de biblioteques per a crear entorns de 

desenvolupament integrat. Principalment inclou eines per al desenvolupament 



d’aplicacions en Java: Java Developement Tools, Eclipse Java Compiler, integració amb 

CVS, etc. 

L’Eclipse és distribuït amb una llicència de programari lliure. 

 

S’ha utilitzat aquesta eina per tenir experiència en el seu ús i per ser software de lliure 

distribució.  

A través d’aquest programa s’ha creat tot el projecte. 

 

La versió utilitzada d’aquest programa ha estat la versió Eclipse Ganymede. 

 

9.3. Hibernate 

 

Hibernate és una eina de mapeig objecte-relacion per la plataforma Java (i disponible 

també per .Net amb el nom Nhibernate) que facilita el mapeig d’atributs entre una base 

de dades relacional tradicional i el model d’objectes d’una aplicació mitjançant fitxers 

declaratius (XML) o anotacions amb els beans de les entitats que permeten establir les 

relacions del model. 

 

Hibernate és software lliure, distribuït baix els termes de la llicència GNULGPL. 

 

S’ha utilitzat la llibreria de hibernate per poder comprovar la compatibilitat dels fitxers 

de sortida XML amb Hibernate. Així, a partir dels fitxers de sortida del projecte, es pot 

manegar una base de dades amb hibernate i el mysql. 

 

La versió utilitzada per fer les proves ha estat la versió 3.4 

 

9.4. XML 

 

Què és?  

XML significa Extensible Markup Language, és un metallenguatge extensible de 

etiquetes. Desenvolupat pel W3C. XML no és realment un llenguatge particular, sinó 

una manera de definir llenguatges per diferents necessitats. Per tant, té els seus 

aventatges: 

- És extensible (una vegada ha estat dissenyat i posat en producció, es possible 

extendir-lo amb addicció de noves etiquetes de mode que els vells 

consumidors puguin continuar utilitzant el servei sense cap complicació). 

- L’analitzador és un component estàndard. No és necessari crear un 

analitzador específic per cada llenguatge. Això, possibilita l’ús d’un dels ja 

disponibles. D’aquesta manera s’eviten bugs i s’accelera el desenvolupament 

de l’aplicació. 

- Si un tercer decideix utilitzar un document XML, és senzill entendre 

l’estructura i desenvolupar-la. Per tant, millora la compatibilitat entre 

aplicacions. 

 



Què és un XML Parser? 

En el moment de desenvolupar una aplicació que necessita llegir fitxers XML, no és 

convenient crear parts de codi que realitzin aquests tipus de tasques desde zero. Un 

parser XML és una llibreria de classes que ofereix al programador mètodes per a 

manipular documents XML, a més d’extreure el funcionament complexa o no particular 

de l’XML, incloent: 

- Resolució de referències 

- Entén les seccions CDATA. 

- Verifica si el document està ben format. 

- Valida el document contra el seu DTD. 

- Assigna tipus i atributs. 

Els parsers XML generalment poden utilitzar un o més APIs XML per dur a terme la 

seva missió. 

Què és una API? 

 

Escollir un API XML és una de les més importants decisions que has de prendre, al 

voler desenvolupar un projecte. Molts parsers tenen la capacitat de utilitzar una o altre, 

per lo que es relativament senzill canviar de parser si és necessari. Però canviar de API, 

pot arribar a ser bastant costós, inclús podries haver de reescriure tota l’aplicació.  

 

Les APIs més importants són les següents : 

 

- SAX : Simple API for XML, és actualment la millor API per XML. Hi ha 

molt poques coses que no es poden fer amb aquesta API. Les classes i 

interfícies de SAX modelen el parser, el flux des del qual els documents són 

llegits, i l’aplicació client rep les dades des del parser. En canvi, cap classe 

moldeja el document XML; en el seu lloc, el parser proveeix el contingut a 

l’aplicació client a través d’una interfície callback. Això fa a Sax molt ràpid i 

eficient, ja que no té que guardar el fitxer a memòria. Per tant, aquest fet, fa 

que sigui per eficiència, la única opció si desitges manipular documents 

XML molt grans. 

- DOM: Document Object Model, és una Api que moldeja un document XML 

en forma de arbre. A diferència de SAX, DOM pot llegir i generar 

documents XML. Cada document XML és representat per un objecte 

Document. Tota operació (escriure, llegir, modificar, etc) sobre aquests 

objectes es realitza a través de la invocació de mètodes. 

- JAXP: Java API per XML Processing, és la API estàndard de Java que porta 

tant SAX com DOM. Per tant, al moment d’iniciar un projecte, no t’has de 

preguntar si utilitzar SAX o JAXP o DOM o JAXP, ja que les porta incloses. 

- Altres APIS per XML en Java són : JDOM, dom4j, XMLPull. 

 

Pel que fa en el meu projecte, he utilitzat tant SAX com DOM, per tant podem dir que 

he utilitzat JAXP. 

Llistat de parsers XML: 



- XERCES: és part de Apache XML Project i és bastant complet. A més, 

suporta completament les tres APIs descrites. Es distribueix sota la llicència 

Apache 2.0. 

- Crimson : actualment Crimson poseeix casi totes les característiques de 

xerces (suporta SAX, DOM, XML 1.0 i JAXP) i també forma part del 

projecte Apache XML. Va ser desenvolupat per enginyers de Sun que no 

estaven molt d’acord en com XERCEs parsejava els documents. Encara que 

en el seu moment va haver-hi una immensa competència entre els dos grups 

de desenvolupadors per fer més ràpid i eficient el seu projecte, actualment 

són casi igual de ràpids i confiables. 

- Altres parsers que no tenen tant de nom son Aelfred i Piccolo. 

 

En el meu cas, he utilitzat Crimson, pel fet que investigant i fent proves, vaig trobar un 

exemple de com parcejar els XML de manera senzilla i sense problemes i que em va ser 

senzill alhora de fer el meu tractament de XML. 

9.5. MySQL 

 

El MySQL és un sistema de gestió de bases de dades relacional, multi usuari, 

multiplataforma i multi fil.  

 

El MySQL és molt utilitzat per aplicacions web, per la seva eficiència i per la 

possibilitat d’utilitzar-ho des de molts llenguatges de programació. L’eficiència és 

deguda a la disponibilitat de diversos motors d’emmagatzematge, que permet triar el 

més adequat en cada cas. 

Les limitacions més destacades han estat la falta de funcionalitats importants respecte 

altres sistemes de gestió de bases de dades, com la integritat de restriccions o les 

transaccions. Però aquestes funcionalitats s’han anat afegint en les últimes versions. 

 

Aquest sistema de gestió l’he utilitzat juntament amb Hibernate per fer les proves de la 

compatibilitat dels fitxers de sortida del meu projecte amb Hibernate i bases de dades. 

 

9.6. JSP 

 

Per el projecte s’ha utilitzat un sistema bastant amb els JSP’s (JavaServer Pages), una 

tecnologia de Java que permet generar contingut dinàmic per webs, en forma de 

documents html, xml o altres tipus de format. 

 

Els JSP’s es basen amb el funcionament ja conegut com els servlets.  

 

S’utilitzen fitxers .jsp o .html com a vistes de l’aplicació i són controlats per un servlet 

al qual transfereix la informació dels objectes amb un request i un response.  

 

Per tant l’aplicació es basa principalment en passar la informació a través de la request i 

retornar-la a través d’un response entre la capa de domini i presentació. 

 



9.7. CSS 

 

S’Han utilitzat també els anomenats fitxers .css per donar estil a la presentació de 

l’aplicació. 

 

9.8. ArgoUml 

 

És un programa per dissenyar models UML. Per tant, ha estat la eina que he utilitzat per 

crear els meus models UML o fitxers d’entrada al meu programa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Disseny 
 

 En aquest apartat, anem a mostrar el disseny, ja que anteriorment al model d’anàlisi 

únicament s’han mostrat els mètodes sense incloure els atributs de les operacions i els 

atributs de les classes. 

 

Inclourem una descripció de les classes principals del projecte. 

 

Es mostraran els diagrames de seqüència més destacats de l’aplicació. 

 

Explicarem també els patrons principals utilitzats en aquest projecte, com són el 

controlador Façana per la capa de presentació (un únic servlet), el patró iterador, per 

poder recórrer les n jerarquies, les x estadístiques de les jerarquies, les y relacions entre 

les jerarquies... 

 

10.1.  Descripció classes principals 
Anem a descriure les dues classes principals d’informació del projecte per entendre 

millor el seu funcionament abans de mostrar els diagrames de seqüències. 

 

 

Jerarquia 

  



La jerarquia és la classe principal de informació. 

 

Anem explicar els diferents atributs que té per entendre millor el seu funcionament. 

 

Nom: és el nom que se li dóna a la classe del model. 

Id: és el identificador que ens dóna el fitxer d’entrada de la classe. 

Fills: són les jerarquies que hereden d’aquesta jerarquia. 

Atributs: Tots els atributs de la jerarquia o classe. 

numAtributsSingle: Número d’atributs que té la jerarquia si es crea amb l’estratègia 

single. 

numAtributsConcrete: Número d’atributs que té la jerarquia si es crea amb l’estratègia 

concrete. 

numAtributsClass: Número d’atributs que té la jerarquia si es crea amb l’estratègia class. 

Població: població entrada per l’usuari al insertar els requisits. 

Accesos: accessos entrats per l’usuari al insertar els requisits. 

Path: path o camí per arribar a la classe. 

maxPath: path màxim que té la jerarquia incluint els fills. 

Pare: jerarquia de la qual hereta directament. 

Abstracte: indica si la classe és abstracte. 

numFills: Número de fills que té la jerarquia. 

ClauPrimaria: llista d’atributs que formen la clau primària. 

AtributsForeign: atributs que són de jerarquies de les quals hereta i són accessibles per 

tant, des de la jerarquia. 

mapAtributs: diccionari el qual ens indica el tipus d’atribut amb la clau, que és el seu 

nom. 

Superclasse: nom de la jerarquia origen, la qual no hereta de ningú. 

Classesrelacionades: vector de jerarquies amb les quals es relaciona la jerarquia. 

 

Operacions 

Les operacions d’aquesta classe són la majoria sets i gets, inclús molts d’ells no s’han 

incluit a la imatge. 

Operacions a destacar són:  

obtenirTipus: obtenir el tipus d’un atribut des del fitxer d’entrada a través d’un 

identificador de tipus Uml mitjançant un diccionari. 

 

CalculadorMetriques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aquesta classe és l’encarregada de generar les estadístiques de la jerarquia. 

Els atributs de la classe es poden intuir per a què serveixen: 

Jerarquia: nom de la jerarquia que es fa l’estadística. 

Estratègia: estratègia a usar en l’estadística. 

Pond: estadística de ponderació. 

PondAtr: estadística de ponderació per atribut. 

PondPob: estadística de ponderació per població. 

PondAcc: estadística de ponderació per accessos. 

PondAtrPob: estadística de ponderació per atributs i població. 

PondAccPob: estadística de ponderació per accessos i població. 

PondAccAtrPob: estadística de ponderació per accessos, atributs i població. 

 

Pel que fa a les operacions, cada operació realitza un càlcul d’una estadística. 

 

 

10.2.  Disseny cas d’ús 1.1 
 

Diagrama principal del cas d’ús de seleccionar fitxer i tractar-lo. 

 

Aquest cas d’ús principalment el que és fa es descarregar el fitxer seleccionat 

(descarregarFitxer). En aquest punt és on es comproven totes les condicions que ha de 

complir el fitxer d’entrada. 

 

Seguidament es generen les classes del model que es representen per jerarquies. 

Es creen les herències entre les diferents jerarquies. 

I finalment s’inclueixen les relacions entre les diferents jerarquies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diagrama principal del cas d’ús 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Diagrama del mètode generarClasses 

 

En aquests diagrama podem veure com es creen una a una les jerarquies que formen el 

model. 

 
 



 

 

 

Diagrama del mètode crearHerencies 

 

En aquest diagrama podem veure com es creen les herències del model entre les 

jerarquies creades anteriorment. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.3.  Disseny cas d’ús 1.2 
 

Diagrama principal cas d’ús DesarClausPrimàries. 

 

Podem veure com s’assignen els atributs seleccionats que formaran la clau primària. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.4. Disseny cas d’ús 1.3 
 

En aquest diagrama podem veure la inserció de requisits. 

Insertem les poblacions i accesos a les jerarquies. 

Finalment, calculem les diferents estadístiques per cada estratègia mitjançant el 

calculadorMetriques. 

 

 
 

 

 

 



10.5. Disseny cas d’ús 1.4 
 

En aquest diagrama podem veure com s’ordenen les estadístiques mitjançant una 

estratègia.  

S’agafen els valors de aquesta estadística en cada una de les estratègies i es comparen 

per ordenar-los. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.6. Disseny cas d’ús 1.5 
 

En aquest diagrama es mostra com es crear el fitxer de sortida a partir d’una jerarquia i 

seguidament es guarda en el directori demanat. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diagrama crearFitxer 

 

Mostrem com a través del patró build pattern creem el fitxer de sortida per parts. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



10.7. Disseny interacció entre capa de domini i capa 
de presentació 

 

En aquest diagrama intento mostrar el funcionament entre les vistes de l’aplicació i el 

flowControl, controlador principal de l’aplicació. 

 

En aquest diagrama, podem veure com el flowcontrol utilitza un diccionari. La vista li 

envia el seu identificador i la funcionalitat que desitja fer i a través d’aquestes, el 

controlador dóna el control a un command de l’aplicació (tots els controladors de cas 

d’ús implementen aquesta interfície). 

 

 
 

 



 

 

 

 

10.8. Patrons de disseny 
 

Anem a explicar els principals patrons que he utilitzat en aquest projecte. 

10.8.1.  Diccionari 
 

Quan tenim una llista de parelles d’elements relacionats i necessitem trobar un d’aquests 

dos elements i només en tenim un, necessitem utilitzar un patró que anomenem 

diccionari. 

En el nostre projecte per exemple l’hem utilitzat per tenir els atributs d’una jerarquia 

ben estructurats. És a dir hem fet un diccionari per les parelles <nom atribut, tipus 

atribut>. 

 

És a dir el patró diccionari, consisteix en una llista de parelles d’elements clau, valor. 

D’aquesta manera a través de la clau podem obtenir el valor. 

 

Aquest patró s’utilitza en tots els casos d’ús: obtenir les vistes de cada cas d’ús, 

obtenirTipusAtribut, obtenir estratègia... 

 

 

 

10.8.2. Builder Patern 
 

Algunes vegades ens podem trobar amb algun problema per aconseguir crear una classe 

o objecte necessari per una aplicació. Pot ser que la creació d’aquesta classe o objecte 

no sigui d’una manera immediata i amb les classes bàsiques del llenguatge aquesta 

generació sigui massa costosa. En el nostre cas la generació d’un fitxer XML amb la 

classe bàsica de l’string ens seria de cost O(n * m) ja que la concatenació de dos strings 

és de cost O(n) i nosaltres hauríem de fer aquesta concatenació m vegades. 

Per evitar aquest cos, he utilitzat el patró Builder Patern que s’encarrega de fer aquesta 

generació per parts d’una manera molt més eficient. 

 

Per exemple, en el nostre projecte he utilitzat aquest patró per poder crear el fitxer de 

sortida. 

 



 
Com hem pogut comprovar en el diagrama de seqüències del cas d’ús 1.5 s’utilitza en 

aquest cas d’ús per crear el fitxer de sortida. 

10.8.3. Delayed Execution Method 
 

En el nostre projecte, per exemple al passar-li el fitxer d’entrada, tenim molta 

informació acumulada en aquest fitxer. Per extreure aquesta informació no ho podem 

fer tot d’un sol cop, ja que en el moment que es vulgui utilitzar aquesta informació ja 

l’haurem perduda. 

Per aquest fet necessitem el patró Delayed Execution Method.  

Aquest patró consisteix en crear una classe encarregada d’emmagatzemar tota la 

informació per poder-la utilitzar més endavant en el moment que es necessiti. 

Llavors en el nostre projecte utilitzem la classe DocumentBuilder amb la qual podem 

obtenir la informació del Document Xml en el moment que la necessitem. 

I a través d’aquest aconseguim generar el vector de jerarquies del model. 

 

 

 

10.8.4. Patró Iterador 
La majoria d’aplicacions necessiten recórrer una llista d’elements per realitzar funcions 

o operacions entre els diferents elements de la llista. 

Per aquest fet s’utilitza el patró iterador. Aquest patró consisteix en utilitzar un punter 

per anar recorrent la llista d’elements a través d’aquest punter. 

 

En el nostre projecte, l’hem hagut d’utilitzar en diversos llocs, per recorre la llista de 

jerarquies existent, per recórrer els atributs d’una jerarquia, per recorre les diferents 

classes o herències d’un fitxer xml... 

 

10.8.5. Patró Singleton 
 

A la nostra aplicació, per obtenir una estructura senzilla hem optat per utilitzar un únic 

control per cada cas d’ús. Aquest control, utilitza el que anomenem el patró Singleton. 

Aquest patró s’encarrega que les classes que necessiten instanciar-lo el tinguin 

accessible. 



Llavors, el patró consisteix en tenir algun atribut estàtic perquè pugui ser instanciat. 

En el nostre cas, la majoria de classes d’aquesta aplicació utilitzen aquest patró. 

 

 

 
 

10.8.6. Patró per els servlet 
 

S’ha utilitzat un patró per el funcionament bàsic d’aquesta aplicació, per navegar des 

dels jsp’s de la capa de presentació fins als controladors del domini. 

 

Aquest patró es basa en crear una interfície (Command) implementada per tots els 

controladors dels casos d’ús. Així, el controlador principal (FlowControl) cridant al 

mètode execute(request) ja realitza la iniciació de la funcionalitat. 

 

Per altra banda el controlador al qual es passa el control, utilitza la request per extreure i 

modificar la informació que s’enviarà després a la capa de presentació. 

 

 



 
 

Diagrama de classes d’aquesta interfície i la seva herència 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. Proves del Software 
 

Aquest apartat intenta explicar les proves que s’han realitzat per aconseguir arribar a 

que aquest producte tingui el funcionament esperat. 

 

Abans d’entrar en els jocs de proves, m’agradaria destacar que per aconseguir entendre 

el objectiu d’aquest projecte, durant la formació, vaig estar fent proves amb diferents 

tipus de tecnologia per entendre els conceptes de les jerarquies d’herència i entendre el 

que realment era la funcionalitat d’aquesta aplicació.  

En primer lloc, em pensava que havia de crear una aplicació que generés la base de 

dades a partir d’un fitxer XML. Per aquest fet vaig estar fent proves, amb diferents eines 

del mercat que permeten manegar bases de dades com són Hibernate i Oracle Toplink.  

Finalment, després de molt temps i al parlar amb el tutor que em portava el projecte, 

vaig acabar entenguin que l’objectiu de l’aplicació era crear un fitxer de sortida 

compatible amb una d’aquestes tecnologies.  

Volia comentar-ho a la memòria perquè no coneixia cap d’aquestes eines i vaig perdre 

molt de temps per intentar configurar-les en el meu entorn de treball que era l’eclipse. 

Vaig acabar fent petits programes per les dues tecnologies. 

 

Seguidament anem a descriure les proves que s’han anat realitzat per cada cas d’ús de 

l’aplicació 

 

11.1. Proves cas d’ús 1.1 
 

Per poder provar el cas d’ús de seleccionar un fitxer d’entrada Xmi i tractar la 

informació d’aquest, s’han hagut de fer moltes proves. 

 

En primer lloc, es va buscar un programa que permetés generar aquest tipus de fitxers 

que servirien com entrada de la nostra aplicació. 

El programa que finalment es va utilitzar i des del qual s’han creat tots els fitxers 

d’entrada per provar aquesta aplicació, ha estat  l’aplicació ArgoUml. 

 

Els fitxers d’entrada utilitzats estan incluits en el directori models exemples de 

l’aplicació. 

 

Mentres s’anava avançant en el desenvolupament del programa hem anat corregint i  

complint les diferents restriccions d’aquest fitxer d’entrada: 

- Ha de ser en format Xmi 

- Ha de contenir jerarquies d’herència 

- Tots els atributs de les classes han de tenir un tipus assignat. 

- Ha d’existir el fitxer d’entrada. 

 

Llavors, el programa s’encarrega de comprovar aquestes restriccions després de passar-

li el fitxer d’entrada i extreure’n la informació. 

 

Així en el moment que no es compleix una d’aquestes restriccions el programa mostra 

un missatge d’error al usuari. 

 



La principal correcció que s’ha realitzat en aquest cas d’ús ha estat d’obligar que tots els 

atributs de les classes tinguin un tipus assignat, ja que no s’havia tingut en compte a 

l’especificació d’aquest projecte. 

 

11.2.  Proves cas d’ús 1.2 
 

Si hem aconseguit que el cas d’ús 1.1 funcioni, vol dir que hem aconseguit tenir el 

model mul que representa el fitxer d’entrada emmagatzemat amb tota la informació 

necessària per a ser tractada posteriorment, on podem extreure, les classes, les jerarquies 

d’herència i els atributs de cada classe. 

 

En aquest moment, hem de comprovar que es mostren tots els atributs de les classes que 

apareixien en el model Uml del fitxer d’entrada. Els quals cadascun d’aquests pot ser 

designat com atribut de la clau primària. 

 

El seleccionar tots els atributs que formaran la clau primària per cada jerarquia i 

acceptar, s’ha comprovat que s’han generat les claus primàries de cada classe 

coincidents amb els atributs seleccionats. 

 

També s’ha comprovat que la clau primària d’una jerarquia també es la clau primària 

d’una jerarquia que hereta d’aquesta anterior jerarquia. 

 

Per més detall d’informació a l’usuari s’ha introduït la representació de les claus 

primàries en les vistes posteriors de l’aplicació. 

 

11.3. Proves cas d’ús 1.3 
 

El cas d’ús de la inserció de requisits, és el cas d’ús que més complicacions ha donat a 

la hora de implementar-se, pel fet que és necessiten molts de càlculs durant el transcurs 

del càlcul de les estadístiques. 

 

Pel que fa al primer pas, la assignació dels requisits a cada jerarquia no té cap secret. 

Simplement es tenen que utilitzar els mètodes setPoblació i setAccessos a cada jerarquia 

per insertar-los. L’únic problema que s’havia de tenir en compte ha estat amb les 

jerarquies abstractes, ja que aquestes no poden tenir accessos i població. 

 

Per corregir-ho s’ha utilitzat la precondició que les classes abstractes, tenen accessos i 

població igual a 0. 

 

Seguidament en tenir tots els requisits insertats a les jerarquies, ve el pas més complex, 

calcular les estadístiques. 

 

Per provar el correcte funcionament s’ha utilitzat els càlculs a mà realitzats mitjançant 

la comparació de les diferents estratègies de la memòria. 

 

S’ha creat un fitxer exemple amb aquestes jerarquies i insertant els requisits de la 

comparació s’ha comprovat que els càlculs es realitzen correctament. 



 

S’han anat corregint les diferents excepcions i casos especials per calcular les diferents 

estadístiques en cada una de les estratègies, fins aconseguir que totes les estadístiques es 

complissin. 

 

11.4. Proves cas d’ús 1.4 
 

Per aquest cas d’ús de reordenar les estadístiques, les proves han estat simples. 

 

Únicament s’ha comprovat que la informació inicial abans de la reordenació coincidís 

amb la informació final, però aquesta estigués ordenada per l’estadística demanada. 

 

S’ha comprovat que la reordenació funciona per cadascuna de les estadístiques existents. 

 

11.5. Proves cas d’ús 1.5 
 

Finalment, per el cas d’ús de seleccionar estratègia, per provar que es crea el fitxer de 

sortida amb el format correcte i compatible amb Hibernate, s’ha creat un petit programa 

de proves amb java i Hibernate que s’encarrega de crear les jerarquies existents  en el 

fitxer de sortida en una base de dades de Mysql. 

 

Aquest programa s’encarregava també d’insertar registres de les diferents jerarquies per 

comprovar que s’insertaven correctament a la taula que li corresponia depenent de 

l’estratègia. 

 

Amb aquest programa s’ha comprovat que funciona la creació del fitxer de sortida amb 

les tres estratègies existents. 

 

 

11.6.  Comprovació d’objectius 
 

Al tenir tot el funcionament esperat de l’aplicació hi ha que comprovar que es 

compleixen els requisits del projecte. 

 

Si mirem els requeriments funcionals, podem comprovar que: 

 

- L’aplicació es capaç d’obtenir les classes i herències entre elles d’un fitxer 

xmi d’entrada. 

- L’aplicació obté les estadístiques de les tres estratègies de traducció de 

jerarquies per cada jerarquia del model. 

- L’aplicació pot crear el fitxer de sortida d’una jerarquia amb l’estratègia 

seleccionada per l’usuari. 

 

Per tant podem dir que el projecte ha aconseguit els objectius funcionals esperats. 

 

 



 

12. Estudi econòmic 
Cost en Hardware 

 

PRODUCTE PREU 

Portàtil Fujitsu Siemens Total: 1000 euros 

Vida de 3 anys: 333 euros/any 

Ordinadors usats a la facultat 0 euros (reserva de laboratori de càlcul) 

 

Total 333 euros 

 

Cost en llicències Software 

 

PRODUCTE PREU 

Windows Vista Inclòs en el preu de l’ordinador 

MySQL 5.5 0 euros (Software lliure) 

Eclipse ganymede 0 euros (Software lliure) 

Microsoft Office 2003 215 euros 

IBM rational Software Modeler 0 euros (utilitzat a la universitat) 

Apache tomcat 0 euros (Software lliure) 

 

Cost en recursos Humans 

 

El total d’hores necessàries per realitzar aquest projecte acordades abans de fer el 

projecte eren 750 hores, per tant el pressupost es fa amb aquest total de hores: 

 

Fase Rol Preu / Hora Hores Total 

Investigació i 

aprenentatge 

Estudiant 0 euros 30 0 euros 

Especificació i 

anàlisi de 

requeriments 

Analista 30 euros 150 4500 euros 

Disseny Analista 30 euros 100 3000 euros 

Implementació Programador 20 euros 330 6600 euros 

Test Programador 20 euros 90 1800 euros 

Documentació Analista 30 euros 50 1500 euros 

  total 750 hores 17400 euros 

 

Cost total del projecte 

 

El cost total que suposaria a una empresa realitzar un projecte com aquest és el següent: 

 

333+215+17400= 17. 948 euros 

 

 

 



13. Planificació i execució del projecte 

13.1.  Introducció 
 

Inicialment aquest projecte va començar quan vaig decidir que finalment faria un 

pfc que estava a la llista de projectes de la facultat. 

Em vaig posar en contacte amb el meu tutor i em va proposar tres propostes que 

vaig acabar acceptant aquesta. Això va ser el juliol de 2009. 

13.2.  Planificació 
 

La idea inicial del projecte era acabar-lo amb el termini d’un any, ja que jo estava 

treballant a mitja jornada i no tenia molt de temps per dedicar-hi. 

Però el temps que vaig calcular per fer-ho era el següent: 

 

 Formació i recerca d’informació 

  2 setmanes 

 

 Resumir les estratègies existents  

  1 setmana 

 

 Implementar el sistema de decisió 

  6 setmanes 

 

 Determinar formats d’entrada i sortida del generador 

  1 setmana 

  

 Implementar el traductor  

  15 setmanes     

 

 Proves i documentació 

Les proves i documentació s’anirà realitzant, mentres es vagi 

implementant el projecte, però podem afegir 3 setmanes de marge a lo 

anterior.     

 

 

Com podem veure, la meva idea era presentar-lo la primavera de 2010, ja que vaig 

començar a treballar amb el projecte a mitjans de setembre de 2009. 

  

13.3.  Execució 
 

Realment el temps que ha durat l’execució del projecte ha estat el doble del temps 

esperat. Per una banda hi ha hagut imprevistos en l’execució no esperats i per altra 

banda, pel que fa a mi, vaig abandonar el projecte durant una temporada incomplint 

la planificació. 

 

Setembre i Octubre de 2009 



 

Formació i recerca d’informació: Vaig anar buscant la informació necessària per 

realitzar l’aplicació així com les tecnologies més dionees per realitzar-lo. 

Pel fet que no havia entès realment quin era l’objectiu del projecte vaig perdre més 

temps del esperat en la formació i definició del que havia de ser aquest projecte. 

Sobretot, amb les tecnologies a utilitzar i amb la configuració d’aquestes, per poder 

implementar aquest traductor de jerarquies. Per tant, aquestes 2 setmanes que havia 

planificat es van convertir en 6 setmanes. 

 

 

Novembre i Desembre de 2009 

  

En aquests dos mesos vaig resumir les estratègies de traducció de jerarquies existents 

i comparar els avantatges i inconvenients existents entre elles. 

Al acabar de veure els comportaments, vam decidir juntament amb el tutor de 

canviar el sistema de decisió a implementar, Ja que finalment l’aplicació el que fa és 

mostrar les estadístiques de les diferents estratègies i deixa a elecció de l’usuari 

l’estratègia a utilitzar.  

 

Es van definir també els formats d’entrada i sortida de l’aplicació. 

 

Cal destacar que en aquests dos mesos no vaig dedicar tot el temps esperat al 

projecte i es pot dir que la planificació no es va complir pel fet que no si va dedicar 

el temps correcte. Però la planificació esperada en hores era la que es va planificar. 

 

De gener a juliol de 2010 

 

En aquests mesos, es va realitzar la implementació del traductor, després de tenir  

totes les decisions de disseny realitzades y de tenir totes les eines a utilitzar 

configurades juntament amb la tecnologia elegida. 

 

En aquests mesos tampoc es va dedicar tot el temps esperat al projecte per alguns 

problemes personals però vaig arribar a final de juliol amb la implementació del 

projecte pràcticament acabada.  

 

Setembre 2010 

 

Arribat el setembre, la idea era presentar aquest projecte aquest mateix quadrimestre, 

vaig matricular el projecte per presentar-lo a finals d’octubre o així. El projecte estava 

acabat però faltava part de la memòria a realitzar que pensava fer en un mes. 

Però finalment vaig traslladar-me a Menorca i començar a treballar allà, pensant que 

podria venir a presentar-lo algun dia d’aquell quadrimestre, però no va ser així i vaig 

abandonar aquest projecte. 

 

Maig i Juny 2011 

 

Finalment decideix tornar a prestar atenció a aquest projecte i acabar les quatre coses 

que em faltaven per fer.  

 



En conclusió podem veure que la planificació d’aquest projecte va ser realment 

incorrecte per molts motius: s’esperava més dedicació per la meva part i per altra els 

treballs necessitaven més temps del que vaig planificar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14. Future Work 
 

En aquest projecte s’ha realitzat un anàlisi d’eficiència de les diferents estratègies de 

traducció de jerarquies. 

 

Però realment, aquest projecte es podria ampliar a altres anàlisis com poden ser la 

canviabilitat de les jerarquies. Al apartat de comparació d’estratègies ja s’ha fet un petit 

anàlisi de la canviabilitat de les estratègies que podria afegir-se com a segona versió 

d’aquest projecte. 

 

Per altra banda, a part de la traducció de jerarquies, podria aconseguir-se que aquest 

programa segués capaç de realitzar tota la transformació d’un model UML, incluint, 

relacions i associacions entre classes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15. Conclusions 
 

Aquest projecte és el final d’un camí de 5 anys d’estudi a la facultat. Per tant, es pot dir, 

que és el final d’un cicle d’aprenentatge continu on si pot comprovar gran millora a la 

hora de solucionar problemes de programació,  crear millors solucions per dissenyar una 

aplicació,  adaptar-se millor a noves tecnologies, trobar solucions de manera més ràpida 

amb feines d’investigació i moltes altres habilitats que he anat adquirint al llarg de tota 

la carrera. 

 

M’ha servit per ser més autodidacta, pel fet que he necessitat investigar i configurar 

noves tecnologies que no havia utilitzat mai. De elles, he comprovat que quan no 

coneixes una tecnologia, el temps esperat que tardaràs en adaptar-te normalment és 

menys del que has d’estar en aconseguir-ho. 

  

Per altra banda, vull afegir en aquestes conclusions un petit comentari sobre la 

planificació. Quan has de realitzar un projecte o una feina d’un llarg període de temps, 

he comprovat que si no el planifiques i et crees un horari o un procés de realització de 

tasques, pot arribar a allargar-se molt més del que esperes. 
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JPA 

http://www.elholgazan.com/2007/08/jpa-java-persistence-api.html 

 

CONCRETE TABLE INHERITANCE 

http://www.martinfowler.com/eaaCatalog/concreteTableInheritance.html 

 

CLASS TABLE INHERITANCE 

 http://www.martinfowler.com/eaaCatalog/classTableInheritance.html 

 

SINGLE TABLE INHERITANCE 

 http://www.martinfowler.com/eaaCatalog/singleTableInheritance.html 

 

GLASSFISH 

https://glassfish.dev.java.net/downloads/persistence/JavaPersistence.html 

 

ORACLE TOPLINK 

http://www.oracle.com/technology/products/ias/toplink/jpa/tutorials/jsf-jpa-tutorial.html 

http://www.elholgazan.com/2007/08/jpa-java-persistence-api.html
http://www.martinfowler.com/eaaCatalog/concreteTableInheritance.html
http://www.martinfowler.com/eaaCatalog/classTableInheritance.html
http://www.martinfowler.com/eaaCatalog/singleTableInheritance.html
https://glassfish.dev.java.net/downloads/persistence/JavaPersistence.html
http://www.oracle.com/technology/products/ias/toplink/jpa/tutorials/jsf-jpa-tutorial.html


 

OPENJPA 

http://openjpa.apache.org/ 

 

EXAMPLES JPA ECLIPSE 

http://wiki.eclipse.org/EclipseLink/Examples/JPA 

 

ORACLE TOPLINK INHERITANCE 

http://www.oracle.com/technology/products/ias/toplink/technical/tips/inheritance/index.

html 

 

HIBERNATE  INHERITANCE 

http://docs.jboss.org/hibernate/stable/core/reference/en/html/inheritance.html 

 

OPENJPA INHERITANCE 

http://openjpa.apache.org/builds/1.0.2/apache-openjpa-

1.0.2/docs/manual/jpa_overview_mapping_inher.html 

 

TUTORIAL HIBERNATE 

http://docs.jboss.org/hibernate/stable/core/reference/en/html/tutorial.html 

 

HIBERNATE 

https://www.hibernate.org 

 

TUTORIAL JPA 

http://schuchert.wikispaces.com/JPA+Tutorial+1+-+Getting+Started 

 

XML - JAVA 

http://casidiablo.net/xml-java/ 

 

WIKIPEDIA 

http://www.wikipedia.org/ 

 

W3SCHOOL – tutorial CSS 

http://www.w3school.com 

 

JAVA2S – Informació de classes i tutorial 

http://www.java2s.com 

 

ECLIPSE  

http://wiki.eclipse.org 

 

MYSQL 

http://dev.mysql.com/ 
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http://wiki.eclipse.org/EclipseLink/Examples/JPA
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http://dev.mysql.com/


ANEX 1: IMATGES DE LES VISTES DE L’APLICACIÓ 

 

Vista inicial 

 

 
 

 

 

  

Vista desar claus primàries 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Vista Insertar Requisits 

 

 
 

Vista Error 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vista estadístiques 

 

 
 

 

Vista final, guardar fitxer 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEX II: diagrames de classes d’alguns fitxers d’entrada exemples 

 

 
3 jerarquies en un fitxer: empleatUniversitarisAmbRelacio.xmi 

 
 

 

 
1 jerarquia amb 2 nivells de profunditat: empleatUniversitari.xmi 

 

 
 

 

 



 
1 jerarquia amb un únic nivell de profunditat: empleatUniversitariSencill.xmi 


