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En el món del desenvolupament del software, la part més costosa i amb més errors, a més de 

repetitiva, sol ser la d’implementació del sistema. Per això una de les metes de l’enginyeria del 

software d’avui dia és la creació automàtica de sistemes d’informació a partir de la seva 

especificació. 

Un grup de recerca de la Universitat Politècnica de Catalunya investiga la manera d’assolir 

aquest objectiu creant una eina que permeti executar operacions sobre el model conceptual 

d’un sistema d’informació directament. En aquest projecte hem dissenyat i desenvolupat un 

prototipus que implementa un dels passos necessaris: la comprovació automàtica i eficient de 

les restriccions d’integritat del model, amb la tècnica de comprovació incremental sobre una 

base de dades relacional desenvolupada per aquest equip. 

El resultat és un prototipus de l’eina SafeEx que permet validar la viabilitat i eficiència del 

mètode teòric de comprovació de restriccions i alhora serveix com a eina de suport per a 

dissenyadors de software i personal investigador i docent d’aquest àmbit. 

 

 

En el mundo del desarrollo de software, la parte más costosa y con más errores, además de 

repetitiva, suele ser la de implementación del sistema. Por esta razón una de las metas de la 

ingeniería del software de hoy en día es la creación automática de sistemas de información a 

partir de su especificación. 

Un  grupo de investigación de la Universitat Politècnica de Catalunya investiga la manera de 

lograr este objetivo creando una herramienta que permita ejecutar operaciones sobre el modelo 

conceptual de un sistema de información directamente. En este proyecto hemos diseñado y 

desarrollado un prototipo que implementa uno de los pasos necesarios: la comprobación 

automática y eficiente de las restricciones de integridad del modelo, con la técnica de 

comprobación incremental sobre una base de datos relacional desarrollada por este equipo. 

El resultado es SafeEx, el prototipo de una aplicación que permite validar la viabilidad y eficiencia 

del método teórico de comprobación de restricciones y que al mismo tiempo sirve como 

herramienta de soporte para diseñadores de software y personal investigador y docente de este 

ámbito. 

 

 

In the world of software development, the costliest, repetitive and most error-prone part is 

usually the system implementation. For this reason, one of the goals of current software 

engineering is the automatic creation of information systems from their specification. 

A research group from the Universitat Politècnica de Catalunya investigates the way to 

accomplish this objective by creating a tool that enables the direct execution of operations on the 

conceptual model of an information system. In this project, we have designed and developed a 

prototype that implements one of the necessary steps: the automatic and efficient checking of 

the integrity restrictions of the model, using the techinque of incremental checking on a relational 

database that this team has developed. 

The result is SafeEx, the prototype of an application that enables validation of the viability and 

efficiency of the theoretical method for integrity checking and, at the same time, can be used as a 

support tool by software designers and research and teaching staff in this field. 
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1 Introducció 

Aquest document constitueix la memòria del projecte realitzat per l’autora com a 

Treball Final de Grau per a l’ensenyament superior de Grau en Enginyeria Informàtica, 

impartit a la Facultat d’Informàtica de Barcelona, en l’especialitat d’Enginyeria del 

Software. El treball consisteix en el disseny i desenvolupament d’un software, i en els 

propers capítols es presenta la informació referent a la definició del projecte i el seu 

context, la seva gestió i la documentació tècnica associada. 

El projecte desenvolupat forma part d’una línia de recerca de la Universitat Politècnica 

de Catalunya que persegueix l’objectiu i la filosofia del Conceptual Schema-Centric 

Development (CSCD) per al desenvolupament de software. L’aproximació del CSCD 

pretén simplificar el procés de creació de sistemes informàtics amb la capacitat 

d’executar l’esquema conceptual d’un sistema directament, sense necessitat de 

codificar-lo en llenguatges més formals. L’esquema conceptual d’un sistema 

d’informació és la descripció del sistema en termes de quines dades ha de contenir i 

quines operacions s’hi poden realitzar per tal de consultar i modificar aquestes dades. 

Els avantatges d’aquesta possibilitat són evidents: si no es requereix de la 

implementació, el procés de desenvolupament és menys costós, es redueix 

dràsticament la quantitat d’errors humans —que se solen introduir principalment en 

aquesta fase—, les modificacions del model són fàcilment aplicables i es poden validar 

al moment, etcètera. Això, en la indústria tecnològica actual, es podria traduir en un 

estalvi de costos importantíssim. 

A més de la revolució que suposaria en el món de la informàtica en si. La figura del 

programador de baix nivell perdria importància i en guanyaria la del dissenyador de 

software, la forma de crear sistemes d’informació seria menys tècnica i més 

conceptual, es donaria més capacitat de comprensió entre els tècnics i els clients, i 

aquests últims podrien participar més activament en el procés, aportant un major 

coneixement del domini, en treballar en un nivell d’abstracció més similar al seu. 

És, clarament, un objectiu molt ambiciós, i queda un llarg camí per recórrer encara, 

però pas a pas ens hi acostem, i nosaltres hi afegim el nostre gra de sorra amb una 

eina que implementa una part del procés d’execució automàtica de models 

conceptuals: l’execució d’operacions sobre un model amb la validació automàtica de 

les restriccions d’integritat d’aquest. 

Concretament, implementem un mètode ideat pel grup de recerca que empara aquest 

projecte per a la validació de les restriccions d’un model. Aquest mètode consisteix en 

traduir les restriccions d’integritat en consultes sobre una base de dades relacional, 

sobre la mateixa base de dades que contingui la base d’informació del model. Les 
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bases de dades relacionals segueixen sent, avui dia, les més usades al mercat, i per 

tant l’aplicabilitat d’aquest mètode és àmplia i factible. 

L’eina desenvolupada en aquest treball és un prototipus que serveix per validar la 

viabilitat de les teories d’aquesta línia de recerca. Un pas més cap a l’objectiu final. 

S’espera, a més, que sigui una eina d’ús per als investigadors de l’àmbit, així com per a 

professionals del disseny de software i de l’àmbit acadèmic d’aquest tema d’estudi. 

Com a efecte colateral de la traducció de restriccions d’integritat en consultes sobre 

una base de dades relacional, ha sorgit també la idea de la possibilitat 

d’implementació, mitjançant el mateix mètode, de les assercions en bases de dades 

relacionals. Les assercions són un element que s’estudia de forma teòrica als cursos de 

bases de dades, però no existeixen implementacions al mercat. És un dels grans temes 

pendents de la informàtica. Amb un estudi adequat i alguna petita adaptació, es 

podria ampliar la funcionalitat de l’eina desenvolupada per  a servir a aquest propòsit, 

ja que les bases teòriques i algorísmiques coincideixen. Evidentment, escapa a l’abast i 

capacitat del treball, però és un tema interessant a tenir en compte en valorar el 

potencial del que hem desenvolupat. 

Tornant a la descripció d’aquest treball i el seu contingut, com es tracta d’un projecte 

acadèmic d’enginyeria del software, la documentació tècnica presentada es centra, 

inevitablement, en els casos d’ús i en el disseny de l’aplicació, però volem remarcar 

que la importància d’aquest projecte recau en la implementació de l’algorisme de 

traducció i comprovació de restriccions d’integritat d’un model conceptual. Hem 

dedicat, per tant, un capítol a l’explicació de la base teòrica d’aquests processos i a la 

seva implementació, que per motius de coherència estructural es troba al final de la 

documentació tècnica, tot i que el considerem de més importància i interès que 

aquesta. 
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2 Contextualització 

2.1 Glossari 

Per tal de poder seguir amb facilitat les explicacions d’aquest capítol presentem 

primer un conjunt de definicions de la terminologia pròpia del tema d’aquest projecte. 

Els termes no es mostren en ordre alfabètic com és habitual en un glossari, sinó que es 

presenten en un ordre que esperem faciliti la comprensió del tema d’estudi i els seus 

elements al lector menys familiaritzat. 

2.1.1 Conceptual Schema- Centric Development 

El Conceptual Schema-Centric Development (CSCD) és una filosofia de 

desenvolupament de software que pretén simplificar el procés amb la capacitat 

d’executar l’esquema conceptual d’un sistema directament, sense necessitat de 

codificar-lo en llenguatges més formals, de forma que les modificacions del model es 

puguin aplicar i validar amb poc esforç. 

2.1.2 Esquema conceptual 

L’esquema conceptual d’un sistema d’informació és la descripció del sistema en 

termes de quines dades ha de contenir (part estructural) i quines operacions s’hi 

poden realitzar per tal de consultar i modificar aquestes dades (part conductual). 

2.1.3 Esquema estructural 

La part estructural d’un esquema conceptual consisteix en una taxonomia de classes 

(entitats), una taxonomia d’associacions entre classes (relacions) i un conjunt de 

restriccions d’integritat. 

2.1.4 Restriccions d’integritat 

Les restriccions d’integritat d’un esquema estructural defineixen les limitacions del 

comportament del sistema: quins conjunts de dades al sistema són vàlids i coherents 

entre si, quins esdeveniments s’hi poden executar, etcètera. 

2.1.5 Base d’informació 

El conjunt d’instàncies de les classes i associacions en un moment donat conforma la 

base d’informació (BI) de l’esquema conceptual. Així com la part estructural és 
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l’esquema, la BI és el conjunt de dades que s’ajusten a tal esquema. Es diu que una BI 

és consistent si satisfà totes les restriccions d’integritat definides a la part estructural. 

2.1.6 Entitat 

Tot i que prèviament hem mencionat les entitats com a sinònims de classes, a partir 

d’ara denominarem entitats (o entitats UML) als elements d’un model conceptual que 

tenen entitat pròpia: les classes, les associacions i les classes associatives, 

concretament. No inclourem en el conjunt els atributs d’aquestes. 

2.1.7 Operació 

La part conductual especifica els canvis vàlids que es poden aplicar a una BI a través 

de les operacions. Una operació és generalment especificada mitjançant un contracte, 

que consta d’un conjunt de pre/postcondicions (les condicions que ha de complir la BI 

abans/després d’executar l’operació). Una operació, quan s’executa, dóna lloc a un 

conjunt d’esdeveniments estructurals. 

2.1.8 Esdeveniment 

Un esdeveniment estructural és un canvi elemental a la població de la BI, és a dir, la 

inserció o l’eliminació d’una instància d’una classe o associació. 

2.1.9 UML/OCL 

Els llenguatges UML i OCL són els llenguatges estàndard per a especificar esquemes 

conceptuals. El primer s’utilitza per als diagrames de classes, definint les classes, 

associacions entre elles i algunes restriccions com les cardinalitats o tipus de 

generalitzacions. L’OCL és un llenguatge que s’utilitza per definir restriccions més 

complexes i també per a especificar els contractes de les operacions. 

2.1.10 Integrity checking 

L’integrity checking consisteix a comprovar si una restricció ha estat violada després 

de l’execució d’una operació sobre l’esquema conceptual. Així, si es dóna la violació, es 

pot desfer l’operació (rollback) per tal de recuperar l’estat previ, consistent, de la base 

d’informació del sistema (BI). 
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2.1.11 Integrity maintenance 

L’integrity maintenance consisteix a, havent violat alguna restricció d’integritat 

després de l’execució d’una operació de l’esquema conceptual, aplicar esdeveniments 

estructurals addicionals a la BI per tal d’obtenir una BI consistent de nou. 

2.1.12 Integrity enforcement 

L’integrity enforcement consisteix a (re)escriure la definició de les operacions de 

forma que, en executar una d’aquestes operacions, no es violi cap restricció 

d’integritat. 

2.1.13 EDC 

Una Event-Dependency Constraint (EDC) és una formulació lògica d’una de les 

formes en què es pot violar una restricció d’integritat. En aquest document sovint 

associarem les EDCs a les traduccions lògiques de les restriccions d’integritat del 

sistema, tot i que no és del tot correcte, ja que de cada restricció poden resultar 

diverses EDCs, però és prou aproximat. 

2.1.14 Literal 

Un literal, en el nostre domini, correspon a cada un dels elements d’una EDC. Un 

literal pot ser ordinari o built-in. Un literal ordinari pot ser positiu o negatiu, i es 

referirà a una instància d’una entitat UML o bé a un esdeveniment d’inserció o 

eliminació sobre una d’aquestes entitats. Un literal de tipus built-in serà una 

comparació entre variables i/o valors constants. 

2.1.15 XMI 

El format XMI és el format d’exportació de models conceptuals de l’eina ArgoUML, 

que utilitza el personal de docència i recerca de l’àmbit del disseny del software. 

S’exporten els models conceptuals en arxius amb extensió .xmi i el format de les 

dades és de tipus XML. És el format de les dades d’entrada d’aquest projecte. 
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2.2 Estat de l’art1 

Actualment podem trobar diverses propostes a la literatura existent sobre el modelat 

conceptual que podrien ser usades per garantir la consistència de dades després 

d’aplicar una operació. En general treballen amb esquemes conceptuals formalitzats 

en UML / OCL. Classifiquem aquests treballs segons les diferents maneres de 

mantenir la consistència de les dades que hem definit: 

o Integrity checking 

o Integrity maintenance 

o Integrity enforcement 

2.2.1 Integrity checking 

En aquest camp, hi ha diverses eines, anomenades d’animació o simulació, que donat 

un esquema conceptual, n’executen les operacions. Eines d’animació com USE [2] o 

mOdCL, que funcionen prou bé i amb èxit [3], segueixen aproximacions diferents: la 

primera interpreta directament esquemes escrits en UML/OCL i avisa de violacions de 

la consistència de les dades, mentre que mOdCL tradueix els esquemes conceptuals al 

llenguatge basat en lògica Maude i un raonador Maude realitza les comprovacions 

d’integritat necessàries. Això no obstant, cap dels dos persisteix les dades (els canvis 

efectuats en la base d’informació), ja que la seva intenció és tan sols permetre al 

dissenyador conceptual provar el comportament de l’esquema conceptual especificat, 

i no pas construir un Sistema d’Informació automàticament. 

Per tal de millorar l’eficiència de la comprovació de si s’ha violat alguna restricció en 

executar una operació, Cabot i Teniente [4] presenten un mètode de comprovació 

incremental de la integritat de restriccions en OCL. Principalment, el seu treball avalua 

quin subconjunt de les restriccions OCL s’hauria de comprovar després d’aplicar una 

operació sobre un esquema conceptual. Aquesta feina es basa en anotar l’arbre 

sintàctic OCL amb expressions OCL, de forma que, encara que el treball s’exporti a un 

altre llenguatge, caldria algun esforç que, fins on sabem, no s’ha fet mai. I això és el 

que ens proposem fer en aquest projecte, implementant en Java aquest algorisme per 

tal de fer un integrity checking eficient, afegint-hi a més la funcionalitat de persistir les 

dades de la base d’informació del sistema i els canvis que s’hi facin en efectuar 

operacions que no violin cap restricció. 

                                                             
1 El contingut d’aquest apartat està àmpliament basat en l’estudi realitzat per Oriol, X. [1] en el seu 
document de presentació de proposta de tesi, ja que el nostre projecte consisteix en un efecte colateral 
del seu estudi doctoral i per tant compartim el camp d’estudi i l’estat de l’art és pràcticament el mateix. 
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2.2.2 Integrity maintenance 

L’eina USE, vista prèviament, podria utilitzar-se per a aquest propòsit, ja que permet 

inserir/eliminar instàncies directament a la base d’informació del sistema manualment. 

No obstant això, l’eina USE no diu quines instàncies cal afegir o treure per tal de tornar 

a tenir una BI consistent. És a dir, USE funciona amb el mètode d’assaig i error manual 

per a l’integrity maintenance. Els esdeveniments que podrien reparar una restricció, 

però, podrien causar la violació d’altres restriccions en cascada, fent així molt difícil 

d’aconseguir un estat consistent de la BI amb aquest mètode manual. 

L’eina d’animació OCLexec, en canvi, realitza integrity maintenance de forma 

automàtica. És a dir, quan un usuari executa una operació, OCLexec aplica els canvis 

especificats a l’operació juntament amb algunes insercions addicionals per garantir la 

consistència de dades. Tot i així, OCLexec no funciona per a operacions consistents en 

l’eliminació d’instàncies. 

2.2.3 Integrity enforcement 

En el nostre projecte no implementarem integrity enforcement, però és interessant 

veure, com a mínim, un breu resum de les tècniques que existeixen per a tal fi i les 

mancances principals que presenten els treballs existents. 

Classifiquem els treballs relacionats amb integrity enforcement segons la manera que 

tenen d’aconseguir-lo: 

o Comprovar si una operació pot causar una inconsistència. 

o Generar operacions amb integrity enforcement des de zero. 

o Reescriure les operacions per garantir l’integrity enforcement. 

Comprovar si una operació pot causar una inconsistència: 

Aquí ens referim a totes aquelles tècniques que permetin descobrir quan una operació 

necessitaria ser reescrita perquè podria causar una inconsistència després d’aplicar-la 

sobre algun estat particular de la BI. 

Existeixen diversos treballs que realitzen aquesta tasca tractant el problema com un 

problema de satisfactibilitat de restriccions, com el treball de HOL-OCL [5], 

l’UMLtoCSP [6], el treball de Queralt i Teniente [7] (en Prolog) i Soeken et al. [8]. 

Només els dos últims tenen en compte que es pot arribar a un estat amb les 

operacions definides si, i només si, existeix una seqüència vàlida d’operacions que el 

construeixen, on la post-condició de cada operació de la seqüència fa certa la pre-

condició de la següent operació de la seqüència. 
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Aquests treballs permeten comprovar si alguna operació de l’esquema podria causar 

una inconsistència, i per tant, necessita ser reescrita, però cap d’ells dóna cap pista 

sobre la manera en què s’hauria de reescriure l’operació. Tampoc poden decidir si 

l’operació es pot corregir simplement afegint comportament addicional o si, al 

contrari, requereix modificar part del seu contingut. 

Generar operacions amb integrity enforcement des de zero: 

Albert et al. [9] enfoca l’integrity enforcement mitjançant la generació automàtica de 

contractes d’operacions bàsiques. En comptes de raonar sobre si alguna operació ja 

definida pot violar una restricció, ajuda al dissenyador a definir els contractes de les 

operacions de forma correcta des del principi. 

No obstant, aquesta proposta no és capaç de treballar amb restriccions generals 

(només les que es poden expressar en el seu llenguatge UML enriquit) ni amb 

operacions que involucrin més d’una inserció / modificació / eliminació, tot i que els 

autors defensen que les operacions complexes es poden definir com a combinacions 

d’aquestes operacions bàsiques. 

Reescriure les operacions per garantir l’integrity enforcement: 

D’altra banda, hi ha uns quants treballs sobre la reescriptura d’una operació per a 

garantir que aquesta no violi cap restricció d’integritat. 

Alguns treballs, com el de Pastor i Olivé[10], consisteixen a afegir a l’operació els 

esdeveniments d’inserció / eliminació d’instàncies necessaris per a què no es violi cap 

restricció d’integritat. Aquesta nova operació resultant, però, és no determinista a 

causa de les diferents maneres que existeixen de reparar una restricció d’integritat. 

D’altres, en canvi, se centren en afegir pre-condicions a les operacions per tal de 

garantir que es compleixen sempre totes les restriccions, però treballen amb conjunts 

limitats de restriccions, com els treballs de Laleau i Polack[11], i Costal et al.[12], que 

treballen amb certs subconjunts de restriccions d’integritat. 

2.2.4 Traducció d’esquemes conceptuals en UML a lògica 

En el nostre projecte implementarem l’algorisme de cerca incremental d’Oriol i 

Teniente [13] de violacions de restriccions d’integritat sobre una base de dades 

relacional. Un dels passos necessaris per a poder fer aquestes consultes consisteix a 

fer la traducció dels esquemes conceptuals des de la seva especificació en UML / OCL 

a elements de lògica, que seran guardats a la base de dades en forma de predicats 

d’insercions i eliminacions d’instàncies.  
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El grup de recerca que empara aquest projecte ja ens ha proveït d’una eina (una 

llibreria Java anomenada SimpleLogicTranslator) que fa aquesta traducció i que 

treballa amb els elements com a objectes d’un metamodel de classes Java que 

utilitzarem també a la nostra eina. No es coneix, però, cap publicació sobre aquesta 

eina, que considerem de suport específic per al projecte. 
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2.3 Stakeholders 

Les parts interessades (stakeholders) en aquest projecte són les que participen en el 

seu desenvolupament i les que esperen beneficiar-se del resultat. 

2.3.1 Desenvolupadors 

Els desenvolupadors del projecte són una de les principals parts interessades: 

implicats en tot el procés i directament afectats per l’evolució del desenvolupament i 

pel resultat obtingut. En aquest cas concret, l’equip de desenvolupadors consisteix en 

un únic estudiant, l’autora d’aquest document, ja que es tracta d’un Treball Final de 

Grau (TFG), que es realitza de forma individual i amb caràcter avaluador. 

2.3.2 Director 

El professor que dirigeix el TFG també té interès en la correcta realització del projecte 

i s’hi ha d’implicat durant tot el procés. La seva missió és guiar i supervisar la feina feta 

pels desenvolupadors. El director d’aquest treball és Ernest Teniente, professor del 

departament d’Enginyeria de Serveis i Sistemes d’Informació de la UPC. 

2.3.3 Co-director 

En la realització d’aquest projecte, Xavier Oriol, estudiant de doctorat i un dels 

membres del grup de recerca involucrat, actua de co-director del TFG mentre realitza 

la seva tesi doctoral sobre el tema. 

2.3.4 Grup de recerca 

Com ja s’ha mencionat, aquest projecte es realitza com a part d’una línia de recerca 

universitària, així que la resta d’investigadors (a més a més del director i co-director) 

sortiran beneficiats amb el resultat d’aquest treball, o fins i tot, l’aprofitaran o 

ampliaran en els seus propis projectes. 

2.3.5 Usuaris 

Els usuaris de l’eina desenvolupada també seran beneficiaris del resultat del projecte. 

Aquest conjunt es pot compondre de dissenyadors de software, estudiants i professors 

d’enginyeria del software i els ja mencionats investigadors del camp.  
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2.4 Abast del projecte 

2.4.1 Objectius 

L’objectiu final de la línia de recerca del grup que acull aquest projecte és l’execució de 

models sense necessitat de codificació, que sol ser repetitiva i propensa a errors. 

L’objectiu a mitjà termini és obtenir una eina que, integrant els tres nivells de 

tractament de restriccions d’un esquema conceptual (integrity checking, maintenance i 

enforcement), permeti executar directament esquemes conceptuals, amb la garantia 

de mantenir estats consistents de la base d’informació en tot moment, i que serveixi 

d’ajuda al dissenyador de software en la definició de les operacions del model. 

No existeix actualment al mercat una eina similar. N’hi ha que treballen amb integrity 

checking, però les poques que hi ha que treballen amb integrity maintenance o 

enforcement tenen mancances destacades, com la necessitat de fer els canvis 

manualment o treballar amb subconjunts limitats de restriccions. 

2.4.2 Abast 

En aquest projecte, però, per tal d’encabir-lo en un TFG, hem hagut de simplificar el 

problema i limitar-ne l’abast: 

o Hem decidit centrar-nos en l’integrity checking, deixant el maintenance i 

l’enforcement per a ampliacions futures. 

o No treballarem amb operacions sinó només amb esdeveniments estructurals. 

o Treballarem amb esquemes conceptuals formalitzats en UML (diagrames de 

classes) i OCL (restriccions d’integritat). 

o Es parteix d’una eina ja implementada pel grup de recerca (la llibreria 

SimpleLogicTranslator) que fa la traducció de l’esquema conceptual en 

UML/OCL a elements de lògica que es poden manipular i comparar per tal de 

fer les comprovacions necessàries sobre la consistència de la BI. Aquesta eina 

té les seves pròpies limitacions, com el fet de treballar amb un subconjunt de 

les restriccions OCL possibles. 

o S’implementa el tractament de models amb atributs, amb classes 

associatives i amb generalitzacions. 

o S’implementa també la persistència de la BI del model, de manera que els 

esdeveniments que s’executen sobre aquesta en modifiquen l’estat. 

o No s’implementen, en canvi, les restriccions que es tradueixen en predicats 

derivats a causa de la seva complexitat, així que en aquest prototipus no es 

tindran en compte les restriccions de cardinalitat mínima. 
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Així doncs, l’objectiu d’aquest projecte és crear una eina per a dissenyadors de 

software que, a partir de 1) un esquema conceptual especificat en UML i OCL, 2) un 

estat consistent de la BI del sistema i 3) un conjunt d’esdeveniments estructurals, sigui 

capaç d’executar aquests últims sobre la BI, notificant les restriccions d’integritat que 

es violen en fer-ho i persistint els canvis en la BI si no se’n viola cap. 
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2.5 Motivació 

El treball d’Oriol i Teniente [13] presenta, de forma teòrica, una manera eficient de fer 

l’integrity checking traduïnt les restriccions d’integritat a un conjunt de consultes sobre 

una base de dades relacional, i això és el que s’implementa en aquest projecte. Però 

què vol dir? Com és això? Per entendre la gràcia i la magnitud de la proposta, veiem-

ho amb un petit exemple. 

En el model especificat pel diagrama de la Figura 1, tenim un sistema que registra els 

metges que treballen en un hospital. Cada metge està especialitzat en una o més 

especialitats mèdiques i pertany a un o més equips mèdics de l’hospital en un cert 

període de temps. Cada equip mèdic, que pot ser crític o no, és expert en una de les 

diferents especialitats. 

 

 

Figura 1: Model UML d'exemple. 

 

Una de les restriccions OCL d’aquest model podria ser, per exemple: 

o Un metge que pertany a un equip crític no pot pertànyer a cap altre equip: 

context EquipCritic inv PertinençaExclusiva: 

self.membre.equip->forAll( t | t = self) 

Aquesta restricció es podria violar en executar una operació, com la d’assignar un 

metge a un equip mèdic, per exemple, si el metge que volem assignar a un equip ja 

està assignat a un altre equip i un dels dos és crític. El que volem és comprovar que en 

executar una operació sobre el model, qualsevol, amb les dades que sigui, no es 

violarà cap de les  restriccions del sistema. 

A més, volem fer-ho de forma eficient, i per això es fa servir un mètode incremental: 

per a cada restricció, es comproven només les operacions que podrien violar aquesta 
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restricció (no totes podrien fer-ho, per exemple afegir una especialitat mèdica no té 

res a veure), i només es busca la violació respecte a les dades afectades per l’operació 

(el metge i l’equip concrets que volem assignar). Així, el cost de la comprovació depèn 

del nombre de restriccions del model, no de la mida de la seva BI. 

Aquesta comprovació es fa mitjançant consultes SQL sobre la base de dades que 

conté la BI del sistema. Per a cada restricció d’integritat del model, sigui del diagrama 

UML o en OCL, s’obtenen una sèrie de consultes SQL com a resultat del procés de 

traducció. Per a la restricció OCL de l’exemple, obtindríem 3 consultes SQL similars a: 

SELECT * FROM Pertany AS t1 

JOIN ins_Pertany AS t2 

 ON t2.membre = t1.membre 

LEFT JOIN del_Pertany AS t3 

 ON t3.membre = t1.membre AND t3.equip = t1.equip 

LEFT JOIN Pertany AS t4 

 ON t4.membre = t1.membre AND t4.equip = t2.equip 

WHERE t3.membre IS NULL AND t4.membre IS NULL; 

Si es fa la consulta i s’obté algun resultat vol dir que es viola la restricció d’integritat. Si 

no hi ha cap resultat per a cap de les consultes de la restricció, aquesta es compleix. 

Aquestes sentències SQL s’obtenen gràcies a uns elements lògics anomenats EDCs 

que es fan servir com a intermediaris en la traducció de les restriccions. Cada EDC és 

una representacio  lògica d’una de les maneres en què es pot violar la restricció 

d’integritat, i cada una es tradueix en una sola consulta SQL. Es detalla el 

funcionament i l’obtencio de les EDCs, així com l’algorisme de la seva traducció, al 

capítol 6 d’aquest document (Implementació). 

Podem veure que a la consulta resultant es fa referència a taules amb noms d’entitats 

del model UML, en aquest cas el de la classe associativa Pertany. Clarament, es 

correspon amb les taules de la base d’informació del model, on és d’esperar que hi 

hagi una taula per entitat. Però també apareixen taules que tenen un prefix “ins_” o 

“del_” junt amb el nom de l’entitat. Aquestes es corresponen amb esdeveniments 

d’inserció / eliminació sobre aquests elements del model. Cal tenir en compte, doncs, 

que la base de dades necessària per a fer les consultes és més complexa que la base 

d’informació estricta del model. 

A més, cal tenir en compte que l’eina ha de treballar amb múltiples models, i per tant 

necessitem per a cada un d’ells una estructura de base de dades diferent. Per a tal 

efecte, es necessiten dos elements importants:  

o Un sistema de creació i gestió dinàmica de bases de dades, una per a cada 

model UML, amb l’estructura que li correspongui. 
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o Un metamodel UML, és a dir, un model per a tractar els elements d’un model 

UML, per a poder treballar amb les classes, associacions, atributs, etc. de cada 

un dels models, i per a poder gestionar la base de dades associada. 

Per a la realització d’aquest projecte, doncs, cal implementar aquests dos elements, 

implementar l’algorisme de traducció d’EDCs en consultes SQL i integrar la llibreria 

SimpleLogicTranslator  (per a interpretar els fitxers XMI i obtenir les EDCs dels 

models). Així, peça a peça, obtenim una eina que permet executar, validar i persistir 

esdeveniments sobre la BI d’un model conceptual. 

 



18 
 

3 Anàlisi de requisits 

3.1 Objectius 

Els objectius del projecte es poden separar en dos grups, segons les parts interessades 

en cada un d’ells. Estan els que es refereixen a l’execució del projecte com a treball 

acadèmic i els que interessen als usuaris del producte desenvolupat. Per això 

distingirem entre les parts interessades del grup de Promotors (desenvolupadors, 

director, co-director i grup de recerca) i Usuaris (grup de recerca i usuaris) per a 

descriure els objectius. 

Els objectius del grup de Promotors es garanteixen amb la gestió del projecte. Els 

objectius dirigits al grup Usuaris són els que deriven en els requisits funcionals del 

sistema, detallats més endavant en aquest capítol. 

Objectiu 1 

Promotors. El projecte serà vàlid com a Treball Final de Grau. 

Objectiu 2 

Promotors. Es respectaran els terminis d’entrega. 

Objectiu 3 

Promotors. El projecte tindrà un cost directe de 0 €. 

Objectiu 4 

Usuaris. Els usuaris de l’eina podran obrir, veure i treballar amb esquemes conceptuals 

UML/OCL transcrits al format XMI. 

Objectiu 5 

Usuaris. Els usuaris de l’eina podran definir i guardar un estat inicial per a la base 

d’informació de l’esquema conceptual UML amb el què estiguin treballant, o bé 

recuperar un de ja guardat. 

Objectiu 6 

Usuaris. Els usuaris de l’eina podran, amb aquesta, executar esdeveniments d’inserció 

i/o eliminació sobre un esquema conceptual UML i un estat donat de la seva base 

d’informació i obtenir informació sobre si es viola alguna restricció d’integritat o si s’ha 

pogut efectuar el canvi.  
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3.2 Propietats i hipòtesis del domini 

3.2.1 Propietats del domini 

o No es pot treballar amb dos models conceptuals alhora. 

o No es pot treballar amb dues bases d’informació per a un mateix model 

conceptual alhora. 

o L’execució d’un esdeveniment compleix o no alguna restricció d’integritat en 

un model conceptual donat i amb una base d’informació donada de forma 

determinista, així que el resultat ha de ser repetible. 

3.2.2 Hipòtesis del domini 

o Els usuaris disposen d’un sistema de fitxers compatible amb el software. 

o Serà la primera eina que integrarà l’algorisme de cerca incremental en base de 

dades relacional per a l’integrity checking. 

o Serà la primera eina que combinarà l’integrity checking amb un integrity 

maintenance manual en un llenguatge no de lògica. 

o L’eina serà de codi obert i gratuïta per a tothom. 

3.2.3 Expectatives 

o Els usuaris de l’eina l’utilitzaran per al disseny de sistemes software o per a fins 

educatius. 

o Els usuaris són entesos en el tema dels models conceptuals i entenen la 

terminologia i els elements del sistema. 

o Els usuaris es responsabilitzaran de la correctesa de les dades entrades al 

sistema i de la legitimitat de les accions realitzades sobre la base de dades. 

o L’eina s’ampliarà amb les funcionalitats d’integrity maintenance i enforcement 

en el futur, per un altre equip. 
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3.3 Restriccions 

3.3.1 Restriccions de la gestió 

o Pressupost: El cost directe del projecte ha de ser de 0 €. 

o Calendari: El projecte s’ha de realitzar abans d’abril de 2015, data límit per a 

l’entrega dels TFGs matriculats al juliol de 2014. 

3.3.2 Restriccions de la solució 

o El programa ha de respectar les limitacions de la llibreria de traducció 

d’esquemes conceptuals en XMI a Java (SimpleLogicTranslator): 

o El conjunt de restriccions OCL que es tradueixen no és complet. 

o Els esdeveniments que s’obtenen d’un esquema conceptual són 

d’inserció i d’eliminació d’instàncies. Les modificacions es tractaran 

com una combinació dels anteriors. 

o Els atributs de les classes i associacions del model conceptual es 

tractaran com elements independents (es crearà un esdeveniment de 

cada tipus per a la classe / associació i un altre per a cada un dels seus 

atributs). 

o Certes restriccions, com les de mínima cardinalitat, es tradueixen com a 

predicats derivats, que no s’implementaran en aquesta versió, i per tant 

caldrà ignorar. 

o El programa ha de dependre el mínim possible de la llibreria de traducció 

d’esquemes, per tal de facilitar la tasca de la seva substitució o actualització en 

un futur no gaire llunyà. 
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3.4 Requisits funcionals 

Els requisits funcionals del sistema es deriven dels objectius del projecte dels Usuaris. 

Es poden diferenciar quatre grans agrupacions de requisits funcionals: 

Projectes: Els usuaris podran, donat un model descrit en format XMI (creat i exportat 

amb l’eina ArgoUML): 

o Crear un projecte a partir del fitxer. 

o Obrir-ne un d’existent. 

o Modificar-lo. 

o Eliminar-lo. 

Consulta de dades: Els usuaris podran, donat un projecte existent, consultar les seves 

dades i les del model associat: 

o Entitats UML del model. 

o Restriccions OCL del model. 

o Esdeveniments que es poden executar. 

o Esdeveniments executats. 

o Imatge del diagrama del model, si n’hi ha. 

 Base d’informació: Els usuaris podran consultar i modificar l’estat de la base 

d’informació d’un projecte existent: 

o Consultar les instàncies de cada entitat del model. 

o Afegir-ne de noves. 

o Editar els atributs de les existents. 

o Eliminar-les. 

o Omplir la base d’informació a partir d’un fitxer. 

o Buidar la base d’informació. 

Execució d’esdeveniments: Els usuaris podran executar conjunts d’esdeveniments 

sobre la base d’informació del model o simular la seva execució, que en ambdós casos 

resultarà en la comprovació de les restriccions d’integritat del model. L’usuari podrà 

consultar quines restriccions d’integritat no es compleixen donat un conjunt 

d’esdeveniments a executar. 

o Afegir i treure esdeveniments de la cua d’execució. 

o Simular els esdeveniments en cua. 

o Executar els esdeveniments en cua. 
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3.5 Requisits de qualitat 

3.5.1 Requisits d’usabilitat i humanitat 

Requisit #1 

Descripció 
El sistema ha de tenir una interfície simple, amb les mínimes opcions 
possibles per tal de dirigir els passos de l’usuari i facilitar-ne l’ús. 

Justificació 
El sistema està pensat per a ser una eina de suport, i per tant ha de facilitar la 
vida a l’usuari i la seva corba d’aprenentatge ha de ser el més baixa possible. 

Criteri de 
satisfacció 

El sistema té un baix nombre d’opcions en tot moment. El grup de recerca 
accepta el grau de simplicitat de la interfície del sistema. 

Prioritat Mitja 

 

Requisit #2 

Descripció 
El sistema ha de mostrar a l’usuari les dades carregades en tot moment i 
l’estat d’aquestes. 

Justificació 
Cal que l’usuari sigui conscient de quines dades està modificant en tot 
moment. 

Criteri de 
satisfacció 

El sistema mostra en tot moment l’esquema conceptual, la base d’informació 
i el conjunt d’esdeveniments que hi ha executats i pendents d’execució. 

Prioritat Alta 

 

Requisit #3 

Descripció El sistema ha d’estar en anglès. 

Justificació 
Per a que el sistema tingui major acceptació entre grups de recerca i personal 
docent cal fer que almenys estigui disponible en anglès per a que el puguin 
utilitzar professors i investigadors internacionals. 

Criteri de 
satisfacció 

La interfície del sistema està íntegrament en anglès. 

Prioritat Mitja 
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Requisit #4 

Descripció 
El sistema s’ha de poder utilitzar sense rebre formació prèvia per al seu ús, 
apart del manual d’usuari. 

Justificació 
Els usuaris han de poder utilitzar el sistema de forma immediata, sense un 
procés de formació previ. 

Criteri de 
satisfacció 

El grup de recerca no requereix de formació per a la utilització del sistema i 
confirma que el manual d’usuari conté informació suficient. 

Prioritat Mitja 

 

Requisit #5 

Descripció El sistema ha de tenir un registre lingüístic formal i tècnic. 

Justificació 
Els usuaris han de treballar amb un llenguatge precís, no ambigu i 
convencional per al seu camp de treball. 

Criteri de 
satisfacció 

El grup de recerca dóna el vist-i-plau al llenguatge utilitzat pel sistema. 

Prioritat Mitja 

 

3.5.2 Requisits de rendiment i escalabilitat 

Requisit #6 

Descripció El sistema ha d’efectuar operacions repetibles sota les mateixes condicions. 

Justificació 
Les operacions que se li demanaran al sistema són de caire determinista i per 
tant han de produir els mateixos resultats cada vegada que s’executin amb 
les mateixes dades d’entrada. 

Criteri de 
satisfacció 

Es superen els tests de repetició de resultats. 

Prioritat Alta 
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Requisit #7 

Descripció 
El sistema ha d’informar l’usuari dels errors que es produeixin en executar les 
operacions que se li demanin i continuar en funcionament. 

Justificació 
Els usuaris han de saber quines operacions causen errors i han de poder 
seguir utilitzant el sistema després d’aquests. 

Criteri de 
satisfacció 

Es passen els tests d’errors. El grup de recerca dóna la seva aprovació al 
funcionament del sistema. 

Prioritat Mitja 

 

Requisit #8 

Descripció 
El sistema ha de ser capaç de treballar amb un esquema conceptual de fins a 
500 classes i associacions, una base d’informació de fins a 10000 instàncies i 
un conjunt d’esdeveniments de fins a 3000 esdeveniments. 

Justificació 
Cal que el sistema pugui treballar amb esquemes conceptuals grans, que són 
els que necessiten eines automàtiques de suport als dissenyadors. 

Criteri de 
satisfacció 

El sistema funciona amb normalitat amb esquemes conceptuals i bases 
d’informació de les mides indicades. 

Prioritat Alta 

 

Requisit #9 

Descripció 
El sistema ha de ser fàcilment ampliable amb noves funcionalitats per altres 
desenvolupadors. 

Justificació 
El sistema forma part d’una línia de recerca que busca ampliar-la en el futur 
amb altres funcionalitats. 

Criteri de 
satisfacció 

El codi està degudament comentat i utilitza convencions i estàndards. El 
grup de recerca troba factible ampliar el sistema en el futur 

Prioritat Alta 

 

 



 

4 Especificació 

4.1 Casos d’ús 

 

Figura 3
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Figura 2: Casos d'ús de projecte. 

3: Casos d'ús de consulta dels elements del model. 

 

 

 



 

Figura 

 

Figura 
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Figura 4: Casos d'ús de la base d'informació. 

Figura 5: Casos d'ús de l’execució d'esdeveniments. 
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4.1.1 Casos d’ús de projecte 

Cas d’ús #1 . Crear projecte 

Actor Usuari 

Precondició Cap. 

Disparador L’usuari vol crear un nou projecte. 

Escenari 
principal 

1. L’usuari escull l’opció de crear un nou projecte. 

2. El sistema mostra un diàleg demanant les dades del nou projecte. 

3. L’usuari introdueix el nom del projecte, la ruta a l’arxiu .xmi del model 

i, opcionalment, la ruta a la imatge del diagrama del model. 

4. El sistema comprova que no existeix cap projecte amb aquest nom. 

5. El sistema crea el nou projecte a partir de l’arxiu .xmi indicat. 

6. El sistema mostra les dades del projecte. 

Extensions 

3.a. L’usuari cancel·la l’operació: 

3.a.1. Acaba el cas d’ús. 

5.a. Ja existeix a la base de dades un projecte amb aquest nom: 

5.a.1. El sistema mostra un missatge dient que ja existeix un projecte 

amb aquest nom. 

5.a.2. L’usuari modifica el nom i es torna al pas 4. 

 

Cas d’ús #2 . Obrir projecte 

Actor Usuari 

Precondició Cap. 

Disparador L’usuari vol obrir un projecte existent. 

Escenari 
principal 

1. L’usuari escull l’opció d’0brir un projecte. 

2. El sistema mostra la llista de projectes existents. 

3. L’usuari escull un element de la llista i prem Obrir. 

4. El sistema mostra les dades del projecte. 

Extensions 

3.a. L’usuari veu que el projecte que busca no està a la llista i prem Crear: 

3.a.1. Acaba el cas d’ús actual i comença el cas d’ús Crear Projecte. 

3.b. L’usuari cancel·la l’operació: 

3.b.1. Acaba el cas d’ús. 
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Cas d’ús #3 . Canviar diagrama del projecte 

Actor Usuari 

Precondició Hi ha un projecte obert. 

Disparador L’usuari vol canviar la imatge del diagrama del model del projecte. 

Escenari 
principal 

1. L’usuari escull l’opció de canviar la imatge del diagrama del projecte. 

2. El sistema mostra un diàleg per escollir el nou fitxer d’imatge. 

3. L’usuari escull el fitxer desitjat i prem Acceptar. 

4. El sistema actualitza les dades del projecte i mostra el diagrama 

(Consultar diagrama del model). 

Extensions 
3.a. L’usuari cancel·la l’operació: 

3.a.1. Acaba el cas d’ús. 

 

Cas d’ús #4 . Eliminar projecte 

Actor Usuari 

Precondició Hi ha un projecte obert. 

Disparador L’usuari vol eliminar un projecte existent. 

Escenari 
principal 

1. L’usuari escull l’opció d’eliminar el projecte. 

2. El sistema mostra un diàleg de confirmació. 

3. L’usuari confirma l’eliminació del projecte. 

4. El sistema elimina les dades del projecte i del model associat, així com 

la seva base d’informació. 

Extensions 
3.a. L’usuari cancel·la l’operació: 

3.a.1. Acaba el cas d’ús. 

 

4.1.2 Casos d’ús de consulta dels elements del model 

Cas d’ús #5 . Consultar diagrama del model 

Actor Usuari 

Precondició Hi ha un projecte obert i el projecte té una imatge associada. 

Disparador L’usuari vol veure el diagrama del model del projecte. 
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Escenari 
principal 

1. L’usuari selecciona la pestanya Diagram. 

2. El sistema mostra la imatge corresponent al fitxer indicat al projecte. 

Extensions 

2.a. Si el fitxer indicat al projecte no és un fitxer vàlid o si no es pot llegir 

com a imatge: 

2.a.1. El sistema no mostra la imatge. 

 

Cas d’ús #6 . Consultar BI del model 

Actor Usuari 

Precondició Hi ha un projecte obert. 

Disparador 
L’usuari vol consultar les entitats i les instàncies de la base d’informació 

del model del projecte. 

Escenari 
principal 

1. L’usuari selecciona la pestanya UML Entities. 

2. El sistema mostra un llistat de les entitats UML del model (classes, 

associacions i classes associatives) amb el nom i tipus de cada una. 

3. L’usuari selecciona un element de la llista. 

4. El sistema mostra una taula amb les instàncies de l’entitat existents a 

la base d’informació. 

Extensions - 

 

Cas d’ús #7 . Consultar esdeveniments del model 

Actor Usuari 

Precondició Hi ha un projecte obert. 

Disparador 
L’usuari vol consultar els esdeveniments que es poden executar sobre el 

model del projecte. 

Escenari 
principal 

1. L’usuari selecciona la pestanya Events. 

2. El sistema mostra un llistat de tots els esdeveniments que es poden 

executar per al model. 

3. L’usuari selecciona un element de la llista. 

4. El sistema mostra una taula amb els atributs, el seu tipus i el seu valor 

(a omplir per l’usuari) de l’esdeveniment triat. 

Extensions - 

 

 



30 
 

Cas d’ús #8 . Consultar restriccions del model 

Actor Usuari 

Precondició Hi ha un projecte obert. 

Disparador L’usuari vol consultar les restriccions del model del projecte. 

Escenari 
principal 

1. L’usuari selecciona la pestanya Constraints. 

2. El sistema mostra un llistat de les restriccions d’integritat del model 

que s’han traduït com a restriccions lògiques. 

3. L’usuari selecciona un element de la llista. 

4. El sistema mostra la restricció OCL textual, la seva traducció lògica 

(EDC) i la consulta SQL que s’ha creat per a comprovar-la. 

Extensions - 

 

Cas d’ús #9 . Consultar esdeveniments executats 

Actor Usuari 

Precondició Hi ha un projecte obert. 

Disparador 
L’usuari vol consultar els esdeveniments que s’han executat sobre la base 

d’informació del model del projecte. 

Escenari 
principal 

1. L’usuari selecciona la pestanya Executed Events. 

2. El sistema mostra un llistat dels esdeveniments executats sobre el 

model (amb els seus valors) en ordre d’execució. 

Extensions - 

 

4.1.3 Casos d’ús de la base d’informació 

Cas d’ús #10 . Omplir BI des d’arxiu 

Actor Usuari 

Precondició Hi ha un projecte obert. 

Disparador 
L’usuari vol omplir la base d’informació del model del projecte a partir 

d’un script SQL. 
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Escenari 
principal 

1. L’usuari escull l’opció d’omplir la base de dades des d’un arxiu. 

2. El sistema mostra un diàleg per escollir el fitxer (de tipus .sql). 

3. L’usuari escull el fitxer desitjat i prem Acceptar. 

4. El sistema executa a la base de dades del projecte les instruccions que 

hi hagi al fitxer indicat. 

5. El sistema mostra un missatge informant de la finalització amb èxit o 

errors de l’operació. 

Extensions 
3.a. L’usuari cancel·la l’operació: 

3.a.1. Acaba el cas d’ús. 

 

Cas d’ús #11 . Buidar BI 

Actor Usuari 

Precondició Hi ha un projecte obert. 

Disparador L’usuari vol buidar la base d’informació del model del projecte. 

Escenari 
principal 

1. L’usuari escull l’opció de buidar la base de dades del projecte. 

2. El sistema mostra un diàleg de confirmació. 

3. L’usuari confirma l’eliminació de les dades de la BI. 

4. El sistema elimina totes les instàncies de la BI. 

Extensions 
3.a. L’usuari cancel·la l’operació: 

3.a.1. Acaba el cas d’ús. 

 

Cas d’ús #12 . Afegir instància a la BI 

Actor Usuari 

Precondició Hi ha un projecte obert. 

Disparador L’usuari vol afegir una instància d’una entitat UML a la BI del model. 

Escenari 
principal 

1. Consultar BI del model. 

2. L’usuari prem el botó Afegir (un cop ha seleccionat l’entitat desitjada). 

3. El sistema mostra un diàleg amb una taula demanant els valors dels 

atributs de la nova entitat, a omplir per l’usuari. 

4. L’usuari omple la taula i prem Acceptar. 

5. El sistema comprova que no es violi cap restricció de clau primària 

(que no hi hagi ja un esdeveniment en cua amb la mateixa clau 

primària i que no existeixi cap instància a la BI amb la mateixa clau). 

6. El sistema crea i posa en cua els esdeveniments associats necessaris 

per a la creació de la nova instància. 
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Extensions 

4.a. L’usuari cancel·la l’operació: 

4.a.1. Acaba el cas d’ús. 

6.a. Es viola alguna restricció de clau primària: 

6.a.1. El sistema mostra un missatge d’error i acaba el cas d’ús. 

 

Cas d’ús #13 . Editar instància de la BI 

Actor Usuari 

Precondició Hi ha un projecte obert. 

Disparador 
L’usuari vol modificar els atributs d’una instància d’una entitat UML de la 

BI del model. 

Escenari 
principal 

1. Consultar BI del model. 

2. L’usuari selecciona la instància a modificar (un cop ha seleccionat 

l’entitat desitjada). 

3. L’usuari prem Editar. 

4. El sistema mostra un diàleg amb una taula mostrant els valors actuals 

dels atributs de la instància, a modificar per l’usuari. 

5. L’usuari modifica els valors que desitja i prem Acceptar. 

6. El sistema comprova que no es violi cap restricció de clau primària 

(que no hi hagi ja un esdeveniment en cua amb la mateixa clau 

primària). 

7. El sistema crea i posa en cua els esdeveniments associats necessaris 

per a la modificació dels atributs. 

Extensions 

2.a. No hi ha cap instància a la BI per a l’entitat seleccionada: 

2.a.1. Acaba el cas d’ús. 

5.a. L’usuari cancel·la l’operació: 

5.a.1. Acaba el cas d’ús. 

7.a. Es viola alguna restricció de clau primària: 

7.a.1. El sistema mostra un missatge d’error i acaba el cas d’ús. 

 

Cas d’ús #14 . Eliminar instància de la BI 

Actor Usuari 

Precondició Hi ha un projecte obert. 

Disparador L’usuari vol eliminar una instància d’una entitat UML de la BI del projecte. 



33 
 

Escenari 
principal 

1. Consultar BI del model. 

2. L’usuari selecciona la instància a eliminar (un cop ha seleccionat 

l’entitat desitjada). 

3. L’usuari prem Eliminar. 

4. El sistema mostra un diàleg de confirmació. 

5. L’usuari confirma l’eliminació de la instància. 

6. El sistema comprova que no es violi cap restricció de clau primària 

(que no hi hagi ja un esdeveniment en cua amb la mateixa clau 

primària i que existeixi una instància a la BI amb la mateixa clau 

primària). 

7. El sistema crea i posa en cua els esdeveniments associats necessaris 

per a l’eliminació de la instància. 

Extensions 

2.a. No hi ha cap instància a la BI per a l’entitat seleccionada: 

2.a.1. Acaba el cas d’ús. 

5.a. L’usuari cancel·la l’operació: 

5.a.1. Acaba el cas d’ús. 

7.a. Es viola alguna restricció de clau primària: 

7.a.1. El sistema mostra un missatge d’error i acaba el cas d’ús. 

 

4.1.4 Casos d’ús de l’execució d’esdeveniments 

Cas d’ús #15 . Consultar esdeveniments en cua 

Actor Usuari 

Precondició Hi ha un projecte obert. 

Disparador - 

Escenari 
principal 

1. El sistema mostra en tot moment un llistat dels esdeveniments en cua 

d’execució (del projecte obert) amb els seus paràmetres. 

Extensions - 

 

Cas d’ús #16 . Encuar esdeveniment 

Actor Usuari 

Precondició Hi ha un projecte obert. 

Disparador L’usuari vol posar en cua un esdeveniment individual de forma explícita. 
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Escenari 
principal 

1. Consultar esdeveniments del model. 

2. L’usuari omple la taula de paràmetres de l’esdeveniment escollit i 

prem Afegir. 

3. El sistema comprova que no es viola cap restricció de clau primària 

(que no hi ha cap esdeveniment en cua amb la mateixa clau primària, 

que si l’esdeveniment és d’inserció, la instància no existeix, i que si és 

d’eliminació, la instància existeix). 

4. El sistema crea i posa en cua l’esdeveniment amb els paràmetres 

indicats. 

Extensions 
4.a. Es viola alguna restricció de clau primària: 

4.a.1. El sistema mostra un missatge d’error i acaba el cas d’ús. 

 

Cas d’ús #17 . Desencuar esdeveniment 

Actor Usuari 

Precondició Hi ha un projecte obert. 

Disparador L’usuari vol treure un esdeveniment de la cua d’esdeveniments a executar. 

Escenari 
principal 

1. Consultar esdeveniments en cua. 

2. L’usuari selecciona de la llista l’esdeveniment que vol treure de la cua. 

3. L’usuari prem Eliminar. 

4. El sistema elimina l’esdeveniment de la cua i actualitza la llista. 

Extensions 
2.a. No hi ha esdeveniments en cua: 

2.a.1. Acaba el cas d’ús. 

 

Cas d’ús #18 . Desencuar tots els esdeveniments 

Actor Usuari 

Precondició Hi ha un projecte obert. 

Disparador L’usuari vol buidar la cua d’esdeveniments a executar. 

Escenari 
principal 

1. Consultar esdeveniments en cua. 

2. L’usuari prem Buidar Llista. 

3. El sistema elimina de la cua tots els esdeveniments encuats i 

actualitza la llista. 

Extensions - 
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Cas d’ús #19 . Simular esdeveniments en cua 

Actor Usuari 

Precondició Hi ha un projecte obert. 

Disparador L’usuari vol simular l’execució dels esdeveniments en cua. 

Escenari 
principal 

1. Consultar esdeveniments en cua. 

2. L’usuari prem Simular. 

3. El sistema comprova si es compleixen totes les restriccions d’integritat 

del model donats els esdeveniments en cua. 

4. El sistema mostra un missatge a l’usuari informant que no s’ha violat 

cap restricció d’integritat. 

Extensions 

4.a. Es viola alguna restricció d’integritat: 

4.a.1. El sistema mostra un missatge informant a l’usuari de la llista de 

restriccions d’integritat violades. 

4.a.2. Consultar restriccions del model (es mostra seleccionada la 

primera restricció d’integritat de la llista de restriccions 

violades). 

 

Cas d’ús #20 . Executar esdeveniments en cua 

Actor Usuari 

Precondició Hi ha un projecte obert. 

Disparador L’usuari vol executar els  esdeveniments en cua. 

Escenari 
principal 

1. Consultar esdeveniments en cua. 

2. L’usuari prem Executar. 

3. El sistema comprova si es compleixen totes les restriccions d’integritat 

del model donats els esdeveniments en cua. 

4. El sistema executa els esdeveniments en cua, actualitzant la BI i les 

vistes associades. 

5. El sistema desencua els esdeveniments executats i els afegeix a la 

llista d’esdeveniments executats amb l’ordre d’execució corresponent. 

6. El sistema mostra un missatge informant de l’èxit de l’operació. 

Extensions 

4.a. Es viola alguna restricció d’integritat del model: 

4.a.1. El sistema mostra un missatge a l’usuari informant de les 

restriccions d’integritat violades. 

4.a.2. Consultar restriccions del model (es mostra la primera restricció 

de la llista de restriccions violades). 



 

4.2 Model conceptual 

4.2.1 Diagrama 

4.2.2 Restriccions 

o Cada id ha de ser únic dins la classe on es troba.

o El name d’un UMLAttribute ha de ser únic per a una mateixa UMLEntity.

o El Project d’un Event ha de ser el mateix que el de la seva UMLEntity.

o La UMLEntity de l

l’Event. 

o (De les dues anteriors) 

UMLEntity del seu UMLAttribute.

o El Project de la UMLEntity de l’UMLAttribute d’un UMLAttributeValue ha de 

ser el mateix que el del seu l’ExecutionEvent.

o El conjunt d’attributes

contingut en el conjunt format pels 

l’ExecutionEvent i el seu 
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Figura 6: Model conceptual del sistema. 

ha de ser únic dins la classe on es troba. 

d’un UMLAttribute ha de ser únic per a una mateixa UMLEntity.

Project d’un Event ha de ser el mateix que el de la seva UMLEntity.

l’UMLAttribute d’un Event ha de ser la mateixa que la de 

(De les dues anteriors) El Project d’un Event ha de ser el mateix que el de la 

UMLAttribute. 

la UMLEntity de l’UMLAttribute d’un UMLAttributeValue ha de 

ser el mateix que el del seu l’ExecutionEvent. 

attributes dels values d’un ExecutionEvent ha de ser igual o estar 

contingut en el conjunt format pels attributes de la UMLEntity de l’Event de 

l’ExecutionEvent i el seu umlAttribute si en té. 

 

d’un UMLAttribute ha de ser únic per a una mateixa UMLEntity. 

Project d’un Event ha de ser el mateix que el de la seva UMLEntity. 

UMLAttribute d’un Event ha de ser la mateixa que la de 

El Project d’un Event ha de ser el mateix que el de la 

la UMLEntity de l’UMLAttribute d’un UMLAttributeValue ha de 

d’un ExecutionEvent ha de ser igual o estar 

de la UMLEntity de l’Event de 
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4.2.3 Descripció 

Project 

L’element principal del sistema. Representa un projecte de l’usuari que descriu un 

model conceptual i guarda el registre dels seus components i l’estat de la seva base 

d’informació. 

o id: identificador de l’objecte per a usos interns del sistema. 

o idName: nom que el sistema utilitza per a referenciar la base de dades del 

model, tot en minúscules i sense espais. 

o displayName: nom original que dóna l’usuari al projecte i que es mostra a 

l’aplicació com a nom del projecte. 

o xmiFileName: ruta de l’arxiu .xmi utilitzat per a crear el projecte. 

o imageFileName: ruta de la imatge del projecte amb el diagrama del model 

(opcional). 

o createdAt: data de creació del projecte. 

o updatedAt: data d’última modificació del projecte. 

EDC 

Representa cada una de les sentències lògiques que s’han obtingut de la traducció de 

les restriccions d’integritat del model. Cada projecte té un conjunt propi d’EDCs. 

o id: identificador de l’objecte per a usos interns del sistema. 

o ocl: descripció textual de la restricció d’integritat. 

o edc: sentència lògica que descriu la restricció en funció d’instàncies i 

esdeveniments. 

o sql: sentència SQL resultant de la traducció de l’EDC que s’executarà per a 

validar la restricció. 

UMLEntity 

Representa una entitat UML del model, que pot ser una classe, una associació o una 

classe associativa. Cada projecte té un conjunt propi d’entitats UML. 

o id: identificador de l’objecte per a usos interns del sistema. 

o name: nom de l’entitat UML. 

o type: tipus d’entitat (classe, associació o classe associativa). 
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UMLAttribute 

Representa un atribut d’una entitat UML del model. Cada entitat UML té un conjunt 

propi d’atributs UML. 

o id: identificador de l’objecte per a usos interns del sistema. 

o name: nom de l’atribut. 

o type: tipus de dades de l’atribut (string, int, boolean, etc). 

o isPK: valor booleà que indica si l’atribut és o forma part de la clau primària de 

l’entitat o no. 

Event 

Representa un dels esdeveniments que es pot executar sobre la base d’informació del 

model. Cada projecte té un conjunt propi d’esdeveniments. Un esdeveniment està 

sempre associat a una entitat UML, i opcionalment a un atribut UML. 

o id: identificador de l’objecte per a usos interns del sistema. 

o name: nom de l’esdeveniment. Atribut calculat, s’obté a partir del tipus de 

l’esdeveniment i del nom de la seva UMLEntity. 

o type: tipus d’esdeveniment (inserció o eliminació). 

ExecutionEvent 

Representa una instància concreta d’un esdeveniment amb un conjunt de valors per a 

la seva execució, corresponents als atributs de l’entitat UML de l’esdeveniment (i al 

seu atribut UML si en té). Un esdeveniment d’execució existeix per a un projecte 

concret i un dels seus esdeveniments. 

o id: identificador de l’objecte per a usos interns del sistema. 

o order: ordre d’execució de l’esdeveniment dins el projecte (o zero si no s’ha 

executat encara i està en cua). 

UMLAttributeValue 

Representa una instància d’un atribut UML del model amb un valor concret, necessari 

per a la definició del conjunt de valors d’un esdeveniment d’execució. 

o id: identificador de l’objecte per a usos interns del sistema. 

o value: valor que pren l’atribut UML en el cas de l’execució d’un esdeveniment 

concret. 
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4.3 Model de comportament 

4.3.1 Crear Projecte 

 

existeixProjecte (nom : String) 

pre:  - 

post:  es retorna cert si existeix un projecte amb el nom indicat o fals si no existeix. 

 

crearProjecte (nom : String, xmi : String, imatge : String) 

pre:  no existeix cap projecte amb el mateix nom. 

post:  es crea un projecte amb el nom, xmi i imatge indicats i es mostren les dades extretes 
del fitxer xmi. 

4.3.2 Obrir Projecte 

 

llistarProjectes () 

pre:  - 

post:  es retorna un llistat amb els projectes existents al sistema. 
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obrirProjecte (id : Integer) 

pre:  existeix un projecte amb el id indicat. 

post:  es mostren les dades del projecte amb el id indicat. 

 

4.3.3 Modificar Imatge del Projecte 

 

modificarImatgeProjecte (projecte : Project, imatge : String) 

pre:  existeix el projecte. 

post:  es modifica la imatge del projecte amb el valor imatge i es mostra la nova imatge. 

4.3.4 Eliminar Projecte 
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eliminarProjecte (projecte : Projecte) 

pre:  existeix el projecte. 

post:  s’elimina el projecte i la seva base d’informació associada. 

 

4.3.5 Consultar Diagrama del Model 

 

consultarDiagrama (projecte : Project) 

pre:  existeix el projecte i aquest té una imatge associada. 

post:  es mostra la imatge del projecte. 

4.3.6 Consultar Base d’Informació del Model 
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consultarEntitatsUML (projecte : Project) 

pre:  existeix el projecte. 

post:  es retorna el llistat amb les entitats UML del model associat al projecte. 

 

consultarInstancies (projecte : Project, entitat : UMLEntity) 

pre:  existeix el projecte i existeix l’entitat UML dins el projecte. 

post:  es mostra un llistat amb les instàncies de l’entitat del projecte. 

4.3.7 Consultar Esdeveniments del Model 

 

consultarEsdeveniments (projecte : Project) 

pre:  existeix el projecte. 

post:  es mostra el llistat d’esdeveniments que es poden executar sobre el projecte. 
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4.3.8 Consultar Restriccions del Model 

 

consultarRestriccions (projecte : Project) 

pre:  existeix el projecte. 

post:  es mostra el llistat de restriccions d’integritat del model associat al projecte. 

4.3.9 Consultar Esdeveniments Executats 

 

consultarEsdevenimentsExecutats (projecte : Project) 

pre:  existeix el projecte. 

post:  es mostra el llistat d’esdeveniments executats sobre el projecte en ordre d’execució. 
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4.3.10 Omplir Base d’Informació des d’arxiu 

 

omplirBaseInformacio (projecte : Project, arxiuSQL : String) 

pre:  existeix el projecte i la seva base de dades associada, i existeix l’arxiu arxiuSQL i aquest 
conté comandes SQL. 

post:  s’executen les comandes SQL que conté l’arxiuSQL sobre la base de dades del model 
del projecte. 

4.3.11 Buidar Base d’Informació 

 

buidarBaseInformacio (projecte : Project) 

pre:  existeix el projecte i la seva base de dades associada. 

post:  es buiden totes les taules de la base de dades associada al projecte. 
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4.3.12 Afegir Instància a la BI 

 

afegirInstancia(projecte : Project, entitat : UMLEntity, valors : List<UMLAttributeValue>) 

pre:  existeix el projecte, existeix l’entitat dins el projecte i els valors corresponen als atributs 
de l’entitat. 

post:  es creen i encuen els esdeveniments d’execució necessaris per a crear una nova 
instància de l’entitat a la base de dades del projecte amb els valors indicats. 

 

4.3.13 Editar Instància de la BI 
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editarInstancia (projecte : Project, entitat : UMLEntity, instància : 
List<UMLAttributeValue>, valors : List<UMLAttributeValue>) 

pre:  existeix el projecte, existeix l’entitat dins el projecte, existeix la instància de l’entitat i 
els valors corresponen als atributs de l’entitat. 

post:  es creen i encuen els esdeveniments d’execució necessaris per a modificar els valors 
dels atributs de la instància de l’entitat a la base de dades del projecte i actualitzar-los 
amb els nous valors. 

 

4.3.14 Eliminar Instància de la BI 

 

eliminarInstancia (projecte : Project, entitat : UMLEntity, instància : 
List<UMLAttributeValue>) 

pre:  existeix el projecte, existeix l’entitat dins el projecte i existeix la instància de l’entitat. 

post:  es creen i encuen els esdeveniments dexecució necessaris per a eliminar la instància 
de l’entitat de la base de dades del projecte. 
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4.3.15 Consultar Esdeveniments En Cua 

 

consultarEsdevenimentsEnCua (projecte : Project) 

pre:  existeix el projecte. 

post:  es mostra el llistat d’esdeveniments en cua d’execució per al projecte. 

4.3.16 Encuar Esdeveniment 

 

encuarEsdeveniment  (projecte : Project, esdeveniment : Event, valors : 
List<UMLAttributeValue>) 

pre:  existeix el projecte, existeix l’esdeveniment i els valors corresponen als atributs de 
l’entitat de l’esdeveniment i al seu atribut si en té. 

post:  s’afegeix l’esdeveniment a la cua d’esdeveniments a executar per al projecte amb el 
conjunt de valors indicat. 
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4.3.17 Desencuar Esdeveniment 

 

desencuarEsdeveniment  (projecte : Project, esdeveniment : Event) 

pre:  existeix el projecte i existeix l’esdeveniment a la cua d’esdeveniments a executar. 

post:  s’elimina l’esdeveniment de la cua d’esdeveniments a executar per al projecte. 

4.3.18 Desencuar Tots els Esdeveniments 

 

desencuarTotsEsdeveniments  (projecte : Project) 

pre:  existeix el projecte. 

post:  es buida la cua d’esdeveniments a executar per al projecte. 
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4.3.19 Simular Esdeveniments En Cua 

 

simularEsdevenimentsEnCua  (projecte : Project) 

pre:  existeix el projecte. 

post:  es simula l’execució dels esdeveniments en cua d’execució per al projecte, comprovant 
que es compleixen totes les restriccions d’integritat del model, i mostrant quines no 
en cas negatiu. 

4.3.20 Executar Esdeveniments En Cua 

 

executarEsdevenimentsEnCua  (projecte : Project) 

pre:  existeix el projecte. 

post:  es comprova que es els esdeveniments en cua d’execució per al projecte compleixen 
totes les restriccions d’integritat del model. En cas negatiu es mostra quines no, i en 
cas positiu s’executen els esdeveniments en cua i es buida la cua. 



 

5 Disseny 

5.1 Arquitectura 

Aquesta aplicació presenta una arquitectura típica en 

dades. Aquesta estructura permet separar al màxim la lògica de negoci de la interfície 

gràfica de l’aplicació i de la persistència de les dades. Permet, fins i tot, tractar cada 

capa com si fos un projecte separat, com s’ha fet, en pa

capes de domini i presentació s’ha

al final del procés. 

 

 

La separació de la capa de dades en aquest projecte no

precisament la lògica de negoci està fortament lligada amb les consultes a base de 

dades, però tot i així l’hem 

convenció. Hem intentat mantenir separades també les dues parts de ba

que té el projecte: la que hem anomenat 

model de domini del sistema

dels models UML o projectes
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Aquesta aplicació presenta una arquitectura típica en 3 capes: presentació, domini i 

dades. Aquesta estructura permet separar al màxim la lògica de negoci de la interfície 

gràfica de l’aplicació i de la persistència de les dades. Permet, fins i tot, tractar cada 

capa com si fos un projecte separat, com s’ha fet, en part, en aquest projecte, on l

presentació s’han desenvolupat amb eines diferents

Figura 7: Arquitectura en 3 capes. 

La separació de la capa de dades en aquest projecte no era essencial, perquè 

precisament la lògica de negoci està fortament lligada amb les consultes a base de 

dades, però tot i així l’hem mantingut el més separada possible per coherència i 

convenció. Hem intentat mantenir separades també les dues parts de ba

que té el projecte: la que hem anomenat estàtica (que correspon als elements del 

sistema) i la dinàmica (que correspon a les bases de d’informació 

o projectes). 

presentació, domini i 

dades. Aquesta estructura permet separar al màxim la lògica de negoci de la interfície 

gràfica de l’aplicació i de la persistència de les dades. Permet, fins i tot, tractar cada 

, en aquest projecte, on les 

diferents i s’han fusionat 

 

era essencial, perquè 

precisament la lògica de negoci està fortament lligada amb les consultes a base de 

el més separada possible per coherència i 

convenció. Hem intentat mantenir separades també les dues parts de bases de dades 

(que correspon als elements del 

(que correspon a les bases de d’informació 
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5.2 Tecnologia 

5.2.1 Java 

L’existència de la llibreria que tradueix un model UML en format XMI a Java ens ha fet 

escollir Java com el llenguatge de programació a utilitzar, per raons òbvies de 

compatibilitat i facilitat d’integració. A més, Java és un dels llenguatges més coneguts 

pels desenvolupadors de l’aplicació, i per tant el cost d’adaptació i aprenentatge ha 

estat mínim en aquest aspecte. Java és un llenguatge de programació orientada a 

objectes que és compilat i executat en una màquina virtual Java, fet que permet 

l’execució d’aplicacions Java en qualsevol sistema operatiu que tingui Java instal·lat. 

5.2.2 Java Swing 

Per al desenvolupament de la interfície gràfica de l’aplicació s’ha triat utilitzar el 

toolkit Java Swing, un dels més coneguts i utilitzats per a aquesta finalitat en el món 

de Java. L’estètica de la presentació no era una prioritat en aquest projecte i per tant 

aquesta tecnologia s’ha triat exclusivament per la seva facilitat d’ús i àmplia 

documentació, i sobretot per la seva integració amb l’entorn de programació 

Netbeans, que proporciona una ajuda inestimable al desenvolupador. 

5.2.3 MySQL 

Per a les bases de dades s’ha decidit treballar amb MySQL per ser de codi obert, amb 

un alt grau d’estandardització, de fàcil ús i àmpliament conegut. S’ha triat entre altres 

candidats amb les mateixes aptituds (com PostgreSQL) per un major coneixement de 

la tecnologia per part dels desenvolupadors. 

5.2.4 Hibernate 

La persistència de les dades del projecte es gestiona a través de Hibernate ORM, una 

implementació de l’especificació de la Java Persistence API àmpliament coneguda i 

utilitzada. Permet la connexió directa dels elements del model de domini amb les 

taules de la base de dades del sistema i disposa de les funcions necessàries per a crear, 

actualitzar i eliminar elements de les classes del domini sense haver de gestionar les 

sessions i transaccions de la base de dades manualment. 

Evidentment, per a la part dinàmica de la capa de dades —la gestió de les bases de 

dades dels projectes— no hem pogut aprofitar-nos del framework Hibernate i hem 

hagut de treballar directament amb les funcions de manipulació de la base de dades 

que ens proporciona el driver (connector) de MySQL per a Java.  
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5.3 Patrons de disseny 

5.3.1 Controlador Façana 

El controlador façana permet usar un únic controlador com a únic punt d’entrada al 

sistema i és comú trobar-lo a aplicacions web i similars. En aquest projecte es fa servir 

un controlador façana a la capa de domini i un altre a la capa de presentació per tal de 

potenciar la separació entre les dues capes. És una opció factible perquè el nombre de 

casos d’ús del sistema és reduït i la feina que realitza aquest controlador (distribuir les 

peticions rebudes entre els serveis que les poden resoldre) és senzilla. 

5.3.2 MVC 

S’ha utilitzat, juntament amb el controlador façana, una versió personal del patró 

Model-Vista-Controlador (MVC). La part del Model es composa dels objectes del 

domini, la part de la Vista seria la part visible (en el nostre cas, els frames o finestres) i 

la part del Controlador és la que comunica la primera amb la segona i, generalment, la 

que conté la lògica de negoci. Aquest patró permet reforçar la separació entre les 

capes de presentació i domini, afegint a més una separació lògica dins la pròpia capa 

de domini entre els objectes del model i els controladors. 

En aquest projecte, com ja s’utilitza un controlador façana, als controladors 

corresponents al MVC els hem anomenat Services. El Controlador és el que es 

comunica amb la capa de presentació i els Services són els que fan de pont entre el 

model i la capa de dades. A més, tenim un controlador a la capa de presentació per a 

comunicar-se amb la capa de domini. 

Els objectes del Model (els que es mostren al Model del Domini en aquest mateix 

capítol)  no tenen cap lògica de negoci associada, només atributs i funcions d’accés i 

edició d’aquests atributs. 

5.3.3 Singleton 

Aquest patró de disseny és un dels més comuns i utilitzats en aplicacions Java. Permet 

la creació d’una única instància de la classe que es defineix com a singleton, de forma 

que es reutilitza l’objecte quan es necessita en comptes de crear-ne un de nou cada 

vegada. Permet reduir l’ús de memòria i la utilització de variables compartides a 

través de l’aplicació entre altres. En aquest projecte s’ha utilitzat en la creació del 

controlador de presentació. 
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5.3.4 DAO 

Un Data Access Object (DAO) és un interfície entre un objecte del model de domini i 

les seves funcions de persistència. D’aquesta manera, es pot treballar amb aquestes 

funcions des de la capa de domini sense conèixer els detalls de la capa de dades. 

Aquesta interfície (abstracta) pertany a la primera, mentre que la seva implementació 

es troba dins la segona. En aquest projecte s’utilitzen els DAO per a definir les funcions 

d’interacció amb la base de dades que tenen un nivell més de complicació que el save, 

update i delete habituals que ja implementa Hibernate. 

5.3.5 DTO 

Un Data Transfer Object (DTO)  és un objecte utilitzat per a transportar dades entre 

processos o sistemes sense que els dos hagin de compartir l’estructura interna del 

model de domini d’un d’ells. En aquest projecte s’utilitzen els DTOs per mostrar i 

manipular les dades dels objectes de domini a la capa de presentació, que en haver-se 

implementat com a dos projectes separats interactuen com si fossin sistemes remots. 

Així, tot i que la capa de domini treballa en tot moment amb els objectes de domini, el 

controlador de presentació s’encarrega de, mitjançant una sèrie de conversors, 

obtenir els DTOs corresponents per a transmetre’ls  a les vistes. 

  



 

5.4 Model de domini 

El model de domini de di

l’especificació, traduïnt la classe associativa corresponent als esdeveniments 

d’execució en l’estructura de classes que es mostra a la

Es mostren també les navegabilitats, que en llenguatges com Java on les associacions 

entre objectes són patents i naturals per al programador tenen una implementació 

directa i transparent. 
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El model de domini de disseny és molt similar al model conceptual presentat a 

l’especificació, traduïnt la classe associativa corresponent als esdeveniments 

d’execució en l’estructura de classes que es mostra a la Figura 8. 

Es mostren també les navegabilitats, que en llenguatges com Java on les associacions 

entre objectes són patents i naturals per al programador tenen una implementació 

Figura 8: Model de domini del sistema. 

 

sseny és molt similar al model conceptual presentat a 

l’especificació, traduïnt la classe associativa corresponent als esdeveniments 

Es mostren també les navegabilitats, que en llenguatges com Java on les associacions 

entre objectes són patents i naturals per al programador tenen una implementació 

 



 

5.5 Model de dades 

El model de dades de la base de dades que anomenem 

sistema, a diferència de les bases de dades dels models UML

“dinàmiques”) és una traducció directa del model de domini presentat en l’apartat 

anterior. Es fa ús dels recursos de les bases de dades relacionals com les claus foranes, 

tenint en compte que és Hibernate qui s’ocupa de gestionar les restriccions 

d’integritat del model. 

 

Figura 
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El model de dades de la base de dades que anomenem “estàtica

sistema, a diferència de les bases de dades dels models UML, que anomenem 

raducció directa del model de domini presentat en l’apartat 

anterior. Es fa ús dels recursos de les bases de dades relacionals com les claus foranes, 

tenint en compte que és Hibernate qui s’ocupa de gestionar les restriccions 

Figura 9: Model de dades del sistema, part estàtica. 

 

estàtica” (la pròpia del 

, que anomenem 

raducció directa del model de domini presentat en l’apartat 

anterior. Es fa ús dels recursos de les bases de dades relacionals com les claus foranes, 

tenint en compte que és Hibernate qui s’ocupa de gestionar les restriccions 
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5.6 Estructura de classes 

5.6.1 Packages 

Les classes del sistema s’estructuren en diversos packages, un per a cada una de les 3 

capes descrites, i un més amb classes d’utilitats. 
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5.6.2 Controladors 

Hi ha dos controladors al sistema: un per a la capa de presentació i un per a la capa de 

domini, que fan la funció de controladors façana (cada un del seu subsistema). 

El controlador de presentació, anomenat PresentationController, treballa amb una 

instància del de domini (una diferent per a cada projecte que es creï i/o s’obri), però 

aquest ignora l’existència del primer. 

El controlador de domini es diu ProjectController perquè el Project és l’entitat central 

del model i perquè guarda com a atribut de tipus Project el projecte amb què s’està 

treballant per a poder contestar ràpidament les peticions sobre atributs del projecte 

(ens saltem el pas de demanar-li al ProjectService, deixant a aquest la feina més 

complexa que els simples mètodes d’accés). 

 



 

5.6.3 Services 

Els serveis són els que contenen la lògica de negoci, totes aquelles funcions que no 

són d’accés a dades ni de distribució de peticions provinents de la capa de presentació.

Els serveis d’aquest projecte s’utilitzen de forma estàtica en to

però no són singletons perquè per a certes operacions es fan servir instàncies 

concretes d’alguns d’aquests per a compartir variables de classe durant al llarg d’un 

procés que pot requerir l’actuació de diverses funcions del 

traducció d’EDCs al EDCService, per exemple).

5.6.4 DTOs i Converters 

Per a la manipulació de les dades dels objectes de domini a les vistes de la capa de 

presentació, s’utilitzen uns objectes més simples amb la informació mínima necessàr

per a cada cas, els DTOs, i una sèrie de 

de domini. Al revés només és necessari 

executar, que és l’única informació que introdueix l’usuari i que viatja de la capa 

presentació cap a la de domini.
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són els que contenen la lògica de negoci, totes aquelles funcions que no 

són d’accés a dades ni de distribució de peticions provinents de la capa de presentació.

d’aquest projecte s’utilitzen de forma estàtica en totes les crides externes, 

però no són singletons perquè per a certes operacions es fan servir instàncies 

concretes d’alguns d’aquests per a compartir variables de classe durant al llarg d’un 

procés que pot requerir l’actuació de diverses funcions del servei (com és el cas de la 

traducció d’EDCs al EDCService, per exemple). 

 

Per a la manipulació de les dades dels objectes de domini a les vistes de la capa de 

presentació, s’utilitzen uns objectes més simples amb la informació mínima necessàr

, i una sèrie de conversors per a obtenir el DTO d’un objecte 

només és necessari en el cas dels valors dels esdeveniments a 

executar, que és l’única informació que introdueix l’usuari i que viatja de la capa 

presentació cap a la de domini. 

són els que contenen la lògica de negoci, totes aquelles funcions que no 

són d’accés a dades ni de distribució de peticions provinents de la capa de presentació. 

tes les crides externes, 

però no són singletons perquè per a certes operacions es fan servir instàncies 

concretes d’alguns d’aquests per a compartir variables de classe durant al llarg d’un 

(com és el cas de la 

 

Per a la manipulació de les dades dels objectes de domini a les vistes de la capa de 

presentació, s’utilitzen uns objectes més simples amb la informació mínima necessària 

per a obtenir el DTO d’un objecte 

en el cas dels valors dels esdeveniments a 

executar, que és l’única informació que introdueix l’usuari i que viatja de la capa de 
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5.7 Diagrames de seqüència 

A continuació es mostren els diagrames de seqüència de les operacions dels 

controladors que apareixen per a cada cas d’ús (les descrites al model de 

comportament). Es pot apreciar que totes les operacions van a parar o bé a un Service 

de la capa de Domini o bé a un Converter de la capa de Presentació, o bé són mètodes 

accessors d’objectes del Model. 

5.7.1 Create Project 

 

 

 

 



60 
 

5.7.2 Obrir Projecte 
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5.7.3 Modificar Diagrama del Projecte 

 

 

 

 

5.7.4 Eliminar Projecte 
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5.7.5 Consultar Diagrama 

 

5.7.6 Consultar Base d’Informació 
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5.7.7 Consultar Esdeveniments 

 

5.7.8 Consultar Restriccions 
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5.7.9 Consultar Esdeveniments Executats 

 

 

5.7.10 Omplir Base d’Informació 
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5.7.11 Buidar Base d’Informació 

 

5.7.12 Afegir Instància 

 



67 
 

 

 

 

5.7.13 Editar Instància 
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5.7.14 Eliminar Instància 
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5.7.15 Consultar Esdeveniments En Cua 

 

5.7.16 Encuar Esdeveniment 
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5.7.17 Desencuar Esdeveniment 
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5.7.18 Desencuar Tots els Esdeveniments 

 

5.7.19 Simular 
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5.7.20 Executar 
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6 Implementació 

La part més important del sistema és l’algorisme de traducció de restriccions 

d’integritat expressades com a predicats lògics (EDCs) en sentències de consulta SQL 

sobre una base de dades relacional. Aquesta traducció és la que permet comprovar si 

es compleixen les restriccions d’integritat del model en aplicar sobre la seva base 

d’informació un conjunt d’esdeveniments d’inserció i eliminació d’instàncies de les 

entitats del model. És el nucli de l’integrity checking que s’implementa en aquest 

projecte. 

En aquest capítol explicarem la base teòrica d’aquest procés de comprovació de les 

restriccions d’integritat i com s’ha implementat en el projecte. 

 

6.1 Base teòrica 

6.1.1 Què són i com s’obtenen les EDCs 

Com ja s’ha definit amb anterioritat, una EDC és una expressió lògica que descriu una 

de les maneres en què es pot violar una restricció d’integritat d’un model UML. Per a 

cada restricció d’integritat es poden obtenir vàries EDCs. Per a veure com són i com 

s’obtenen utilitzarem el petit model d’exemple que hem introduït a la Figura 1 

d’aquest document. 

A partir de la restricció de l’exemple, podem distingir el següent cas en què no es 

compleix: 

o Que hi hagi un metge que pertany a un equip crític i a un altre equip. 

En format lògic podríem traduir aquesta sentència com: 

Pertany(M, C) ˄ Pertany(M, E) 

és a dir, existeixen un Metge M i un Equip Crític C tals que el metge M Pertany a l’equip 

C, i a més, existeix un Equip Mèdic E tal que el metge M també Pertany a l’equip E. 

En aquest cas estem tenint en compte un estat concret de la base d’informació, però 

el què perseguim és comprovar que l’execució d’una operació mantindrà la 

consistència de la BI, així que els elements a tenir en compte són els elements de la 

base d’informació (metges, equips, pertinences...) i també els esdeveniments sobre 

aquesta (afegir / eliminar metge, afegir / eliminar equip, afegir / eliminar pertinença...). 
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Per a obtenir un resultat equivalent a l’anterior amb esdeveniments, cal tenir en 

compte que per a cada instància que surti a la sentència prèvia tenim dues opcions: 

que existeixi i que no l’eliminem o que no existeix i l’afegim. S’obtenen, doncs, 2k 

sentències lògiques resultants, on k és el nombre d’elements a la versió sense 

esdeveniments (2 en l’exemple). Cada una d’aquestes alternatives, traduïdes al format 

lògic, és una EDC. Cal descartar, però, les que no inclouen cap esdeveniment en 

positiu, ja que assumirem que cada estat de partida de la BI és consistent i només es 

vol comprovar l’efecte de l’execució d’esdeveniments. Per tant, si no hi ha 

esdeveniments, no es té en compte l’EDC resultant. 

Les EDCs resultants vàlides  de l’exemple serien: 

o Que existeixi Pertany(M,C) i no l’eliminem, i que no existeixi Pertany(M,E) i 

l’afegim: 

Pertany(M,C) ˄ ¬del_Pertany(M,C) ˄ ¬Pertany(M,E) ˄ ins_Pertany(M,E) 

o Que no existeixi Pertany(M,C) i l’afegim, i que sí existeixi Pertany(M,E) i no 

l’eliminem: 

¬Pertany(M,C) ˄ ins_Pertany(M,C) ˄ Pertany(M,E) ˄ ¬del_Pertany(M,E) 

o Que no existeixin ni Pertany(M,C) ni Pertany(M,E) i que afegim les dues: 

¬Pertany(M,C) ˄ ins_Pertany(M,C) ˄ ¬Pertany(M,E) ˄ ins_Pertany(M,E) 

 (el símbol ¬ indica la negació i el símbol ˄ indica la conjunció). 

6.1.2 L’algorisme de traducció 

Tal com es defineix al treball d’Oriol i Teniente [13], la traducció d’una EDC a una 

consulta SQL tindrà la forma bàsica següent: 

SELECT * 

FROM fromTransl(EDC) 

WHERE whereTransl(EDC) 

on les parts fromTransl(EDC) i whereTransl(EDC) s’obtenen amb un algorisme recursiu 

recorrent els diferents literals de l’EDC. 

Els literals d’una EDC són cada un dels elements d’aquesta que fan referència a una 

instància o esdeveniment. Per exemple ¬Pertany(M,C) i ins_Pertany(M,E) són dos dels 

literals de l’última EDC de l’apartat anterior, el primer negatiu i el segon positiu. 

També existeixen els built-in literals, que no fan referència a instàncies ni 

esdeveniments, sinó que són comparacions entre valors constants o variables 

concretes, com podria ser C <> E (l’equip crític C és diferent de l’equip mèdic E). 
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Aquest algorisme dóna per suposat que els literals de l’EDC estan ordenats de forma 

que els literals positius quedin els primers de la llista, després els negatius i per últim 

els built-in-literals. En ser un mètode recursiu, es tractarien en l’ordre invers i al cas 

base tindríem sempre un literal positiu, ja que una EDC ha de tenir sempre com a 

mínim un literal positiu. 

Traducció del Cas Base 

Al cas base, l’EDC es composa d’un sol literal, l1. Aquest literal és necessàriament 

positiu. La traducció és com segueix: 

fromTransl(l1) = sqlTable(l1) 

whereTransl(l1) = Ø 

on sqlTable(l1) ens dóna el nom de la taula corresponent al mapeig de l’entitat o 

atribut a què faci referència el literal l1. Es mostra el procés de mapeig i un exemple 

d’aquest al següent apartat. 

Traducció del Cas Inductiu 

Al cas inductiu (o recursiu), l’EDC té la forma L˄li o L˄bili, on L és una llista no buida de 

literals, li és un literal positiu o negatiu, i bili és un built-in literal (de comparació de 

valors o constants). 

Si li és positiu, la traducció consisteix en fer una inner join amb la traducció de L amb 

les columnes corresponents a les variables de li lligades a les variables de L. Si no hi ha 

cap variable lligada, es fa una cross join (i.e., un producte cartesià). La traducció, doncs, 

resulta en: 

fromTransl(L˄li) = fromTransl(L) JOIN sqlTable(li) ON (bounding(L, li)) 

whereTransl(L˄li) = whereTransl(L) 

on bounding(L, li) és una funció que retorna les columnes de lligam entre el literal li i la 

resta de literals de L. 

Si li és negatiu, la traducció consisteix en realitzar una anti join per tal d’obtenir els 

registres de L que no tinguin relació amb li. Per a tal efecte, utilitzem una left join i 

comprovem que la columna de connexió sigui nul·la. Així, la traducció queda com:: 

fromTransl(L˄li) = fromTransl(L) LEFT JOIN sqlTable(li) ON (bounding(L, li)) 

whereTransl(L˄li) = whereTransl(L) AND columnName(li, 1) IS NULL 

on columnName(li,1) retorna el nom de la primera columna de la taula corresponent a li. 

Finalment, si li és un built-in literal, bili, es fa així: 
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fromTransl(L˄bili) = fromTransl(L) 

whereTransl(L˄bili) = whereTransl(L) AND sqlComparison(L, bili) 

on sqlComparison(L, bili) és una funció que tradueix el literal bili a sintaxi SQL, és a dir, 

substitueix les variables de bili per les columnes corresponents de les variables de L a 

les que estan lligades. Generalment tindrem una comparació (=, <, >, <>) entre dues 

variables o entre una variable i un valor constant. 

Seguint amb l’exemple anterior, a partir de les tres EDCs que havíem obtingut de la 

restricció de la pertinença exclusiva,  

Pertany(M,C) ˄ ¬del_Pertany(M,C) ˄ ¬Pertany(M,E) ˄ ins_Pertany(M,E) 

¬Pertany(M,C) ˄ ins_Pertany(M,C) ˄ Pertany(M,E) ˄ ¬del_Pertany(M,E) 

¬Pertany(M,C) ˄ ins_Pertany(M,C) ˄ ¬Pertany(M,E) ˄ ins_Pertany(M,E) 

obtindríem les tres consultes SQL següents: 

SELECT * 

FROM Pertany AS t1 

JOIN ins_Pertany AS t2 

 ON t2.membre = t1.membre 

LEFT JOIN del_Pertany AS t3 

 ON t3.membre = t1.membre AND t3.equip = t1.equip 

LEFT JOIN Pertany AS t4 

 ON t4.membre = t1.membre AND t4.equip = t2.equip 

WHERE t3.membre IS NULL AND t4.membre IS NULL; 

 
SELECT * 

FROM ins_Pertany AS t1 

JOIN Pertany AS t2 

 ON t2.membre = t1.membre 

LEFT JOIN Pertany AS t3 

 ON t3.membre = t1.membre AND t3.equip = t1.equip 

LEFT JOIN del_Pertany AS t4 

 ON t4.membre = t1.membre AND t4.equip = t2.equip 

WHERE t3.membre IS NULL AND t4.membre IS NULL; 

 
SELECT * 

FROM ins_Pertany AS t1 

JOIN ins_Pertany AS t2 

 ON t2.membre = t1.membre 

LEFT JOIN Pertany AS t3 

 ON t3.membre = t1.membre AND t3.equip = t1.equip 

LEFT JOIN Pertany AS t4 

 ON t4.membre = t1.membre AND t4.equip = t2.equip 

WHERE t3.membre IS NULL AND t4.membre IS NULL; 
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6.2 El mapeig de la base de dades 

Les consultes SQL obtingudes de la traducció de les EDCs s’han d’executar sobre la 

base de dades que contingui la BI del model, i per tant aquesta ha de tenir una 

estructura especial que concordi amb els elements que apareixen a les EDCs. 

El factor limitant que condiciona aquesta estructura és l’eina que tradueix les 

restriccions UML/OCL del model en EDCs. Aquesta ens imposa, per exemple, que els 

atributs de les entitats es tractin com a elements independents d’aquestes, lligats per 

la clau primària i el nom. O que els esdeveniments sobre les entitats o els seus atributs 

siguin tractats al mateix nivell d’abstracció que aquests. 

L’estructura de la base de dades, doncs, queda lleugerament diferent a l’esquema 

UML del model, i es requereix un mecanisme de mapeig entre els elements d’aquest i 

els de la primera. Distingirem entre les taules del model UML i les taules dels 

esdeveniments. Vegem-ho amb l’exemple de la Figura 1. 

Les taules del model UML  

Cada entitat tindrà una taula pròpia, amb els atributs que conformin la seva clau 

primària com a úniques columnes.  

Cada atribut de cada entitat (classe o classe associativa) tindrà una taula pròpia, amb 

la clau primària de l’entitat i el propi atribut com a columnes. 

 

Entitats: Taules de les entitats: 

Metge(nom) 
Metge(oid) 
MetgeNom(oid, nom) 

EspecialitatMèdica(nom) 
EspecialitatMèdica(oid) 
EspecialitatMèdicaNom(oid, nom) 

EquipMèdic(codi) 
EquipMèdic(oid) 
EquipMèdicCodi(oid, codi) 

EquipCrític(codi) 
EquipCrític(oid) 
EquipCríticCodi(oid, codi) 

TéEspecialitat(especialista, especialitat) TéEspecialitat(especialista, especialitat) 

ÉsExpertEn(equipExpert, expertesa) ÉsExpertEn(equipExpert, expertesa) 

Pertany (membre, equip, dataInici, dataFi) 
Pertany(membre, equip) 
PertanyDataInici(membre, equip, dataInici) 
PertanyDataFi(membre, equip, dataFi) 

Taula 1: Mapeig d'entitats i taules d'exemple d'un sistema mèdic. 
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Totes les entitats requereixen d’una clau primària, ja sigui simple o composta. Per 

defecte, a les classes i classes associatives, se’ls afegirà un atribut OID que servirà de 

clau primària simple de l’entitat. La clau primària de les associacions que no siguin 

classe associativa serà la composició dels seus extrems, i aquests seran els seus únics 

atributs. 

Les taules del esdeveniments 

Hi haurà un esdeveniment de cada tipus (inserció i eliminació) per a cada entitat i per a 

cada atribut del model. Cada esdeveniment tindrà una taula pròpia, amb les mateixes 

columnes que tingui l’entitat o atribut associat a l’esdeveniment. 

Entitats: Taules dels esdeveniments: 

Metge(nom) 

ins_Metge(oid) 
del_Metge(oid) 
ins_MetgeNom(oid, nom) 
del_MetgeNom(oid,nom) 

EspecialitatMèdica(nom) 

ins_EspecialitatMèdica(oid) 
del_ EspecialitatMèdica(oid) 
ins_EspecialitatMèdicaNom(oid, nom) 
del_EspecialitatMèdicaNom(oid, nom) 

EquipMèdic(codi) 

ins_EquipMèdic(oid) 
del_EquipMèdic(oid) 
ins_EquipMèdicCodi(oid, codi) 
del_ EquipMèdicCodi(oid, codi) 

EquipCrític(codi) 

ins_EquipCrític(oid) 
del_EquipCrític(oic) 
ins_EquipCrític(oid, codi) 
del_EquipCrític(oid, codi) 

TéEspecialitat(especialista, especialitat) 
ins_TéEspecialitat(especialista, especialitat) 
del_TéEspecialitat(especialista, especialitat) 

ÉsExpertEn(equipExpert, expertesa) 
ins_ÉsExpertEn(equipExpert, expertesa) 
del_ÉsExpertEn(equipExpert, expertesa) 

Pertany (membre, equip, dataInici, dataFi) 

ins_ Pertany(membre, equip) 
del_ Pertany(membre, equip) 
ins_ PertanyDataInici(membre, equip, dataInici) 
del_ PertanyDataInici(membre, equip, dataInici) 
ins_ PertanyDataFi(membre, equip, dataFi) 
del_ PertanyDataFi(membre, equip, dataFi) 

Taula 2: Mapeig de les entitats en les taules dels esdeveniments per a un model d'exemple. 

 

Així, si el model d’exemple presenta 7 entitats i 6 atributs, tindrem un total de 3 x 13 =  

39 taules a la base de dades del model. 
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6.3 El procés de creació d’un projecte 

En la nostra eina, el procés de creació d’un projecte és el més complex i on s’efectuen  

les traduccions. Consta de tres passos: 

1. Interpretació i traducció del fitxer XMI. Aquest pas es realitza amb les funcions 

de la llibreria SimpleLogicTranslator. S’obté la representació del model UML 

en el metamodel que utilitza la llibreria i el conjunt d’EDCs resultants de les 

restriccions d’integritat del model. 

2. Creació del metamodel UML propi i creació, al mateix temps, de la base de 

dades pròpia del projecte, segons el mapeig descrit a l’apartat anterior. 

3. Traducció de les EDCs en consultes SQL. Aquest procés constitueix el nucli de 

l’aplicació, i se segueix l’algorisme de traducció descrit en apartats anteriors. 

Un cop realitzats aquests tres passos, es guarden les dades del projecte (el metamodel, 

els esdeveniments que es poden executar i les EDCs traduïdes) a la base de dades 

estàtica de l’aplicació i el projecte ja es pot obrir i usar. 

 

6.4 La dependència en la llibreria 

La llibreria SimpleLogicTranslator s’utilitza en dos moments del procés de creació de 

projectes: en la traducció del fitxer XMI i en la traducció de les EDCs a consultes SQL. 

En el primer, la llibreria utilitza una eina de tercers que implementa un metamodel 

(del qual no volem dependre, i per això implementem el propi) per a representar el 

model interpretat del fitxer XMI. Utilitzem aquesta part de la llibreria en el punt 2 del 

procés descrit a l’apartat anterior, per a consultar l’estructura del model i crear-ne la 

representació al metamodel propi de l’aplicació. 

En la traducció de les EDCs, el punt 3 del procés de creació de projectes, la nostra eina 

s’acobla, forçosament, molt més a la llibreria SimpleLogicTranslator. Aquesta és la 

que té el model de lògica necessària per a representar les dades de les EDCs. Hem 

decidit no replicar el model i utilitzar directament les classes i funcions de la llibreria, a 

risc de caure en un acoblament massa fort, donat que sabem que la llibreria 

SimpleLogicTranslator i aquesta mateixa eina s’han desenvolupat en un mateix entorn, 

amb un mateix objectiu i per un mateix equip de recerca. Per tant, pensem que la 

integració total de la llibreria en la nostra aplicació està justificada. 

Tot i així, hem intentat mantenir l’acoblament al mínim limitant-lo a les funcions de 

traducció dels serveis ProjectService i EDCService, per si algun dia s’hagués de 

modificar aquest comportament.  
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7 Desplegament 

7.1 Requeriments 

El sistema desenvolupat en aquest projecte és una aplicació d’escriptori, i per tant, es 

presenta en forma d’un executable que cal guardar a l’ordinador on es vulgui executar. 

És una aplicació desenvolupada en Java, que en ser multi plataforma, es pot executar 

en qualsevol sistema operatiu, sempre que es tingui instal·lada la màquina virtual Java. 

El sistema depèn d’una base de dades MySQL, i per tant, caldrà també tenir instal·lat 

a l’ordinador MySQL Server (i tenir-hi permisos d’escriptura, és clar). 

Es tracta d’un prototipus, no d’un programa per a l’usuari final, i per tant no es disposa 

d’un instal·lador ni d’un script d’inicialització ni d’arrencada. Es pressuposen uns 

mínims coneixements d’informàtica (de bases de dades MySQL i d’execució de 

programes Java) per a realitzar els passos d’instal·lació i execució. 

El codi del programa i la base de dades han d’estar al mateix ordinador (que pot ser un 

ordinador sobretaula qualsevol, sense cap requeriment especial de rendiment), de 

manera que es considera innecessari un diagrama de desplegament degut a la 

simplicitat del sistema. 

 

7.2 Instal·lació 

1. Cal crear a MySQL un usuari “safeex” amb contrasenya “safeex” i atorgar-li 

permisos suficients per a crear bases de dades. El programa utilitza aquest 

usuari per a crear les bases de dades específiques de cada projecte. 

2. Executar a MySQL l’script SQL contingut en els arxius del programa, 

Database.sql, per tal de crear la base de dades principal (estàtica) necessària 

per al funcionament del programa. 

3. Executar el programa Java (la classe Main que es troba al package de 

Presentació). 
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8 Proves 

En aquest projecte s’han fet proves a dos nivells: proves unitàries, per avaluar la 

correctesa del codi a nivell de funció, i proves d’integració, per avaluar el correcte 

funcionament de l’aplicació en el seu conjunt amb exemples reals (i així validar que es 

compleixen els requisits funcionals del sistema). 

Cal remarcar que l’èmfasi de les proves de l’aplicació es centra en la correctesa dels 

algorismes i en la correcta execució dels esdeveniments, i la prevenció d’errors per 

part de l’usuari ha quedat en segon pla, com a millores a fer en una versió posterior. 

 

8.1 Proves unitàries 

Tot i que no s’ha desenvolupat el projecte seguint la filosofia del Test Driven 

Development (TDD) —on la metodologia de treball exigeix que es programin primer 

els tests unitaris i després el codi de l’aplicació que fa passar els tests—, sí que s’ha fet 

el desenvolupament de forma paral·lela a la creació i execució de tests unitaris en tot 

moment. D’aquesta manera, es garantia que cada nova funcionalitat era correcta 

abans de passar a programar a la següent. Per això les fases d’Implementació i Proves 

han estat entrellaçades i realitzades simultàniament. 

Els tests unitaris del codi Java s’han realitzat amb JUnit (el framework de proves 

unitàries per a Java per excel·lència). Tot i que no s’ha creat un test per a cada classe i 

funció implementada, com seria el més recomanable, s’ha fet un per a cada classe 

amb codi de negoci transcendent, com els Serveis i els Controladors de les tres capes.  

L’estructura de les classes de test és paral·lela a l’estructura del codi de l’aplicació, tal 

com és habitual en aquesta metodologia. 

 

Figura 10: Estructura de directoris (packages) del codi del projecte i dels tests associats. 
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8.2 Proves d’integració amb exemples reals 

Per a validar que el sistema compleix els requisits funcionals descrits al capítol 3 

d’aquest document, s’han realitzat una sèrie de proves d’integració amb exemples 

reals de models conceptuals. S’han provat tots els casos d’ús descrits al capítol 4 per a 

cada un dels models d’exemple i s’han validat les proves comprovant que la seqüència 

d’esdeveniments coincidia amb els escenaris especificats. 

Aquests exemples han estat proporcionats per l’equip de recerca que empara el 

projecte, i també s’han utilitzat algunes variacions d’aquests per comprovar que el 

sistema funciona amb tots els casos tinguts en compte, com models amb o sense 

atributs, amb o sense generalitzacions, amb diferents tipus de dades, amb classes 

associatives, amb diferents tipus de restriccions OCL i models de diferents mides 

(nombre d’entitats UML i restriccions OCL a traduir). 

S’adjunten amb el codi de l’aplicació els arxius .xmi dels models de proves. 

 

8.3 Proves de rendiment i escalabilitat 

Tenint en compte que aquest projecte consisteix en un prototipus amb la principal 

funció de validar les teories i algorismes de l’equip de recerca que l’ha originat, i que el 

principal reclam d’aquest és que el seu mètode de comprovar les restriccions 

d’integritat és eficient a més d’efectiu, les proves més importants per a aquest són les 

d’escalabilitat i rendiment. 

Per tal de validar l’eficiència de l’algorisme, s’ha usat la funcionalitat d’omplir la base 

d’informació d’un model a partir d’un arxiu SQL. L’equip de recerca disposa d’un petit 

programa creat per a generar les sentències SQL d’inserció d’instàncies a la BI d’un 

model. Tot i que cal manipular-lo per a adaptar-lo a cada model concret, és una 

manera prou eficient de generar un estat amb milers d’instàncies i poder així provar 

que l’integrity checking implementat segueix sent funcional i eficient, sigui quina sigui 

la mida de la base d’informació. 

S’han fet les proves amb un model conceptual d’un servei de missatgeria (Whatsapp) 

amb no massa classes però amb un volum de fins a 20.000 instàncies. Tot i que el 

temps de creació de les instàncies a base de dades va ser elevat, la mida de la base 

d’informació no va tenir cap efecte detectable en la velocitat de comprovació de les 

restriccions d’integritat en la simulació i execució de nous esdeveniments. 

S’adjunten també amb el codi de l’aplicació els arxius corresponents al programa de 

generació de sentències SQL per al model Whatsapp i l’arxiu SQL resultant. 
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9 Gestió 

En aquest capítol es mostra la documentació relacionada amb la gestió del projecte: 

planificació temporal, gestió econòmica i una petita anàlisi de la sostenibilitat 

socioeconòmica i ambiental. 

Cal remarcar que a l’inici del projecte es va realitzar un document de planificació 

semblant a aquest capítol, i que a mig projecte, tal com s’havia establert al principi, es 

va fer una revisió d’aquesta planificació. Aquí presentem la gestió des del punt de vista 

de l’acabament del projecte, amb la planificació final, i uns breus comentaris sobre les 

desviacions detectades respecte de la planificació inicial a la revisió d’aquesta, duta a 

terme el 15 de març de 2015. 

9.1 Planificació temporal 

Data d’inici del projecte: 1 de setembre de 2014. 

Data de lliurament prevista: 15 d’abril de 2015. 

Durada estimada del projecte: 7 mesos i mig. 

9.1.1 Recursos 

Els recursos necessaris per a la realització d’aquest projecte són: 

Personals: una persona, amb una dedicació al projecte d’entre 10 i 15 hores setmanals. 

Materials: un ordinador personal amb connexió a Internet i el següent software: 

o Entorns de programació integrat per a Java: Eclipse i Netbeans. 

o Control de versions: Git. 

o Llibreria de Java per a treballar amb esquemes UML/OCL en forma de 

predicats lògics: SimpleLogicTranslator. 

9.1.2 Descripció de les tasques 

Recerca i Posada en Marxa 

En aquesta fase, es realitza la recerca d’informació sobre el domini del projecte, 

necessària per al seu desenvolupament, i es prepara l’entorn de treball. Aquesta fase 

no té cap dependència de precedència. 
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Gestió del Projecte (GEP) 

Aquest bloc consta de l’elaboració dels documents de gestió inicial del projecte 

inclosos a l’assignatura de GEP. Aquesta fase no té cap dependència de precedència, 

però sí un calendari estricte a seguir. 

Iteració 1: Integrity Checking bàsic 

Elaboració del producte, amb totes les fases del cicle de vida del desenvolupament 

d’un software incloses. Les dependències de precedència d’aquesta etapa són les dues 

anteriors (mòdul GEP i fase de recerca i posada en marxa). Cada una de les fases que la 

componen (anàlisi de requisits, especificació i disseny, implementació i proves) té com 

a dependència de precedència l’anterior, es realitzen de forma seqüencial. 

Iteració 2: Models amb atributs, classes associatives i generalitzacions 

Ampliació de les funcionalitats del producte, amb totes les fases del cicle de vida del 

desenvolupament d’un software incloses. La dependència de precedència principal 

d’aquesta etapa és l’anterior (primera iteració), tot i que, si fos necessari o convenient, 

es podria començar amb les primeres fases d’aquesta iteració abans d’acabar la 

implementació de la iteració anterior. Cada una de les fases que la componen (anàlisi 

de requisits, especificació i disseny, implementació i proves) té com a dependència de 

precedència l’anterior, es realitzen de forma seqüencial. 

Documentació i Tancament 

En aquesta fase es redacta la memòria del projecte i es prepara la defensa del projecte 

davant del tribunal, que tindrà lloc després de la data de lliurament explicitada en 

aquest document. 

La redacció de la memòria es pot realitzar a mesura que avança el projecte, i cada 

apartat té com a precedències les tasques associades. Tot i així, la major part de la 

feina d’aquesta fase es produeix en les setmanes finals del projecte. 

El tancament del projecte i la presentació final tenen com a precedència la resta de 

tasques del projecte. 
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9.1.3 Calendari 

Estimació en hores 

Tasca  Hores 

Recerca i Posada en Marxa  20 

Gestió del Projecte  75 

 Definició de l’Abast  10 

 Planificació Temporal  10 

 Gestió Econòmica i Sostenibilitat  10 

 Presentació Preliminar  5 

 Contextualització i Bibliografia  15 

 Plec de Condicions  10 

 Presentació Oral i Document Final  15 

Iteració 1   220 

 Anàlisi de Requisits  40 

 Especificació i Disseny  60 

 Implementació i Proves  120 

Iteració 2  150 

 Anàlisi de Requisits  20 

 Especificació i Disseny  50 

 Implementació i Proves  80 

Documentació i Tancament  70 

 Redacció de la Memòria  60 

 Presentació Oral  10 

 Total: 535 

Taula 3: Estimació d’hores desglossada en tasques. 

  



 

Diagrama de Gantt 

Figura 

Diagrama de Pert 

Cal destacar que aquest projecte 

hi ha lloc per a la realització de tasques en paral·lel. A més, degut a la naturalesa del 

projecte i a la metodologia emprada, l’elaboració d’aquestes és necessàriament 

seqüencial en gairebé tot el procés. 

precedència particulars de cada tasca, cal afegir

no es començarà una tasca fins que no s’hagi finalitzat la prèvia, i es duran a terme en 

l’ordre en què apareixen en aquesta 

cas el camí crític és l’únic camí que hi ha i que el temps total del projecte es correspon 

a la suma d’hores de totes les tasques, trobem innecessari fer un diagrama de Pert.
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Figura 11: Diagrama de Gantt de la planificació final. 

Cal destacar que aquest projecte s’ha dut a terme per una sola persona, i per tant, no 

hi ha lloc per a la realització de tasques en paral·lel. A més, degut a la naturalesa del 

projecte i a la metodologia emprada, l’elaboració d’aquestes és necessàriament 

seqüencial en gairebé tot el procés. Per tant, a banda de les dependències de 

particulars de cada tasca, cal afegir-hi a cada una la tasca anterior, ja que 

no es començarà una tasca fins que no s’hagi finalitzat la prèvia, i es duran a terme en 

l’ordre en què apareixen en aquesta planificació. És per això que, donat que en aquest 

és l’únic camí que hi ha i que el temps total del projecte es correspon 

a la suma d’hores de totes les tasques, trobem innecessari fer un diagrama de Pert.
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9.1.4 Desviacions 

La planificació inicial, duta a terme a la fase de GEP, al setembre de 2014, establia una 

durada estimada del projecte de 5 mesos, amb una data de lliurament prevista per al 3 

de febrer de 2015. Tenim, per tant, una desviació de 2 mesos i mig en la planificació 

temporal. 

Aquesta desviació té vàries causes: 

Recursos: la reducció de la disponibilitat de dedicació dels recursos personals, que va 

passar de ser de 25 hores setmanals a 15 hores setmanals a mig projecte, ha allargat 

necessàriament la durada del projecte. 

Calendari: el fet que els períodes de presentació del projecte fossin al gener (abans de 

la data de finalització prevista inicialment) o a l’abril (molt posterior a aquesta) ha 

afavorit la relaxació en el seguiment de la planificació. 

Cost: les 500 hores estimades i planificades inicialment han acabat sent 535, degut a la 

dificultat de la feina, superior a l’esperada. 

Per minimitzar aquesta desviació, sobretot la de cost, es va reduir, al final de la 

primera iteració, l’abast del projecte, descartant definitivament la possibilitat 

d’implementar integrity maintenance i eliminant una tercera iteració (opcional) de 

millores que s’havia previst a l’inici en cas de tenir temps. 

Els obstacles trobats han estat els que es van preveure des del principi: el 

desconeixement inicial dels desenvolupadors sobre el tema del projecte i la necessitat 

d’integrar una eina ja desenvolupada, la llibreria SimpleLogicTranslator, degut a la 

gran quantitat de proves i consultes que aquest procés ha requerit 
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9.2 Gestió econòmica 

9.2.1 Consideracions inicials 

En aquesta secció, fem una anàlisi dels recursos necessaris per a la realització del 

projecte i una estimació del cost total d’aquest en dues variants: suposant que fos un 

projecte competitiu, amb les hores dels recursos humans a preu de mercat, i assumint 

que és un projecte universitari, sense inversió econòmica. 

9.2.2 Identificació i estimació de costos 

Costos directes per activitat 

Els costos directes per activitat en aquest projecte inclouen els recursos humans 

involucrats en cada una de les activitats definides al diagrama de Gantt presentat 

prèviament. Cada una d’aquestes activitats, encara que sigui desenvolupada a la 

pràctica per una mateixa persona, correspon a un rol diferent i per tant té un preu de 

mercat (hipotètic, ja que en aquest projecte les hores no es paguen) diferent. Hem 

considerat que les tasques de gestió i documentació les fa un Cap de Projecte, a 50 €/h, 

les d’anàlisi i disseny del producte les realitza un Analista, a 35 €/h, i la implementació i 

les proves les duu a terme un Programador, a 30 €/h. El preu estimat per hora i el cost 

estimat de cada activitat són els que costa realment el projecte, però indiquem els 

preus de mercat per a posteriors anàlisis. 

Activitat Unitats 
Preu de 
mercat 

Cost de 
mercat 

Preu 
estimat 

Cost 
estimat 

Recerca i Posada en marxa 20 h 50 €/h 1.000 € 0 €/h 0 € 

GEP 75 h 50 €/h 3.750 € 0 €/h 0 € 

Iteració 1 - anàlisi i disseny 100 h 35 €/h 3.500 € 0 €/h 0 € 

Iteració 1 - implementació i 
proves 

120 h 30 €/h 3.600 € 0 €/h 0 € 

Iteració 2 - anàlisi i disseny 70 h 35 €/h 2.450 € 0 €/h 0 € 

Iteració 2 - implementació i 
proves 

80 h 30 €/h 2.400 € 0 €/h 0 € 

Documentació i Tancament 70 h 50 €/h 3.500 € 0 €/h 0 € 

Total: 535 h  20.200 €  0 € 

Taula 4: Costos directes per activitat del Gantt final. 
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Costos indirectes 

Connexió a Internet: s’utilitza una connexió a Internet ja contractada, i suposem que, 

de l’ample de banda consumit, se’n dedica un 30% al projecte. 

Transport: es fa servir el metro amb un abonament trimestral, que té un cost de 142 €, 

però com el preu de l’abonament no depèn del nombre de viatges, el cost extra és del 

0%. 

Amortització del hardware: l’únic maquinari que s’ha fet servir durant aquest 

projecte ha estat un ordinador portàtil ja en ús. Suposem que té una vida útil de 4 anys 

i que es dedica al projecte el 80% del seu ús. 

No hi ha costos associats al software utilitzat ni llicències, ja que tot el que es fa servir 

és lliure i gratuït. No apliquen tampoc costos de local, subministraments d’aigua i llum, 

taxes, etcètera. 

Producte Unitats  Preu unitari 
Percentatge 
de dedicació 

Cost estimat 

Connexió a Internet 7,5 mesos 37,00 € /mes 30 % 83,25 € 

Transport 7,5 mesos 47,33 € /mes 0 % 0,00 € 

Amortització ordinador 7,5 mesos 900 € / 4 anys 80 % 112,50 € 

Total:    195,75 € 

Taula 5: Costos indirectes finals. 

9.2.3 Desviacions 

En la planificació inicial vam determinar que el pressupost del projecte es dividia en 

costos directes, indirectes, contingència i imprevistos. Les partides de contingència i 

imprevistos, que no hem tingut en compte al càlcul de costos final, servien per a cobrir 

les desviacions que puguéssin donar-se respecte del pressupost incial. 

Respecte als costos directes, com les hores no són pagades, no tenim cap desviació de 

pressupost, però és interessant veure la diferència de cost entre les hores estimades i 

les reals, per a cada un dels rols implicats. Es mostra la comparativa a la Taula 6. 

Rol Hores estimades Hores reals Desviació 

Gestor 140 h  165 h 17,9 % 

Analista 180 h 170 h 5,6 % 

Programador 180 h 200 h 11,1 % 

Total: 500 h 535 h 7,0 % 

Taula 6: Desviacions en el cost d’hores del projecte. 
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Els costos indirectes, en canvi, com tenen en compte algunes quantitats mensuals 

(com l’amortització de l’ordinador i la connexió a Internet) s’han hagut d’actualitzar, 

augmentant el nombre de mesos i reduint el percentatge de dedicació. 

La desviació, respecte dels 170,50 € pressupostats inicialment, queda coberta per les 

partides de contingència i imprevistos i encara en sobra, tal com es pot veure a la 

Taula 7. 

Concepte Cost estimat Cost real Desviació 

Costos directes 0,00 € 0,00 € 0 % 

Costos indirectes 170,50 € 195,75 € 14,8 % 

Contingència 25,58 € - - 

Imprevistos 45,00 € - - 

Total 241,08 € 195,75 € - 18,8 % 

Taula 7: Cost total real del projecte i desviació del pressupost inicial. 
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9.3 Metodologia i rigor 

9.3.1 Mètodes de treball 

En el desenvolupament d’aquest projecte s’ha fet servir una metodologia clàssica (no 

àgil) amb les fases estàndard d’anàlisi de requisits, especificació, disseny i codificació 

del producte. S’han inclòs, no obstant, dues iteracions en el procés, per tal de garantir 

l’obtenció d’un producte funcional en cas que no hagués estat possible seguir la 

planificació temporal. La primera iteració consistia a obtenir una eina que capaç de fer 

integrity checking sobre un model conceptual bàsic. En la segona iteració s’ha afegit a 

l’eina la capacitat de treballar amb models més complets: amb atributs per a les 

entitats, amb jerarquies de classes i amb classes associatives. 

Com a part important de la metodologia de treball aplicada, cal destacar la 

comunicació freqüent amb el director i el co-director del projecte que han col·laborat 

amb el seu coneixement de la matèria a la definició dels requisits i a la validació de la 

implementació dels algorismes. S’han dut a terme reunions quinzenals amb els 

directors del projecte amb la finalitat d’anar comprovant que se seguia la planificació 

temporal i que el desenvolupament del software s’ajustava als requisits. 

9.3.2 Eines de seguiment 

Com no es tracta d’un projecte a desenvolupar per un equip, sinó per una sola persona, 

no s’han tingut en compte eines de treball simultani, compartició de codi, etc. S’ha 

treballat, no obstant, amb eines de control de versions, juntament amb gestors de 

repositoris en xarxa (Git i Github), per tal de garantir la disponibilitat del codi i facilitar 

la recuperació de fallades. 

Per a la comunicació amb els directors del projecte s’han utilitzat eines habituals com 

l’e-mail per a la comunicació de missatges. 

9.3.3 Mètode de validació 

Les reunions regulars i freqüents amb el director del projecte i altres experts en el 

camp han permès anar revisant els requisits del projecte, tant la seva validesa com el 

seu compliment, tant funcionals com de qualitat. També han garantit una 

comunicació constant que ha facilitat la resolució ràpida dels dubtes i problemes que 

han anat sorgint i alentint el projecte. 

S’ha posat a prova l’eina desenvolupada amb models de prova generats pels experts, 

de forma que es garanteix que s’han tingut en compte de forma objectiva els aspectes 

clau del funcionament del software.  
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9.4 Sostenibilitat i compromís social 

A continuació presentem l’estudi sobre sostenibilitat que hem fet referent al projecte. 

Mostrem a laTaula 8 els resultats de l’estudi, que s’expliquen més endavant, en forma 

de la matriu proposada a la guia de l’assignatura de GEP. 

 Econòmica Social Ambiental Total 

Planificació 
Viabilitat 
econòmica 

Millora de la 
qualitat de vida 

Anàlisi de 
recursos 

 

 valoració: 8 7 6 21 

Resultats 
Cost final vs. 
previsió 

Impacte en l’entorn 
social 

Consum de 
recursos 

 

valoració: 9 10 10 29 

Riscos 
Adaptació a canvis 
d’escenari 

Danys socials 
Danys 
ambientals 

 

valoració 0 0 0 0 

Valoració total:    50 

Taula 8: Matriu de sostenibilitat. 

9.4.1 Econòmica 

S’ha realitzat una avaluació de costos del projecte, tant de recursos materials com 

humans, tenint en compte el cost de reparacions del material i de desviacions de 

calendari dins la partida d’imprevistos. Encara que el seu preu de mercat no el faria 

viable si hagués de ser competitiu (ja que no hi ha mercat per al producte a 

desenvolupar i no es posarà a la venda), el seu cost real és realment baix a causa de la 

seva naturalesa acadèmica, i forma part d’un programa més ampli de projectes i 

recerques dins l’àmbit universitari, del que reutilitza elements i que en pot aprofitar els 

resultats. 

En qüestió de sostenibilitat econòmica, aquest projecte mereix una valoració de 8 en 

la fase de planificació. Pel que fa als resultats, com que la desviació de costos del 

projecte ha estat mínima, el valorem amb un 9. Els riscos econòmics, en no existir una 

inversió real, són nuls, i per tant la valoració és 0. 

9.4.2 Social 

L’objectiu del projecte és oferir una eina per als dissenyadors de software, però es 

preveu que el seu ús majoritari es doni en l’àmbit universitari. D’aquesta forma, es 

podria dir que afavoriria la situació de la recerca en el camp de l’enginyeria del 
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software, tot i que no s’espera cap millora per a la societat en general, almenys no a 

curt termini i no amb aquest projecte per si sol. 

Si l’objectiu del grup de treball en què es desenvolupa aquest projecte s’arribés a 

complir, es necessitarien menys programadors amb poca qualificació i podria tenir, a 

la llarga, un efecte sobre la distribució de llocs de treball en aquest àmbit i perjudicaria 

aquest col·lectiu, però no s’espera que passi en breu ni en gran mesura. 

Per tot això, creiem que en quant a sostenibilitat social, aquest projecte es valora en 7 

en planificació, ja que els beneficis els gaudiran un subgrup reduït de la societat, però 

no presenta cap amenaça per a aquesta i en canvi constitueix un pas més en el grau de 

coneixement i tècnica en el camp acadèmic. L’impacte social del projecte ha estat 

l’esperat i per tant valorem els resultats amb un 10, mentre que els riscos els valorem 

amb un 0 ja que no es considera que es puguin causar danys socials. 

9.4.3 Ambiental 

Pel que fa a sostenibilitat ambiental, valorem aquest projecte amb un 6 en la fase de 

planificació, ja que pràcticament no augmentarà la petjada ecològica, més que per l’ús 

de material ja en ús i un augment mínim de l’ús del transport públic, però tampoc la 

reduirà. No es preveu el desmantellat de cap recurs material en acabar el projecte, ni 

es necessitaran matèries primeres ni cap producte manufacturat nou. 

Pel que fa als resultats, el consum de recursos han estat els esperats, i per tant 

valorem també amb la nota màxima. El risc de danys ambientals és també nul, i per 

tant, els valorem amb un 0. 

 

Per tant, l’anàlisi de sostenibilitat queda amb una valoració final de 50 punts dels 60 

que podria tenir com a màxim. 
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10 Conclusions 

10.1 Assoliment d’objectius 

A l’acabament d’aquest projecte, podem dir que hem assolit tots els objectius 

establerts inicialment per a aquest. Hem obtingut com a producte una eina de suport 

a dissenyadors de software per a l’execució d’esdeveniments estructurals sobre un 

model conceptual UML/OCL i la seva base d’informació, amb la validació automàtica 

de les seves restriccions d’integritat. Presentem un prototipus que serveix per a 

comprovar i validar la viabilitat de les propostes del grup de recerca sobre l’execució 

automàtica de sistemes d’informació a partir del seu model conceptual. 

La planificació temporal ha sofert desviacions importants, però la finalització del 

projecte entra dins el límit previst. El cost directe del projecte és nul. El projecte es 

presenta com a Treball Final de Grau. S’han implementat amb èxit (passant els jocs de 

proves associats) tots els casos d’ús definits. I es compleixen també els requisits de 

qualitat. Podem afirmar, doncs, que s’han assolit tots els objectius definits al capítol 3 

d’aquest document. 

10.2 Treball futur 

Tot i haver complert amb els objectius i les expectatives del projecte, aquest no és un 

producte final i permet i requereix de diverses ampliacions, a realitzar en un futur 

esperem no gaire llunyà. Podem distingir entre les millores que l’autors creu 

convenients per a l’eina i les ampliacions de funcionalitat i capacitats més 

transcendentals que es poden aplicar a l’eina en projectes posteriors. 

Millores: 

o Implementar la prevenció d’errors per part de l’usuari en l’entrada de dades 

errònies, sobretot pel que fa al control dels valors possibles per a claus 

primàries a la inserció i edició d’instàncies, a l’entrada d’arxius XMI no 

traduïbles i a l’entrada d’arxius SQL invàlids. 

o Implementar la funcionalitat d’execució del llistat d’esdeveniments executats 

(en ordre d’execució) sobre una BI buidada. Extensió: permetre guardar 

diverses llistes d’esdeveniments executats per tal de poder tenir guardats i 

disponibles diferents estats de la BI per a un mateix model. 
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o Implementar l’exportació de la BI d’un model en un moment donat, per tal de 

poder fer servir aquesta exportació com a fitxer d’entrada per a omplir la BI en 

un altre moment. Equivaldria a guardar i recuperar estats diferents de la BI. 

Actualment es pot fer manualment accedint directament a la base de dades, 

però seria una facilitat més per a l’usuari poder-ho fer des de la pròpia aplicació. 

Ampliacions: 

o Implementar i traduir les restriccions d’integritat que produeixen predicats 

derivats, com les de mínima cardinalitat. 

o Implementar integrity maintenance. 

o Implementar integrity enforcement. 

o Estudiar la possibilitat d’usar aquesta eina per a la implementació de les 

assercions en bases de dades relacionals. 

 

10.3 Valoració personal 

La realització d’aquest projecte ha estat una experiència enriquidora i profitosa per a 

tots els seus participants, amb un alt contingut de nous coneixements especialment 

per a l’autora. El projecte i el seu tema d’estudi han estat molt interessants des del 

principi i el seu interès no ha deixat d’augmentar a mida que se’n perfilaven els detalls. 

El que més ha costat a l’equip ha estat limitar l’abast del projecte per tal d’ajustar-lo a 

la quantitat de feina adequada per a un TFG. El potencial d’aquesta eina és el que més 

ens ha entusiasmat i motivat al llarg de tot el procés, i ens hem quedat tots amb ganes 

de fer més, continuar amb el projecte i seguir explorant les seves possibilitats. 

Tot i així, hem quedat satisfets amb la feina feta i el bon resultat obtingut no ha fet 

més que encoratjar-nos per a seguir perseguint l’objectiu final: la creació i execució 

automàtica de sistemes d’informació a partir del seu model conceptual com a nou 

paradigma del desenvolupament del software. 
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Annex A: Manual d’usuari 

A.1. Introducció 

Aquest és un programa prototipus per a l’execució d’esdeveniments d’inserció i 

eliminació d’instàncies sobre la base d’informació d’un model conceptual en UML. 

Utilitza un algorisme de comprovació de compliment de restriccions d’integritat del 

model basat en consultes sobre una base de dades relacional. 

En ser una primera versió per a provar la validesa i efectivitat de l’algorisme, no s’ha 

treballat en profunditat la usabilitat i la protecció de dades introduïdes per l’usuari, es 

confia plenament en el bon ús que en faci aquest i en la correctesa de les dades que 

s’introdueixin. Per això es veurà sovint en aquest document les paraules remarcades 

“responsabilitat de l’usuari”, advertint en quins moments ha de tenir especial cura, 

on no es pot garantir quin serà el comportament del sistema en cas de dades errònies 

o incompletes. 

 

A.2. Instal·lació 

Es tracta d’un prototipus, no d’un programa per a l’usuari final, i per tant no es disposa 

d’un instal·lador ni d’un script d’inicialització ni d’arrencada. Es pressuposen uns 

mínims coneixements d’informàtica per a realitzar els següents passos. 

A.2.1. Requeriments 

Aquest programa és una aplicació d’escriptori que necessita una base de dades 

MySQL. 

Com està desenvolupada en Java, pot funcionar en qualsevol sistema operatiu que 

tingui Java instal·lat. 

A.2.3. Instruccions 

4. Instal·lar MySQL Server. 

5. Crear a MySQL un usuari “safeex” amb password “safeex” i atorgar-li permisos 

suficients per a crear bases de dades. El programa utilitza aquest usuari per a 

crear les bases de dades específiques per a cada projecte. 
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6. Executar a MySQL l’script sql contingut en els arxius del programa, 

Database.sql, per tal de crear la base de dades principal necessària per al 

funcionament del programa. 

7. Executar el programa Java (la classe Main). 

 

A.3. Treballar amb projectes 

En aquesta eina, cada model amb el que desitgem treballar serà un Projecte que 

haurem de crear a partir d’un fitxer .xmi. El fitxer .xmi és un fitxer de tipus XML que 

genera l’eina ArgoUML per a exportar els models que s’hi han generat. És 

responsabilitat de l’usuari introduir un fitxer xmi vàlid que el programa pugui 

interpretar i traduir. Recordem a l’usuari que el programa no traduirà restriccions de 

tipus cardinalitat mínima. 

A.3.1. Crear un projecte 

1. Prémer el botó New o triar l’opció New Project del menú Project. 

2. Al diàleg que surt, omplir les dades del nou projecte: nom (preferiblement 

limitar a caràcters alfanumèrics i espais), ruta al fitxer .xmi del model i, 

opcionalment, ruta al fitxer de la imatge del diagrama del model. 

3. Prémer Create Project i esperar uns minuts mentre es fa la traducció del 

model. 

El nom d’un projecte ha de ser únic, de manera que si s’ha introduït un nom que ja 

existeix, apareixerà un missatge d’error indicant-ho i l’usuari haurà de tornar-ho a 

intentar amb un nom diferent. 

A.3.2. Obrir un projecte 

1. Prémer el botó Open o triar l’opció Open Project del menú Project. 

2. Al diàleg que surt, es mostrarà un llistat dels projectes existents (es mostra el 

nom de cada projecte, que és únic). 

3. Triar el que es vol obrir i prémer Open Project. 

4. Si no hi ha cap projecte existent o si el que es vol obrir no hi és a la llista, es pot 

accedir directament a l’opció de crear un nou projecte prement New Project. 
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A.3.3. Consultar les dades d’un projecte 

En crear / obrir un projecte, es mostraran una sèrie de pestanyes amb la informació del 

model i la seva base d’informació. Les pestanyes són les següents: 

o UML Entities: mostra un llistat de les entitats UML del model (classes, 

associacions i classes associatives). En escollir un element de la llista, es 

mostrarà a la part central una taula amb el llistat d’instàncies de l’entitat. Hi 

haurà a més tres botons: 

o Add: per afegir una instància nova. 

o Edit: per editar els atributs d’una instància concreta (cal haver-ne 

seleccionat una a la taula). 

o Remove: per eliminar una instància concreta (cal haver-ne seleccionat 

una a la taula). 

 

o Events: mostra un llistat amb els esdeveniments individuals que es poden 

executar al model. En escollir un element de la llista, es mostrarà a la part 

central una petita taula amb els atributs corresponents a l’esdeveniment, que 

permet ser omplerta per l’usuari i amb el botó Add encuar l’esdeveniment amb 

els paràmetres definits a la taula. 



 

o Constraints: mostra un llistat amb les restriccions d’integritat del model. No 

apareix un element a la llista per a cada restricció OCL, sinó que poden 

aparèixer repetits, ja que hi haurà un element per a cada expressió lògica 

resultant de la traducció d’aquestes restriccions. En escollir un element de la 

llista es mostrarà a la part central la

sentència lògica i la seva traducció en format de consulta SQL. Aquesta 

pestanya és únicament de consulta.

o Executed Events: mostra un llistat amb els esdeveniments executats sobre el 

model, en ordre d’execució i c

que es va executar. Aquesta pestanya és només de consulta.
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mostra un llistat amb les restriccions d’integritat del model. No 

element a la llista per a cada restricció OCL, sinó que poden 

aparèixer repetits, ja que hi haurà un element per a cada expressió lògica 

resultant de la traducció d’aquestes restriccions. En escollir un element de la 

llista es mostrarà a la part central la restricció textual OCL corresponent, la 
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model, en ordre d’execució i cada un d’ells amb el llistat de paràmetres amb els 
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mostra un llistat amb les restriccions d’integritat del model. No 

element a la llista per a cada restricció OCL, sinó que poden 

aparèixer repetits, ja que hi haurà un element per a cada expressió lògica 
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sentència lògica i la seva traducció en format de consulta SQL. Aquesta 

 

mostra un llistat amb els esdeveniments executats sobre el 

ada un d’ells amb el llistat de paràmetres amb els 



 

o Diagram: mostra la imatge indicada per l’usuari per al projecte, que en principi 

hauria de mostrar el diagrama del model conceptual. Aquesta pes

només de consulta i només es mostra en cas que el projecte tingui una imatge 

associada. 

 

A la dreta de les pestanyes es mostrarà una part sempre visible dedicada als 

esdeveniments pendents d’execució

buidar la llista, eliminar un element concret de la llista, simular i executar.

 

101 

mostra la imatge indicada per l’usuari per al projecte, que en principi 

hauria de mostrar el diagrama del model conceptual. Aquesta pes

només de consulta i només es mostra en cas que el projecte tingui una imatge 

A la dreta de les pestanyes es mostrarà una part sempre visible dedicada als 

esdeveniments pendents d’execució: un llistat d’aquests i els botons necessaris

buidar la llista, eliminar un element concret de la llista, simular i executar.

 

 

mostra la imatge indicada per l’usuari per al projecte, que en principi 

hauria de mostrar el diagrama del model conceptual. Aquesta pestanya és 
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A la dreta de les pestanyes es mostrarà una part sempre visible dedicada als 

: un llistat d’aquests i els botons necessaris per a 

buidar la llista, eliminar un element concret de la llista, simular i executar. 
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A.3.4. Modificar un projecte 

L’única dada d’un projecte que es pot modificar és la imatge del diagrama del model. 

La resta de dades o bé són estàtiques (com els llistats d’entitats UML, esdeveniments 

possibles i restriccions) o bé conformen l’estat de la base d’informació i es guarden a la 

base de dades del projecte en tot moment sense necessitat de guardar el projecte per 

salvar els canvis (com les instàncies de la base d’informació o els esdeveniments 

executats/pendents). 

Per modificar la imatge del projecte: 

1. Amb el projecte obert, escollir l’opció Change Image del menú Project. 

2. Al diàleg que surt, indicar la ruta al nou fitxer que es desitja mostrar com a 

imatge del projecte amb el diagrama del model (tipus .png o .jpg). 

3. Prémer Ok. Es mostrarà la pestanya Diagram amb la nova imatge. Si no es veu 

la imatge, aquesta no s’ha pogut llegir correctament. 

A.3.5. Eliminar un projecte 

1. Per eliminar un projecte, primer cal obrir-lo (si no està ja obert). 

2. Escollir del menú Project l’opció Delete Project. 

3. Confirmar l’operació i esperar uns segons mentre s’esborren les dades del 

projecte i s’elimina la seva base de dades associada. 

 

A.4. Manipular la Base d’Informació 

A.4.1. Omplir la base d’informació des d’arxiu 

Es permet l’opció d’executar un arxiu amb comandes SQL amb la finalitat d’omplir la 

base de dades del model amb un estat inicial de la base d’informació. Es recomana a 

l’usuari mirar l’estructura de la base de dades construida per al model, en especial 

caldrà recordar que hi ha una taula per a cada classe i associació i una taula per a cada 

atribut d’aquestes. La base de dades creada per a un projecte tindrà el nom 

safeex_nom_del_projecte, on nom_del_projecte serà tot en minúscules i amb tots els 

espais en blanc convertits en guions baixos. 

És una opció recomanable per a fer proves de rendiment i escalabilitat, útil si es 

disposa d’un programa de generació de les sentències SQL per a omplir la base de 

dades. 
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Es recorda també a l’usuari que aquest programa no comprova la consistència de la 

base d’informació, així que és responsabilitat seva assegurar-se que aquesta es dóna a 

partir de l’execució de les comandes SQL indicades. 

Cal remarcar també que el programa executarà el que digui l’arxiu SQL, així que és 

responsabilitat de l’usuari fer-ne un bon ús. Es recomana no incloure cap sentència 

d’eliminació de taules ni bases de dades. Per a buidar la base d’informació es disposa 

d’una funció específica per a tal efecte. 

1. Amb un projecte obert, escollir l’opció Fill Database From File del menú 

Database. 

2. Al diàleg que surt, indicar la ruta de l’arxiu .sql o .txt que conté les comandes 

SQL a executar. 

3. Prémer Ok i esperar uns minuts mentre s’executen les comandes. Aquesta 

tasca pot ser molt llarga, depenent de la quantitat d’instàncies a insertar. 

A.4.2. Buidar la base d’informació 

Aquesta operació permet buidar totes les taules corresponents al model per tal de 

netejar la base d’informació i deixar-la sense instàncies però mantenint l’estructura. 

No es buidaran les taules que guarden els esdeveniments pendents d’execució. 

1. Amb un projecte obert, escollir l’opció Empty Database del menú Database. 

2. Confirmar l’operació i esperar uns segons mentre es realitzen els canvis. 

A.4.3. Afegir una instància a la base d’informació 

1. Amb un projecte obert, anar a la pestanya UML Entities. 

2. Seleccionar de la llista l’entitat a la qual es vol afegir una instància. 

3. Prémer el botó Add que apareix sobre la taula d’instàncies, a la part central. 

4. Al diàleg que surt, omplir la taula amb els valors dels atributs de l’entitat. 

5. Prémer Ok. 

6. El sistema haurà afegit els esdeveniments necessaris per a afegir la instància 

amb els seus atributs a la cua d’esdeveniments pendents d’execució que es 

mostra a la part dreta de la finestra. Per a que es faci efectiva la inserció, caldrà 

executar els esdeveniments en cua, i serà llavors quan aparegui la nova 

instància a la taula d’instàncies de l’entitat. 



 

L’usuari haurà d’indicar els valors de tots els atributs de la nova instàn

camp OID, identificador únic de la instància dins l’entitat. És 

l’usuari insertar dades coherents i consistents. Si s’intenta afegir una instància amb 

una clau primària que ja existeix, el sistema mostrarà un error di

incomplert les restriccions de 

Si s’ha intentat afegir una instància amb una clau primària d’una instància que no 

existeix però ja existeix a la cua un esdeveniment d’inserció amb la mateixa

primària, es mostrarà un missatge d’error indicant que els esdeveniments ja han estat 

encuats. 

Si l’usuari no ha omplert tots els camps i algun d’ells era obligatori, els esdeveniments 

es podran encuar i executar, ja que el programa no té en compte r

mínima cardinalitat. És responsabilitat de l’usuari

A.4.4. Editar una instància de la base d’informació

1. Amb un projecte obert, seleccionar a la pestanya 

2. Seleccionar de la llista 

3. Seleccionar de la taula d’instàncies la fila amb la 

4. Prémer Editar. 

5. Al diàleg que surt, modificar els 

6. Prémer Ok. 

7. El sistema haurà afegit els e

els atributs modificats a la cua d’esdeveniments pendents d’execució que es 

mostra a la part dreta de la finestra. Per a que es faci efectiva la modificació, 

caldrà executar els esdeveniments en cua, i serà

canvis a la taula d’instàncies.

Si s’ha intentat editar una instància dues vegades, i ja existeixen a la cua 

esdeveniments amb la mateixa clau primària, es mostrarà un missatge d’error indicant 

que els esdeveniments ja han estat
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La taula amb les valors de la instància permet modificar o esborrar (deixar en blanc) 

cada un d’ells, inclosos els camps de clau primària, com el OID (identificador de la 

instància dins l’entitat). El programa no té en compte les restriccions de mínima 

cardinalitat, així que és responsabilitat de l’usuari saber quins camps no són 

obligatoris al model i es poden deixar en blanc, així com saber que en modificar els 

atributs de clau primària d’una instància s’està en realitat eliminant una instància i 

creant-ne una de nova. 

A.4.5. Eliminar una instància de la base d’informació 

1. Amb un projecte obert, seleccionar la pestanya UML Entities. 

2. Seleccionar de la llista l’entitat de la que es vol eliminar una instància. 

3. Seleccionar de la taula d’instàncies la fila corresponent a la instància a eliminar. 

4. Prémer Remove i confirmar el diàleg. 

5. El sistema haurà afegit els esdeveniments necessaris per a eliminar la instància 

a la cua d’esdeveniments pendents d’execució que es mostra a la part dreta de 

la finestra. Per a que es faci efectiva l’eliminació, caldrà executar els 

esdeveniments en cua, i serà llavors quan desaparegui la instància de la taula. 

Si s’intenta eliminar una instància per a la qual ja s’han encuat els esdeveniments 

d’eliminació, el sistema mostrarà un missatge d’error informant que els 

esdeveniments ja existeixen a la cua. 

 

A.5. Execució d’esdeveniments 

A.5.1. Encuar un esdeveniment concret 

1. Amb un projecte obert, seleccionar la pestanya Events. 

2. Seleccionar de la llista l’esdeveniment que es vol encuar. 

3. Omplir la taula de la part central amb els valors amb què es vol encuar 

l’esdeveniment. 

4. Prémer Add per afegir l’esdeveniment a la cua, que apareixerà a la part dreta. 

Si ja existeix un esdeveniment a la cua que afecta a la mateixa instància (amb els 

mateixos valors per a la clau primària de la instància), el sistema mostrarà un error de 

violació de restricció de clau primària. Si es vol modificar un esdeveniment encuat, cal 

primer desencuar-lo i tornar-lo a encuar amb els nous valors. 

És responsabilitat de l’usuari saber quins camps es poden deixar en blanc i quins són 

obligatoris (o clau primària), ja que el sistema no comprova les restriccions de 

cardinalitat mínima del model. 
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A.5.2. Desencuar un esdeveniment concret 

1. Amb un projecte obert, a la part dreta de la finestra, seleccionar del llistat 

d’esdeveniments en cua el que es vol desencuar. 

2. Prémer Remove. 

A.5.3. Desencuar tots els esdeveniments 

1. Amb un projecte obert, a la part dreta de la finestra, prémer Clear List. La llista 

d’esdeveniments en cua es buidarà. 

A.5.4. Simular els esdeveniments en cua 

1. Amb un projecte obert, a la part dreta de la finestra, prémer Simulate. Es 

simularà l’execució de tots els esdeveniments en cua, és a dir, en consultarà si 

es compleixen totes les restriccions d’integritat donats els esdeveniments en 

cua, però sense aplicar els canvis realment sobre la base d’informació. 

2. El sistema mostrarà un missatge dient, o bé que no s’ha violat cap restricció, o 

bé que s’han violat un cert nombre de restriccions, i mostrarà el nom de les 

restriccions violades, així com la pestanya de Constraints amb la primera de 

les restriccions violades seleccionada. 

 

A.5.5. Executar els esdeveniments en cua 

1. Amb un projecte obert, a la part dreta de la finestra, prémer Simulate. Es 

procedirà a executar els esdeveniments en cua, fent primer les comprovacions 

que fa la funció de simulació, i aplicant els canvis si no es viola cap restricció. 
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2. Si no s’ha violat cap restricció, es mostra un missatge indicant que l’operació 

s’ha executat amb èxit i es poden veure els canvis a la pestanya UML Entities. 

La llista d’esdeveniments en cua es buida automàticament. 

3. Si els esdeveniments en cua, en canvi, violaven alguna restricció d’integritat, 

no s’arriba a executar cap d’ells i es mostra el mateix missatge que es mostraria 

en fer la simulació, amb el llistat de restriccions violades. La llista 

d’esdeveniments en cua es manté igual. 

 

A.6. Sortir del programa 

No és necessari salvar l’estat del projecte en cap moment, tots els canvis que s’hi 

efecuten són persistents. Per tant, no cal guardar ni tancar el projecte per sortir del 

programa, aquest es pot tancar directament tancant la finestra o escollint l’opció Quit 

del menú Project. 

 


