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Resum
És impossible imaginar el món actual sense sistemes software. La societat actual depèn en gran
manera de processos i activitats portades a terme per programari de forma independent. Com a
resultat, és essencial assegurar que els diferents mecanismes que defineixen el nostre dia a dia tinguin
una implementació adequada que eviti la generació d’errors que podrien causar un gran perjudici.

Més concretament, bona part dels programes més importants i estesos de l’actualitat es basen en
l’emmagatzematge de grans quantitats de dades. Per tal d’assegurar la correctesa d’aquests sistemes,
és necessari generar grans quantitats d’informació que explorin tota la casuística oferida pel disseny
que incorporin. Això permet corroborar que el producte és fiable i tindrà el comportament esperat en
qualsevol circumstància.

Els processos actuals de test de software són, però, llargs, tediosos i amb una alta probabilitat
d’introduir errors. Això és degut a la manca d’eines que permetin optimitzar els mecanismes per
generar les dades de prova, procés que es realitza manualment. L’objectiu d’aquest treball és, doncs,
desenvolupar un sistema que permeti la generació massiva de dades que siguin representatives del
disseny d’un determinat programa. Com a resultat, es podran accelerar les fases de test alhora que es
generaran sistemes més segurs i fiables.
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1. Motivació

1.1. Introducció
L’assignatura de Treball de Fi de Grau (TFG) s'emmarca dins dels estudis obligatoris del grau
d’Enginyeria Informàtica impartit per la Facultat d’Informàtica de Barcelona (FIB). Consta de la
realització d’un projecte de caràcter professional en el qual l’estudiant demostrarà totes les habilitats i
coneixements que ha anat adquirint al llarg de la carrera de forma pràctica. L’assignatura conté, a més,
el curs de Gestió de Projectes (GEP), que té l’objectiu de donar les nocions essencials per a la bona
gestió de qualsevol projecte per tal de ser aplicades en la realització del treball en si.

El projecte desenvolupat en aquesta assignatura porta per nom Eina per a la generació de dades de
test massives per a bases de dades relacionals. El treball s’inclou dins de l’especialitat d’Enginyeria
del Software i és de modalitat B, havent-se realitzat en col·laboració amb l’empresa InLab FIB,
companyia centrada en el desenvolupament tècnic d’estudiants de la mateixa facultat.

1.2. Identificació del problema
La necessitat d’emmagatzemar informació ha estat present en molts dels sistemes creats per l'ésser
humà. Poder gestionar dades de forma organitzada és essencial pel correcte funcionament de
mecanismes i processos que permeten la resolució de problemes o la satisfacció de necessitats. Tant és
així que el tractament de la informació és un procés que s’origina molt abans de la creació de les
primeres computadores, portant-se a terme, lògicament, de forma manual. La precarietat, però,
d’aquesta gestió va quedar resolta amb la invenció dels primers ordinadors que permetien
automatitzar i millorar un procés lent i poc eficient, multiplicant-ne les possibilitats i aplicacions. El
concepte de base de dades s’origina l’any 1963 [1] i des d’aquell moment queda completament
vinculat a la informàtica.

La gran majoria de programes actuals que tenen una certa extensió requereixen l’ús d’una base de
dades que permeti gestionar la informació que els usuaris desen al sistema. De fet, moltes de les grans
aplicacions comercials centren la seva utilitat a emmagatzemar dades i mostrar-les quan es realitzen
certes peticions (YouTube, Instagram, WhatsApp...), incloent-hi poca lògica computacional a part de
la necessària per fer el tractament de les dades. Com a conseqüència, les bases de dades han
esdevingut un element imprescindible en el desenvolupament software. El seu disseny ha de ser precís
i ha de tenir en compte totes les restriccions que han de satisfer les dades que s’hi emmagatzemin. Un
procés que és, potser, encara més important, consisteix a comprovar minuciosament que el disseny
establert funciona fora del marc teòric. És a dir, s’ha de comprovar que quan s’introdueixen dades al
sistema, aquest contesta adequadament.

Dins d’aquest segon escenari és on s'emmarca el treball proposat. La generació de dades de test és un
procés que es continua fent de forma manual malgrat el gran grau d’automatització del sector
informàtic. Això és degut a la dificultat de generar informació que respecti tota una sèrie de
restriccions que poden abastar diferents graus de complexitat. Comprovar que un cert camp té un
valor superior o inferior a un cert llindar és assequible, però generar entrades amb dades que depenen
de molts factors simultàniament és força més elaborat.
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Per exemple, es defineix una base de dades per gestionar informació sobre diferents empreses,
conglomerats comercials, treballadors i altres aspectes relacionats. Per tal d'introduir una empresa al
sistema s’han de satisfer les següents restriccions:

- L’empresa ha de formar part d’un conglomerat d’empreses, però un conglomerat no pot tenir
més de 10 empreses associades.

- L’empresa ha de tenir un mínim de 5 empleats associats i mai tindrà més de 50.
- Un d’aquests empleats ha de ser, alhora, el director. El director ha de tenir més de 15 anys

d’experiència com a treballador d’altres empreses del conglomerat.
- La seu de l’empresa ha de trobar-se al mateix país que la seu del conglomerat i ha de treballar

en la mateixa indústria. Els països on tingui influència l’empresa han d’estar dins de l’àrea
d’acció del conglomerat.

- Els empleats poden treballar a dues empreses a la vegada, però només si pertanyen al mateix
conglomerat. Mai podran treballar a més de dues empreses.

- Dins de l’empresa s’han de definir 5 departaments amb, com a mínim, un empleat associat a
cada departament. Els empleats associats a cada departament han de tenir titulacions
relacionades amb el treball que fa el departament.

- Els recursos que s’utilitzaran a l’empresa han de ser proveïts per companyies que tinguin un
tractat comercial amb el conglomerat. Els recursos, a més, han d’estar relacionats amb l’àrea
d’especialització de l’empresa

Com és lògic, realitzar aquest procés de forma manual és extremadament tediós, llarg i amb una alta
probabilitat d’introduir errors. Per tal d’inserir una empresa no només s’han de tenir en compte les
característiques pròpies (nom, imatge corporativa, eslògan...) sinó que, addicionalment, s’ha de
comprovar que tots els elements que estiguin relacionats compleixin una sèrie de característiques que,
a més, poden afectar a altres elements. Una empresa, per exemple, ha de tenir entre 5 i 50 empleats,
però aquests, a part, han de tenir una titulació relacionada al departament al qual s’han assignat i
només poden treballar a una altra empresa si formen part del mateix conglomerat. Tenir present totes
aquestes restriccions a la vegada alenteix el procés i complica la generació de noves dades.

Com a conseqüència, s’ha intentat dissenyar diferents eines que automatitzin la generació de dades de
prova, totes sense gran èxit. Existeix una bona quantitat de programes que generen informació, però
només si el grau de complexitat del sistema és reduït, fet que en limita molt la utilitat. La problemàtica
més evident està associada amb la incapacitat de tractar restriccions més elaborades, presents en molts
sistemes. S’ha d’afegir, a més, que per comprovar curosament una base de dades la informació que es
generi ha de ser abundant i representativa. Dit d’una altra manera, és imperatiu generar molta
informació i que aquesta s’adapti a tota la possible casuística que habiliti el sistema.

A causa de la incapacitat de les eines software actuals de generar dades amb les característiques
anteriorment esmentades, per tal de posar a prova l’estructura d’una base de dades cal fer-ho
mitjançant insercions manuals. Aquest procés és tediós, llarg i difícil, ja que la informació introduïda
ha de respectar tots els camps i restriccions del model i, a més, explorar totes les possibilitats que
ofereix el sistema. Definir conjunts de dades amb aquestes especificacions de forma manual pot portar
llargues sessions de treball, alentint el desenvolupament del software associat i generant insatisfacció
en els empleats.

El projecte que s’ha realitzat en els darrers mesos ha tingut com a objectiu elaborar una eina que
permeti la generació automàtica de dades per a bases de dades relacionals, amb la intenció de poblar
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un sistema i comprovar que satisfà les característiques amb les quals va ser dissenyat. Per tal d’assolir
aquesta meta es va proposar que el programa presentés un seguit de capacitats que, a diferència
d’altres productes amb la mateixa funcionalitat, permetessin portar a terme el seu objectiu de forma
més completa.

1.3 Solució
Com s’ha introduït en la secció anterior, l’impediment principal de la generació automàtica de dades
és el conjunt de restriccions del sistema. L’existència de restriccions obliga a fer que la informació que
es desa al sistema segueixi patrons que potser no es compleixen si senzillament poblem la base de
dades amb informació aleatòria. S’ha de tenir en compte que, cada vegada que es realitza una inserció,
s’han de complir tots els condicionants de les dades introduïdes, fet que no és trivial i que requerirà un
mecanisme dissenyat específicament per tractar-lo.

Una primera aproximació podria consistir en la generació de les dades a base de força bruta. Aquest
primer sistema generaria la inserció d’un element i després s'encarregaria de satisfer totes les
restriccions de forma recursiva. Això implicaria afegir noves dades a mesura que són demanades,
generant un bucle de compliment de dependències per tal de satisfer les regles de negoci establertes.
Aquesta solució, primitiva, però teòricament funcional, té, com sembla lògic, diverses problemàtiques
associades:

- Correctesa de la solució/representativitat de les dades: generar una inserció i complir totes les
seves restriccions (i les restriccions posteriors que s’hagin de satisfer com a conseqüència) és
un objectiu raonable amb aquest mètode. La dificultat real apareix en la generació de les
següents tires de dades. Existeixen dues possibilitats: es poden reutilitzar dades ja existents al
sistema o crear-ne sempre de noves, i ambdues variants provoquen problemes. Si es reutilitza
informació, en el moment de fer noves insercions no només s’han de satisfer les dependències
que requereix la mateixa creació de dades sinó que han de respectar totes les possibles
restriccions que tenen les dades ja introduïdes al sistema. Si es generen dades noves
l’execució finalitzarà amb molts conjunts de dades inconnexes que no exploraran la possible
representativitat del disseny.

- Temps d’execució i quantitat de dades generades: l’objectiu del programa és generar una base
de dades d’una mida considerable per, com s’ha esmentat amb anterioritat, posar a prova el
disseny del sistema de forma rigorosa. Els algorismes de força bruta no solen ser les versions
més eficients per resoldre un problema i normalment són l'opció escollida quan no existeix
cap altra alternativa. Implementar un algorisme de força bruta per a una generació tan massiva
de dades requeriria un temps excessiu, especialment pels dissenys més complexos. L’esforç
de fer back-tracking juntament amb el temps invertit a comprovar que per cada nova inserció
no és viola cap restricció d’alguna dada ja en el sistema, fa que aquesta solució sigui
impracticable. Si, en canvi, es vol restringir el temps d’execució a un valor raonable, la
quantitat de dades generades al final no satisfarà la massivitat demanada, motiu pel qual
tampoc es resol el problema.

Aquesta primera proposta sembla inviable a causa del volum de dades que volem generar, però, tot i
que no pot proveir una solució amb les característiques explicitades, pot tenir certa utilitat dins d’un
mecanisme més gran. Per tal de complir l’objectiu proposat forçosament s’haurà de generar, en algun
moment de l'execució, una instància mínima de la base de dades, entenent per instància mínima un
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estat de la base de dades que conté dades per cada taula (les necessàries perquè hi hagi, com a mínim,
una instància per a cada taula). Si aquest primer estat es vol assolir amb una generació automàtica de
les dades és necessari emprar, obligatòriament, un sistema de força bruta que en garanteixi la
correctesa. Aquesta primera part de la solució, llavors, pot ser realitzada per l’algorisme esmentat, ja
que la quantitat de dades generades seria reduïda. S’ha de resoldre, doncs, la problemàtica associada a
la creació massiva de dades.

La proposta que s’ha treballat en aquest projecte parteix d’una base de dades que conté una instància
mínima. El mecanisme implementat genera clonacions dels elements existents al sistema, replicant les
relacions entre les dades tantes vegades com es requereixi. Aquest procés garanteix dues coses:
correctesa de les dades i temps d’execució raonable. Fer còpies de la informació que ja resideix a la
base de dades assegura que mai es violarà una restricció, ja que, si les dades de les quals es realitza la
còpia satisfan una sèrie de restriccions, les còpies de les dades també les satisfaran. Addicionalment,
aquest algorisme finalitza en un temps moderat, ja que la lògica associada no requereix tants càlculs
computacionals. En comptes de generar dades a base de back-tracking i força bruta, senzillament es
copien les estructures de dades que ja estiguin al sistema, agilitzant molt el procés de creació. Com a
resultat, es poden generar moltes dades en un període relativament curt de temps. L’objectiu, de fet, ha
estat aconseguir una implementació que escali de forma lineal en relació amb el cost de generar una
instància.

Queda, però, una altra característica a introduir dins les dades generades: representativitat. Amb el
procés de clonació es creen noves dades, però aquestes presenten les mateixes estructures de relacions
entre elles, cosa que no explora tota la casuística que permet el disseny. De cara a resoldre aquest
requisit s’ha implementat un altre algorisme amb el propòsit de fusionar (merge) algunes de les dades
creades per tal de variar les relacions originades. El sistema de clonació “guarda” quines dades són
clons d’altres i això permetrà fusionar-les un cop el procés principal hagi acabat. Es continua
assegurant la correctesa de les dades, ja que fusionar elements que siguin clons mai generarà
problemes de dependències. Això és degut al fet que dins del procés de clonació es defineixen, a part,
quins elements no es poden fusionar entre si, ja que violarien alguna dependència, evitant un
comportament no desitjat. El procés de fusió inclou, addicionalment, elements d'aleatorietat per tal
que el resultat final no sigui determinista i s’introdueixi una variabilitat real.

Implementar tot aquest sistema hauria requerit força més temps del proporcionat per realitzar el
projecte, motiu pel qual, juntament amb una visió esquematitzada de la solució final, s’adjunta quina
ha estat la part a desenvolupar dins de l’assignatura de TFG:
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Figura 1: Estructura general del sistema proposat. Font: elaboració pròpia
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1.4 Actors implicats
A continuació es presenta una llista dels diferents actors que es veuran afectats pel desenvolupament
del projecte:

- Desenvolupadors de bases de dades/Testers: per tal de comprovar que una base de dades
tingui la funcionalitat desitjada es pobla el sistema de forma manual i es comproven els errors
que poden sorgir. Aquest és un procés lent, tediós i que necessita molta planificació per tenir
en compte tots els escenaris possibles. Poder generar aquestes dades de forma automàtica
facilitaria molt les etapes de test, reduint en gran manera els processos més ineficients.

- Companyies: qualsevol entitat que treballi amb sistemes d’informació veuria com el temps de
desenvolupament de nous productes es redueix considerablement, ja que els tests
s’automatitzarien en gran part. Addicionalment, els sistemes esdevindrien més segurs i
consistents perquè les dades generades explorarien una casuística més elaborada. Dins
d’aquest actor s’inclouen tan empreses principalment tecnològiques (centrades en
l’ús/distribució de bases de dades) com qualsevol organització que emmagatzemi informació.

- Usuaris de sistemes de bases de dades: els softwares creats amb l’eina proposada es
desenvoluparien a una major velocitat i podrien arribar als consumidors més ràpidament. A
més, aquests sistemes haurien estat provats més a fons, motiu pel qual inconsistències o errors
s’evitarien més fàcilment.

- Altres sistemes de generació de dades: la majoria de generadors de dades es queden curts en
el moment d’obtenir una mostra de dades significativa i molts no funcionen per esquemes
complexos. L’aparició al mercat d’una eina que ofereixi noves prestacions suposarà una
amenaça que obligarà a realitzar nous plantejaments.

- Personal involucrat en el projecte: les diferents parts incloses dins del projecte tenen interès
en què aquest es desenvolupi de forma satisfactòria. Jo, Marc Maynou Yélamos, seré
l’encarregat de realitzar el treball de la millor forma possible amb l’objectiu de superar
l’assignatura i aprofundir en la meva formació. Els dos directors, Ernest Teniente López i
Xavier Oriol Hilari, ambdós professors de la FIB, supervisaran el projecte i aportaran el
suport necessari en el procés. Finalment, InLab FIB, entitat sota qui es realitzarà el treball,
buscarà la correcta finalització del mateix seguint amb l’objectiu de l’organització d’oferir un
desenvolupament tècnic als estudiants.
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2. Exemple bàsic
Per tal de presentar el potencial d’una eina amb les característiques descrites és necessari mostrar un
exemple que il·lustri de forma pràctica les millores plantejades. A continuació es farà un recorregut a
alt nivell de les característiques a tenir en compte durant el procés; principalment el disseny de la base
de dades, les instàncies inicials i els resultats.

2.1 Modelització, disseny i implementació
El primer pas en l’execució del sistema passa per afegir la base de dades a partir de la que es
treballarà. Concretament, per a la demostració s’ha utilitzat el següent esquema conceptual:

Figura 2: Esquema conceptual del domini de la botiga d’aplicacions. Font: elaboració pròpia

Restriccions textuals:
- RT1: Claus Externes: (Usuari, idUsuari) (Aplicació, idAplicació), (Data, data)
- RT2: (Clau dèbil) No hi ha dues versions amb la mateixa aplicació i idVersió.
- RT3: Un client només pot valorar versions d’aplicacions que ha comprat.
- RT4: El desenvolupador que genera una sol·licitud ha de ser un dels desenvolupadors de

l’aplicació a la qual pertany la versió.
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El model correspon a la representació d’una botiga d’aplicacions software. Existeixen dues tipologies
d’usuaris del sistema: clients i desenvolupadors i ambdós estan relacionats de formes diferents amb
les aplicacions de la botiga. Les aplicacions poden ser, entre altres variants, de notícies o serveis de
subscripció. Les aplicacions passaran per diferents fases del desenvolupament, recollides en les
diferents versions que tindrà. La classe Aplicació fa referència al producte a escala general mentre que
la classe Versió indica una etapa en concret del desenvolupament. Tal com diu la segona restricció
textual, la classe Versió s’identifica per l’aplicació i el idVersió corresponent.

Els usuaris poden realitzar dues accions: comprar i valorar. La compra s’efectuarà respecte a
l’aplicació (i, com a mínim, un client ha d’haver comprat una aplicació) mentre que les valoracions es
faran amb relació a la versió, podent opinar respecte a diferents etapes del desenvolupament. Seguint
la restricció textual número tres, un client només podrà realitzar valoracions d’una aplicació que hagi
comprat prèviament. Els desenvolupadors podran realitzar, també, dues accions: participar en el
desenvolupament d’una aplicació o realitzar una sol·licitud respecte a una versió d’una aplicació. Si
s’observa la quarta restricció textual, podem assegurar que un desenvolupador només realitzarà
sol·licituds respecte a versions d’aplicacions que hagi desenvolupat.

Com es pot apreciar, l’esquema no és extremadament complex. El nombre de classes és relativament
reduït i, per exemple, s’han suprimit tots els atributs que no formaven part de les claus primàries amb
l'objectiu de simplificar. El diagrama té, però, moltes de les característiques principals de la majoria
d’esquemes conceptuals: dues tipologies diferents de jerarquies, classes associatives, relacions n-àries,
cardinalitats específiques (1 i 1..*) i relacions amb cardinalitats simètriques i asimètriques. Això
implica que, si es desenvolupa un software amb la capacitat de generar dades de forma satisfactòria
per a aquest esquema, l’eina tindrà el comportament desitjat en la gran majoria de situacions, a falta
de tenir en compte algunes casuístiques més concretes.

L’esquema conceptual permet obtenir les regles de negoci (en forma de restriccions textuals i
restriccions gràfiques) que el mecanisme de generació de dades haurà de respectar. Més
específicament, en el sistema s’introduiexen les restriccions textuals explicitades anteriorment i el
conjunt de restriccions gràfiques que es poden extreure de l'esquema:

Restriccions gràfiques:
- Si existeix un Usuari, aquest ha de ser Client o Desenvolupador (la jerarquia d’usuaris és

complete).
- Si existeix un Client, aquest ha de ser també un Usuari (restricció de la jerarquia, si existeix

una subclasse ha d'existir la superclasse).
- Si existeix un Desenvolupador, aquest ha de ser també un Usuari (restricció de la jerarquia, si

existeix una subclasse ha d'existir la superclasse).
- Si existeix un Client al sistema, aquest ha de tenir, com a mínim, una Compra associada

(restricció de mínima cardinalitat 1 entre Client i Compra).
- Si existeix un Desenvolupador al sistema, aquest ha de tenir, com a mínim, una Aplicació que

estigui desenvolupant (restricció de mínima cardinalitat 1 entre Desenvolupador i Aplicació).
- Si existeix una Aplicació al sistema, aquesta ha de tenir, com a mínim, un Desenvolupador

que hi estigui treballant (restricció de mínima cardinalitat 1 entre Desenvolupador i
Aplicació).

- Si existeix una Notícies al sistema, aquesta ha de ser també una Aplicació (restricció de la
jerarquia, si existeix una subclasse ha d'existir la superclasse).
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- Si existeix un ServeisSubscripció al sistema, aquest ha de ser també una Aplicació (restricció
de la jerarquia, si existeix una subclasse ha d'existir la superclasse).

L’esquema conceptual és útil en el moment de modelitzar el domini amb el qual es treballarà i, per
tant, obtenir les restriccions que hauran d'obeir les dades que s’hi emmagatzemin. Aquest diagrama,
però, no és una il·lustració acurada de com serà la base de dades associada, ja que conté molts
elements que no es poden implementar. S’ha de traçar, per tant, un diagrama de disseny:

Figura 3: Diagrama de disseny del domini de la botiga d’aplicacions. Font: elaboració pròpia

Aquest segon esquema, suposant els mateixos atributs per classe, dóna una visió concreta, i
programable, de la base de dades que contindrà el sistema. Es pot observar que les jerarquies han
esdevingut associacions, que les classes associatives han esdevingut classes pròpies i que ha estat
necessari incorporar una nova classe (Desenvolupa) per satisfer la capacitat de la relació original entre
Desenvolupador i Aplicació. A partir d’aquest diagrama, es generarà l’estructura de la base de dades,
on cada classe correspondrà a una taula i on les claus primàries respectaran el model conceptual,
indicant l’existència de claus foranes quan sigui necessari. Concretament, es defineix el següent
disseny:
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CREATE TABLE usuari (
idUsuari int NOT NULL PRIMARY KEY

);

CREATE TABLE client (
idClient int NOT NULL PRIMARY KEY,
FOREIGN KEY (idClient) REFERENCES usuari(idUsuari)

);
CREATE TABLE desenvolupador (

idDesenvolupador int NOT NULL PRIMARY KEY,
FOREIGN KEY (idDesenvolupador) REFERENCES usuari(idUsuari)

);

CREATE TABLE aplicacio (
idAplicacio int NOT NULL PRIMARY KEY

);

CREATE TABLE compra (
idClient int NOT NULL,
idAplicacio int NOT NULL,
PRIMARY KEY (idClient, idAplicacio),
FOREIGN KEY (idClient) REFERENCES client(idClient),
FOREIGN KEY (idAplicacio) REFERENCES aplicacio(idAplicacio)

);

CREATE TABLE versio (
idVersio int NOT NULL,
idAplicacio int NOT NULL,
PRIMARY KEY (idVersio, idAplicacio),
FOREIGN KEY (idAplicacio) REFERENCES aplicacio(idAplicacio)

);

CREATE TABLE valoracio (
idClient int NOT NULL,
idVersio int NOT NULL,
idAplicacio int NOT NULL,
PRIMARY KEY (idClient, idVersio, idAplicacio),
FOREIGN KEY (idClient) REFERENCES client(idClient),
FOREIGN KEY (idVersio, idAplicacio) REFERENCES versio(idVersio, idAplicacio)

);

CREATE TABLE noticies (
idAplicacio int NOT NULL PRIMARY KEY,
FOREIGN KEY (idAplicacio) REFERENCES aplicacio(idAplicacio)

);

CREATE TABLE serveiSubscripcio (
idAplicacio int NOT NULL PRIMARY KEY,
FOREIGN KEY (idAplicacio) REFERENCES aplicacio(idAplicacio)

);

CREATE TABLE desenvolupa (
idDesenvolupador int NOT NULL,
idAplicacioDesenvolupada int NOT NULL,
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PRIMARY KEY (idDesenvolupador, idAplicacioDesenvolupada),
FOREIGN KEY (idDesenvolupador) REFERENCES desenvolupador(idDesenvolupador),
FOREIGN KEY (idAplicacioDesenaplicaciovolupada) REFERENCES aplicacio(idAplicacio)

);

CREATE TABLE solicitud (
idDesenvolupador int NOT NULL,
idVersio int NOT NULL,
idAplicacio int NOT NULL,
dataSolicitud int NOT NULL,
PRIMARY KEYenvolupador) REFERENCES desenvolupador(idDesenvolupador),
FOREIGN KEY (idVersio, idApli (idDesenvolupador, idVersio, idAplicacio, dataSolicitud),
FOREIGN KEY (idDescacio) REFERENCES versio(idVersio, idAplicacio)

);

2.2 Dades inicials
Per tal de simular l’escenari inicial del sistema, es genera una instància mínima de la base de dades de
forma manual a partir de la qual es comença el procés de clonació. Seria possible generar una única
instància per a cada classe i relacionar-les, ja que no existeix cap restricció que ho prohibeixi (a
excepció de la condició disjoint de la jerarquia d’aplicacions). Per tal, però, de generar una mínima
variabilitat s’introdueixen algunes instàncies addicionals. Per entendre millor l’estructura que
segueixen les dades emmagatzemades (i que és clau a l’hora de clonar) cal observar les dependències
que existeixen entre les instàncies. Es poden distingir dos grafs de dependències que recullen les
restriccions que satisfan les dades actuals i, per tant, han de satisfer les dades clonades:
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Figura 4: Grafs de dependències de les dades utilitzades per a l’exemple. Font: elaboració pròpia

Les fletxes indiquen quines classes són necessàries per crear cada instància. Per exemple, a la segona
figura es pot veure que per tenir una Valoració es necessita un Client i una Versió. Per tenir una Versió
es necessita una Aplicació i així successivament. Existeixen dependències dobles. És a dir, per tenir,
per exemple, una Aplicació, es necessita una instància de Desenvolupa i per tenir una instància de
Desenvolupa es necessita una Aplicació. Per tenir una Aplicació no es necessita, per exemple, una
Versió, d’aquí la fletxa unidireccional. Aquests esquemes serveixen per tenir una guia respecte a què
hauria de sortir com a resultat de la clonació. Si s’ha de generar un clon d’alguna classe s’hauran de
crear instàncies de totes les classes a les quals es connecta, facilitant el seguiment de l’execució.

Al costat de cada classe es pot observar una instància que, com ja s’ha esmentat, servirà com a estat
base del sistema a partir del qual es generarà la clonació. Cal tenir en compte, però, que malgrat que
els grafs contenen dades de diversos tipus (strings, enters, dates...), l’execució del sistema només
suporta, de moment, valors enters. Això ha estat dissenyat d’aquesta manera pel fet que simplifica la
computació, ja que és més senzill tenir en compte que només es treballa amb enters, abans que haver
de gestionar diferents tipologies de dades. Per tant, els exemples que s’adjuntin tindran un aspecte
més “realista” per tal de facilitar la comprensió, però cal recordar que en la pràctica tots els elements
de la base de dades inicial corresponen a nombres enters.

Si s’analitzen les dues imatges, es pot observar que existeixen dues classes que impliquen la creació
de totes les altres: Valoració i Sol·licitud. Si es volguessin generar noves instàncies d’alguna de les
dues classes seria necessària la creació de 5 i 7 instàncies d’altres classes, respectivament. Generar,
per exemple, 5 instàncies de cadascuna elevaria el nombre d’instàncies addicionals a 60. Si la
introducció de totes aquestes dades es plantegés fer de forma manual caldria realitzar una planificació
curosa de les instàncies, tenint en compte les restriccions que s’han de respectar i que els atributs
comuns a diferents taules han de coincidir. Les peticions d’inserció s’haurien de fer de forma
individualitzada i, al final del procés, s’hauria de garantir la correctesa de les dades emmagatzemades.

Com es pot deduir, aquest és un procés que, si es realitza de forma no automatitzada, genera una gran
quantitat de treball que és, addicionalment, tediós, monòton i amb una alta probabilitat d’introduir
errors. Cal recordar, a més, que la base de dades exemplificada és petita i amb els atributs mínims per
a poder-se implementar. Si l’esquema s’ampliés, ja fos en relació amb la mida (nombre de
classes/atributs) o en complexitat (restriccions) les problemàtiques escalarien exponencialment,
inhabilitant quasi totalment la possibilitat de poblar bases de dades de forma manual, especialment en
grans quantitats.
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2.3 Resultats
Per tal d’introduir la potència de l’eina dissenyada, es realitza l’execució plantejada: generar, en una
mateixa petició, 5 instàncies de la classe Sol·licitud i 5 instàncies de la classe Valoració. Cal recordar
que el sistema implementa dos processos principals: clonació i fusió. El fet que el sistema cloni
instàncies implica que es repliquen les instàncies i relacions ja existents a la base de dades (i que
queden il·lustrades pels grafs de dependències anteriors). El segon procés dota a les dades generades
de la representativitat desitjada. Per tal de presentar els dos processos es realitzaran dues execucions:
sense procés de fusió (només es clona) i amb procés de fusió.

El resultat de la primera execució és la generació de 95 noves instàncies en un temps de 150
mil·lisegons. La creació de 30 instàncies addicionals, en relació amb les 60 exposades anteriorment,
és deguda a la còpia literal dels elements de la base de dades. Si s’analitzen les imatges anteriors amb
més profunditat, es pot observar que, per exemple, l’únic Desenvolupador del sistema es relaciona
amb dues instàncies d’Aplicació. Això implica que en generar la clonació de Desenvolupador
s’obtindran dues noves instàncies d’Aplicació amb les que es relacionarà, malgrat que només en sigui
necessària una. Aquest resultat més primari es pot polir aplicant el procés de fusió.

La segona execució genera 80 noves instàncies en un temps de 278 mil·lisegons. El nombre
d’instàncies és força més proper al mínim necessari de 60. Això és resultat del procés de fusió, que
combina diferents instàncies, generant variabilitat en les dades finals. Es pot observar com, per
exemple, algunes instàncies de Desenvolupador es combinen, permetent que algunes instàncies es
relacioni amb més de dues d'Aplicació, fet que a la base de dades original no succeeix. El temps
d’execució en aquest cas augmenta fins als 278 mil·lisegons a causa de l’esforç extra de computació
necessari per processar la fusió de les diferents instàncies. Per tal de concretar més les característiques
del procés, cal esmentar que el percentatge de fusió (la probabilitat amb la qual es fusionaran dues
instàncies que es puguin fusionar) és d’un 50% per a totes les classes. Per tant, en mitjana, de totes les
possibles fusions entre elements del sistema (més endavant es detallarà quan es poden fusionar dues
instàncies), només es realitzaran la meitat. Aquest percentatge és variable, propi de cada classe i
modificable per l’usuari de tal forma que es pugui generar la base de dades amb les característiques
que es demanin.

Per tal de posar aquestes dades en perspectiva es pot establir una comparació amb un algorisme de
força bruta per generar instàncies. La implementació d’aquest sistema (STAGE) [2] ha estat realitzada
per un altre estudiant com a projecte de TFG i el seu objectiu era la generació d’una instància mínima
de la base de dades. Malgrat, doncs, que els objectius són diferents, comparar els resultats evidencia
l’enorme diferència que existeix entre el procés de clonació i utilitzar la força bruta.

El test més senzill al que es va sotmetre STAGE consistia en la generació d’un nombre determinat
d’instàncies per a una única taula, sense tenir en compte referències ni dependències. Per generar 40
instàncies el temps requerit era de 28,7 segons. Si, en canvi, es demana generar instàncies d’una classe
que pertany a un esquema de complexitat moderada, el temps augmenta considerablement.
Concretament, per generar 30 instàncies d’una classe (i totes les necessàries d’altres classes) es
necessiten 2.460 segons, i l’execució es torna impracticable amb valors més grans, ja que el cost
augmenta exponencialment. A la secció 8 s’exposarà un esquema similar a l’utilitzat en
l’experimentació d’STAGE i, com es podrà veure, el cost per generar 30 instàncies d’una classe (i 324
en total) és de només 8,35 segons.
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Addicionalment, incrementar la mida o complexitat del sistema no suposa cap problema, ja que l’eina
es pot continuar executant en ser un procés automatitzat i, a causa de la implementació utilitzada, el
temps escala de forma lineal. Per tant, si es coneix quant temps es necessita per computar una
instància, es pot fer una aproximació del temps necessari per realitzar tota l’execució. Lògicament, el
temps augmentaria, especialment per esquemes amb moltes restriccions. Malgrat això, la inserció de
noves dades es realitzarà sempre en una fracció del temps que es requeriria per portar a terme el
mateix procés manualment. S’obre, per tant, la possibilitat de generar dades de forma massiva en un
temps raonable i aportant variabilitat, característiques inabastables amb les metodologies actuals.
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3. Justificació

3.1 Anàlisi de mercat
En les seccions anteriors s’ha justificat la gran importància d’una eina que permeti poblar
automàticament les bases de dades. Com és lògic, al mercat actual existeixen ja molts sistemes que
permeten realitzar aquest procés [3] [4]. A continuació es presenten alguns dels més destacats:

- Redgate SQL Data Generator [5]: permet la creació de grans volums de dades de forma
ràpida i personalitzada. Permet la possibilitat d’importar dades i, si existeix alguna
dissonància entre les tipologies, automàticament les resol.

- IBM DB2 Test Database Generator [6]: generador que permet crear noves dades o
generar-ne a partir de dades existents. El seu funcionament no requereix intervenció manual i
els resultats obtinguts poden ser usats en qualsevol base de dades.

- DTM Data Generator [7]: dissenyat per proveir dades realistes i de gran qualitat. El motor
de generació conté 70 processadors d’expressió i funcions que permeten definir complexes
dades de test.

- GEDIS Studio [8]: eina amb disponibilitat online que evita la instal·lació d’aplicacions en el
sistema. Combina més de 30 regles de generació i permet el control de la distribució i
correlació de valors entre les columnes de les taules.

- dbForge Test Data Generator [9]: conté més de 200 generadors amb configuracions
detallades que permeten emular la creació de dades intel·ligents

Es pot apreciar que les diferències entre els diversos productes són mínimes, ja que tots ofereixen
diferents variacions del mateix procés. Només es distingeixen en petites modificacions a l’hora de
generar nova informació i en funcionalitats extra que no tenen gaire relació amb la producció de dades
(com poder exportar/importar dades, UI més detallades…).

3.2 Justificació de l’elecció
Totes les eines vistes en la secció anterior tenen un punt negatiu en comú: la inhabilitat de tractar
restriccions complexes. Tots aquests motors de generació fallen en el tractament de relacions que van
més enllà d’una dependència simple entre dues taules. Per exemple, en l’esquema de la botiga
d’aplicacions presentat anteriorment, la restricció textual quatre (RT4) no podria ser satisfeta per
aquestes eines. Això és degut al fet que necessita tractar no només amb l’estructura de les dades sinó
amb la lògica que presenten aquestes. A part de conèixer quines dependències té la taula Sol·licitud
s’ha de comprovar que les dades concretes introduïdes satisfan el cicle de restriccions.

Aquest fet restringeix molt l’ús d’aquestes eines, essent útils només en bases de dades que no
presentin molta complexitat en la forma que les diferents taules es relacionen. En el moment que
s’estableixen regles de negoci que relacionen múltiples taules de forma no trivial els programes
anteriors deixen de ser funcionals, ja que no estan dissenyats per satisfer-les. En aquest punt trobem la
primera millora substancial que es pot realitzar amb relació a productes ja existents. Aconseguir un
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sistema que s’adapti a qualsevol base de dades sense importar les restriccions que contingui permetria
que qualsevol software es pogués beneficiar de la generació automàtica. Les regles de negoci serien
més fàcilment posades a prova i les fases de test s’agilitzarien encara més.

Per altra banda, si observem els resultats d’executar alguns d’aquests sistemes, es pot veure que la
informació es genera de forma eficient i és força realista, presentant valors que, en molts casos,
podrien haver estat introduïts manualment (sempre tenint en compte que tracten amb bases de dades
de complexitat relacional reduïda). Addicionalment es poden escollir patrons per tal que la informació
es generi seguint unes normes predeterminades. Existeix bastant varietat entorn de les normes que es
poden establir, però cal destacar que aquestes estructures només afecten els atributs que no impliquen
a altres taules. Sempre es generarà el nombre mínim d’instàncies per satisfer les relacions i no
s’explorarà, per exemple, la possibilitat de relacionar més instàncies de les necessàries o fer-ho en uns
intervals determinats, per tal d’esgotar més precisament tots els casos possibles.

Podem concloure a partir d’aquest fet que aquests programes es centren molt en la qualitat de la
informació i poc en la representativitat de les dades. Es busca generar informació realista, però sense
adaptar-se a tota la casuística que habilita el sistema. Aquest fet és força negatiu perquè en el moment
de generar dades de test no interessa tant que els valors que es creen siguin realistes com que els
valors que es creen s’emmotllin dins de totes les situacions possibles. Un altre punt de diferenciació
important seria, doncs, la possibilitat de generar dades que explorin les diferents formes de satisfer les
relacions amb altres dades.

Aquests dos fets, complexitat i representativitat de les dades, són crucials per la generació automàtica,
però moltes eines no els tenen en compte, ja que l’objectiu és obtenir informació més realista tot i que,
en la pràctica, resulti menys útil. Desenvolupar una eina que tingui aquestes dues qualitats presents és
el següent pas lògic en el procés d’automatització de les etapes de test. Cal recordar, però, que la
qualitat de les dades (tant en complexitat com representativitat) haurà d’anar acompanyada sempre de
la generació massiva d’instàncies i un temps d’execució relativament ràpid.
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4. Abast

4.1 Objectius
La meta principal del projecte és la creació d’un programa software que permeti generar dades de test
per a bases de dades relacionals. Com s’ha exposat en apartats anteriors, l’eina hauria de tenir unes
característiques concretes que obrin noves possibilitats en l’automatització de tests. Més
concretament, els principals paràmetres a complir seran:

- Possibilitat d’adaptar-se a bases de dades amb restriccions complexes. La generació de
dades per a esquemes senzills ja ha estat explorada i implementada. El següent pas consisteix
a adaptar aquest procés a qualsevol base de dades sense tenir en compte la complexitat de les
relacions que proposa. El sistema generat haurà de poder tractar diferents tipologies de
restriccions que, potencialment, impliquin la modificació d’altres elements.

- Satisfer la representativitat de les dades. Per millorar l’abast i consistència de les bases de
dades és necessari comprovar tots els diferents escenaris possibles als quals es pot sotmetre la
informació introduïda. És necessari, per tant, tenir en compte tota la possible casuística en el
moment de poblar el sistema. Les dades generades adoptaran diferents grafs de relacions per
tal d’obtenir una visió més estesa del que pot oferir la base de dades.

- Generar grans quantitats d’informació. No s’ha de deixar de banda la importància de la
massivitat de les dades generades. Molts sistemes comercials gestionen enormes quantitats de
dades. Com a resultat, és impossible posar a prova una base de dades de forma detallada si
aquesta no es pobla de forma abundant, exposant si existeix alguna vulnerabilitat quan
s’excedeix un cert límit.

- Temps d’execució raonable. Per tal que l’eina tingui un ús fora de l’apartat teòric, aquesta ha
de realitzar execucions en un temps raonable. Si per generar, per exemple, 1.000 instàncies es
requereixen diverses hores, el sistema no serà útil, malgrat que la base de dades tingui
restriccions molt complexes i les dades generades siguin molt representatives.

4.2 Requisits funcionals
A continuació s’exposen els requisits que, de forma més detallada, ha d’assegurar l’eina a
implementar:

- Gestió correcta i automatitzada de la base de dades. El programa necessitarà que l’usuari
introdueixi la base de dades a la que es vol connectar, però a partir d’aquest punt el tractament
hauria de ser automàtic. El programa obtindrà de forma autònoma la informació de l’esquema
necessària per realitzar el procés i, un cop s’hagi acabat la generació de noves dades, es
donarà la possibilitat d’introduir aquestes automàticament, realitzant els corresponents canvis
o modificacions necessaris.

- Possibilitat d’especificar la petició de clonació. El programa permetrà que l’usuari esculli
de quina taula es generarà la clonació i quantes noves instàncies es volen generar, podent
escollir múltiples taules a la vegada i amb quantitats d’instàncies variables. Cal recordar que
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el número especificat pot no coincidir amb el resultat final per l’existència de restriccions que
obligui a generar instàncies addicionals.

- Possibilitat d’especificar la petició de fusió. L’usuari podrà modificar les característiques
del procés perquè es generi informació seguint les pautes que estableixi. Concretament, es
podrà indicar, per cada classe, amb quina probabilitat es realitzarà la fusió de dues instàncies,
implicant un 0% que mai es farà fusió i un 100% que sempre que es pugui es fusionaran.

- Comparació de resultats. Un cop hagi finalitzat el procés, l’usuari podrà veure una
comparativa entre la base de dades inicial i la base de dades amb la nova informació
generada. Aquesta es realitzarà de forma numèrica (indicant el nombre d’instàncies abans i
després del procés) i de forma gràfica comparant el volum d'instàncies visualment. Aquestes
prestacions permetran conèixer les característiques del resultat i veure si compleixen amb els
requisits esperats.

- Portabilitat de la solució. Un cop s’hagin generat les noves instàncies el sistema ha de tenir
la capacitat de portar-les a altres plataformes perquè siguin utilitzades. És a dir, les dades
obtingudes han de poder ser tractades per altres programes com si haguessin estat introduïdes
de forma manual a una base dades. Això implica programar funcionalitats per poder exportar
les noves instàncies correctament, adaptant els formats segons sigui necessari.

4.3 Casos d’ús
Els objectius del sistema indiquen les característiques que el programa a desenvolupar ha de complir
per tal d’assolir el propòsit original. Els requisits funcionals especifiquen de forma més concreta les
funcionalitats del sistema. Falta, però, definir detalladament quines operacions i processos es poden
portar a terme. Aquesta és la informació que es pot obtenir a través dels casos d’ús, que indiquen
quines són les prestacions del sistema i exposen les característiques principals de cada procés, definint
una idea més clara de què pot fer el sistema.

Els casos d’ús són una eina imprescindible per comprovar que s’han inclòs totes les parts que formen
l’abast del sistema i que no s’ha deixat cap element sense implementar. En el cas d’aquest projecte el
diagrama presenta la següent estructura:
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Figura 5: Diagrama de casos d’ús. Font: Elaboració pròpia

Com es pot apreciar, es poden distingir tres grups de funcionalitats que fan referència a,
principalment, accions anteriors a la clonació (part superior esquerra), accions posteriors a la clonació
(part superior dreta) i la mateixa clonació (part inferior). Aquest últim grup fa referència a la secció
més important del sistema, consistent en la clonació (i fusió) de les diferents instàncies. Cal notar que
a l’esquema únicament apareix un actor, ja que no existeix una clara diferenciació entre diversos
possibles usuaris del sistema. A continuació es detalla cada cas d’ús:

Nom Connectar amb la base de dades

ID CU1

Descripció L’usuari especifica quina base de dades vol utilitzar i realitza la
connexió.

Precondicions -

Postcondicions 1. La connexió s’ha establert correctament.
2. El sistema ha guardat les tuples de la base de dades en forma

de literals.
3. El sistema ha obtingut les regles de clonació que es poden

obtenir de forma automàtica.

Escenari principal d’èxit 1. L’usuari insereix el nom de la base de dades a la que es vol
connectar.

2. L’usuari prem el botó corresponent.
3. El sistema mostra per pantalla les taules de la base de dades

seleccionada. [Alt A]

Alt A 1. La base de dades no existeix o les credencials de configuració
són incorrectes.

2. El sistema retorna un missatge d’error.
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Nom Definir petició de clonació

ID CU2

Descripció L’usuari detalla les característiques que tindrà el procés de clonació i
fusió.

Precondicions 1. S’ha introduït una base de dades i s’ha obtingut la informació
respectiva a les taules.

Postcondicions 1. El procés de clonació seguirà les pautes indicades en la
petició.

Escenari principal d’èxit 1. L’usuari introdueix una base de dades i n’obté la informació.
2. L’usuari defineix quines classes vol clonar. [Alt A]
3. L’usuari defineix, per les classes seleccionades, quantes

instàncies vol clonar.
4. L’usuari defineix, per cada classe, amb quina freqüència es

fusionaran dues instàncies. [Alt B]
5. Si l’usuari ho desitja, pot modificar els paràmetres introduïts.

[Alt C]

Alt A 2. L’usuari introdueix un mateix nombre d’instàncies a clonar per
a totes les classes.

2.1 L’usuari prem el botó “Clone X instances”.

Alt B.1 3. L’usuari introdueix una mateixa freqüència de fusió per a totes
les classes.

3.1 L’usuari prem el botó “Set all merge percentages”.

Alt B.2 3. L’usuari prem el botó “0% Merge”.

Alt B.3 3. L’usuari prem el botó “100% Merge”.

Alt C 5. L’usuari prem el botó “Reset”.

Nom Definir les regles de clonació

ID CU3

Descripció L’usuari especifica quines regles es seguiran en la clonació de les
instàncies (en format TGD).

Precondicions -

Postcondicions 1. Les regles seran utilitzades en el procés de clonació.

Escenari principal d’èxit 1. L’usuari insereix les regles a l’espai corresponent.
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Nom Executar clonació

ID CU4

Descripció L’usuari demana executar una clonació seguint les especificacions
introduïdes.

Precondicions 1. La base de dades ha d’haver estat introduïda i validada.
2. S’ha d’haver definit la petició de clonació.
3. S’ha d’haver definit un conjunt de regles de clonació.

Postcondicions 1. El sistema ha realitzat el procés de clonació seguint les
especificacions.

2. El sistema mostra les instàncies resultants per pantalla.

Escenari principal d’èxit 1. L’usuari introdueix la base de dades i n’obté la informació
correctament.

2. L’usuari especifica una petició de clonació modificant els
paràmetres pertinents.

3. L’usuari introdueix una sèrie de regles a utilitzar en la
clonació.

4. L’usuari prem el botó “Clone request”.
5. Un cop finalitza l’execució es mostren per pantalla les

característiques del procés de clonació.

Nom Executar clonació amb fusió

ID CU5

Descripció L’usuari demana executar una clonació amb fusió seguint les
especificacions introduïdes.

Precondicions 1. La base de dades ha d’haver estat introduïda i validada.
2. S’ha d’haver definit la petició de clonació.
3. S’ha d’haver definit un conjunt de regles de clonació.

Postcondicions 1. El sistema ha realitzat el procés de clonació amb fusió seguint
les especificacions.

2. El sistema mostra les instàncies resultants per pantalla.

Escenari principal d’èxit 1. L’usuari introdueix la base de dades i n’obté la informació
correctament.

2. L’usuari especifica una petició de clonació modificant els
paràmetres pertinents.

3. L’usuari introdueix una sèrie de regles a utilitzar en la
clonació.

4. L’usuari prem el botó “Clone request with merge”.
5. Un cop finalitza l’execució es mostren per pantalla les

característiques del procés de clonació i fusió.
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Nom Veure dades del procés

ID CU6

Descripció L’usuari demana visualitzar una comparativa entre les instàncies
inicials i les finals i, addicionalment, el temps d’execució total.

Precondicions 1. S’ha realitzat un procés de clonació o de clonació i fusió.

Postcondicions 1. Es mostra per pantalla el temps total d’execució en segons.
2. Es mostra per pantalla una gràfica comparativa entre el

nombre d’instàncies inicials i el nombre d’instàncies finals.
3. Es mostra per pantalla una taula comparativa de les instàncies

inicials i les instàncies finals.
4. Es mostra per pantalla el conjunt d’instàncies resultants.

Escenari principal d’èxit 1. L’usuari demana executar un procés de clonació o de clonació
i fusió.

2. Les dades anteriorment descrites es mostren per pantalla.

Nom Inserir resultat a la base de dades

ID CU7

Descripció L’usuari demana inserir les dades resultants a la base de dades
seleccionada.

Precondicions 1. S’ha realitzat un procés de clonació o de clonació i fusió.

Postcondicions 1. Les instàncies resultants s’han inserit a la base de dades.

Escenari principal d’èxit 1. L’usuari demana executar un procés de clonació o clonació i
fusió i aquest ha finalitzat.

2. Es prem el botó “Insert in DB”.
3. Les instàncies s’insereixen a la base de dades seleccionada a

l’inici del procés.

Nom Escriure literals en un fitxer

ID CU8

Descripció L’usuari demana escriure les dades resultants a un fitxer.

Precondicions 1. S’ha realitzat un procés de clonació o de clonació i fusió.

Postcondicions 1. Les instàncies resultants s’han escrit en un fitxer.

Escenari principal d’èxit 1. L’usuari demana executar un procés de clonació o clonació i
fusió i aquest ha finalitzat.

2. Es prem el botó “Write literals in a file”.
3. Les instàncies s’escriuen en un fitxer en format de text que es

pot trobar al mateix directori que el sistema.
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4.4 Requisits no funcionals
El sistema a implementar ha de satisfer, a part dels objectius presentats, uns criteris addicionals que
milloraran l’experiència d’utilitzar l’eina. Cal tenir en compte que el projecte no deixa de ser un
treball d'investigació malgrat que el producte final tingui potencial comercial. Això implica que és
complicat acotar formalment les condicions de satisfactibilitat dels diferents requisits pel fet que no es
poden cenyir a un contracte establert amb un client. Com a resultat, es mencionaran de forma genèrica
les pautes a seguir, tenint en compte que el sistema haurà d’adaptar-s’hi tot el que sigui possible:

- Usabilitat: l’eina ha de ser intuïtiva i fàcil d’utilitzar encara que no existeixin coneixements
previs sobre l’ús del software o sobre les implicacions computacionals del sistema. Ha de ser
possible fer ús de la funcionalitat principal (generació de noves instàncies) de forma ràpida i
efectiva.

- Capacitat d’aprenentatge: l’eina ha de permetre a l’usuari aprendre ràpidament les
característiques i funcionaments principals que inclou.

- Adaptabilitat: l’eina ha de poder ser utilitzada en els sistemes operatius principals. La
plataforma sobre la qual es desplega el sistema no hauria de ser un obstacle sempre que es
compleixin els requisits mínims.

- Velocitat: l’eina ha de generar les dades en un temps raonable donades les característiques de
la base de dades, la configuració de la generació i la quantitat d’instàncies a generar.
Lògicament, la velocitat variarà enormement si es passa de generar 10 instàncies a 10.000,
però en qualsevol cas hauria de ser un valor raonable donades una sèrie de característiques.

- Escalabilitat: l’eina ha de mostrar un comportament correcte davant bases de dades de mida i
complexitat semblants a les utilitzades en productes i sistemes comercials. Un cop el sistema
funcioni, aquest hauria de poder tractar qualsevol tipologia de restriccions i dades.

- Privadesa: l’eina ha d’assegurar la correcta protecció de les dades privades en relació amb la
base de dades (usuari, contrasenya i URL).

- Accés: l’eina ha d’assegurar que l’usuari coneix les credencials corresponents a la base de
dades que vol utilitzar.

4.5 Riscos
De cara a gestionar apropiadament un projecte és necessari llistar els possibles obstacles que poden
aparèixer a la correcta realització del treball. A continuació s’exposen els perills principals que poden
aparèixer durant el desenvolupament i és necessari tenir en compte de forma premeditada:

- Limitació temporal: ja que el projecte té una data límit força restrictiva és possible que
alguna part del conjunt de coses a implementar no pugui completar-se. Serà necessari, doncs,
realitzar una bona planificació i estar disposat a reajustar l’abast del projecte. Existeixen
funcionalitats no prioritàries o possibles optimitzacions que, en el cas que sigui necessari,
s’hauran de descartar per assegurar la finalització de les característiques principals.
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- Inexperiència: en el projecte es treballarà amb conceptes, eines i algorismes no tractats
anteriorment, motiu pel qual es requerirà un extens període d’aprenentatge a mesura que
aquests elements es vagin incorporant al treball. Això pot provocar endarreriments en la
implementació en necessitar establir una base mínima de coneixement abans de tractar algun
aspecte de l’eina.

- Dificultat en la implementació: per tal d’assolir els objectius fixats serà necessari
desenvolupar algorismes complexos, amb un tractament de dades no trivial i amb possibilitat
d’adaptar-se a una extensa casuística. Aquestes característiques poden dificultar en gran
manera l’evolució del treball per desconeixement en el moment d’implementar una
funcionalitat o per no saber resoldre un determinat problema.

30



5. Conceptes

5.1 Modelització del sistema i bases de dades
Per tal d’entendre els elements que s’utilitzaran per implementar el sistema cal primer definir què
representaran aquests elements. En l’elaboració software un pas fonamental consisteix en definir el
disseny dels diferents components del programa. Això permet tenir una visió esquematitzada dels
continguts amb els quals es treballaran i com aquests interactuaran entre si. Dins d’aquesta primera
fase es defineixen diferents diagrames que concreten les parts del sistema que després
s’implementaran, essent un dels més importants l’esquema conceptual de dades:

Figura 6: Exemple d’esquema conceptual de dades. Font: elaboració pròpia

Esquema conceptual de dades [10]: representació esquemàtica de les diferents parts en què es
divideix el model real a partir del que es generarà un sistema software. L’objectiu d’aquest diagrama
consisteix a mostrar de forma reduïda i simplificada els diferents components que conformen un cert
entorn a tractar per tal que sigui més senzill estructurar el desenvolupament. Els diferents elements
presents dins del model es representaran mitjançant un diagrama que inclogui les característiques
principals a tenir en compte quan es vulgui transformar en un programa informàtic. Els quadrats que
es poden observar s’anomenen classes i tenen com a objectiu representar elements del món real en un
sistema informàtic. Les classes contenen atributs (informació addicional necessària per al
funcionament del sistema, presentada dins dels quadres) i relacions amb altres classes (indicades
mitjançant les línies). Un dels elements principals d’aquesta tipologia d’esquemes és les restriccions.

Una classe és la representació abstracta d’un concepte. En l’execució del programa, però, no tractarem
amb aquesta representació sinó que utilitzarem conjunts de dades que segueixen aquesta estructura.
Aquest conjunt de dades s’anomena instància i és el concepte utilitzat quan es parla, no de la
representació teòrica del sistema, sinó de la informació que gestionarà.

Restriccions [11]: condicions necessàries a complir per les dades que s’emmagatzemin al sistema.
Permeten establir normes que les dades seran forçades a respectar quan s’introdueixin. Existeixen
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dues classes principals de restriccions que s’hauran de tenir en compte en el projecte: gràfiques i
textuals. Com es pot interpretar a partir dels noms, les primeres estan plasmades a l’esquema a través
de la mateixa estructura mentre que les segones s’expliciten de forma separada. Les restriccions
gràfiques que més es tindran en compte en el treball, a causa de la complexitat en el tractament que
presenten, són les anomenades de cardinalitat o multiplicitat.

Restriccions de cardinalitat: indiquen quantes instàncies de la classe final s’han de relacionar amb la
classe inicial. Aquestes restriccions són importants perquè estableixen dependències entre les classes.
Si es volen generar instàncies d’una classe amb relacions serà necessari tenir en compte les
restriccions de cardinalitat, ja que potser obliguen a generar instàncies d’altres classes per satisfer les
restriccions.

Restriccions textuals: normalment les restriccions textuals fan referència a condicionants entre
múltiples classes o atributs que no es poden representar de forma gràfica. Solen mostrar un major grau
de complexitat que les restriccions gràfiques i tant la seva obtenció com tractament són processos
difícils.

Com ja s’ha exposat en la introducció, les restriccions seran una part essencial del projecte, ja que el
seu correcte tractament serà vital per assolir els objectius proposats.

Els esquemes conceptuals serveixen de marc teòric per la representació d’un sistema. En l’execució
del programa, però, serà necessari poder gestionar les dades en si, moment en què es construirà la
base de dades que les emmagatzemarà. Dels esquemes conceptuals s’obtenen les estructures a definir
i les limitacions a aplicar, motiu pel qual és important conèixer-ne les implicacions. En última
instància, però, amb el que es treballa a escala computacional és amb la base de dades. Per al projecte
s’utilitzaran bases de dades relacionals.

Base de dades relacional [12]: mecanisme d’emmagatzematge de dades basat en el traçat de
relacions entre els diferents elements del sistema. Aquestes relacions permeten guardar informació de
forma molt més acurada pel fet que s’estableixen restriccions implícites que condicionen les dades
guardades.

Figura 7: Exemple de taula d’una base de dades relacional. Font: elaboració pròpia

L’element més bàsic d’una base de dades són les taules. Una taula és una representació en una base de
dades d’un concepte amb els atributs corresponents, molt similar a les classes d’un esquema
conceptual de dades. Les taules s’ompliran d’instàncies que segueixen l’estructura que presenta la
mateixa taula.
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L’eina a desenvolupar treballarà directament amb la informació extreta d’una base de dades i, a la
vegada, tindrà en compte la modelització conceptual que segueixen aquestes mateixes dades. Més
concretament, de l’esquema conceptual ens interessaran les restriccions, ja que són els impediments
més grans en el moment de generar dades de forma automàtica. En seccions posteriors es definirà el
comportament del sistema de forma més detallada.

5.2  Conceptes de lògica
El sistema treballarà amb dos elements principals: dades i restriccions. Serà necessari, per tant,
dissenyar un model lògic que permeti representar-los i fer-ne una gestió còmoda i conjunta. A
continuació es presentaran els components principals[13] [14]:

Termes, predicats, àtoms i literals: un terme representa un valor d’una base de dades (un valor en
concret si el coneixem o una variable si s’especula amb el seu contingut) i un predicat defineix el nom
de la taula que conté el valor del terme. Aquests elements es combinen per generar àtoms. Si tenim la
taula Persona amb les columnes nom i edat podem generar els àtoms Persona(“Joan”, 30),
Persona(“Eva”, 25) o, de forma general utilitzant variables, Persona(nom, edat). Els termes, a més,
poden tenir un contingut que encara desconeixem. En aquests casos s’identifiquen amb Labelled Nulls
seguint la forma #x on x es substitueix per un enter que serà únic dins de l’execució.
Un literal pot ser un àtom o un Built In Literal. En el primer cas, l’àtom pot estar en positiu com en els
exemples anteriors o acompanyat d’un signe negatiu (not Persona(“Joan”, 30)). En el segon cas, un
literal es definiria com una comparació aritmètica entre dos termes (edat > 18, nomClient =
nomTreballador).

L’eina utilitzarà els literals per emmagatzemar de forma esquematitzada la informació de la base de
dades, definint un literal per cada element de cada taula que en contingui tots els atributs. A part, els
literals amb variables com a termes es combinaran per definir les dependències (restriccions). A
continuació s’exposen les dependències que s’utilitzaran de forma principal juntament amb altres
conceptes importants.

Dependència: de forma més general, una dependència és una relació entre diferents elements en els
quals l’existència d’un o diversos elements implica l’existència d’altres elements. Les dependències es
poden formalitzar a través de regles lògiques on donat un conjunt d’elements i una condició (part
esquerra o body) es genera un resultat (part dreta o head). Aquesta definició més genèrica de
dependència es resumeix amb el concepte de TGD (Tuple-Generating Dependency). Per exemple:

TreballaA(nomEmpleat, nomEmpresa) -> Persona(nomEmpleat)

Aquesta TGD indica que si a la base de dades existeix una instància de la taula TreballaA forçosament
ha d’existir una instància de la taula Persona que contingui l’atribut nomEmpleat de la taula TreballaA
(en l’execució del sistema aquest atribut tindrà un valor en concret). És a dir, si a la base de dades
existeix la tupla TreballaA(“Joan”,”UPC”) llavors, existirà també la tupla Persona(“Joan”). Aquest
mecanisme de condició i resultat és el que ens permetrà generar la clonació introduïda anteriorment.
El programa executarà les restriccions (formalitzades en TGDs) i, cada vegada que el resultat no
estigui ja a la base de dades, es generarà el literal corresponent a la part dreta. En seccions posteriors
l’execució del programa es detallarà amb més exactitud.
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Les TGD poden ser més complexes i tenir, per exemple, diversos literals a cada part:

TreballaA(nomPer, nomEmp), StartUp(nomEmp) -> Persona(nomPer), Emprenedor(nomPer)

Aquest segon cas implica que si existeixen instàncies de TreballaA i de StartUp on coincideix el terme
nomEmp llavors forçosament han d’existir instàncies de Persona i Emprenedor amb el valor de
nomPer. Cal recordar que les TGDs poden generar termes amb informació que encara no es coneix,
anomenats existencials. Aquests, en l’execució del sistema, adoptaran valors coneguts com a Labelled
Nulls que identificaran el terme de forma única fins que se li assigni un valor en concret. Per exemple:

Persona(nomPersona) -> TreballaA(nomPersona,,nomEmpresa), Empresa(nomEmpresa)

En aquest cas el terme nomEmpresa no té un valor associat a la part esquerra, motiu pel qual si a
l’execució del sistema tenim la tupla Persona(“Joan”) com a resultat de la dependència es generaran
les tuples TreballaA(“Joan”, #0) i Empresa(#0). #0 identifica de forma única el valor que hauria de
residir en el terme nomEmpresa i s’arrossegarà fins al final de l’execució, moment en el qual es
substituirà per algun valor en específic. Si a la base de dades, a part de la tupla Persona(“Joan”)
existís també Persona(“Maria”) llavors com a resultat de l’execució també s’haurien generat les
tuples TreballaA(“Maria”, #1) i Empresa(#1).

Un cas particular de les TGDs és el de les DEDs (Disjunctive Embedded Dependency), que segueixen
la mateixa formulació, però poden tenir disjuncions a la part dreta, evidenciant que existeixen
múltiples maneres de resoldre la dependència. Per exemple:

Persona(nomPersona) -> Client(nomPersona) v Desenvolupador(nomPersona)

Aquesta DED indica que si tenim una instància de Persona al sistema forçosament ha d’existir o bé
una instància de Client o bé una instància de Desenvolupador on, en ambdós casos, el terme
nomPersona sigui el mateix que el de Persona.

Un altre cas particular de les TGDs és la implicació false. Aquestes dependències indiquen que no és
possible l’existència d’un determinat conjunt de literals. La part esquerra és la mateixa, però la part
dreta senzillament conté false. Un exemple:

Persona(nom), MenorDeEdat(nom) MajorDeEdat(nom) -> false

Lògicament, si una persona és menor d’edat no podrà ser, a la vegada, major d’edat o al revés. Aquest
tipus de dependències són útils per indicar que, d’un cert conjunt de possibles opcions, una d’elles no
és viable. Si, per realitzar un determinat procés, es tenen dos camins d’execució, però un d’ells porta a
generar una implicació false significa que aquest camí que s’ha escollit no és correcte, malgrat que en
un primer moment ho pogués semblar.

A part de les TGDs i de les seves variacions, existeix una altra tipologia de dependències anomenades
EGDs (Equality Generating Dependencies). Segueixen el mateix format de premissa i implicació que
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les TGDs, però tenen una particularitat a la part dreta. En comptes d’incorporar una sèrie de literals es
defineix un Built In Literal, que, tal com s’ha dit amb anterioritat, s’identifica per una comparació
aritmètica. Concretament, en el cas de les EGDs, aquesta comparació aritmètica només pot ser la
igualtat (x = y) Per exemple:

TreballaA(persona, empresa), TreballaA(persona, empresa2) -> empresa = empresa2

Aquesta EGD indica que per qualsevol combinació d’instàncies de TreballaA, si persona és la mateixa
llavors la empresa ha de ser la mateixa. Dit d’una altra forma, una persona només pot treballar a una
única empresa. Les EGDs són útils, doncs, per definir restriccions de cardinalitat màxima, entre altres
aplicacions.

L’últim concepte a tractar és el de la negació. Quan volem que la satisfacció d’una dependència passi
per la no existència d’un literal, s’afegeix el predicat not davant:

Persona(nomPersona), not (TeFebre(nomPersona)) -> PotViatjar(nomPersona)

En aquest últim exemple si existeix una instància de Persona amb nomPersona i no existeix una
instància de TeFebre amb aquest mateix nomPersona llavors al sistema ha d’existir el literal
PotViatjar.
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6. Solució detallada
A continuació s’adjunta un esquema on es defineixen de forma més detallada els diferents
components del sistema, que es comentaran seguidament:

Figura 8: Diagrama del procés implementat en el TFG. Font: elaboració pròpia
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Com s’ha esmentat amb anterioritat, l’eina a desenvolupar en aquest TFG parteix d’una base de dades
amb una instància mínima, escenari en el qual es pot començar a clonar. Per a les experimentacions
fetes en el treball, la generació d’aquestes instàncies ha estat realitzada de forma manual, ja que la
complexitat dels esquemes utilitzats era reduïda. Existeix, però, una eina desenvolupada per un altre
estudiant de la FIB (com a resultat d’un altre TFG) que realitza precisament aquesta funció. Aquest
programa ja ha estat introduït (STAGE) i la seva integració dins del projecte podria haver automatitzat
aquest procés. D’aquesta manera, la idea presentada a l’esquema mostrat en la primera secció del
treball podria portar-se a terme. STAGE s’encarregaria de la generació de la instància mínima i el
treball d’aquest TFG ompliria la base de dades de forma massiva. La conjugació d’aquests dos
sistemes, però, no forma part de l’abast del treball i, en tot cas, seria una feina a realitzar en un futur.

Com s’ha dit, però, en aquest treball es dóna per suposada la generació d’una instància mínima de la
base de dades, moment a partir del qual comença l’execució. A part, i com que actuarà com una eina
independent, serà necessari introduir les restriccions del model conceptual a partir del qual s’ha definit
la base de dades. Aquestes restriccions es presentaran seguint el format de TGD que permetrà
tractar-les dins el model lògic definit. S’inclouran tant les restriccions textuals com les gràfiques. A
partir d’aquest punt es realitzaran 4 fases d’execució que es detallaran a continuació.

6.1 Preparació
L’objectiu de la primera fase consisteix a obtenir tota la informació necessària per poder executar la
feina indicada. Això implica realitzar dos subprocessos amb objectius i punts de partida diferents:

Figura 9: Diagrama de la fase de “Preparació”. Font: elaboració pròpia

6.1.1 Connexió amb la base de dades
El sistema es connectarà a la base de dades a través de les credencials introduïdes i extraurà totes les
tuples que contingui. La informació s’emmagatzemarà mitjançant literals, cosa que ens permetrà
tractar les dades dins del model lògic proposat. Addicionalment, en aquest primer pas el sistema
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analitzarà l’estructura de la base de dades (taules, columnes i claus foranes) amb l’objectiu d’obtenir
les regles de clonació bàsiques.

El procés fonamental dins del programa serà la clonació dels diferents elements per obtenir noves
dades. Per tal de realitzar aquest procés s’ha de definir com es produirà la clonació. És a dir, s’ha
d’especificar quins literals s’han de crear quan es vol clonar un altre literal, cosa que s’implementarà a
través d’un cas específic de TGD anomenat regla de clonació bàsica. Reben aquest nom, ja que
defineixen de manera atòmica com es clonen instàncies.

Les regles de clonació bàsiques es poden obtenir de forma automatitzada a través de la base dades, ja
que aquesta conté tota la informació que es necessita conèixer per generar noves instàncies. Per
exemple, si tenim una base de dades amb una única taula de la forma:

CREATE TABLE aplicacio (
idAplicacio int NOT NULL PRIMARY KEY

);

La regla de clonació bàsica seria:

aplicacio(idAplicacio), cloneAplicacio(idAplicacio,idAplicacio') -> aplicacio(idAplicacio')

Es poden observar tres elements força diferenciats que fan referència als tres blocs d’informació que
es necessiten per crear un clon: la instància original, la petició de clonació i la instància clonada. El
literal més important és el que fa referència a la petició de clonació, ja que defineix quina classe
s’està clonant (a través del predicat), quina instància es clona (definida per la primera meitat dels
atributs) i quina serà la nova instància (definida per la segona meitat dels atributs).

El primer literal fa referència a l’element que s’està clonant. En aquest cas s’està especificant la regla
de clonació per a la taula aplicacio, motiu pel qual aquesta ha d’aparèixer a la regla juntament amb
tots els seus atributs (només un en aquest cas). El segon element és la petició de clonació de la taula
aplicacio. Els literals que facin referència a una petició de clonació tindran un format que, si bé
s’adapta a la formulació dels literals establerta amb anterioritat, varia per tal d’acomodar la clonació.
El predicat, com es pot observar, està format pel nom de la taula (amb la primera lletra en majúscula)
precedit de “clone”, indicant la naturalesa del literal. El conjunt d’atributs d’aquesta tipologia de
literals estarà format per tots els atributs de la taula de la qual es clona (en aquest cas només
idAplicacio) seguit d’una còpia d’aquests mateixos atributs amb el símbol “ ‘ “ al final (en aquest cas
idAplicacio’). El primer grup d’atributs fa referència a la instància original mentre que el segon grup
fa referència a la nova instància. El tercer component, ja a la part dreta de la regla, és el nou literal.
Aquest element serà de la mateixa taula que l’original, però contindrà els nous atributs.

Per exemple, si la base de dades conté la instància aplicacio(“Facebook”) i a partir d’aquesta es vol
crear un clon amb un idAplicacio igual a “Twitter”, el sistema generaria el literal
cloneAplicacio(“Facebook”,”Twitter”) i, com a resultat d’executar la regla, s’obtindria el nou literal
aplicacio(”Twitter”). Queda, però, un tercer element a tenir en compte: les claus foranes. Si la base de
dades tingués la següent estructura:

38



CREATE TABLE aplicacio (
idAplicacio int NOT NULL PRIMARY KEY

);

CREATE TABLE versio (
idVersio int NOT NULL,
idAplicacio int NOT NULL,
PRIMARY KEY (idVersio, idAplicacio),
FOREIGN KEY (idAplicacio) REFERENCES aplicacio(idAplicacio)

);

La regla de clonació bàsica d’aplicacio continuaria sent la mateixa. Ara, però, s’ha d’especificar com
es clonen les instàncies de la taula versio. Si es seguís el model anterior el resultat seria:

versio(idVersio, idAplicacio), cloneVersio(idVersio ,idAplicacio, idVersio', idAplicacio')
-> versio(idVersio', idAplicacio')

Si s’analitzen les implicacions de la regla es pot observar que no és correcta. L’atribut idAplicacio fa
referència (com a resultat de la clau forana de la taula) a una instància de la taula aplicacio. Si es
genera un nou atribut idAplicacio com a resultat de clonar una instància de versio el sistema ha de
generar, també, una nova instància d’aplicacio per tal de respectar les dependències originals. Si això
no es realitza, en el moment d’inserir la nova instància a la base de dades es produiria un error. Així
doncs, la regla de clonació bàsica de versio serà:

versio(idVersio,idAplicacio), cloneVersio(idVersio,idAplicacio,idVersio',idAplicacio'),
aplicacio(idAplicacio)
-> versio(idVersio',idAplicacio'), cloneAplicacio(idAplicacio,idAplicacio')

Es poden observar dos canvis en l’estructura de la regla. Per una banda afegim a la part esquerra el
literal aplicacio(idAplicacio). Aquest literal s’introdueix per tal de garantir que l’idAplicacio que es
vol clonar a la petició de clonació realment fa referència a una instància d’aplicacio existent al
sistema. Per altra banda, s’ha afegit una segona petició de clonació, ara a la part dreta i respecte a la
classe aplicacio. Això implicarà que un cop s’hagi creat la nova instància de versio automàticament es
demana la creació d’una nova instància d’aplicacio, garantint que l’atribut farà referència a una
instància del sistema, respectant les claus foranes.

Si a la base de dades es troben les instàncies versio(1.0, “Facebook”) i aplicacio(“Facebook”) i es
vol clonar la versio a una nova instància amb valors idVersio = 2.0 i idAplicacio = “Twitter”, el
primer pas seria generar la petició cloneVersio(1.0, “Facebook”, 2.0, “Twitter”) i posteriorment
generar els literals, com a resultat d’executar la regla, versio(2.0, “Twitter”) i
cloneAplicacio(“Facebook”, “Twitter”). Això deixarà pendent l’execució de la regla de clonació
bàsica d’aplicacio que, quan s’executi, generarà el literal aplicacio(“Twitter”). Així doncs, les regles
de clonació bàsica seguiran sempre la mateixa estructura:

classe a clonar, petició de clonació, [classes de claus foranes]
-> classe clonada, [petició de clonació de les classes de les claus foranes]
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Dins d’aquest procés també s’obtenen, tal com indica el diagrama, les regles per realitzar la fusió
dels elements. Per obtenir-les tampoc és necessari afegir les restriccions inicials, ja que els paràmetres
a tenir en compte per fusionar o no una instància amb una altra no depenen de les restriccions del
sistema sinó de l’estructura de les instàncies. Aquest aspecte es treballarà amb més profunditat a
l’apartat corresponent a la fusió.

6.1.2 Obtenció de regles
Les restriccions del model conceptual s’introduiran mitjançant TGDs, com s’ha especificat amb
anterioritat. Són necessàries ja que el sistema ha de conèixer les condicions que han de satisfer les
dades creades. Aquestes TGDs, però, defineixen les regles de negoci que han de seguir les dades del
sistema. No indiquen, per tant, què s’ha de fer en un procés de clonació o, més específicament, no
indiquen com arreglar una possible violació d’una restricció quan es crea un clon. Amb la següent
base de dades:

CREATE TABLE aplicacio (
idAplicacio int NOT NULL PRIMARY KEY

);

CREATE TABLE compra (
idClient int NOT NULL,
idAplicacio int NOT NULL,
PRIMARY KEY (idClient, idAplicacio),
FOREIGN KEY (idClient) REFERENCES client(idClient),
FOREIGN KEY (idAplicacio) REFERENCES aplicacio(idAplicacio)

);

CREATE TABLE versio (
idVersio int NOT NULL,
idAplicacio int NOT NULL,
PRIMARY KEY (idVersio, idAplicacio),
FOREIGN KEY (idAplicacio) REFERENCES aplicacio(idAplicacio)

);

Ara es disposa d’una classe compra amb dues claus foranes que apunten a dues classes diferents:
client i aplicacio. Conceptualment, s’indica la relació que s’estableix entre un client d’una botiga de
software quan compra una de les aplicacions ofertes. En aquest mateix esquema es podria introduir
una regla de negoci que definís que, per exemple, tot client que és registrat al sistema ha d’haver
comprat com a mínim una aplicació o, cosa equivalent, per cada instància de client el sistema ha de
tenir una instància de compra que el vinculi amb una instància d’aplicacio. Aquesta norma es podria
formalitzar amb la TGD:

client(idClient) -> compra(idClient, idAplicacio)

Com es pot observar, la TGD no dóna cap informació al respecte com tractar les noves instàncies
clonades, ja que no inclou les peticions de clonació (cosa lògica pel fet que fa referència a una
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restricció genèrica i no al cas particular del sistema que s’està desenvolupant). És a dir, no s’indica
que per cada instància clonada que es genera s’ha de crear una compra que n’estigui associada. S’ha
de realitzar, per tant, un procés de traducció de TGD a cloning TGD. Pel cas anterior es voldria
obtenir el resultat:

cloneClient(idClient, idClient'), client(idClient'), compra(idClient,idAplicacio)
-> cloneCompra(idClient, idAplicacio, idClient',idAplicacio’)

El primer literal que es troba és la petició de clonació, essencial per indicar que s’està generant una
nova instància. El segon literal indicat fa referència a la nova instància creada. Cal recordar que es
voldrà generar la part dreta d’una cloning TGD només si s’ha creat la nova instància. Dit d’una altra
manera, necessitem assegurar que la nova instància s’ha creat abans de generar nous literals. El tercer
component de la part esquerra fa referència a la instància de compra de la TGD original i que ha
d’existir per cada instància de client. El sistema es basa a realitzar còpies dels elements que ja es
troben a la base de dades i, per tant, per generar la nova instància de compra que s’associarà a la nova
instància de client és necessari que la compra original existeixi per poder extreure’n la informació. La
part dreta està formada per la petició de clonació de la nova instància de compra, petició que es
generarà si tots els components de la part esquerra existeixen.

Un dubte que podria sorgir és per quin motiu no s’afegeix l’element original a partir del que es
realitza la clonació (en aquest cas seria client(idClient)) a la part esquerra. La resposta és que no és
necessari, ja que amb la petició de clonació i la instància clonada ja es pot assegurar que la instància
original existeix. És a dir, si es té la petició per clonar un element i, a més, es té l’element clonat,
l’element original ha d’existir. No interessa tant, doncs, la instància original, com les relacions que
tenia aquesta instància (en aquest cas amb compra), ja que són les que obliguen a generar noves
instàncies per satisfer les restriccions.

El procés de traducció seguirà els següents passos:

1) Afegir a la nova part esquerra la petició de clonació: s’agafen tots els elements de la part
esquerra de la TGD i es genera una petició de clonació de cadascun:

De client(idClient) s’obté cloneClient(idClient, idClient')

2) Afegir a la nova part esquerra la instància clonada: s’agafen tots els elements de la part
esquerra de la TGD i es genera un literal amb els termes clonats de cadascun:

De client(idClient) s’obté client(idClient’)

3) Afegir a la nova part esquerra les instàncies originals de les relacions que es clonaran:
s’agafen tots els elements de la part dreta de la TGD i s’afegeixen a la nova part esquerra:

S’obté compra(idClient, idAplicacio)

4) Afegim a la nova part dreta les peticions de clonació de les relacions originals: s’agafen tots
els elements de la part dreta de la TGD i es genera una petició de clonació de cadascun:
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De compra(idClient,idAplicacio) s’obté
cloneCompra(idClient,idAplicacio, idClient',idAplicacio’)

És possible que s’introdueixin TGDs que tenen disjuncions com a implicacions (aquest tipus de TGDs
corresponen a les DEDs exposades anteriorment). En aquesta situació, primer es crearà una TGD per
cada possible cas i posteriorment es traduirà. Per exemple, la DED:

Vehicle(id) -> Cotxe(id) v  Tren(id) v Avio(id)

Que fa referència a una jerarquia complete on s’especifica que una instància de Vehicle ha de ser
també una instància de Cotxe, Tren o Avio es dividiria en:

- Vehicle(id) -> Cotxe(id)
- Vehicle(id) -> Tren(id)
- Vehicle(id) -> Avio(id)

I posteriorment es realitzaria la traducció individualitzada de cadascuna. Aquí existeix una diferència
conceptual respecte al funcionament de la disjunció. En la TGD original es vol assegurar que es
compleix la jerarquia definida al model conceptual que, en aquest cas, pot adoptar tres formes
diferents. Quan volem convertir la TGD a cloning TGD l’objectiu no és corroborar la correctesa de les
dades sinó indicar què fer quan es produeix una clonació. Així doncs, s’obtenen les cloning TGD
següents:

- cloneVehicle(id,id'), vehicle(id'), Cotxe(id) -> cloneCotxe(id,id’)
- cloneVehicle(id,id'), vehicle(id'), Tren(id) -> cloneTren(id,id')
- cloneVehicle(id,id'), vehicle(id'), Avio(id) -> cloneAvio(id,id')

Aquestes regles indiquen que quan es vol clonar un vehicle i, aquest vehicle és, a part, una de les
subclasses de la jerarquia, s’ha de clonar la subclasse. Aquest procés, doncs, s’ha d’especificar per
cada subclasse i no es pot deixar en una disjunció. Com és lògic, aquest comportament es trobarà
principalment en la traducció de les TGD que facin referència a les jerarquies.

Dins d’aquest procés també s’obtenen les regles d’unmerge, que indiquen quines instàncies no es
poden fusionar. Malgrat que pugui semblar contraintuïtiu, és molt més senzill i eficient computar
quines instàncies no es poden fusionar, a causa d’unes característiques determinades, i aplicar la fusió
a la resta de literals. Aquesta tipologia de regles es tractarà amb més profunditat al procés de fusió.

6.2 Clonació
Un cop el sistema té tots els paràmetres necessaris per completar l’execució, és el moment de clonar
les instàncies del sistema:
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Figura 10: Diagrama de la fase de “Clonació”. Font: elaboració pròpia

6.2.1 Petició de clonació

La primera fase es realitza de forma automàtica en el moment que s’introdueixen la base de dades
amb què es treballarà (i les credencials per realitzar la connexió) i el conjunt de regles de negoci. En
aquest punt de l’execució l’usuari introduirà la petició de clonació de les instàncies que vulgui clonar.
La petició incorporarà tres camps per cada taula de la base de dades:

- Un booleà que indiqui si es vol realitzar una clonació de la taula o no.
- Un enter on s’indicarà, en el cas que es vulgui clonar la taula, quantes instàncies noves s’han

de generar.
- Un camp addicional per configurar el procés de fusió i que es comentarà en la secció

corresponent.

En els exemples exposats aquesta petició ha estat detallada per cada instància per facilitar la
comprensió. En el sistema final el procés serà diferent, ja que no es demanarà de forma implícita la
clonació d’una instància en concret, sinó que només s’indica la quantitat que es vol. El sistema, doncs,
agafarà elements de la base de dades i crearà automàticament els literals de petició de clonació
definits anteriorment.

Més concretament, el sistema crearà peticions de clonació respecte a totes les instàncies de la base de
dades de la taula indicada de forma cíclica. Si la base de dades contingués les instàncies
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aplicacio(“Facebook”), aplicacio(“Twitter”) i aplicacio(“Instagram”) i es demanés generar 4 clons
de la taula aplicació es generarien les peticions següents:

cloneAplicacio(“Facebook”, #0),
cloneAplicacio(“Twitter”, #1),
cloneApliacio(“Instagram”,#2),
cloneAplicacio(“Facebook”,#3)

Es pot observar que s’intenten agafar les instàncies originals el mateix nombre de vegades, de tal
forma que si existeixen diferències en les relacions que presenten les instàncies originals, les
variacions quedaran reflectides als clons. D’aquesta manera es pot assegurar que les dades no seguiran
un únic patró de clonació. Addicionalment, els nous termes ara queden substituïts per Labelled Nulls
en comptes de valors concrets. Com que els Labelled Nulls són identificadors únics s’evita repeticions
en els valors creats i s’obté, a part, una execució més ordenada.

6.2.2 Clonació de les instàncies
En aquesta etapa de l’execució és on es realitzarà el principal esforç computacional, ja que en aquest
procés es generaran totes les noves instàncies que es desaran a la base de dades. És, per tant, el nucli
del sistema i estarà implementat en forma d’un algorisme de chase.

Els algorismes de chase tenen una idea central senzilla: donada una sèrie de dependències d’un
esquema de base de dades (formades per elements de la base de dades) i el contingut d’aquesta base
de dades, es generen les implicacions de les dependències quan es troben les premisses entre les
instàncies donades com a input. D’alguna forma, s’estan “perseguint” les dependències per tal de
respectar les restriccions de l’esquema.

Aquesta tipologia d’algorismes tenen un rol important dins del disseny i gestió de les bases de dades,
tant en l’àmbit teòric (estructurar el problema de la dependència de dades) com en l’àmbit pràctic
(optimitzant el funcionament de les bases de dades). Existeix un model estandarditzat de l’algorisme a
partir del qual es poden realitzar variacions per adaptar-se a escenaris més específics. En aquest
projecte s’utilitzaran ambdós tipus de chase per assolir els objectius plantejats. En aquesta fase
concretament, s'emprarà la versió estàndard.

El funcionament, ja a un nivell més concret, es basa a executar les diferents regles generades (regles
de clonació bàsica i cloning TGD) i intentar trobar literals que segueixin les estructures plantejades. Si
suposem un conjunt de regles format únicament per la regla:

A(x), B(x) -> C(x)

El chase buscarà literals que tinguin com a predicat A. Si en troba algun assignarà l’atribut que tingui
a x (si per exemple la base de dades tingués A(1) x passaria a valer 1 dins d’aquesta iteració). Després
buscarà algun literal amb predicat B i comprovarà si l’atribut que conté té el mateix valor que la x que
ja té guardada. Si coincideix, generarà la nova instància de C, si no coincideix continuarà buscant
instàncies de B i comprovant els atributs. Quan hagi comprovat tots els literals tornarà al primer pas,
buscant un nou literal amb predicat A. Continuarà aquest procés fins que hagi visitat tots els literals.
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És en aquest punt on es justifica el format [clone + nom taula] dels predicats de clonació. En la
realització del treball s’han plantejat altres nomenclatures, però, després de diverses proves que
s’exposaran en apartats posteriors, s’ha establert que la forma utilitzada és la més eficient. Afegir el
nom de la taula al predicat permet reduir el nombre de cerques que es realitzaran en especificar el
tipus d’instància que es vol utilitzar (davant d’altres alternatives com, per exemple, utilitzar predicats
de clonació genèrics formats només per la paraula clone). Aquest mateix sistema evita la clonació
d’elements no desitjats. Si una base de dades conté les instàncies Persona(“Arnau”) i Gos(“Arnau”) i
es genera la petició clone(“Arnau”,”Jordi”) (seguint el model alternatiu proposat) es generaran les
instàncies Persona(“Jordi”) i Gos(“Jordi”) malgrat que només es voldria crear una d’aquestes.

Un concepte clau dins de l’execució del chase és el de l’assignació de valors a les variables (procés
conegut com a substitució). Com s’ha vist en l’exemple anterior si dos literals d’una regla
comparteixen un mateix atribut aquest ha de tenir el mateix valor en els literals que s’utilitzin en
l’execució. Una base de dades amb A(1) i B(1) generaria C(1) mentre que les instàncies A(1) i B(2) no
generarien cap instància nova. Cal recordar que si la part dreta tingués algun atribut que no apareix en
els literals de la part esquerra, aquest seria substituït per un Labelled Null. Això permet atribuir valors
únics  a termes que no tenen especificat un origen.

Com ja s’ha esmentat, el chase utilitzat en aquesta fase és l’estàndard, però les regles que utilitzarà no
són TGDs sinó una suma de cloning TGDs i regles de clonació bàsica, ambdues incloent peticions de
clonació. El funcionament del chase és, doncs, estàndard, però les regles estan acomodades a la
necessitat del sistema. Un cop hagi finalitzat l’execució d’aquesta fase, s’hauran generat noves
instàncies seguint les indicacions de l’usuari. En aquest punt, però, senzillament s’han replicat les
instàncies originals amb les dependències originals. Si la base de dades conté les següents instàncies i
relacions:

Figura 11: Relació entre dues instàncies de la base de dades original. Font: elaboració pròpia

Després d’executar el chase i demanant clonar la instància Empresa(1) tres vegades s'obtindrà:
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Figura 13: Relació entre dues instàncies de la base de dades original i els seus clons.
Font: elaboració pròpia

Evidentment, s’han generat noves instàncies, però segueixen la mateixa estructura. És a dir, no es
realitzen variacions que permetin aprofundir en la potencial casuística del sistema com, per exemple,
dues empreses que tinguin un mateix client associat. És en aquest punt quan s’executa la tercera fase.
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6.3 Fusió
Un cop s’han generat les dades clonades, comença la tercera fase, corresponent a la fusió d’algunes de
les instàncies generades (les que ho permetin) per afegir representativitat al conjunt final de dades:

Figura 13: Diagrama del procés de “Fusió”. Font: elaboració pròpia

El procés de fusió té l’objectiu d’afegir representativitat a les dades generades. Això es portarà a
terme mitjançant la fusió d’algunes d’aquestes dades per eliminar la rigidesa del resultat del chase.
Seguint els exemples anteriors, l’objectiu implicaria generar una estructura similar a:
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Figura 14: Relació entre dues instàncies després del procés de fusió. Font: elaboració pròpia

Es pot observar que ara dues empreses es relacionen amb el mateix client, variant la còpia creada
originalment pel chase. Aquest comportament, estès per a moltes instàncies i potencials relacions, pot
alterar significativament la distribució de les dades, assolint l’objectiu de representativitat establert a
l’inici del projecte. Per tal d’implementar aquesta funcionalitat serà necessari afegir dues execucions
addicionals de l’algorisme de chase, on variaran les regles introduïdes i, en un dels casos, s’alterarà el
comportament estàndard. S’inclourà, addicionalment, una nova tipologia de predicat per indicar quan
s’ha de produir una fusió. Més específicament, el procés de fusió consistirà en tres subprocessos:

6.3.1 Canvi de predicats
En el procés de clonació s’utilitzaven els predicats de clonació formats per la paraula clone seguits del
nom de la taula. Això permetia accelerar l’execució i evitar ambigüitats. En aquesta fase, però,
aquests literals es canviaran per predicats genèrics que només contindran la paraula clone. Aquest
canvi és degut a la necessitat d’acomodar els predicats a les noves regles que s’introduiran en les
subseqüents execucions del chase. Per posar un exemple, el predicat clonePersona(“Xavier”,
30,”Joan”, 40) esdevindria els literals clone(“Xavier”, ”Joan”) i clone(30, 40).
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Aquest seguit de normes té un format diferent de les anteriorment utilitzades, ja que la fusió es
realitzarà a escala d’atribut i no a escala d’instància. Això és degut al fet que les EGDs únicament
poden tenir un Built in Literal (és a dir, l’estructura x = y només pot aparèixer una vegada per regla),
cosa que obliga a definir predicats de clonació amb un únic atribut i el seu clon. Això no suposa un
problema de cara a fusionar instàncies amb diversos atributs, com s’explicarà posteriorment.

6.3.2 Obtenció de predicats unmerge
Només existeixen dues condicions que s’han de complir per realitzar la fusió de dos literals de la
mateixa taula: que un d’ells sigui una clonació de l’altre i que no existeixi un literal unmerge que en
prohibeixi la fusió. Contràriament a la idea intuïtiva, els esforços no es centraran a delimitar quines
instàncies es poden fusionar sinó en establir quines instàncies no es poden fusionar.

Això permetrà que, potencialment, totes les clonacions es puguin fusionar a excepció de les que
explícitament no es permeti. Conceptualment, com s’ha explicat amb anterioritat, si una instància es
forma com a resultat d’un procés de clonació d’una altra aquestes s’han de poder fusionar i no afectar
a la integritat de les dades. Existeixen dos casos en els quals això no serà cert, essent el primer
escenari:

- Instància clonada d’un element original de la base de dades: si Persona(#3) és un clon de
Persona(“Joan”) i Persona(“Joan”) és un element que està a la base de dades inicial, les
dues instàncies no es podran fusionar (més concretament no es podrà substituir la instància
Persona(“Joan”) per Persona(#3)). L’objectiu d’aquesta restricció és evitar modificar les
instàncies que es troben a la base de dades inicial, malgrat que la fusió s’hauria de poder
realitzar sense malmetre altres relacions.

Per tal de respectar aquesta primera condició, cada vegada que es generi una petició de clonació d’un
element de la base de dades original s’establirà que no pot existir una fusió entre els dos. Aquesta
prohibició s’especificarà a través d’un literal amb predicat unmerge seguit de l’atribut corresponent a
la segona instància, és a dir, aquella que subtituiria a la primera. Això implica que els processos de
fusió en els que participi aquesta segona instància no es portaran a terme. En l’exemple anterior, el
literal resultant seria unmerge( #3).

No es necessita afegir el nom de la taula en aquesta tipologia de predicats, ja que es pot assegurar que
cadascun serà únic, ja que cada Labelled Null identifica a una única instància. Per tal d’il·lustrar
aquest fet es pot prendre com a exemple una base de dades amb les instàncies Persona(“Arnau”) i
Gos(“Arnau”). Si es volguessin clonar ambdós elements es generarien les peticions
clonePersona(“Arnau”, #0) i cloneGos(“Arnau”, #1) (cal recordar que les peticions de clonació,
gestionades a la fase anterior, sí que inclouen el nom de la taula). El resultat contindria els predicats
Persona(#0), Gos(#1), unmerge(,#0) i unmerge(#1). El segon escenari en que dos clons no es poden
fusionar és el següent:

- Existeix una restricció que ho impedeix. Es pot donar el cas en que fusionar dues instàncies
clonades generi una violació d’una restricció. Les dades originals no contindran cap violació,
ja que en aquest cas no existirien a la base de dades. Les instàncies clonades tampoc
generaran cap violació, ja que són clonacions de dades que són correctes. En combinar, però,
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les dades originals amb les clonades, és possible generar alguna violació degut a que no s’està
controlant aquesta possibilitat.

Per exemple, si existeix una base de dades que emmagatzema pares i fills, es pot traçar la següent
restricció:

Pare(x,y), Pare(y,z) -> Avi(x,z)

Aquesta indica que el pare del pare és l’avi del fill del primer. Si en el moment de realitzar la fusió
existeixen les següents instàncies:

Pare(fill,pare), Pare(pare, avi), Avi(fill, avi)
Pare(fill’,pare’), Pare(pare’, avi’), Avi(fill’, avi’)

Si es demana fusionar els dos pares s’obtindria:

Pare(fill,pare), Pare(pare, avi), Avi(fill, avi)
Pare(fill’,pare), Pare(pare, avi’), Avi(fill’, avi’)

Aquest estat de la base de dades viola la restricció indicada anteriorment ja que existeix Pare(fill’,pare)
(una de les noves instàncies després de la fusió) i Pare(pare,avi) (una de les instàncies originals) però no
existeix Avi(fill’,avi). De la mateixa manera, tampoc existeix Avi(fill, avi’), que sorgeix d’una altra
combinació dels literals. Això implica que fusionar certs elements pot generar violacions de les restriccions
de la base de dades, motiu pel qual és necessari establir un sistema per evitar aquestes situacions.

Concretament, el problema resideix en l’atribut que fa join entre els literals (atribut y), ja que serveix
com a nexe dels elements de la restricció i, en substituir-se, es poden veure afectades les implicacions
de la regla. La solució passa, doncs, per identificar aquesta tipologia d’atributs com a unmergeable i
que no es puguin fusionar. De forma general, per cada regla i per cada atribut que aparegui en dos o
més literals es generaran dues regles d’unmerge. En el cas exposat s’obtindrien:

Pare(x,y), clone(y,y’), Pare(y’,z’) -> unmerge(y’)
Pare(y,z), clone(y,y’), Pare(x’,y’) -> unmerge(y’)

Es pot observar com s’identifiquen els dos literals que formen part del join, juntament amb la petició
de clonació de l’atribut que els uneix. Les dues regles definides són, essencialment, la mateixa però
canviant quin dels dos literals és el clonat, a fi de tenir en compte que el cas invers també pot existir.
Cal destacar que, mitjançant aquest procediment, s’està optant per una aproximació molt conservadora
envers la correctesa de la solució. Existeixen regles que generen join entre variables que no
requereixen literals unmerge. Si s’analitza, per exemple, la següent regla:

Empleat(e), TreballaA(e, d), DepartamentDeRisc(d) -> EmpleatAmbSouAlt(e).
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És fàcil apreciar que fusionar els atributs no genera cap problema. Seria necessari, doncs, establir un patró
de quines estructures de joins necessiten estrictament els unmerges. Degut a falta de temps, aquest estudi
no s’ha realitzat i s’ha optat per utilitzar la versió més genèrica.

Un cop es tinguin les dades necessàries (peticions de clonació genèriques amb els predicats clone i les
regles per generar els predicats unmerge) es procedeix a executar un segon chase. Aquesta segona
execució tindrà com a regles les normes que generen els predicats unmerge. L’objectiu, doncs, és
executar un chase per tal de comprovar quins dels literals que s’han generat no poden ser fusionats. A
diferència dels unmerge que s’obtenen a partir de la petició de clonació, aquesta segona categoria de
literals s’han d’obtenir de forma dinàmica amb un chase ja que és necessari recorrer tots els literals
per comprovar quins no es poden fusionar.

Cal esmentar que aquesta segona execució, malgrat utilitzar un algorisme de chase com en la fase
anterior, tindrà un cost computacional força més reduït. Això és degut al fet que, seguint el format de
les regles, no s’haurà de “perseguir” cap condició. És a dir, el resultat d’executar una regla és un
predicat unmerge, el qual no intervé com a premissa de cap altra norma i, com a resultat, no farà falta
fer diversos bucles per totes les regles per satisfer restriccions que hagin pogut sorgir a partir d’altres.

En finalitzar l’execució es tindrà un conjunt de literals format per les noves instàncies a introduir a la
base de dades, les peticions de clonació i els nous predicats unmerge que indiquen quines instàncies
no es poden fusionar.

6.3.3 Fusió de les instàncies
El tercer i últim subprocés implementa la fusió dels elements. Com s’ha esmentat abans, aquest
mecanisme es basarà en un tercer algorisme de chase. Com en els casos anteriors, el chase necessitarà
uns literals d’entrada (el conjunt definit en el paràgraf anterior) i unes regles a seguir. Les normes, en
aquest cas, indicaran la clonació de les diferents instàncies i tindran un format estàndard. Per exemple,
si es volgués definir la fusió de la taula aplicacio que conté l’atribut id:

aplicacio(id), aplicacio(id’), clone(id, id’), not(unmerge(id’)) -> id=id’

Com es pot observar, les regles segueixen l’estructura de les EGDs, presentant una comparació
aritmètica a la part dreta. Més concretament, s’està suposant l’existència de dues instàncies
d’aplicacio, essent una d’elles clon de l’altra (predicat clone), i que es permet la fusió (neguem
l’existència d’una instància d’unmerge amb l’atribut de la instància clonada). Com a resultat, els dos
id s’igualen. Cal recordar que el chase aplicarà aquest canvi a totes les instàncies del sistema. És a dir,
per qualsevol literal que contingui l’atribut id s’aplicarà una substitució i aquest passarà a contenir el
valor d’id’. Per taules amb més d’un atribut s’han de crear tantes regles com atributs:

- aplicacio(id, nom), aplicacio(id’, nom’), clone(id, id’), not(unmerge(id’)) -> id=id’
- aplicacio(id, nom), aplicacio(id’, nom’), clone(nom, nom’), not(unmerge(nom’)) -> nom=nom’

No existeix cap problema en separar la substitució dels atributs, ja que si no es vol fusionar una
instància es generarà un unmerge per cada atribut, evitant que només es substitueixi algun d’ells.
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Si s’analitza la possible solució amb el conjunt de regles descrit, es pot veure que el resultat encara no
ofereix gran representativitat. Amb una execució com la descrita, s’han fusionat tots els clons a
excepció dels generats a partir d’instàncies originals del sistema i aquells necessaris per mantenir la
integritat de les dades. Això pot resultar en la fusió de gran part dels elements que s’han creat en el
procés de clonació, resultat que no és el desitjat. Per tal d'evitar un comportament altament
determinista (i equivocat) s’afegirà certa aleatorietat en la implementació del chase (cosa que farà
allunyar-se de la implementació estàndard) que permeti generar resultats amb variacions.
Concretament es realitzaran dos canvis:

- Aleatorietat en la substitució: donada una fusió entre dos atributs, aquesta es realitzarà un x%
de les vegades. El valor del percentatge serà causat per l’usuari, en un dels paràmetres que
introduirà en la petició de clonació. Per cada taula, s’establirà amb quina freqüència es vol
realitzar una fusió entre dos elements, essent el valor estàndard un 50%. Es podran definir, per
tant, valors del 0% i 100% quan no es vulgui fusionar o quan es desitgi fusionar sempre,
respectivament, i individualitzar aquesta decisió per cada taula en cas que es demanin unes
característiques específiques. Aquest canvi aportarà la major part de la representativitat, ja
que en evitar la fusió de certes instàncies potser s’està evitant la fusió de moltes altres
instàncies que depenen de la primera, generant, si el procediment s’aplica a molts literals,
estructures de relacions diverses.

- Aleatorietat en l’elecció del literal unmerge: com s’ha introduït anteriorment, algunes regles
per generar els literals unmerge poden ser DEDs, motiu pel qual es donen dues opcions
correctes per solucionar la dependència. En l’execució estàndard del chase es generen totes
les solucions possibles (a excepció d’alguna que acabi ocasionant alguna incongruència) a
partir dels diversos elements de la disjunció. En el sistema dissenyat, com que realitza un
propòsit específic, aquesta dinàmica s’ha canviat. Es pot assegurar que qualsevol de les parts
de la disjunció no altera la integritat de les dades, motiu pel qual es pot escollir qualsevol
d’elles. Aquesta elecció serà realitzada de forma aleatòria, amb una possibilitat igual
d’escollir cada “camí” en cada execució d’una regla DED.

Un cop finalitzada l’execució, s’obtindrà el conjunt final de literals a inserir a la base de dades, essent
aquestes clonacions d’elements existents a la instància inicial de la base de dades (motiu pel qual es
respecta la integritat de les relacions) i, a la vegada, representatives de la potencial casuística que pot
oferir el disseny establert. Aquest conjunt de noves tuples es pot deixar en format de text o inserir,
opcionalment, a la base de dades en l’última fase de l’execució.
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6.4 Finalització

Figura 15: Diagrama de la fase de “Finalització”. Font: elaboració pròpia

Si l’usuari ho desitja, el sistema podrà introduir les dades generades a la base de dades de forma
directa i automàtica. Cal recordar, però, que les dades generades estan en format de literals i contenen
Labelled Nulls. Per tal de realitzar la inserció serà necessari realitzar dos canvis. Per una banda, es
substituiran els Labelled Nulls per valors concrets. Com que el sistema només tractarà únicament amb
valors enters, només és necessari detectar quin és l’atribut que té el valor més gran dels literals de la
base de dades i començar a numerar a partir d’aquest punt, evitant possibles col·lisions. Un cop fet el
canvi, els literals passaran per un traductor que canviï el format dels literals a insercions, on el nom de
la taula serà el predicat i els atributs el seguit de termes, per ordre d’aparició. Un cop els canvis
s’hagin aplicat s’executaran automàticament les peticions d’inserció a la base de dades.
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7. Arquitectura
Un cop s’ha exposat detalladament la solució proposada és moment, abans de presentar la
implementació del procés, de fer un breu recorregut per l’arquitectura definida al sistema.
Concretament, s’analitzarà com interaccionen les tecnologies utilitzades i el diagrama de classes que
s’ha seguit en la realització del codi.

7.1 Tecnologies
Les tecnologies utilitzades en el desenvolupament es recullen en el següent diagrama, on s’especifica
la seva funció principal i en quina part del programa s’han emprat.

Figura 16: Diagrama de tecnologies. Font: elaboració pròpia
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A continuació es presenten les les funcions de cada tecnologia juntament amb una breu justificació del
seu ús dins del desenvolupament:

- Base de dades relacional: MySQL. El primer pas per a la implementació del projecte era
definir una base de dades relacional on es desarienn les instàncies amb què es treballaria. Els
motius principals pels quals s’ha escollit MySQL per sobre d’altres gestors de base de dades
han estat la seva distribució open source i la popularitat del programa. Aquestes dues
característiques impliquen que és fàcil obtenir el software i desplegar una base de dades local,
i que la majoria de problemes o dubtes amb relació al funcionament ja han estat discutits a
Internet i les solucions es poden localitzar amb facilitat. Addicionalment, tracta dades de
forma relacional (llenguatge SQL) i permet una fàcil integració amb altres sistemes. Per tal de
facilitar la gestió de la base de dades s’utilitzarà MySQL Workbench, que proporciona una
còmoda i potent interfície gràfica.

- Back-end: Java. El back-end ha estat implementat totalment en el llenguatge de programació
de java. La raó principal ha estat que l’algorisme de chase utilitzat (i, per extensió, les
llibreries amb els components lògics) estava implementat en aquest llenguatge. Per tal de no
haver de realitzar una traducció innecessària s’ha decidit adoptar java per la realització del
treball, cosa que no ha suposat un problema, ja que ha estat tractat en profunditat en la carrera
i el seu ús és tan estès que trobar ajuda online no suposa un problema. En el desenvolupament
s’ha utilitzat ANTLR com a generador de parsers de la gramàtica emprada i les proves s’han
realitzat amb JUnit 5. L’entorn de programació escollit ha estat l’IntelliJ, ja que ha estat
utilitzat en projectes anteriors i és fàcil d’entendre i controlar. La comunicació amb la base de
dades es porta a terme mitjançant una llibreria de Java anomenada JDBC (Java Database
Controller), que proporciona una fàcil interacció.

- API: Spring Boot. Spring Boot és un framework d’aplicacions implementat en java, open
source i basat en microserveis. Permet desenvolupar una API de forma ràpida i senzilla, pel
fet que incorpora optimitzacions que redueixen els temps d’implementació (com, per
exemple, la possibilitat de descarregar configuracions predeterminades o la inclusió de serveis
que automatitzen diferents processos). Que estigui basat en java facilita els processos
d’integració i la seva implementació a través d’etiquetes és senzilla de comprendre i vincular
amb la resta del sistema.

- Front-end: React. React és una llibreria de JavaScript centrada en el desenvolupament
d’interfícies gràfiques per a serveis web. Actualment és una de les tecnologies més utilitzades
per la creació d’UIs a causa d’un disseny senzill (a través de components i estats) i la
possibilitat de crear un programa escalable, modulable i amb una fàcil interacció amb altres
entorns. Utilitzant el gestor de paquets NPM es poden incloure moltes extensions que
faciliten el desenvolupament, ja que, addicionalment, React és molt fàcil de configurar i
adaptar. Degut a la seva popularitat, existeix una gran comunitat al voltant de React que
facilita la resolució de dubtes. La connexió HTTP amb l’API es realitzarà a través d’Axios
que, juntament amb altres paquets, serà gestionat per NPM. Pel que fa a l’entorn de
desenvolupament, el front-end s’ha implementat a través de Visual Studio Code.
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7.2 Arquitectura software
L’algorisme de chase ha estat la peça central del treball, però, degut a la complexitat que presenta en
la implementació, aquest no es construirà de zero sinó que s’utilitzarà una versió desenvolupada per
un altre estudiant [15]. Això permetrà centrar el projecte en els aspectes essencials de cara a poder
portar a terme els objectius plantejats.

El programa a desenvolupar parteix, doncs, d’un sistema ja construït del que s’extreuen les
funcionalitats principals. L’objectiu del projecte és, condicionar la implementació inicial per tal de
realitzar uns processos determinats, cosa que implica revisar el codi heretat, optimitzar les funcions
que ho requereixin, implementar els aspectes que siguin necessaris i conjuntar les diferents parts per
satisfer els propòsits establerts. Concretament el diagrama de classes a partir del qual s’inicia el treball
és el següent:
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Figura 17: Diagrama de classes del chase. Font: elaboració pròpia
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El model presentat té com a objectiu recollir tots els elements de lògica necessaris per a la realització
del projecte, juntament amb els processos de chase i connexió a la base de dades. Com es pot apreciar
apareixen conceptes presentats en la secció 5.2 (com les EGDs o els literals). N’hi ha d’altres, però,
que no apareixen de forma explícita, ja que no són necessari. També s’inclouen elements que no s’han
esmentat anteriorment, però que són necessaris en la definició global del sistema lògic utilitzat.

Aquest diagrama és el resultat de l’ampliació realitzada per un altre estudiant a l’esquema de la
llibreria mpilogicscore, que pertany de forma privada a l’InLAB FIB. Les classes amb el fons groc
són les originals mentre que les verdes representen les addicions. Cal destacar que, a efectes pràctics
del treball, la classe RGD és totalment sinònima de la classe TGD, diferenciant-se únicament en el
propòsit teòric que cadascuna realitza.

A continuació es definiran les ampliacions realitzades en aquest projecte:

Obtenció de regles. El component principal que era necessari implementar és el que feia referència a
l’obtenció de les regles que s’utilitzaran al sistema, ja fos mitjançant la traducció de les restriccions
introduïdes o a través de la mateixa base de dades. Com a resultat, es va afegir una classe que recollís
la realització d’aquests processos:

Al llarg del desenvolupament, però, es van realitzar diferents implementacions del sistema per tal
d’intentar optimitzar determinats aspectes de l’execució (es donaran més detalls d’aquest procés a
l’apartat 8). Aquest fet va obligar a definir diferents variacions dels mecanismes per traduir regles, per
tal d’adaptar la implementació al model escollit en cada moment. Com a resultat, es va desenvolupar
una jerarquia de subclasses per establir les modificacions necessàries:
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Com a resultat de les diferents versions, ha estat necessari implementar tres subclasses on es
redefineixen funcions diferents i que serveixen propòsits més específics. Com es podrà observar en la
secció 8, ha estat necessari afegir noves funcions per a poder portar a terme processos relacionats amb
les diferents implementacions.

SetUp. El procés d’obtenir les regles que s’utilitzaran és força tediós, ja que s’han de realitzar molts
processos, cosa que implica la coordinació de les crides a moltes classes. Per tal d’evitar
equivocacions, es va desenvolupar una classe amb l’objectiu d’organitzar la preparació prèvia a
l’execució dels algorismes principals, cosa que implica, també, l’obtenció dels literals de la base de
dades inicial:

Com s’ha comentat en els paràgrafs anteriors, han existit diferents implementacions del sistema, cosa
que ha obligat a modificar com es defineixen certes operacions. Seguint aquest procediment, es va
generar un arbre de subclasses a partir de SetUp per tal de possibilitar l’execució del sistema seguint
diferents variacions.
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La classe SetUp actua com a una interfície que és implementada per dues classes. La diferència
principal és que SetUpTraduirRegles, com el seu nom indica, tradueix les diferents regles que
s’introdueixen mentre que SetUpPassarRegles senzillament alimenta el chase amb les regles que
s’insereixin. Aquesta segona versió ha estat utilitzada per a la realització de proves en poder
interactuar amb el chase de forma més directa. La classe SetUpTraduirRegles ofereix una
implementació estàndard que és reemplaçada per dues subclasses en acomodar el funcionament a les
versions a les quals fan referència.

Addicionalment, es va definir una classe UtilsClone on s’emmagatzemen els mètodes que realitzen
processos que no s’identifiquen amb cap altra procés, i la classe GeneradorOID per gestionar els
identificadors:
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Chase alternatius. L’algorisme estàndard de chase és responsable del procés de clonació, però per
poder satisfer les necessitats del procés de clonació ha estat necessari modificar la implementació
original per acomodar l’existència d’elements aleatoris. Addicionalment, es va desenvolupar una altra
versió alternativa de chase per poder optimitzar una determinada implementació del sistema que
incloïa OID’s (aquest apartat es tractarà amb més profunditat en la secció 8). Això requereix la
inclusió de dues subclasses:

Regles alternatives. De la mateixa manera que l’algorisme estàndard de chase es va modificar per
satisfer unes altres necessitats, va ser necessari aplicar aquestes mateixes modificacions a les regles
que utilitzen. Concretament, va ser necessari implementar dues noves versions de les regles RGDs
(que són, cal recordar, el mateix que les TGDs) i una nova versió de les EGDs.
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8. Implementació
El sistema proposat consta de tres grans algorismes a partir dels quals s’obté bona part de la
funcionalitat: obtenció de les regles de clonació, clonació (chase) i fusió (chase modificat). La
correcta codificació d’aquests algorismes és vital per aconseguir els objectius plantejats, motiu pel
qual a continuació s’exposaran, de forma més detallada, les implementacions realitzades.

8.1 Obtenció de les regles de clonació
L’algorisme de chase, que és el nucli funcional del projecte, requereix un seguit de regles que
defineixin els paràmetres a partir dels que funcionarà. En el projecte desenvolupat, aquestes regles han
de tenir unes característiques específiques i un format determinat per possibilitar la generació
d’instàncies clonades. Existeixen dues tipologies de regles de clonació amb processos d’obtenció
diferents.

La primera tipologia són les regles de clonació bàsiques. Aquestes defineixen, de forma concreta, què
ha de succeir quan es vol clonar una instància. Això pot implicar generar únicament el clon o haver de
necessitar la clonació d’altres instàncies en cas de trobar alguna clau forana que faci referència a una
altra classe. Per tal d’obtenir-les, només es requereix accedir a la base de dades i tenir en compte les
relacions entre les taules, ja que la informació sobre com crear noves instàncies es pot obtenir de
forma directa a partir de la implementació:

Algorisme 1 clonacioBasica(Strings taules,  Strings clausForanes)

reglesClonacioBasica :=  ∅
for all Strings taula in taules do

taula := taula.getTaula()
columnes := taula.getColumnes()
partEsquerra :=  ∅
partDreta :=  ∅
llistaTermes :=  ∅
for all String columna in nomColumnes do

llistaTermes.add(columna)
end for
partEsquerra.add(crearLiteral(taula, llistaTermes))
partEsquerra.add(crearPeticioClonacio(taula, llistaTermes))
partDreta.add(crearLiteralTermesClonats(taula, llistaTermes))
for all String clauForana in clausForanes do

if taula = clauForana .getTaulaReferencia() then
taulaReferenciada := clauForana.getTaulaReferenciada()
columnesReferenciades := clauForana.getColumnesReferenciades()
partEsquerra.add(crearLiteral(taulaReferenciada, columnesReferenciades))
partDreta.add(crearPeticioClonacio(taulaReferenciada, columnesReferenciades ))

end if
RGD := crearRGD(partEsquerra, partDreta)
reglesClonacioBasica.add(RGD)
end for
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end for
return reglesClonacioBasica

Es definirà una regla de clonació bàsica a partir de cada taula (primer bucle for). A la part esquerra
s’afegirà un literal que defineixi la taula i la petició de clonació genèrica de la taula. A la part dreta
s’afegirà la taula original amb els termes clonats per indicar el nou literal generat. El tercer bucle for
té com a objectiu buscar si la taula té alguna clau forana. En aquest cas, s’haurà d’afegir a la part
esquerra la taula a la qual es fa referència i a la part dreta la petició per clonar la taula a la qual es fa
referència (per tal de mantenir la integritat referencial).

L’altra tipologia de regles són les cloning TGDs. Aquestes s’obtenen a partir de les TGD que
defineixen les regles de negoci del sistema i que són introduïdes de forma manual. Abans s’ha
detallat, a molt alt nivell, el procés de traducció per passar de TGDs a la versió de clonació. Més
formalment:

Algorisme 2 traduccioTGD(TGD reglaTGD)

partEsquerra :=  ∅
partDreta :=  ∅
for all Literals literal in reglaTGD.getLiteralsPartEsquerra()

taula := literal.getTaula()
termes := literal.getTermes()
partEsquerra.add(crearPeticioClonacio(taula, termes)
partEsquerra.add(crearLiteralTermesClonats(taula, termes))

end for
for all Literals literal in reglaTGD.getLiteralsPartDreta()

taula := literal.getTaula()
termes := literal.getTermes()
partEsquerra.add(literal)
partEsquerra.add(crearPeticioClonacio(taula, termes))

end for
RGD := crearRGD(partEsquerra, partDreta)
return RGD

Tal com s’ha exposat amb anterioritat, s’han d’afegir, per una banda les peticions de clonació dels
literals originals i els literals originals amb els termes clonats (primer bucle for) i, per l’altra, la part
dreta original i la petició per clonar la part dreta original (segon bucle for).

8.2 Clonació
Si s’observa la figura 8 (presentada a l’inici de la secció 6) es pot apreciar com, dels 4 grans blocs
d’execució del sistema, dos d’ells es basen a executar l’algorisme de chase; la primera vegada de
forma “estàndard” i el segon cop amb les modificacions necessàries per adaptar-se a la fusió. Això
implica que el chase és la peça central del sistema, ja que són aquests dos processos els que
concentren gran part de la utilitat del projecte. El chase, però, és un algorisme complex que requereix
molt temps d’estudi i preparació per poder realitzar una bona implementació, motiu pel qual en aquest
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treball s’ha utilitzat, com ja s’ha esmentat anteriorment, una versió ja programada per un altre
estudiant, juntament amb tots els conceptes de lògica, regles i tractament dels literals. L’algorisme de
chase, degut al funcionament que especifica, permet assolir tres dels quatre objectius plantejats:

- Adaptabilitat a restriccions complexes: qualsevol restricció d’un esquema es pot traduir en
TGDs. Això és degut al fet que la modelització de les dades, i la seva posterior
implementació, es basen en conceptes de lògica que poden ser extrets per mostrar una
representació més formal (tot i que menys intuïtiva). Com ja s’ha treballat amb anterioritat,
qualsevol TGD es pot traduir en una cloning TGD. Aquest fet acaba implicant que totes les
restriccions d’un esquema poden ser tractades pels processos de clonació i fusió després del
doble procés de traducció. El sistema pot, doncs, adaptar-se a qualsevol tipologia de norma
sempre que segueixi el model d’una cloning TGD, motiu pel qual la dificultat del procés es
traspassa (potencialment) a l’obtenció de les regles a utilitzar.

- Representativitat de les dades: el procés de fusió ens garanteix que les dades generades
tindran una casuística de relacions que variarà d'instància a instància (sempre dins de les
possibilitats que el sistema i les peticions de clonació ens permetin). Podem assegurar, per
tant, que les dades no sempre seguiran la mateixa estructura, explorant diferents
organitzacions i permetent tenir una visió més àmplia del que ofereix la base de dades.

- Generació massiva de dades: el procés de clonació és iteratiu, motiu pel qual, sempre que hi
hagi peticions de clonació, anirà executant les comparacions i creant noves instàncies. Aquest
procés és, potencialment, infinit i es pot generar la quantitat de dades que es desitgi donat un
interval de temps adequat.

El quart objectiu plantejat, i que la implementació i execució més immediata del chase no té en
compte, és l’obtenció de les dades en un temps raonable. Si bé el sistema implementat és força més
ràpid que un algorisme de força bruta, aquest no deixa de compartir similituds i característiques. De
fet, la principal diferència és l’acotament de les característiques a tenir en compte en el moment de
generar noves instàncies. En el cas del chase s’estan copiant elements que ja hi ha al sistema a través
de les regles introduïdes, la qual cosa implica que el nombre de comprovacions es limita molt. Això és
degut al fet que no cal tenir en compte totes les limitacions del sistema per generar una nova instància,
només s’han de complir els requisits que indiquen les regles. Com a resultat, el procés de
backtracking es redueix considerablement.

Això no implica, però, que no s’hagin de fer moltes comprovacions i revisitar moltes instàncies. Tots
els elements de la base de dades inicial, més tots els que es vagin generant en l’execució, s’hauran de
comprovar, potencialment, vàries vegades per regla, cosa que provoca que per conjunts de regles molt
grans, regles molt llargues (amb molts literals a comprovar) o bases de dades amb moltes instàncies la
velocitat del sistema pugui patir considerablement. Per tant, s’ha de tenir en compte que la manera en
què s’implementa el procés tindrà conseqüències en el rendiment. S’ha d’intentar alleugerir la càrrega
de computació en la major quantitat possible, habilitant que el sistema pugui tractar els casos
esmentats anteriorment.

Va ser necessari fer algunes modificacions al comportament base del chase, ja que alguns aspectes no
estaven implementats o podien ser optimitzats, però, un cop els canvis es van aplicar, no era possible
obtenir un millor rendiment de l’algorisme. Això implicava que futures ineficiències haurien de ser
resoltes a través de millorar els altres aspectes del sistema, principalment l’obtenció de les regles o la
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preparació prèvia a l’execució del chase. El problema d’aquesta aproximació és que tot el que no fos
computar les regles de chase tenia un temps d’execució ínfim en comparació amb el que tardava
l’algorisme, independentment que el temps final fos molt elevat o pràcticament imperceptible.

El que sí que es podia variar, però, és la manera en la qual s’escrivien les regles i, més concretament,
la forma que adoptaven els literals. Malgrat que el comportament de backtracking no pot ser eliminat
del chase, si les regles que ha d’executar són més acurades, curtes o requereixen comprovar menys
literals l’execució del chase serà molt més ràpida perquè no necessita visitar tantes instàncies. Els
literals que fan referència als elements de la base de dades no poden ser modificats, ja que la seva
representació és causada pel nom de la taula que el conté i el seguit d’atributs/valors emmagatzemats
(per exemple, Persona(“Joan”, 30, “Barcelona”)).

L’altra tipologia de literals és la que fa referència als processos de clonació (un exemple seguint el
model indicat a la secció anterior seria clonePersona(“Joan”, 30, “Barcelona”, “Miquel”, 25.
“Madrid”)). Aquests literals tenen una estructura que sí que es pot modificar, ja que existeixen
diferents formes a través de les quals es pot indicar quin element s’ha de clonar i quines dades n’ha de
tenir el nou literal. Seguint aquest raonament, durant el desenvolupament es van dissenyar quatre
models diferents de literals de clonació, evolucionant de la versió més intuïtiva a la implementació
final (exposada en l’apartat 6) que és, a la vegada, eficient i sense errors.

Per tal de comparar les diferents versions s’executaran quatre tests i es guardarà el temps necessari per
completar cadascun. Els tests s’executaran en una base de dades que implementa l’esquema de la
botiga d’aplicacions exposat anteriorment, però, a diferència d’altres apartats, en aquest cas la base de
dades conté moltes més instàncies de les necessàries per a obtenir una instància mínima, concretament
una mitjana de 75 instàncies per classe. Utilitzar una base de dades amb tants elements permet tenir
una visió més acurada de què impliquen els canvis, ja que les millores en el rendiment seran molt més
notòries si a la base de dades tenim molts elements i, per tant, s’han de realitzar moltes
comprovacions. Això implica, lògicament, que les versions òptimes tindran un temps d’execució
notablement menor.

Els tests que s’executen són els següents:

- TGS (Test General Sol·licitud): es genera una instància de la classe Sol·licitud
- TGV (Test General Valoració): es genera una instància de la classe Valoració
- TGDS (Test General Diverses Sol·licituds): es generen 4 instàncies de la classe Sol·licitud
- TC (Test Clients): es generen 4 instàncies de la classe Client

Els dos primers tests fan referència als grafs de dependències introduïts a l’inici del treball i que, com
ja s’ha explicat, requereixen la creació d’instàncies d’altres classes, motiu pel qual són bons
indicadors de l’eficiència. El tercer test consisteix a multiplicar per quatre les peticions de clonació del
segon (i veure quin impacte té quan s’executen diverses peticions) i el quart comprova el correcte
tractament dels Labelled Nulls.
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8.2.1 Primera versió: implementació original
La idea inicial del procés de clonació és generar les instàncies pertinents en el moment en què es
compleixen els requisits, representats mitjançant instàncies que s’han de trobar al sistema. La manera
més primitiva d’implementar aquesta idea és indicar que es vol clonar un element a partir d’un altre,
sense especificar de quina classe és. Com a resultat, la primera versió tenia literals de clonació amb la
següent estructura:

clone(<atributs originals>, <atributs clonats>)

Això implica que l’exemple anterior passaria a ser clonePersona(“Joan”, 30, “Barcelona”,
“Miquel”, 25. “Madrid”). Més endavant es tractarà l’impacte de canviar el predicat. Si executem els
tests obtindrem els següents resultats:

Temps (en mil·lisegons)

Test 1ª versió

TGS 221,2

TGV 278,9

TGDS 691,3

TC 769,1

Taula 1: Comparativa dels temps de les versions de clonació 1. Font: elaboració pròpia

Aquesta versió és relativament eficient (després es mostraran les comparatives de forma explícita)
però té un problema a escala funcional: pot ser que dues instàncies amb els mateixos valors es clonin
quan es demani clonar només un d’ells. Suposem una base de dades d’una clínica veterinària on es
troben, entre d’altres, aquestes dues instàncies: Veterinari(“Miquel”) i Gos(“Miquel”). En aquest cas
si es volgués clonar la instància de Veterinari que té com a atributs Miquel a una nova instància amb
atribut Joan el literal de clonació seria clone(“Miquel”, “Joan”). Quan el procés de clonació finalitzi,
s’obtindran, però, dues noves instàncies: Veterinari(“Joan”) i Gos(“Joan”). Això és degut al fet que
no s’està especificant la classe a la qual fa referència la clonació, només els atributs, cosa que pot
generar problemes com l’especificat. Per tal de resoldre aquest inconvenient es va dissenyar una
alternativa.
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8.2.2 Segona versió: implementació amb OID
El problema de la primera solució és que s’estan definint els atributs però no la classe. Una manera
senzilla de resoldre aquest problema és introduint els OIDs de la base de dades en el procés de
clonació. Un OID és un identificador que la base de dades atorga a cada instància i és únic en el
sistema, independentment de les classes i els atributs. D’aquesta manera les instàncies
Veterinari(“Miquel”) i Gos(“Miquel”) tindrien, respectivament, els OID 0 i 1 i ja podrien ser
distingibles. Això implica, però, modificar la forma dels literals de clonació a:

clone(<OID original, atributs originals>, <OID clon, atributs clons>)

Per tant, clone(“Miquel”, “Joan”) passaria a ser clone(0, “Miquel”, 2, “Joan”), on s’especifica que
Miquel és el veterinari i no el gos. Cal tenir en compte que a l’hora de fer servir aquest sistema s’ha de
controlar la generació dels nous OIDs. Això implica que cada vegada que es generi un nou literal al
sistema aquest ha d’assignar un nou OID per tal que la nova instància tingui una identificació única.
Observem quin impacte té això en el rendiment (per facilitar la diferenciació la primera versió passarà
a anomenar-se Sense OID i la segona versió serà Amb OID):

Temps (en mil·lisegons)

Test Sense OID Amb OID

TGS 221,2 4.500,4

1.934,5%

TGV 278,9 5.620,1

1.915,1%

TGDS 691,3 6.382,6

823,27%

TC 769,1 9.044,8

1076,02%

Taula 2: Comparativa dels temps de les versions de clonació 2. Font: elaboració pròpia

Les files en verd indiquen l’increment d’eficiència que suposa una versió respecte de l’altre. En la
primera fila, per exemple, la versió sense OID s’executa un 1.934,5 % més ràpid que la versió amb
OID (per facilitar la comparació, un percentatge del 100% indicaria que s’executa el doble de ràpid).

Com es pot observar, afegir OIDs alenteix extremadament el procés, a canvi, però, d’oferir una
implementació que té un comportament correcte en qualsevol escenari. Aquesta diferència en el temps
d’execució no es déu únicament a l'addició dels termes que fan referència als OIDs en les regles de
clonació, ja que utilitzar aquest tipus de literals implica haver de fer comprovacions extres.
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Suposem una base de dades per a una xarxa social en la qual es registren imatges. Existeixen usuaris
que introdueixen les imatges al sistema i, addicionalment, existeix la possibilitat de designar una
“imatge preferida” que pot ser pròpia o d’un altre usuari. Es defineixen, per tant, les següents regles
per clonar instàncies del sistema:

- Persona(OIDP, nom), Imatge(OIDI, nom, imatge), clone(OIDP, nom, OIDP’, nom’)
-> Imatge(OIDI’, nom’, imatge’)
- Persona(OIDP, nom), ImatgePreferida(OIDIMP, ,nom, imatge), clone(OIDP, nom, OIDP’, nom’)
-> ImatgePreferida(OIDIP’, nom’, imatge’), Imatge(OIDI’, nom’, imatge’)

Aquestes dues normes indiquen, respectivament, com clonar una imatge associada a una persona i
com clonar la imatge preferida d’una persona (en ambdós casos quan es clona la persona a la qual fan
referència). Suposem que existeixen les instàncies (s’afegeix el OID a les instàncies per facilitar la
lectura dels literals) Persona(0,“Joan”), Imatge(1, “Joan”, “La Gioconda”) i ImatgePreferida(2,
“Joan”, “La Gioconda”) i que es demana la següent petició de clonació clone(0, “Joan”, 3,
“Miquel”). A partir de la primera regla s’obtindria el literal Imatge(#0, “Miquel”, “La Gioconda
clone”) i a partir de la segona s'obtindrà, a part de la instància de la imatge preferida, Imatge(#2,
“Miquel”, “La Gioconda clone”).

Com es pot apreciar tenim dues instàncies de la classe Imatge amb diferent OID, però que fan
referència al mateix objecte. Això és degut al fet que la clonació es realitza a partir de dues regles,
obtenint dues instàncies diferents (ja que tenen orígens diferents, un és una imatge de l'usuari i l'altre
és la imatge preferida) però que fan referència al mateix objecte. Aquest problema sorgeix de
l’assignació automàtica d’OIDs del chase. Cada vegada que es genera una instància se li ha d’assignar
un OID, però no es comprova si la mateixa instància (amb un OID diferent) ja existeix al sistema,
provocant problemes com l’esmentat. Aquest inconvenient no apareix en la primera versió, ja que, si
eliminem els OIDs, les dues instàncies són exactament iguals i, en el moment en què es genera la
segona, aquesta és eliminada, ja que ja es troba al sistema.

Per resoldre aquesta problemàtica cal afegir una sèrie de comprovacions al seguit de regles en format
EGD amb la següent estructura:

nomClasse(OID1, <atributs>), nomClasse(OID2,< atributs>) -> OID1 = OID2

En l’exemple utilitzat aquesta seria:

Imatge(OID1, nom, imatge), Imatge(OID2, nom, imatge) -> OID1 = OID2

D’aquesta manera quan tots els atributs de dues instàncies coincideixin (cosa que implica que són el
mateix element) un dels dos OIDs s’eliminarà i evitarem referències dobles. Cal, però, afegir un regla
per cada classe del sistema i tot aquest conjunt d’EGDs s’executarà per cada iteració del chase. Això
multiplica exponencialment el nombre de comprovacions a realitzar i, finalment, fa que el procés sigui
molt més lent. Existeix, però, una manera de fer aquesta comprovació de forma molt més eficient:
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8.2.3 Tercera versió: implementació amb OID optimitzada
El problema real d’eficiència en el model d’EGDs anterior és que cada vegada que s’executi haurà de
passar per totes les instàncies del sistema, siguin o no clons. Suposem el cas anterior, però, en comptes
d’una imatge, el sistema té 100 imatges. Això implica que per cada iteració del chase es comprovarà
que si alguna imatge és igual que una altra, malgrat que no tingui sentit comprovar-ho, ja que si estan
en el sistema és perquè s’han comprovat anteriorment. Dit d’una altra forma la EGD s’executarà per
instàncies que ja sap que són úniques, cosa que en el cas anterior implica 100 * 100 comprovacions.
Multiplicat per cada classe del sistema, per cada iteració del chase i suposant un elevat nombre
d’instàncies, el temps invertit és molt elevat.

L’optimització proposada vol eliminar totes les comprovacions innecessàries, motiu pel qual, en
comptes d’afegir una sèrie d’EGDs al conjunt de normes, es realitzarà una comprovació
personalitzada per cada instància. Quan es generi un nou literal, s’anirà a la base de dades i es
comprovarà si ja existeix. Si es troba un igual, el nou generat es descarta. Si no es troba s’afegeix.
Això implicaria fer “només” 1 * 100 comprovacions per cada literal i reduir el temps de computació.
Implementar aquest mètode requereix modificar el comportament estàndard del chase, cosa que, tot i
no suposar un problema greu, s’ha de tenir en compte de cara a pròxims usos.

Temps (en mil·lisegons)

Test Sense OID Amb OID Op Amb OID

TGS 221,2 332,5 4.500,4

50,32% 1.253,5%

TGV 278,9 459,9 5.620,1

64,9% 1.122,03%

TGDS 691,3 1.136,7 6.382,6

64,43% 461,5%

TC 769,1 1.564 9.044,8

103,35% 478,31%

Taula 3: Comparativa dels temps de les versions de clonació 3. Font: elaboració pròpia

Com es pot apreciar, la diferència entre utilitzar OIDs o no encara existeix, però és força més raonable
i, tenint en compte que la versió sense OIDs no garanteix una solució correcta, l’opció amb la qual es
va continuar el desenvolupament va ser aquesta tercera versió. Va acabar sorgint, però, un nou disseny
que evitava els problemes de la primera implementació (motiu pel qual es van implementar les
versions dos i tres) i, fins i tot, en millorava l’eficiència.
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8.2.4 Quarta versió: predicats amb el nom de la classe
Aquest és el model indicat en l’apartat 6 on el predicat dels literals de clonació indica la classe a la
qual pertany l’element que es clona. Aquest canvi, relativament petit, té dues grans implicacions:

- S’evita clonar involuntàriament dos elements a la vegada. La problemàtica de la primera
versió es donava amb dues instàncies que, malgrat pertànyer a diferents classes, tenien els
mateixos atributs. Si en comptes de generar el predicat clone(“Miquel”) s’especifica el
predicat cloneVeterinari(“Miquel”) no existeix confusió possible amb altres classes, ja que si
es volgués clonar el gos la petició seria cloneGos(“Miquel”). Com és impossible que
existeixin dos veterinaris (o dos gossos) que es diguin Miquel, ja que si això passes s’estaria
violant la restricció de clau única de la base de dades, s’assegura clonar només la instància
desitjada. És, per tant, una solució més clara i elegant que només implica, com a treball extra
d’implementació, afegir la classe a la qual pertany una instància quan es generi un literal de
clonació.

- Millora d’eficiència. Aquesta última versió no només soluciona el problema tractat sinó que
s’executa més ràpidament que la primera versió, més concretament (la nova versió s’anomena
Predicats):

Temps (en mil·lisegons)

Test Predicats Sense OID Amb OID Op Amb OID

TGS 154,2 221,2 332,5 4.500,4

43,45% 50,32% 1.253,5%

TGV 188,5 278,9 459,9 5.620,1

47,96% 64,9% 1.122,03%

TGDS 467,4 691,3 1.136,7 6.382,6

47,9% 64,43% 461,5%

TC 465,6 769,1 1.564 9.044,8

65,18% 103,35% 478,31%

Taula 4: Comparativa dels temps de les versions de clonació 4. Font: elaboració pròpia

El percentatge de millora, tot i que més modest si es compara amb els altres, continua sent força
notable i és, al cap i a la fi, una millora sobre la versió sense OIDs. La millora d’eficiència recau en el
fet que el temps per fer les comprovacions es redueix.

El concepte que s’ha anat descrivint com “comprovació” consisteix a trobar un literal a la base de
dades que compleixi amb les característiques demanades. Aquestes característiques es diferencien en
dos: predicat i atributs. Si dins d’una regla es troba el literal Persona(nomPersona) es buscarà dins de
la base de dades (per tant ens visitaran tots els altres literals) quins coincideixen. El primer pas
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consisteix a mirar el predicat, ja que si aquest no coincideix es pot descartar automàticament el literal.
Així doncs, es buscaran primer literals que tinguin el predicat Persona. Un cop s’hagi trobat algun es
realitzarà un procés anomenat “substitució” en el que, essencialment, es comprova si els atributs de
literal tractat són congruents amb els altres de la regla. Si dins de la mateixa regla on es troba el literal
anterior es troba també Empresari(nomPersona) aquest nomPersona haurà quedat vinculat a algun
valor (concretament al d’un literal amb predicat Empresari) i, per tal de generar la part dreta de la
regla, s’ha de comprovar que la instància de Persona que s'està estudiant coincideix en el nom.

Es pot donar el cas que en un literal amb 4 atributs coincideixin els tres primers però no l’últim. Això
implica haver realitzat un esforç de computació de fer la “substitució” dels tres primers termes, però
haver de descartar la instància degut al fet que no coincideixen tots. Aquesta és la ineficiència que es
minimitza en el nou model. En oferir predicats més concrets s’evita haver d’intentar substituir termes i
veure que, efectivament no coincideixen, ja que es pot descartar el literal molt més ràpid en veure que
els predicats no són el mateix.

Suposem l’anterior base de dades de la clínica veterinària amb la primera versió dels literals de
clonació. Es defineix la següent regla per clonar un veterinari:

Veterinari(nom), clone(nom, nom’)-> Veterinari(nom’)

La base de dades conté els literals de clonació clone(“Joan”, “Guillem”), clone(“Luna”,”Kira”) i
clone(“Coco”, “Max”) que fan referència, respectivament, a un veterinari i dos gossos. Es pot deduir
que quan es trobi una instància de Veterinari al sistema es repassaran totes les altres instàncies i, per
les tres de clonació, s’intentarà fer la substitució malgrat que dues d’elles mai es compliran, ja que fan
referència a gossos. Amb el nou model, la regla:

Veterinari(nom), cloneVeterinari(nom, nom’) -> Veterinari(nom’)

I els literals de clonació cloneVeterinari(“Joan”, “Guillem”), cloneGos(“Luna”,”Kira”) i
cloneGos(“Coco”, “Max”), quan es trobi una instància de Veterinari només s’intentarà fer la
substitució amb el literal de predicat cloneVeterinari¡, estalviant esforç de computació innecessari.

És lògic pensar que l’impacte d’aquesta millora és mínim, ja que a la gran quantitat d’altres instàncies
que s’han de visitar (tots els altres veterinaris, gossos i altres classes del sistema) i que ni solament són
literals de clonació. En la implementació, però, el cost de descartar un literal pel predicat en comptes
d’haver intentat la substitució és considerable. A més, per peticions que incloguin generar moltes
instàncies, és comú crear molts literals de clonació (podent arribar als centenars) i en aquesta tipologia
d’escenaris millorar, encara que fos lleugerament, el temps per executar cada comprovació té un pes
notable.

Com s’ha explicat en la introducció del treball, aquest és el model de predicats de clonació utilitzat en
la implementació final. Queda, però, una última versió de la implementació que millora encara més el
temps d’execució (de fet, és la que permet generar instàncies amb un cost que escala linealment) i que
té a veure, no tant amb els literals, sinó en com es realitzen les peticions de clonació.
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8.2.5 Cinquena versió: optimitzar les peticions de clonació
Fins a aquest punt totes les peticions de clonació es computaven de forma conjunta en una mateixa
execució de chase. Això implica que tots els literals de clonació (clonePersona(“Miquel”, “Joan”),
clonePersona(“Maria”, “Júlia”), ...) es processaven de forma simultània amb una única crida al
mètode de clonació. Sembla una opció lògica: s’introdueixen totes les peticions, s’executa el chase i
s’obtenen els resultats. En la pràctica, però, el temps, un cop es supera un cert nombre d’instàncies a
generar, comença a créixer exponencialment i, passat un cert llindar, continuar l’execució esdevé
impracticable. Per tal d’il·lustrar millor la idea es van fer proves en un esquema diferent del presentat
anteriorment:

Figura 18: Esquema conceptual del domini de l’aplicació de missatgeria. Font: elaboració pròpia

Restriccions textuals:
- RT1: Claus Externes: (Conversacio, id), (Missatge, usuari + data), (Usuari, numero)
- RT2: Els dos membres d’una parella han de ser usuaris diferents
- RT3: El propietari d’un grup ha de ser membre del mateix grup
- RT4: Els missatges enviats a una parella han d’haver estat enviats per un dels dos membres
- RT5: Els missatges enviats en un grup han d’haver estat enviats per un membre del grup

Restriccions gràfiques:
- Si existeix una Parella aquesta ha de ser també una Conversacio (restricció de jerarquia)
- Si existeix un Grup aquest ha de ser també una Conversacio (restricció de jerarquia)
- Una Conversacio no pot ser, a la vegada, una Parella i un Grup (jerarquia disjoint)
- Si existeix una Conversacio aquesta ha de ser una Parella o un Grup (jerarquia complete)
- Per cada Grup del sistema ha d’haver-hi, com a mínim, un Membre
- Per cada Parella del sistema ha d’haver-hi un Membre1 i un Membre2

Aquest esquema ha estat escollit principalment per una raó: la presència d’atributs que no pertanyen a
les claus primàries. Per exemple, l’atribut estat de la classe Usuari no apareix en cap restricció cosa
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que implica que, cada vegada que es genera un nou Usuari, es generarà un estat nou (cosa que en la
pràctica equival a assignar un Labelled Null). Sorgeix, per tant, un problema similar al de la segona
versió amb els OIDs: és possible que dues regles diferents generin el mateix literal (és a dir, dos
literals que fan referència a la mateixa instància) però que els atributs siguin diferents. En l’exemple,
podríem tenir Usuari(123456789, “a”) i Usuari(123456789, “b”) ja que, malgrat que són el mateix,
el procés de creació no controla l’assignació del valor de l’atribut estat.

La manera de solucionar aquesta problemàtica és la mateixa que en el cas dels OIDs: afegir EGDs que
controlin quan es genera una instància que ja s’ha generat a través de comparar els atributs de la clau
externa. De la mateixa manera que amb la segona versió, però, cal tenir en compte que això tindrà un
gran impacte en el rendiment. L’experimentació realitzada consisteix a generar diverses instàncies de
la classe Missatge i recollir el temps que triga a executar-se i el nombre d’elements que genera (per tal
de veure el nombre total d’instàncies que s’obtenen):

Nombre de Missatge Temps d’execució Nombre d’instàncies totals

5 28,8 segons 54

10 1 minut, 51 segons 108

15 4 minuts, 13 segons 162

20 7 minuts, 27 segons 216

30 16 minuts, 40 segons 324

Taula 5: Comparativa dels temps de les execucions de merge. Font: elaboració pròpia

Abans de continuar és necessari aclarir dos punts:

- Afegir les EGDs per a protegir la integritat de les claus primàries és un procés que s’ha de
realitzar sempre. En l’exemple introduït al principi del treball no ha estat necessari afegir
aquesta tipologia de regles, ja que tots els atributs formaven part de claus primàries, motiu pel
qual és impossible que es violi aquesta característica. En el moment que s’afegeixen altres
atributs s’han d’incloure forçosament les EGDs

- La tercera versió de la implementació incloïa una optimització per solucionar el problema de
les OIDs. És possible que sorgeixi el dubte de per què no s’ha aplicat una optimització
semblant si el problema és molt similar. La raó darrere d’aquest fet ha estat la diferència en
els atributs que es comparen. En el cas dels OIDs la comparació es feia per a tots els atributs
(excepte els OIDs) i, per tant, la implementació era força senzilla. En aquest cas cal tenir
present quins atributs formen part de la clau primària i comparar només aquests, cosa que
dificulta trobar un mètode general que pugui resoldre el problema.

Els resultats són força pitjors que els obtinguts en les anteriors proves i la raó d’això, un altre cop, és
la inclusió de les EGDs. La solució, però, no és extremadament complicada i passa per, com s’ha
introduït anteriorment, optimitzar les peticions de clonació. En comptes de computar totes les
clonacions en un mateix chase, es realitzarà una execució individualitzada per cada petició i després
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s’ajuntaran els resultats de tots els processos. El fet de realitzar diferents execucions pot semblar
encara més ineficient, però, després d’una anàlisi curosa, és evident veure on es troba la millora.

Quan es realitza una clonació es fan diverses passades per tot el conjunt de regles. Això és degut al fet
que executar una regla potser genera noves instàncies que afecten altres regles. A causa d’això fins
que el chase no es troba una execució en la qual no hi ha nous literals no es para. Realitzar diverses
execucions evita realitzar comprovacions innecessàries. Si, per exemple, en un chase ens trobem les
regles:

- A(x) -> B(x), C(x)
- B(x), C(x) -> D(x)

si es clonen diverses instàncies d'A a la vegada es generaran, a la vegada, diverses instàncies de B i de
C quan es computi la primera regla. Quan s'executi la segona norma es faran comprovacions
cartesianes (tots amb tots), moltes d'elles inútils. Per exemple, clonar tres instàncies d'A generaria:

B(1), C(1), B(2), C(2) i B(3), C(3)

El que interessa és "ajuntar" les Bs i Cs iguals per generar D(1), D(2) i D(3). El problema està en el fet
que en l'execució de la regla "s'ajuntarà" B(1) amb, a part de C(1), C(2) i C(3), dues comprovacions
que són innecessàries, ja que no generaran nous literals perquè parteixen d'execucions diferents. Fer
aquest mateix procés amb execucions separades produeix que, quan es vagi a executar la segona regla,
en comptes de les 6 instàncies anteriors només hi hagi B(1) i C(1) i, per tant, estalviem fer treball
innecessari. Si multipliquem aquest cas pels centenars (o milers) d’instàncies que s’estalvia de mirar
el chase, el resultat és un gran increment en l'eficiència:

Nombre de Missatge Temps d’execució
(execució única)

Temps d’execució
(diverses execucions)

Nombre d’instàncies
totals

5 28,8 segons 1,6 segons 54

10 1 minut, 51 segons 2,84 segons 108

15 4 minuts, 13 segons 4,18 segons 162

20 7 minuts, 27 segons 5,56 segons 216

30 16 minuts, 40 segons 8,35 segons 324

1.000 - 4 minuts i 30 segons 10.800

10.000 - 46 minuts i 12 segons 108.000

Taula 6: Comparativa dels temps de les versions de merge. Font: Elaboració pròpia

Dues puntualitzacions més:
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- El temps d’execució no només s’ha reduït dràsticament sinó que ara escala de forma
pràcticament lineal (a excepció d’un mínim càlcul exponencial en el recompte d’instàncies i
el procés de preparació de l’execució previ al chase). Això implica que es pot garantir la
generació de grans nombres de dades, ja que en cap punt el temps començarà a escalar
exponencialment, cosa que impossibilitaria arribar a certa quantitat d’instàncies.
Addicionalment, a l’inici de l’execució es pot realitzar una aproximació del temps que
requerirà l’execució. Si, en el cas d’exemple, es coneix quant de temps és necessari per
generar una instància de Missatge, aquest es pot multiplicar pel nombre d’instàncies
demanades i deduir de forma força acurada quan acabarà el procés. Com a última cosa a
destacar, no només es podrà fer una aproximació del temps, sinó que es podrà anar indicant a
l’usuari en temps real quin nombre de peticions queden per computar en cada moment.

- A part de desglossar les peticions de clonació en execucions individuals del chase, en
l’esquema utilitzat s’ha realitzat una modificació. En paràgrafs anteriors s’ha introduït
l’existència d’atributs que no formen part de claus externes i, per tant, requereixen afegir
regles EGD per controlar la integritat de les claus. Alguns d’aquests atributs, però, poden ser
eliminats de l’esquema i estalviar temps de computació. Per exemple, l’atribut estat de la
classe Usuari no apareix en cap regla a part de la EGD. Això implica que aquest atribut pot
ser eliminat de la computació i no alterar les regles de negoci. Lògicament, un cop hagi
finalitzat el procés i les dades s’introdueixin a la base de dades, s’hauria d’assignar un valor a
l’atribut. Aquest valor pot, però, ser totalment aleatori, ja que no està vinculat a res. És a dir,
es podria assignar el mateix valor a tots els estats, un aleatori a cadascun o senzillament
deixar-ho en null (si la base de dades ho permet), ja que no ha d'obeir cap altra restricció.
Seguint aquesta idea s’han eliminat tres atributs de l’esquema: nom de Grup, estat d’Usuari i
cos de Missatge, cosa que ha permès suprimir tres regles EGDs i accelerar encara més el
sistema.

Aquest disseny és el que està actualment implementat en l’eina desenvolupada. Cal tenir en compte,
però, que les dades exposades només feien referència al procés de clonació. La fusió de les instàncies
resultants és un procés que, tot i ser similar en utilitzar el mateix algorisme, presenta algunes
diferències claus, motiu pel qual s’ha deixat de banda per explicar amb deteniment les modificacions
que s’anaven aplicant.

8.3 Fusió
Un cop les dades han estat clonades obtenim un conjunt de literals que són, senzillament, una còpia
dels grafs de relacions de les instàncies de les quals han estat clonades originalment. Això implica
veure la mateixa estructura de relacions replicada múltiples vegades. S’ha d'aplicar, doncs, el procés
per fusionar alguns dels literals i generar certa variabilitat en com les instàncies es connecten.

Com s’ha introduït en la secció anterior, el procés de fusió està format per tres subprocessos que
realitzen diferents tasques. El primer d’aquests consisteix en el canvi dels predicats de clonació
utilitzats per adaptar-se al format que habiliten les EGDs. L’algorisme que implementa aquesta tasca
és força senzill:

Algorisme 3 fragmentarPredicatsClonacio(Literals literalsSortidaClonacio)
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cloneFragmentats := ∅
for Literal literal in literalsSortidaClonacio do

if literal.getPredicat.contains(“clone”) then
nousClones := ∅
for Terme terme in literal.getTermes do

termeClonat := literal.buscarTermeClonat(terme)
nousClones.add(crearPeticioClonacioFragmentada(terme, termeClonat))

end for
cloneFragmentats.add(nousClones)

end if
end for
return cloneFragmentats

L’objectiu és agafar un literal de clonació amb diversos termes (i un predicat on s’inclou el nom de la
classe) i dividir-lo en diferents literals de clonació (on el predicat serà simplement clone) que només
incloguin un dels termes que es clonen i el seu homònim clonat.

El segon subprocés consisteix en l’obtenció dels literals amb predicat unmerge, que indiquen quines
instàncies no es poden fusionar, evitant generar incongruències en la base de dades. Aquests literals es
generen en dos escenaris diferents, essent el primer quan es genera una petició de clonació. La segona
situació on es generen unmerges és quan existeix una restricció que ho impedeix. Computar aquest
segon grup de literals requereix realitzar una execució del chase definida per un seguit de normes que
s’obtenen de les TGD. Concretament:

Algorisme 4 obtenirReglesUnmerge(TGD reglaTGD)

reglesUnmerge := ∅
llistaLiterals := reglaTGD.getLiteralsPartEsquerra()
for Literal literal in llistaLiterals do

llistaTermes := literal.getTermes()
for Literal literal2 in llistaLiterals do

termesQueCoincideixen := ∅
llistaTermes2 := literal2.getTermes()
for Terme terme in llistaTermes do

if (llistaTermes2.includes(terme)) then termesQueCoincideixen.add(terme) end if
end for
if termesQueCoincideixen != ∅ then

partEsquerra = literal
partDreta = ∅
for Terme terme in termesQueCoincideixen then

partEsquerra.add(crearPeticioClonacioFragmentada(terme))
partDreta.add(crearLiteralUnmerge(terme))

end for
partEsquerra.add(crearLiteralTermesClonats(literal2))
RGD := crearRGD(partEsquerra, partDreta)
reglesUnmerge.add(RGD)
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end if
end for

end for
return reglesUnmerge

El que s'està comprovant, essencialment, és quants termes comparteixen els literals de cada TGD. Per
cada element compartit es generarà un literal d’unmerge a la part dreta. La part esquerra de cada regla
estarà formada per un dels dos literals originals, l’altre literal amb els termes clonats i la petició de
clonació fragmentada.

Com es pot veure en l’algorisme, les regles d’unmerge poden ser DEDs, és a dir, poden incloure una
disjunció a la part dreta. Això implica que, donada una regla que pot generar literals que no es poden
fusionar, poden haver-hi diferents maneres d’evitar la fusió. Per tal d’afegir un altre factor
d’aleatorietat en l’execució del sistema, l’elecció, donada una regla unmerge amb una disjunció, serà
aleatòria. Com a resultat, en execucions diferents del chase per calcular els unmerges es poden obtenir
literals diferents. El següent pas és, doncs, realitzar la segona execució del chase amb la variant per
escollir el resultat de disjuncions de forma aleatòria.

El tercer, i últim, subprocés de la fusió és la mateixa fusió dels diferents literals. Com ja s’ha tractat
amb anterioritat, aquesta etapa incorpora un algorisme de chase modificat per habilitar la introducció
d’aspectes aleatoris per part de l’usuari. En el moment en què es troba que un literal pot ser substituir
per un altre es genera un nombre aleatori entre 1 i 100 i es comprovarà si cau dins del llindar indicat
pel percentatge. Cal recordar que aquest valor és específic i modificable per a cada taula.

Algorisme 5 obtenirReglesMerge(Strings taules)

reglesMerge := ∅
for String taula in taules do

llistaTermes := ∅
columnes := taula.getColumnes()
for String columna in columnes do

llistaTermes.add(columna)
end for
for String columna in columnes do

partEsquerra = crearLiteral(taula, llistaTermes)
partEsquerra.add(crearLiteralTermesClonats(taula, termes))
partEsquerra.add(crearPeticioClonacioFragmentada(columna))
partEsquerra.add.negate((crearLiteralUnmerge(terme)))
partDreta.add(crearIgualacioAritmetica(terme))
EGD := crearEGD(partEsquerra, partDreta)
reglesMerge.add(EGD)

end for
end for
return reglesMerge

Per cada columna de cada taula serà necessari introduir una regla EGD per igualar-les en cas que es
pugui generar una fusió. Concretament, serà necessari afegir a la part esquerra el literal que fa
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referència a la taula, el mateix literal amb els termes clonats, la petició de clonació de la columna i el
literal unmerge negat de la columna. La part dreta contindrà la igualació aritmètica entre la columna
original i la clonada.

Com que el procés de fusió conté literals diferents dels emprats en la clonació, l’evolució dels canvis
en la implementació comentats amb anterioritat no s’apliquen. El que si s’ha tingut en compte de cara
a millorar el rendiment són els dos canvis introduïts en la cinquena versió, reproduïbles en el procés
de fusió. Per una banda s’han eliminat els atributs que no es troben en cap regla. Cal recordar que per
fusionar instàncies és necessari incorporar les regles EGD per mantenir la coherència entre les claus
primàries.

Ja que la fusió es fa a nivell d’atribut, pot ser que en una instància amb tres atributs només un d’ells es
fusioni. Si es dóna el cas que l’atribut fusionat era la clau primària, això implica que tenim dos literals
amb la mateixa clau primària, però atributs diferents, cosa que violaria la integritat de les dades. Per
aquest motiu, és necessari afegir les EGDs i assegurar que, quan es doni aquest tipus de situacions,
que es facin les correccions pertinents. Per tant, reduir el nombre d’atributs implica reduir el nombre
d’EGDs per respectar les claus primàries i accelerar el procés. A més, si el sistema té menys atributs,
la quantitat de regles de fusió també disminueix.

L’altra optimització ha estat realitzar execucions separades. De la mateixa manera que totes les
peticions de clonació es computaven de forma simultània (en la mateixa execució del chase), la fusió
es realitzava tenint en compte tots els elements a la vegada. Si s’observa la tipologia de regles de
fusió, aquestes estan compostes per quatre atributs. Això implica que, per conjunts de dades molt
grans, el sistema haurà de fer moltes comprovacions. Per tal d’evitar aquesta problemàtica, es poden
fusionar únicament els resultats que provenen de l’execució d’una petició de clonació, facilitant el
procés enormement.

Si, per exemple, realitzar 10 peticions de clonació genera 100 literals, executar el merge implicarà fer
100 * 100 * 100 * 100 = 100.000.000 comprovacions per regla. Si, en canvi, es fan 10 iteracions (i
suposant que cada petició genera 10 literals de mitja) s’hauran de realitzar 10 * (10 * 10 * 10 * 10) =
100.000 per regla, un valor força més assequible. Fusionar únicament els elements que provenen d'una
mateixa petició no suposa un problema, ja que únicament es poden fusionar elements que siguin clons
d’altres elements, motiu pel qual mai es podrà fusionar un element generat en la petició de clonació x
amb un element generat en la petició y. Dividir l’execució assegura el mateix resultat però estalviant
un gran esforç de computació innecessari.

Per tal de consolidar les idees expressades en els paràgrafs anteriors, a continuació s’inclou una taula
comparativa dels temps d’execució de la clonació optimitzada i de les dues versions de la fusió (amb
optimització i sense). S’estipula una probabilitat de fusionar dos elements del 50% per a totes les
classes.
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Versió inicial Versió amb les dues optimitzacions

Nombre de
Missatge

Temps d’execució Nombre
d’instàncies totals

Temps d’execució Nombre
d’instàncies totals

5 29,4 segons 49 1,67 segons 49

10 1 minut, 56 segons 83 3,10 segons 92

15 4 minuts, 24 segons 119 4,52 segons 133

20 7 minuts, 52 segons 162 6,2 segons 185

30 18 minuts, 2 segons 236 9,28 segons 273

1.000 - - 5 minuts i 4,4 segons 9.117

10.000 - - 51 minuts i 2,3 segons 91.370

Taula 7: Comparativa de les execucions amb/sense optimitzacions. Font: Elaboració pròpia

En aquesta taula el nombre d’instàncies totals no és rellevant, ja que cada execució (a causa del
component aleatori) generarà un nombre diferent de literals. Si s’analitza més detingudament es pot
veure que el nombre d’instàncies després de la fusió està sempre al voltant del 84% de les instàncies
que s’obtenen únicament de la clonació, en comptes del 50% indicat en la configuració. Això és degut
al fet que hi haurà instàncies que mai es podran fusionar (i que s’indiquen a través dels unmerges). La
majoria d'aquestes instàncies provenen de les peticions de clonació. Si es demana generar 5 instàncies
de la classe X, aquestes 5 instàncies no es podran fusionar, ja que no s’estaria complint la petició. Per
altra banda, si aquestes instàncies contenen com a clau externa altres classes, les instàncies que es
generin per satisfer les relacions tampoc es podran fusionar, ja que han de ser úniques per evitar la
possibilitat de violar la integritat referencial de la instància de la petició. Aquest fet es presentarà de
forma més clara en la secció 11 del treball, juntament amb una execució completa del sistema.

Tornant als resultats de la taula, pot sobtar, que la versió inicial tingui sempre un menor nombre
d’instàncies. No he sigut capaç d’atribuir una raó fora de què el fet d’executar més cops una regla
generi un major percentatge de fusions, Aquest fet es pot deure a com està implementat el procés per
generar nombres aleatoris (extret d’una biblioteca de Java).

També pot sobtar veure que les instàncies generades segueixen una distribució força uniforme malgrat
l’aspecte aleatori, situant-se sempre al voltant del 84% de les instàncies que s’obtenen de la clonació.
Altre cop, l’única explicació que puc aportar és que el sistema per generar els nombres aleatoris és
força acurat en la producció de valors, forçant, de mitja, que el nombre de fusions sigui l’indicat pels
percentatges, malgrat que, teòricament, aquests valors poguessin arribar a desviar-se
considerablement.
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9. Front-end
Per tal d’oferir una visió més clara de les característiques del sistema s’ha desenvolupat una interfície
gràfica que permeti executar les diferents funcionalitats de forma més còmoda. D’aquesta manera els
usuaris podran observar el comportament del programa de forma més intuïtiva i visual. Més
concretament, s’ha dissenyat un servei web que reculli les prestacions més essencials del sistema,
oferint un desplegament senzill i una comunicació efectiva. Això ha implicat, també, la creació d’una
API que pugui satisfer les crides realitzades des del front-end.

Cal destacar que l’objectiu del projecte es basava en el desenvolupament d’una eina de generació
massiva de dades i, per tant, la creació d’una interfície gràfica no forma part de les prioritats del
treball, si bé és, inequívocament, una addició a tenir en compte de cara a facilitar la interacció. Això
implica que certs apartats de la pàgina web (com l’estètica) no han estat treballats en profunditat, ja
que s’ha preferit destinar recursos al desenvolupament d’altres àrees o funcionalitats. Mentre que el
servei web oferit sigui funcional, intuïtiu i permeti realitzar les diferents accions possibles, es donarà
per finalitzada aquesta part del projecte.

9.1 Recorregut pel front-end
La interfície gràfica està formada per una única pàgina web que contindrà tota la informació rellevant
dels diferents processos que es succeeixin. Un cop s’obri la pàgina es podran omplir els tres camps
principals: base de dades a la que es connectarà el sistema, petició de clonació i conjunt de regles a
utilitzar. Concretament s’observaran les següents imatges:

Figura 19: Inserció de la base de dades a la UI. Font: Elaboració pròpia

La primera secció contindrà l'opció d’introduir la base de dades d’on s'extreuen les instàncies. Un cop
s’hagi inserit un nom i es premi el botó, el sistema es connectarà amb la base de dades (si aquesta
existeix) i presentarà les taules que conté per tal de poder realitzar la petició de clonació:
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Figura 20: Definició de la petició de clonació a la UI. Font: Elaboració pròpia

Dins d’aquesta segona secció es presentarà la possibilitat de definir la petició de clonació. Les taules
que es mostren són les extretes de la base de dades. La resta de camps s’han d’omplir seguint les
especificacions desitjades. Per cada taula que es vulgui clonar s’haurà d’indicar que es vol clonar
(checkbox de la primera columna) i el nombre d’instàncies que es vol generar. Malgrat que
s’introdueixi un nombre d’instàncies en alguna de les classes, si aquesta no ha estat seleccionada a la
primera columna la petició no es realitzarà. La quarta columna defineix la probabilitat amb la qual es
realitzarà la fusió de dues instàncies que ho habilitin. Aquest factor s’aplicarà sempre,
independentment de si es clona la taula o no, ja que en generar una instància d’una classe és possibles
(i, de fet, molt probable) que es generin instàncies d’altres classes, motiu pel qual s’ha d’especificar
sempre el percentatge.

Addicionalment, es pot observar una sèrie de botons en la part inferior que serveixen com a dreceres
per definir certs paràmetres més ràpidament. L’última secció correspon a la introducció de les regles
de clonació:
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Figura 21: Definició de la petició de clonació a la UI. Font: Elaboració pròpia

En aquest espai senzillament s'escriuen el conjunt de regles que es vol utilitzar en el sistema. En la
part inferior és possible veure dos botons corresponents a la inicialització de la clonació (amb fusió o
sense). Un cop s’hagin omplert tots els camps, es pot prémer una de les opcions per començar el
procés. Un cop hagi finalitzat es veuran les següents dades:

Figura 22: Comparativa gràfica de les instàncies inicials i finals. Font: Elaboració pròpia

El primer que es podrà observar és una comparativa gràfica entre les instàncies inicials del sistema i
les que es generin després de la clonació. Això permetrà obtenir un clar indicador visual de les
diferències un cop finalitzi l’execució. Addicionalment, s’inclou el temps requerit per processar la
petició, expressat en segons. A continuació es presentarà la mateixa comparativa però ara en forma de
taula i amb el nombre concret d’instàncies:
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Figura 23: Comparativa textual de les instàncies inicials i finals. Font: Elaboració pròpia

També es podran observar dos botons addicionals que corresponen a processos que es poden realitzar
un cop ha finalitzat l’execució principal del programa. La primera opció inserirà automàticament els
literals generats en la base de dades introduïda al principi. La segona opció escriurà les literals en un
document en format de text present al directori on està situat el programa. Finalment es presentarà la
llista de literals a la mateixa pàgina:
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Figura 24: Llista de literals. Font: Elaboració pròpia

9.2 API
Per tal d’establir la comunicació entre la interfície gràfica i la lògica del sistema, va ser necessari
desenvolupar una API que permetés intercanviar informació entre les dues parts. A continuació es
detallaran les crides que es poden realitzar:

Controlador Clonació

Mètode GET

Ruta infoBD

Descripció Retorna les taules de la base de dades introduïda per poder definir la petició
de clonació

Cos de la petició {
“nomDB”: “string”

}

Cos de la resposta {
“taules” : [

“taula”: “string”
]

}
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Controlador Clonació

Mètode GET

Ruta cloningBD

Descripció Es clonaran els elements de la base de dades seguint les indicacions de la
petició de clonació

Cos de la petició {
nomBD: “string”
esquemaEntrada: “string”
peticions: [

nomTaula: “string”
clonar:”boolean”
nombreInstancies: “integer”
percetatgeMerge: “integer”

]
}

Cos de la resposta {
tempsExecucio: “double”
nousLiterals: [

literals: “string”
]
nombreInstancies: [

nomTaula: “String”
nombreInstanciesInicial: “integer”
nombreInstanciesFinal: “integer”

]
}

Controlador Clonació

Mètode GET

Ruta cloningBDMerge

Descripció Es clonaran i fusionaran els elements de la base de dades seguint les
indicacions de la petició de clonació

Cos de la petició {
nomBD: “string”
esquemaEntrada: “string”
peticions: [

nomTaula: “string”
clonar:”boolean”
nombreInstancies: “integer”
percetatgeMerge: “integer”

]
}
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Cos de la resposta {
tempsExecucio: “double”
nousLiterals: [

literals: “string”
]
nombreInstancies: [

nomTaula: “String”
nombreInstanciesInicial: “integer”
nombreInstanciesFinal: “integer”

]
}

Controlador Clonació

Mètode POST

Ruta escriureLiterals

Descripció Els literals indicats s’escriuran en un document en format de text

Cos de la petició {
literals: [

literal: “string”
]

}

Cos de la resposta -

Controlador Clonació

Mètode POST

Ruta insertDB

Descripció Els literals indicats s’inseriran a la base de dades corresponent

Cos de la petició {
literals: [

literal: “string”
]
nomBD: “string”

}

Cos de la resposta -
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10. Testing
Assegurar la correctesa d’un sistema és una tasca prioritària per a qualsevol desenvolupador, ja que és
essencial comprovar que un programa presenta el comportament adequat independentment de la
circumstància en la qual es trobi. A causa d’això és necessari realitzar una extensa bateria de
comprovacions que no deixin cap possible cas sense tractar. De fet, i com s’ha esmentat amb
anterioritat, el desenvolupament del projecte s’ha guiat a través de la metodologia TDD, basada en la
implementació de funcionalitats que superin tests prèviament estipulats.

Cal esmentar, però, que bona part del treball ha estat orientada a l’optimització del sistema,
implementant diferents alternatives per intentar millorar l’eficiència de l’execució. Això implica que
un període considerable del desenvolupament s’ha enfocat, no a la codificació de noves funcionalitats
(i els seus tests associats) sinó al perfeccionament de les prestacions que ja s’oferien. Com a resultat
d’aquest fet, la quantitat de test és relativament reduïda, ja que l’enfocament principal es trobava en el
temps d’execució més que en el resultat (que, lògicament, havia de ser correcte).

Els tests es poden dividir en tres grans conjunts depenent de si es relacionaven amb el chase, la
traducció de restriccions o l’execució sencera del programa (unitaris). A continuació es detallarà
cadascun i la seva utilitat.

10.1 Tests de chase
Com s’ha esmentat en seccions anteriors, l’algorisme de chase utilitzat havia estat implementat per un
altre estudiant, motiu pel qual no ha estat necessari programar-lo des de 0. Va ser necessari, però,
realitzar certes modificacions, ja que existien certs casos en els quals l’algorisme no es comportava de
la forma desitjada. Com que el chase era el component principal del projecte, va ser necessari poder
assegurar que no presentava cap error i que podia ser utilitzat en un sistema més gran.

Així doncs, a part de les modificacions necessàries, es van definir una sèrie de tests orientats a
comprovar el correcte funcionament de l’algorisme. Més concretament, es van analitzar les diferents
tipologies de regles (i les seves variacions) que podia tractar el chase i es van incorporar diferents
proves on s’executava cadascuna d’aquestes regles:

1. Sense existencials (bàsica): executar una regla sense existencials implica que no es generaran
nous valors, ja que tots els termes de la part dreta estan a la part esquerra. Aquesta és la
tipologia de regla més estàndard.

bus(b), clone(b,b1) -> bus(b1)

2. Sense existencials (múltiples implicacions): la part dreta té diversos literals que s’han de
crear, cosa que obliga a fer correctament el recorregut per tots els elements:

bus(b), condueix(c,b), conductor(c), clone(b,b1) -> bus(b1), condueix(c,b1), conductor(b1)
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3. Sense existencials (amb derivació): dues regles on, executar la primera correctament,
implica generar instàncies també en la segona. Es comprova el correcte tractament de més
d’una regla que tenen en compte elements generats en les altres:

- bus(b), clone(b,b1) -> conductor(b), bus(b1)
- bus(b1), conductor(b), clone(b,b1) -> condueix(b,b1)

4. Amb existencials (bàsica): executar una regla amb existencials implica generar i assignar
correctament els Labelled Nulls que actuaran com nous valors temporals.

bus(b), clone(b,b1) -> bus(b1), bus(x)

5. Amb existencials (amb derivació): diverses regles que tenen en compte l’execució d’altres
regles (i, concretament, computen correctament literals amb Labelled Nulls):

- bus(b), clone(b,b1) -> bus(b1)
- bus(b), condueix(c,b), clone(b,b1) -> clone(c,c1), condueix(c1,b1)
- conductor(c), clone(c,c1) -> conductor(c1)

6. 2 relacions clonades: la base de dades conté instàncies que fan que alguna de les regles trobi
diverses combinacions correctes. És a dir, una mateixa regla genera més d’un output per
iteració

7. Sense cicles: el conjunt de regles que es defineixen podrien generar un cicle infinit de
resolució de relacions. Amb aquest test s’està comprovant que el chase finalitza.

- bus(b), clone(b,b1) -> bus(b1
- bus(b), condueix(c,b), clone(b,b1) -> clone(c,c1), condueix(c1,b1)
- conductor(c), clone(c,c1) -> conductor(c1)
- conductor(c), condueix(c,b), clone(c,c1) -> clone(b,b1), condueix(c1,b1)

Per clonar un bus es necessita un conductor i per clonar un conductor es necessita un bus. Si
es clona alguna de les dues instàncies es podria entrar en un bucle infinit.

8. No repeteix la part dreta: si el literal que es generaria com a resultat d’executar una regla ja
existeix al sistema, aquest no es crearà.

9. EGD (bàsica): comprovació de què les EGDs funcionen correctament, cosa que implica,
també, no trobar solució quan no existeix:

clone(b,b1), condueix(b1,c), condueix(b1,c2) -> c=c2
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10. EGD (Labelled Nulls): quan els literals incorporaven Labelled Nulls el comportament diferia
del correcte, ja que igualar dos enters i igualar un enter amb un Labelled Null són processos
diferents.

11. TGD amb negació: comprovació de què la negació d’un literal funciona correctament

not(clone(b,b1)), bus(b) -> conductor(b)

Si s’observa la secció corresponent als conceptes de lògica utilitzats, es pot observar com hi ha dues
tipologies de restriccions que no es treballen en els tests: TGDs amb disjuncions i TGDs amb
implicacions false. Això és degut al fet que aquests tipus de restriccions no seran utilitzades pel
sistema. Les disjuncions es transformaran en regles separades i les que tinguin implicació false no
entraran dins de l’execució.

10.2 Tests de traducció de restriccions
A part del chase, l’altre gran bloc funcional del sistema és la traducció de les restriccions perquè
puguin ser utilitzades pel chase, tant les que s’obtenen de forma automàtica a través de la base de
dades com les que s’introdueixen explícitament. Això implica que serà necessari comprovar que la
traducció es realitza correctament per a diferents models de restriccions:

1. TGD bàsica: cas estàndard de traducció amb un literal a cada part de la regla, amb un terme
cadascun i sense existencials:

home(x) -> persona(x)

2. Clau composta: un literal amb més d’un terme, cosa que implica traduir correctament literals
amb diversos atributs:

treballaA(x, y, z) -> persona(x)

3. Amb existencials: comprovació de què els existencials s’apliquen correctament a les regles
traduïdes:

a(x) -> b(x, y, z)

4. Amb diversos literals a la part dreta: capacitat per computar correctament diversos literals
a la part dreta, que implica afegir més literals de clonació:

a(x) -> b(x, y), c(x, z), d(y, z)
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5. Amb negació: poder tractar correctament els literals amb la negació:

a(a), not(b(a)) -> c(a)

6. Cas “complet”: TGD amb tots els elements anteriors combinats en una única regla:

solicitud(ver, dev, data), versio(ver, app) -> desenvolupa(dev, app), treballador(dev, emp)

7. Disjunció (bàsica): les TGD amb disjuncions són un cas específic de la traducció, ja que
afegir diversos possibles “camins” dificulta la generació de les regles:

usuari(x) -> client(x) v developer(x)

8. Disjunció (diversos literals): disjuncions amb camins que tenen més d’un literal

vehicle(x) -> cotxe(x), automobil(x), aRodes(x, y) v tren(x), perVies(x, z)

9. Disjunció (més de 2 camins): disjuncions amb més de 2 possibles camins (cas general):

animal(x) -> mamifer(x) v au(x) v peix(x), nombreEscames(y) v reptil(x), tipus(x, z)

10. Unmergeable (1 join): les regles d’unmerge segueixen un procés de traducció diferent del de
les cloning TGD, ja que tenen propòsits diferents. En aquest primer cas només existeix un
join entre els termes dels literals:

ric(x), sa(x) -> felis(x)

11. Unmergeable (2 joins): mateixa tipologia de regla però amb 2 joins entre elements. Per a
aquest test existeixen dues versions amb diferents punts d’unió:

- empleat(e), treballaA(e, d), departamentDeRisc(d) -> empleatAmbSouAlt(e)
- treballaA(e, d), dirigeix(e, d) -> liAgrada(e, d)

12. Unmergeable (3 joins): versió general amb 3 joins:

valoracio(client, versio, app) -> compra(client, app), versio(versio, app)

13. Regles de clonació bàsica i de fusió: aquest tipus de regles s’obtenen directament de la base
de dades i sempre segueixen un mateix patró que s’ha d’aplicar a l’estructura de les taules
afectades.
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10.3 Tests d’integració
Un cop s’han presentat els tests per processos específics de l’execució, és el moment de mostrar les
comprovacions que incorporen diferents elements del sistema, principalment recollits en el procés de
clonació. Aquest fet és degut a que el procés de fusió mai generarà el mateix output, motiu pel qual és
complicat especificar un test que comprovi la realització d’una execució exitosa. Tenint en compte
aquest fet, s’han realitzat nombroses proves amb diferents escenaris i bases de dades a fi d’assegurar
que cada procés del sistema es comporta de forma correcta.

Seguint aquesta idea es van dissenyar 4 test seguint l’esquema mostrat al principi del treball. Aquests
tests es divideixen en tres execucions amb diferents implementacions dels literals de clonació
(implementació original, amb OIDs optimitzada i amb els predicats amb els noms de les classes).
Cadascuna d’aquestes execucions s'aplica a tres bases de dades diferents que segueixen el mateix
esquema, però presenten un nombre d’instàncies diferents per tal de comprovar l’eficiència amb
moltes dades:

1. Test general So·licitud: generar una instància de Sol·licitud, procés que es correspon amb el
primer graf de relacions mostrat al segon apartat.

2. Test general Valoració: generar una instància de Valoració, procés que es correspon amb el
segon graf de relacions mostrat al segon apartat.

3. Test general diverses Sol·licituds: generar vàries (4) instàncies de la classe Sol·licitud per tal
de comprovar la correcta execució de diverses peticions de clonació simultànies.

4. Test molts Clients: generar moltes (10) instàncies de la classe Client, cosa que comprova de
forma conjunta la correcta execució de diverses peticions i el correcte tractament de Labelled
Nulls d’una petició a l’altra.

5. Test de fusió: comprovació del correcte comportament del procés de fusió. Com ja s’ha
indicat, això implica tractar amb un output variable, tot i que sempre dins d’un cert llindar.

6. Execució completa: simulació d’una execució sencera del sistema completa: començant amb
la connexió amb la base de dades i la introducció de les regles i finalitzant amb l’obtenció
dels literals després de la fusió.
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11. Exemple complet
Un cop s’han analitzat les diferents parts i mecanismes és el moment de realitzar una execució
completa, analitzant les diferents etapes per tal de tenir una visió més acurada del comportament del
sistema.

11.1 Modelització, disseny, implementació i dades inicials
Per tal de portar a terme l’exemplificació s’emprarà el model introduït en l’apartat 8.2, corresponent a
una aplicació de missatgeria. Concretament, l’esquema del qual es parteix és el següent:

Restriccions textuals:
- RT1: Claus Externes: (Conversacio, id), (Missatge, usuari + data), (Usuari, numero)
- RT2: Els dos membres d’una parella han de ser usuaris diferents
- RT3: El propietari d’un grup ha de ser membre del propi grup
- RT4: Els missatges enviats en un parella han d’haver estat enviats per un dels dos membres
- RT5: Els missatges enviats en un grup han d’haver estat enviats per un membre del grup

Restriccions gràfiques:
- Si existeix una Parella aquesta ha de ser també una Conversacio (restricció de jerarquia)
- Si existeix un Grup aquest ha de ser també una Conversacio (restricció de jerarquia)
- Una Conversacio no pot ser, a la vegada, una Parella i un Grup (jerarquia disjoint)
- Si existeix una Conversacio aquesta ha de ser una Parella o un Grup (jerarquia complete)
- Per cada Grup del sistema ha d’haver-hi, com a mínim, un Membre
- Per cada Parella del sistema ha d’haver-hi un Membre1 i un Membre2

La base de dades que implementa aquest esquema té les següents declaracions:
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CREATE TABLE Usuari(
numero Int NOT NULL,
PRIMARY KEY (numero )

);

CREATE TABLE Conversacio(
id Int NOT NULL,
PRIMARY KEY (id)

);

CREATE TABLE Parella(
id Int NOT NULL,
FOREIGN KEY (id) REFERENCES Conversacio(id)

);

CREATE TABLE Membre1(
id Int NOT NULL,
usuari Int NOT NULL,
PRIMARY KEY (id),
FOREIGN KEY (usuari ) REFERENCES Usuari(numero),
FOREIGN KEY (id) REFERENCES Parella(id)

);

CREATE TABLE Membre2(
id Int NOT NULL,
usuari Int NOT NULL,
PRIMARY KEY (id),
FOREIGN KEY (usuari) REFERENCES Usuari(numero),
FOREIGN KEY (id) REFERENCES Parella(id)

);

CREATE TABLE Grup(
id Int NOT NULL,
propietari Int NOT NULL,
PRIMARY KEY (id),
FOREIGN KEY (id) REFERENCES Conversacio(id),
FOREIGN KEY (propietari) REFERENCES Usuari(numero)

);

CREATE TABLE Membre(
id Int NOT NULL,
usuari Int NOT NULL,
FOREIGN KEY (id) REFERENCES Grup(id),
FOREIGN KEY (usuari) REFERENCES Usuari(numero),
PRIMARY KEY (id, usuari)

);
CREATE TABLE Missatge(

usuari Int NOT NULL,
data Int NOT NULL,
grup Int NOT NULL,
FOREIGN KEY (usuari ) REFERENCES Usuari(numero),
FOREIGN KEY (grup ) REFERENCES Conversacio(id),
PRIMARY KEY (usuari,data,grup)

);

94



Cal tenir en compte que s’han creat tres taules noves per satisfer les característiques del sistema
(Membre1, Membre2 i Membre). Conté les següents instàncies a l’inici de l’execució:

Usuari numero Conversacio id Grup id propietari Parella id

1 10 10 1 20

2 20

3

Membre id usuari Membre1 id usuari Membre2 id usuari

10 1 20 1 20 3

10 2

10 3

Missatge usuari data grup

1 100 10

2 101 10

3 102 10

1 103 20

2 104 20

Si s’observa l’esquema de l’apartat 6, es pot veure que el primer pas consisteix a establir la connexió
amb la base de dades. Aquesta ha d’estar creada i ha de contenir totes les tuples que s’han d’utilitzar.
Per tal d’accedir-hi, s’introdueixen les credencials (usuari, contrasenya i URL) i el sistema
automàticament genera les tres tipologies de dades exposades a l’esquema. Concretament s’obtenen:

Instàncies de la base de dades en forma de literals:

Usuari(1), Usuari(2), Usuari(3)
Conversacio(10), Grup(10), Membre(10,1), Membre(10,2), Membre(10,3)
Conversacio(20), Parella(20), Membre1(20,1), Membre2(20,3)
Missatge(1,100,10), Missatge(2,101,10), Missatge(3,102,10), Missatge(1,103,20), Missatge(2,104,20)
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11.2 Generació de regles a partir de la base de dades
Un cop s’estableix la connexió amb la base de dades, automàticament s’obtenen dos dels 4 conjunts
de regles que s’utilitzen en l’execució del sistema. El primer conjunt és el format per les regles de
clonació bàsiques. Es pot observar com es genera una per cada taula de la base de dades on
s’especifica la instància inicial, la petició per clonar la instància i la instància clonada amb el valor
indicat.

Clonar Conversacio: Conversacio(id), cloneConversacio(id,id') -> Conversacio(id')

Clonar Grup:
Grup(id,propietari), cloneGrup(id,propietari,id',propietari’), Conversacio(id’), Usuari(propietari’)
-> Grup(id',propietari’), cloneConversacio(id,id'), cloneUsuari(propietari,propietari’)
Clonar Membre:
Membre(id,usuari), cloneMembre(id,usuari,id’,usuari’), Grup(id’,propietari’), Usuari(usuari’)
-> Membre(id’,usuari’), cloneGrup(id,propietari,id’,propietari’), cloneUsuari(usuari,usuari’)
Clonar Missatge:
Missatge(usuari,data,id), cloneMissatge(usuari,data,id,usuari’,data',id’), Conversacio(id’),
Usuari(usuari’)
->Missatge(usuari’,data',id’),cloneConversacio(id,id’), cloneUsuari(usuari,usuari’)
Clonar Parella:
Parella(id), cloneParella(id,id'), Conversacio(id’) -> Parella(id'), cloneConversacio(id,id')

Clonar Membre1:
Membre1(id,usuari), cloneMembre1(id,usuari,id',usuari’), Parella(id’), Usuari(usuari’)
->Membre1(id',usuari’), cloneParella(id,id'), cloneUsuari(usuari,usuari’)
Clonar Membre2:
Membre2(id,usuari), cloneMembre2(id,usuari,id',usuari’), Parella(id’), Usuari(usuari’)
->Membre2(id',usuari’), cloneParella(id,id'), cloneUsuari(usuari,usuari’)
Clonar Usuari: Usuari(numero), cloneUsuari(numero,numero’) -> Usuari(numero’)

El segon conjunt que s’obté d’aquesta forma és el de les regles de fusió. Es genera una per cada
atribut de cada classe on s’indica la instància que es vol fusionar, el clon de la instància, la petició per
clonar l’atribut i la comprovació de què l’atribut es pot fusionar. Si es compleix la regla els atributs es
fusionen.

Regles per fusionar Conversacio:
- Conversacio(id), Conversacio(id'), clone(id,id'), not(unmerge(id')) -> id=id'

Regles per fusionar Grup:
- Grup(id,propietari), Grup(id',propietari’), clone(id,id'), not(unmerge(id')) -> id=id'
- Grup(id,propietari), Grup(id',propietari’), clone(propietari,propietari’), not(unmerge(propietari’))
-> propietari=propietari’

Regles per fusionar Membre:
- Membre(id,usuari), Membre(id’,usuari’), clone(id,id’), not(unmerge(id’)) -> id=id’
- Membre(id,usuari), Membre(id’,usuari’), clone(usuari,usuari’), not(unmerge(usuari’))
-> usuari=usuari’

Regles per fusionar Missatge:
- Misatge(usuari,data,id), Misatge(usuari’,data',id’), clone(usuari,usuari’), not(unmerge(usuari’))

96



-> usuari=usuari’
- Missatge(usuari,data,id), Missatge(usuari’,data',id’), clone(data,data'), not(unmerge(data'))
-> data=data'
- Missatge(usuari,data,id), message(usuari’’,data',id’), clone(id,id’), not(unmerge(id)) -> id=id’
Regles per fusionar Parella:
- Parella(id), Parella(id'), clone(id,id'), not(unmerge(id')) -> id=id'

Regles per fusionar Membre1:
- Membre1(id,usuari), Membre1(id',usuari’), clone(id,id'), not(unmerge(id')) -> id=id'
- Membre1(id,usuari), Membre1(id',usuari’), clone(usuari,usuari’), not(unmerge(usuari’))
-> usuari=usuari’

Regles per fusionar Membre2:
- Membre2(id,usuari), Membre2(id',usuari’), clone(id,id'), not(unmerge(id')) -> id=id'
- Membre2(id,usuari), Membre2(id',usuari’), clone(usuari,usuari’), not(unmerge(usuari’))
-> usuari=usuari’

Regles per fusionar Usuari:
- Usuari(numero), Usuari(numero’), clone(numero,numero’), not(unmerge(numero’))
-> numero=numero’

Com ja s’ha treballat en apartats anteriors, aquests dos conjunts de normes es poden obtenir de forma
automàtica, ja que només es requereix l’estructura de la base de dades per saber com clonar instàncies
o saber quins paràmetres han d’intervenir en la fusió. El segon procés, però, requereix de l’introducció
de les restriccions de l’esquema (en forma de TGDs) per tal de poder obtenir els dos altres conjunts de
regles. És interessant veure que no totes les regles de l’esquema s’introduiran, ja que no totes en són
necessàries. Per tal d’entendre millor aquesta idea es farà un recorregut per totes les restriccions de
l’esquema i es justificarà la seva aparició o no.

11.3 Generació de regles a partir de les TGDs
Claus primàries. Caldrà tenir sempre en compte que quan es generin noves instàncies i, sobretot,
quan es fusionin, pot ser que alguna clau primària no sigui única. Seguint aquesta idea, serà necessari
sempre introduir les EGDs per tal d’evitar que existeixin dues instàncies al sistema amb la mateixa
clau primària i diferents atributs. Concretament, pel cas exposat els atributs que necessiten
comprovacions són: usuari de Membre1, usuari de Membre2 i propietari de Grup. Això genera les
següents EGDs:

- Membre1(id, mem1), Membre1(id, mem2) -> mem1 = mem2
- Membre2(id, mem1), Membre2(id, mem2) -> mem1 = mem2
- Grup(id, propietari), Grup(id, propietari2) -> propietari= propietari2

Aquestes s’introdueixen directament al sistema, sense procés de traducció, ja que no és necessari, ja
que indiquen un comportament que no es modifica amb la clonació.

Restriccions d’integritat referencial. Aquestes restriccions indiquen les dependències entre les
diferents classes del sistema. Per exemple, Grup té l’atribut propietari que fa referència a un Usuari,
cosa que implica la següent TGD:
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- Grup(id, propietari) -> Usuari(propietari)

Aquest tipus de regles, però, no són necessàries introduir-les al sistema. Això és degut a que es poden
obtenir directament de la base de dades en representar l’estructura que formen les claus foranes.
Aquestes restriccions es transformen en les regles de clonació bàsica introduïdes anteriorment.

Restriccions de jerarquia. Es poden distingir dues tipologies de restriccions: aquelles que indiquen
que una subclasse ha de ser, a la vegada, de la superclasse, i aquelles que presenten les característiques
de la jerarquia (disjoint, complete, overlapping i incomplete). La primera categoria no fa falta
introduir-la, ja que es poden obtenir directament de la base de dades. El motiu d’aquest fet és que
aquest tipus de relacions s’implementen a través de claus foranes (una subclasse el que fa, en el fons,
és fer referència a la instància de la superclasse). Això implica que aquestes restriccions formen part
de les de clonació bàsica, ja que per crear una subclasse s’ha de, forçosament, generar una instància de
la superclasse.

Dins de la segona categoria és possible veure que de les 4 possibles etiquetes només s’ha de tenir en
compte una. Si una jerarquia és overlapping o incomplete senzillament s’està indicant que no existeix
cap restricció a l’hora de generar les subclasses. Si una jerarquia, en canvi, és disjoint implica que no
poden haver-hi dues subclasses que facin referència a la mateixa superclasse. Aquestes restriccions
s’implementen mitjançant TGDs amb implicació false. En el cas d’exemple seria:

- Parella(id), Grup(id, propietari) -> false

Indicant que no poden haver-hi una Parella i Grup amb el mateix id (i, per tant, fent referència a la
mateixa instància de superclasse). Aquestes restriccions, però, no s’ha d’introduir al sistema, ja que no
són necessàries pel treball que es vol realitzar. La funcionalitat central del programa consisteix a
clonar instàncies que ja estiguin a la base de dades i, lògicament, les relacions que se'n derivin. És
impossible clonar una instància i que aquesta generi un literal incorrecte (és a dir, que acabi portant a
una implicació false), ja que si un element existeix en la base de dades aquest ha de ser correcte. En
realitzar la clonació, doncs, es generaran dades que, forçosament, seran correctes, motiu pel qual no fa
falta comprovar que una clonació que s’ha realitzat genera un resultat incongruent.

L’última etiqueta possible és la de Complete, i aquesta sí que s’ha d’introduir, ja que no es pot garantir
que es compleixi de cap altra forma. En el cas exposat es tindria que:

Conversacio(id) -> Parella(id) OR Grup(id, propietari)

Aquesta restricció indica que cada Conversacio ha de ser o bé una Parella o bé un Grup, tal com
indica la disjunció de la part dreta. En el moment de realitzar la traducció, la restricció es transformarà
en dues regles, una per cada segment de la disjunció.

- cloneConversacio(id,id'), Conversacio(id'), Parella(id) -> cloneParella(id,id')
- cloneConversacio(id,id'), Conversacio(id'), Grup(id,propietari)
-> cloneGrup(id,propietari,id',propietari’)
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Cal recordar que l’objectiu del sistema és clonar instàncies. Amb aquestes dues regles s’està definint
que si, per una banda, la Conversacio és una Parella es cloni una instància de Parella , per l’altra
banda, si la Conversacio és una instància de Grup, que es cloni un altre Grup.

Restriccions de mínima cardinalitat 1. A l’esquema es pot veure diverses restriccions de mínima
cardinalitat 1 i totes aquestes s’han d’introduir al sistema. Com a plantejament inicial es pot suposar
que aquestes relacions queden satisfetes a través de les regles de clonació bàsica. Això és degut a que,
per exemple, la Conversació que necessita cada Missatge queda reflectida a través d’un atribut de la
classe Missatge, i aquest atribut genera una clau forana cap a Conversacio. Com a resultat, quan es
llegeix la base de dades aquesta restricció es pot codificar directament.

Hi ha, però, tres cardinalitats mínimes que s’implementen a través, no d’un atribut, sinó d’una altra
classe. D’aquestes tres relacions, una d’elles (Grup-Usuari a través de membre) és obligatòria
implementar-la d’aquesta forma, ja que ambdós costats de la relació tenen cardinalitats múltiples, cosa
que obliga a generar una taula que pugui guardar la informació (taula Membre). Les altres dues
relacions (Parella-Usuari a través de Membre1 i Membre2) s’han dissenyat d’aquesta forma per
motius arbitraris (ja que es podrien haver implementat mitjançant dos atributs a Parella). Com a
resultat, existeix la necessitat de garantir que es compleixi la cardinalitat “a través” de les noves
classes generades. Així doncs, es generen les restriccions:

- Grup(id, propietari) -> Membre(id, usuari)
- Parella(id) -> Membre1(id, usuari)
- Parella(id) -> Membre2(id, usuari)

Un cop finalitzi el procés de traducció s’obtenen les següents regles:

- cloneGrup(id,propietari,id',propietari’), Grup(id',propietari’), Membre(id,usuari)
-> cloneMembre(id,usuari,id',usuari’)
- cloneParella(id,id'), Parella(id'), Membre1(id,usuari) -> cloneMembre1(id,usuari,id',usuari’)
- cloneParella(id,id'), Parella(id'), Membre2(id,usuari) -> cloneMembre2(id,usuari,id',usuari’)

Restriccions textuals. Les restriccions textuals poden adoptar moltes formes, ja que segueixen un
format més lliure que no està lligat per les limitacions de l’esquema. Per norma general s’introduiran
totes les restriccions textuals a excepció de les que generin una implicació false degut als motius
exposats anteriorment. A l’exemple, traduir les restriccions a TGD genera:

RT1: Membre1(id, mem), Membre2(id, mem) -> false
RT2: Grup(id, propietari) -> Membre(id, propietari)
RT3: Missatge(usuari, data, id), Parella(id) -> Membre1(id, usuari) OR Membre2(id, usuari)
RT4: Missatge(usuari, data, id), Grup(id, propietari) -> Membre(id, usuari)

Això implica que la primera restricció no s’inclourà. El resultat, però, continuaran sent 4 noves regles,
ja que la tercera restricció es tradueix en dues normes degut a la disjunció. Concretament, s’obté:
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RT2:
cloneGrup(id,propietari,id',propietari’), Grup(id',propietari’), Membre(id,propietari)
-> cloneMembre(id,propietari,id',propietari’)

RT3.1: cloneMissatge(usuari,data,id,usuari’,data',id’),cloneParella(id,id’), Missatge(usuari’,data',id’),
Parella(id’), Membre1(id,usuari)
-> cloneMembre1(id,usuari,id’,usuari’)

RT3.2: cloneMissatge(usuari,data,id,usuari’,data',id’),cloneParella(id,id’), Missatge(usuari’,data',id’),
Parella(id’), Membre2(id,usuari)
-> cloneMembre2(id,usuari,id’,usuari’)

RT4: cloneMissatge(usuari,data,id,usuari’,data',id’), cloneGrup(id,propietari,id',propietari’),
Missatge(usuari’,data',id’), Grup(id’,propietari), Membre(id,usuari)
-> cloneMembre(id,usuari,id’,usuari’)

L’últim conjunt d’informació que s’ha d’extreure abans de començar l’execució dels algorismes de
chase és el format per les regles d’unmerge. Com ja s’ha treballat en apartats anteriors, aquestes
exposen quines instàncies no es poden clonar, ja que poden causar la violació d’alguna restricció.
S’obtenen, com s’indica a l’esquema, a partir de les restriccions inicials en forma de TGD i,
concretament per a aquesta execució, s’obtenen les següents regles:

- Missatge(usuari,data,id), clone(id,id’), Parella(id) -> unmerge(id’)
- Parella(id), clone(id,id’), Missatge(usuari’,data',id’) -> unmerge(id’)
- Missatge(usuari,data,id), clone(id,id’), Grup(id’,propietari’) -> unmerge(id’)
- Grup(id,propietari), clone(id,id’), Missatge(usuari’,data',id’) -> unmerge(id’)

11.4 Clonació
Un cop ha finalitzat la primera etapa de l’execució i es tenen totes les dades necessàries, és moment
de clonar les instàncies de la base de dades. Per tal de realitzar això, és necessari que l’usuari
introdueixi la petició per realitzar la clonació. Aquesta demanda està formada per les classes que
desitja que es clonin, el nombre d’instàncies que vol generar i el percentatge de fusió de cada classe.
Cal esmentar que el percentatge de fusió indicat s’utilitza independentment de que la classe es vulgui
clonar o no. Això és degut al fet que si es vol clonar la classe X potser és necessari generar instàncies
de la classe Y i, per tant, és necessari especificar amb quin percentatge es vol fusionar.

En l’exemple mostrat a l’apartat 8.2, les peticions de clonació demanaven clonar instàncies de la
classe Missatge en valors múltiples de 5. Aquest fet no ha estat casualitat, ja que, com s’ha introduït a
les primeres seccions del treball, la petició de clonació escull instàncies de forma cíclica. Com que hi
ha 5 instàncies al sistema, si es demana generar 5 noves instàncies es crea una petició de clonació per
a cada instància. Si es demanen 10 instàncies doncs dues peticions per cada element original i així
successivament. Això permet que cada instància original tingui associada el mateix nombre de
clonacions.

Si se suposa que només es demana clonar 5 instàncies de Missatge els literals que es creen són:
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cloneMessage(1,100,10,#0,#1,#2)
cloneMessage(2,101,10,#3,#4,#5)
cloneMessage(3,102,10,#6,#7,#8)
cloneMessage(1,103,20,#9,#10,#11)
cloneMessage(2,104,20,#12,#13,#14)

Com es pot observar, cada Missatge de la base de dades original crea una petició de clonació. Els
valors que es generen són Labelled Nulls, ja que és una manera d’atribuir un valor únic a cada terme i
poder realitzar l’execució. Al final de tots els processos, aquestes etiquetes es substitueixen per enters
per tal d’habilitar la inserció a la base de dades. Addicionalment, es generen literals d’unmerge per
cada nou element que es creï per, com s’ha vist amb anterioritat, evitar possibles problemes de
referència si es fusionen aquests atributs:

unmerge(#0), unmerge(#1), unmerge(#2)
unmerge(#3), unmerge(#4), unmerge(#5)
unmerge(#6), unmerge(#7), unmerge(#8)
unmerge(#9), unmerge(#10), unmerge(#11)
unmerge(#12), unmerge(#13), unmerge(#14)

El percentatge de fusió de totes les instàncies és del 50%, tal com s’exposa en la taula de l’apartat 8.2

Les peticions de clonació s’executen d’una amb una, realitzant una execució del chase per cada
petició. Per tal d'il·lustrar mínimament el funcionament del chase es mostra l’inici de l’execució de la
primera petició de clonació. Un cop aquesta (cloneMessage(1,100,10,#0,#1,#2)) s’afegeix al conjunt
de literals i s’introdueix a la base de dades, la primera regla que genera un output és la regla de
clonació bàsica de Missatge:

cloneMissatge(usuari,data,id,usuari’,data',id’), Conversacio(id), Usuari(usuari)
-> Missatge(usuari’,data',id’), cloneConversacio(id,id’), cloneUsuari(usuari,usuari’)

Aquest fet sembla lògic, ja que no té sentit que s’executi cap altra regla si encara no s’han creat noves
instàncies. Com s’ha detallat en seccions anteriors, el funcionament del chase és força senzill.
L’objectiu és trobar primer un literal amb predicat cloneMissatge que és, precisament, la petició de
clonació introduïda. Un cop s’ha trobat el primer literal, els atributs genèrics passen a tenir els valors
concrets dels literals (usuari = 1, data = 100, ...) i es busquen els altres literals amb valors que
coincideixin. Com és evident, a la base de dades es troben literals amb predicats Conversacio i Usuari
amb valors iguals als guardats, ja que si no no es podria realitzar la clonació. Concretament a la base
de dades existeixen els literals Usuari(1) i Conversacio(10), que habiliten la generació dels literals de
la part dreta.

Els nous literals estan formats per la nova instància de Missatge (Missatge(#0,#1,#2)), que és la
demanada a la petició, i les peticions per demanar la clonació de les instàncies d’Usuari i Conversacio
(cloneUsuari(1,#0), cloneConversacio(10,#2)). Cal recordar que és necessari generar aquestes dues
instàncies per mantenir la integritat referencial de la base de dades. La resta de l’execució consisteix a
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anar executant les regles i generant els nous literals quan calgui fins que no es creïn noves instàncies,
moment en el qual finalitzat el chase.

Concretament, per generar la nova instància de Missatge fa falta generar 13 instàncies: 1 Missatge
(petició de clonació), 1 Conversacio (per satisfer la clau externa de Missatge), 1 Grup (les instàncies
de Conversacio han de ser d’alguna subclasse), 5 Usuari (3 com a resultat de clonar les instàncies de
Membre del Grup original, 1 per satisfer la clau externa de Missatge i 1 que actua com a propietari) i
5 Membre (ja que tots els Usuari pertanyen al Grup). Lògicament, les altres instàncies de Missatge
tenen grafs de relacions diferents, la qual cosa implicarà que les instàncies necessàries per satisfer les
relacions pot variar. Per exemple, les instàncies 4 i 5 de Missatge tenen associades una Parella en
comptes d’un Grup, cosa que farà variar completament l’execució. El nombre de noves instàncies
totals per generar els 5 Missatges és de 54. Concretament la diferència és la següent:

11.5 Fusió
Cal recordar, però, que un cop es realitza la clonació d’una petició, immediatament després es
produeix la fusió, tal com es descriu en les optimitzacions de l’apartat 8.1. La fusió incorpora tres
subprocessos, essent el primer la divisió dels predicats de clonació. Per exemple, la petició de
clonació anterior es fragmenta en tres, una per cada atribut de la taula a la qual fa referència (clone(1,
#0), clone(100, #1), clone(10, #2)). Aquest procés també s'aplica a les altres peticions que s’hagin
generat durant la clonació.

Posteriorment s’obtenen els literals unmerge, diferents dels obtinguts en generar les peticions de
clonació. Finalment s’executarà la mateixa fusió de les instàncies. Aquests dos processos
s’implementen mitjançant un chase cadascun amb variacions per habilitar components aleatoris. Cada
chase utilitzarà les regles corresponents, tal com es mostra al diagrama general. Com en la clonació,
l’objectiu és executar les regles buscant literals que s’adaptin a la forma que presenten, cosa que, si
succeeix, generarà com a resultat la part dreta de la regla.

A la secció 8.2 s’ha introduït un aspecte que pot sobtar. Malgrat que el percentatge de fusió és del
50%, de les 54 instàncies que s’obtenen en clonar 5 Missatges, el resultat després de fusionar és de 49
instàncies. Aquest fet s’explica mitjançant els unmerges que prohibeixen la fusió de certes instàncies.
Per tal d’explicar aquest procés en més detall, s’utilitzarà com a exemples , la fusió de les instàncies

102



resultants de la primera petició de clonació (exposades anteriorment), ja que de les 13 instàncies
només es podrà realitzar la fusió de 5 (4 Usuari i 1 Membre).

El Missatge no es pot fusionar, ja que és la instància que s’ha demanat. Un dels Usuari (i, per tant, 1
dels Membre) i la Conversacio (i, per tant, el Grup, ja que comparteixen identificador) tampoc, ja que
formen part de la clau externa de Missatge i no es poden substituir, ja que es trencaria la integritat
referencial. Les instàncies de Membre estan formades per dos atributs: l’identificador del Grup al qual
pertanyen i el telèfon de l’Usuari al qual fan referència. L’identificador del Grup mai es podrà canviar
pel motiu anteriorment descrit, així que les instàncies de Membre mai es fusionaran completament a
excepció d’una, aquella que fa referència al propietari del Grup. Si el propietari passa a ser un altre
Membre, la instància que hi feia referència s’eliminarà, ja que substituir l’usuari implicaria tenir dues
instàncies de Membre amb els mateixos atributs.

Les instàncies d’Usuari, però, si es poden fusionar (a excepció de l’esmentada). Malgrat que
l’identificador de Grup estigui designat com a unmerge el telèfon dels Usuari no. Això implica que
les instàncies de Membre poden tenir l'atribut que fa referència a l’Usuari fusionat per un altre. El
Membre es manté, però l’Usuari es substitueix. Com a resultat, de 13 instàncies n’hi ha 8 que no es
poden fusionar, i de les 5 restants, amb una probabilitat del 50%, es fusionaran una mitja de 2,5
instàncies, cosa que implica que de 13 inicials en quedaran 10,5 de mitjana. Si es calcula el
percentatge que representa el segon valor respecte al primer, es troba un resultat del 80%, molt més
pròxim a l’obtingut a escala experimental en la secció esmentada. Cal afegir que clonar els altres
Missatge, que tenen grafs de relacions diferents, genera diferents nombres d’instàncies i diferent
nombre d’instàncies amb possibilitat de fusionar-se, cosa que pot variar el percentatge total
d’instàncies després de la fusió encara més.

Un cop ha finalitzat la fusió es té un conjunt d’instàncies amb les propietats desitjades (massivitat
(respecte al nombre d’instàncies demanades) i representativitat), tot i que encara tenen com a valors
Labelled Nulls. De cara a eliminar-los per poder fer les insercions a la base de dades, es substitueixen
per enters concrets, evitant duplicacions incorrectes. Finalment, s'insereixen les noves instàncies a la
base de dades i finalitza el procés, quedant el sistema a l’espera d’una altra nova petició. Per a la
petició realitzada el resultat després de la fusió podria ser, per exemple:

On es pot observar la diferència en les classes Membre i Usuari seguint les pautes exposades
anteriorment.
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12. Gestió del projecte

12.1 Metodologia
De cara a la correcta realització d’un projecte és imperatiu escollir una metodologia de treball que es
correspongui amb les necessitats de les tasques a realitzar. Existeixen gran quantitat de metodologies
que defineixen procediments molt diversos, però la majoria es poden generalitzar per un tractament o
bé seqüencial (Waterfall [16]) o bé iteratiu, concretament amb iteracions curtes (Agile [17]), de les
tasques.

Ambdós esquemes tenen avantatges i inconvenients. Les metodologies Waterfall es basen en
l’execució seqüencial de les fases d’anàlisis, disseny, test i producció i són les utilitzades
tradicionalment en el desenvolupament de projectes. Permeten tenir una visió molt més estructurada
del software que es desenvoluparà en última instància i traçar etapes de desenvolupament més
acurades. Requereixen, però, d’un gran esforç inicial de planificació que restringeix molt les
possibilitats d’adaptació a problemes inesperats o a canvis en els requisits.

Les metodologies Agile consisteixen en la realització d’iteracions “breus” (poques setmanes) en les
que es defineix una part petita del projecte que haurà de ser implementada. Permeten tenir una major
adaptabilitat a canvis en el desenvolupament i, ja des de les primeres iteracions, es pot observar un
producte que, tot i inacabat, és funcional. L’inconvenient principal és la dificultat de definir a llarg
termini la planificació del projecte, motiu pel qual és fàcil no complir amb dates d’entrega o perdre
noció del producte que s’està realitzant.

Un cop definides les dues grans metodologies és necessari explicitar quina ha estat aplicada en el
projecte. Cal tenir en compte que bona part de la feina ha estat orientada a la realització dels diferents
algorismes que permeten computar la generació automàtica de dades. Com ja s’ha explicat a la secció
de riscos la dificultat d’implementar-los és un dels principals perills del treball, tant per la complexitat
dels processos a definir com el desconeixement de les estructures que s’utilitzaran. Establir, doncs, un
disseny general de tot el programa i després implementar no semblava la millor opció degut a la poca
maniobrabilitat que aporta, ja des del principi del projecte. Es va escollir, doncs, una metodologia
Agile que permetia definir iteracions curtes en les que es podien plantejar objectius concrets, tot
facilitant el desenvolupament general i fent possible l’adaptació a problemes que poguessin sorgir.

Dins de l’etiqueta d’Agile s’inclouen molts models que defineixen, de forma més concreta, les
diferents etapes i activitats a realitzar a cada sprint i, fins i tot, cada dia. S’ha optat per no
seleccionar-ne cap en concret (com podien ser Scrum, Kanban o XP) ja que no s’ha planteja fer un
seguiment rigorós de les diferents tècniques que proposen. La intenció d’aquests models és configurar
el dia a dia d’entorns de treball més complexos (amb més personal) i de projectes amb una dificultat
més acotada. Per tant, adoptar forçadament una metodologia generaria certa incomoditat en el
desenvolupament del projecte en tenir que realitzar certs processos innecessaris donada l’escala del
treball. S’ha considerat molt més beneficiós aprofitar el sistema d’iteracions (i la maniobrabilitat que
suposa) però sense cenyir el desenvolupament a un seguit d’activitats que no s’adapten a les
característiques del projecte.

Addicionalment, de cara a la implementació s’ha utilitzat el model TDD (Test Driven Development
[18]). Aquesta metodologia es basa en definir primer un test abans que la funcionalitat a implementar,
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de tal forma que en el moment en que el programa superi el test es pot estar segur de que es
compleixen els requisits associats a la prova. Amb el TDD, a més, la col·lecció de tests es va generant
juntament amb el desenvolupament del sistema, motiu pel qual si alguna nova funcionalitat genera
problemes és fàcil saber exactament on. Cal mencionar que el TDD no s’ha seguit de forma rigorosa
en les primeres etapes d’implementació on el desconeixement dels elements que es tractaven van
dificultar el disseny dels tests. Un cop es va establir una base mínima de coneixement es va aplicar el
TDD.

12.1.1 Eines addicionals
A continuació s’exposen el seguit d’eines que s’han utilitzat en el desenvolupament del treball:

- Reunions setmanals: s’han definit reunions cada setmana amb els directors del treball per
comunicar l’estat del projecte i notificar els avanços. S’han convocat reunions fora de les
establertes de forma setmanal per a resoldre certes problemàtiques concretes.

- Repositori GatLab [19] (Git): s’ha utilitzat pel control de versions degut a la disposició
online, l’emmagatzematge al núvol i la capacitat de recuperar versions anteriors en cas
d’errors.

- Trello [20] : s’ha fet servir Trello per definir les diferents tasques a realitzar en cada iteració.
És una eina fàcil d’entendre i que exposa de forma molt visual les tasques a complir.

- Slack [21] i correu electrònic: mètodes de comunicació principals. Slack s’ha emprat per
establir una comunicació ràpida amb els directors amb l’objectiu de resoldre dubtes puntuals.
Per comunicacions més planificades s’ha utilitzat el correu electrònic.

12.2 Descripció de les tasques

12.2.1 Introducció
El projecte ha tingut una durada d’aproximadament 4 mesos i mig, estenent-se des del 15 de febrer
fins a finals de juny. El temps pactat amb l’InLab FIB per la realització del projecte ha estat de 450
hores, dividides en 25 hores setmanals, 5 hores diàries.

La metodologia escollida per al desenvolupament del treball (Agile) obliga a executar sprints breus on
es porten a terme un subconjunt del total de tasques a fer durant el projecte. Com ja s’ha comentat en
seccions anteriors, la realització d’iteracions breus facilita molt l’adaptació a problemes que puguin
sorgir i permet definir objectius concrets a curt termini. De cara a planificar tot el projecte, però, l’ús
d’aquesta metodologia dificulta l’especificació del total de tasques a realitzar. Tot i això, s’ha fet un
estudi de tots els elements que s'implantaran durant els següents mesos amb l’objectiu de generar una
planificació que estructuri el desenvolupament. Cal tenir en compte que l’assignació temporal a cada
tasca és orientativa i pot estar sotmesa a grans desviacions que obliguin a la redefinició de l’abast.
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12.2.2 Recursos
En la realització del treball s'empraran diferents recursos que permetran i facilitaran les diferents
tasques. Els recursos materials consistiran en un ordinador de sobretaula sobre el que es realitzarà tot
el projecte, tant les tasques d’implementació com la recerca d’informació i la documentació del
projecte. El programari necessari està format per:

- Atom: editor de text fortament orientat a programadors degut a les múltiples facilitats que
proposa per al tractament de diferents llenguatges de programció. En assignatures anteriors ha
estat utilitzat per desenvolupar codi, tot i que en aquest projecte servirà principalment per a la
creació de documents de suport.

- Google Drive: repositori de documents de Google que permet, a part, la creació de nous
arxius i la seva interacció. És la eina on es desarà i modificarà la documentació. Malgrat
existir opcions més modernes i amb certe millores, Google Drive és un servei conegut que
ofereix les prestacions necessàries per realitzar la part escrita.

- MySQL Workbench: eina pel disseny de bases de dades amb un format visual que facilita
molt el treball. Es pot interaccionar amb MySQL a través de la línia de comandes, procés
feixuc i poc agradable si es tracta amb bases de dades de certa complexitat. És per això que
s’emprarà una eina que permeti tractar les dades de forma més agradable, amb un format
visual i la facilitació de certs processos.

- IntelliJ: IDE que facilita la realització de projectes de programació. Dins de tots els IDEs
possibles s’ha considera a IntelliJ com la millor opció degut a la claredat de les seves
interfícies i les millores en la creació de codi que incorpora.

- Gantt Project: eina especialitzada en el disseny de diagrames Gantt, necessari per
l’estructuració visual de la planificació.

- Draw.io: software web per a la creació d’esquemes i diagrames. Fàcil d’utilitzar i amb les
opcions necessàries per plasmar tots els elements necessaris.

- Windows 10 Home: sistema operatiu necessari per al funcionament previst de l’ordinador.

12.2.3 Divisió del treball
Les tasques es van agrupar en blocs corresponents als elements principals del projecte. De cara a
entendre millor aquesta divisió cal recordar a alt nivell el funcionament esperat del sistema. El
software a implementar generarà informació de forma automàtica per poblar bases de dades per posar
el seu disseny a prova. Aquest procés es portarà a terme mitjançant la clonació d’elements que ja
estiguin a la base de dades, raó per la qual ens assegurem que es compleixen totes les restriccions.
Això es portarà a terme mitjançant tres algorismes principals:

- Obtenció de cloning TGD: per tal de tractar les diferents restriccions que inclouen els
esquemes aquestes es tradueixen a TGD (Tuple Generating Dependency [22]). Una TGD no
és més que una representació lògica i formal d’una dependència on l’existència d’uns
elements impliquen l’existència d’altres. Les TGD ens permeten treballar de forma més

106



acurada amb les restriccions del sistema. Les TGD, però, no incorporen el concepte de
“clonació”, motiu pel qual necessitem fer una segona traducció a cloning TGD (TGD que
conceptualitzen el procés de clonar una instància a una altra) que si ens permetin realitzar el
procés.

- Chase: l’algorisme de chase [23] basa en l’aplicació de dependències sobre un conjunt de
dades. És a dir, es llegeix un seguit d’informació i unes condicions i es generen les dades
corresponents per satisfer totes les imposicions. Lògicament, les noves dades potser
necessiten satisfer una nova sèrie de restriccions, moment en el que es torna a aplicar el chase
de forma iterativa. El resultat final és el conjunt de noves instàncies a introduir en el sistema.
L’algorisme amb el que es treballarà ja està implementat però requerirà certes modificacions
que utilitzin les cloning TGD per realitzar la clonació.

- Merge: l’objectiu del merge serà fusionar algunes de les instàncies que es generin com a
resultat del chase. Aquest algorisme té un doble propòsit. Per una banda eliminarem
informació necessària o redundant que pugui generar el chase. Per altra banda, s’inclourà un
comportament intel·ligent que sigui capaç de generar representativitat de les dades
obtingudes.

Tasques de gestió de projecte

GP1 - Definició de l’abast i contextualització: Redacció del primer lliurament del curs de GEP on es
defineix el treball. S’incorpora una introducció al projecte i al problema a tractar juntament amb la
justificació, abast i metodologia del desenvolupament.

GP2 - Planificació temporal: Redacció del segon lliurament de GEP en el que es concreta la
distribució temporal del desenvolupament. S’exposa la planificació de les tasques a realitzar
juntament amb el diagrama de Gantt i la gestió dels riscos associats al projecte.

GP3 - Gestió econòmica i sostenibilitat: Redacció del tercer lliurament de GEP en el que es tracten
dos aspectes transversals a qualsevol projecte: control econòmic i sostenibilitat. Més concretament, es
defineixen un informe de pressupost i un informe de sostenibilitat.

GP4 - Document final: Integració de tots els lliuraments realitzats en un mateix document. Es
corregeixen els errors de les entregues anteriors i s’aplica el feedback dels tutors.

Tasques de gestió de BD
GBD1 - Creació i connexió de la base de dades: Instal·lació del software adequat per a la creació i
modificació de la base de dades des d’on s'extreu la informació que utilitzarà el programa.
Addicionalment, s’establiran els mètodes per realitzar una connexió satisfactòria.

GBD2 - Lectura de la base de dades: obtenció i desglossament de la informació procedent de la
base de dades per tal de ser interpretada pel programa. Es llegiran les dades en el format natiu
procedent de la base de dades i s’adaptaran a estructures que en facilitin el tractament.
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GBD3 - Escriptura de la base de dades: execució automatitzada de les insercions pertinents a la
base de dades en relació als resultats obtinguts. La sortida del programa s’adaptarà al format requerit
per la base de dades (SQL) i s’executaran automàticament les comandes adients.

Tasques d’usuari
U1 - Definició de la interacció usuari-sistema: establiment dels mètodes de comunicació entre
usuari i programa (input introduït i output generat).

U2 - Gestió de la petició de clonació: permetre a l’usuari introduir quina instància de la base de
dades vol utilitzar com a element inicial a partir del que es generarà la clonació.

U3 - Modificació dels paràmetres de generació: permetre a l’usuari establir quin paràmetre de
clonació vol aplicar per tal d’alterar el procés i generar uns resultats específics.

Tasques d’obtenció de cloning TGD
cTGD1 - Recerca sobre cTGD: recopilació d’informació respecte als conceptes de TGD, cTGD i
variacions corresponents per tal d'entendre les estructures amb les que es treballaran.

cTGD2 - Definició teòrica dels patrons de traducció: establir els mètodes a seguir per tal de generar
cTGD a partir de TGD.

cTGD3 - Lectura de TGD: Obtenció i correcte tractament de les TGD que s’introduiran al sistema.

cTGD4 - Traducció de TGD: implementació de l’algorisme que obtindrà les cTGD a partir de les
TGD entrants i els patrons de traducció establerts. Aquestes es desaran automàticament al chase.

Tasques de modificació de l’algorisme de chase
C1 - Recerca sobre l’algorisme de chase: recopilació d'informació respecte a la conceptualització
teòrica de l’algorisme i la implementació proporcionada amb l’objectiu d’entendre’n el funcionament.

C2 - Modificació de l’algorisme de chase: realització dels canvis adients en la implementació per tal
que l’algorisme s’adapti al comportament desitjat. Es retocarà el codi base per incloure per afegir la
gestió de les cloning TGD

Tasques de l’algorisme de merge
M1 - Conceptualització teòrica del merge: establiment de les regles de funcionament que seguirà
l’algorisme. Inclou la definició dels sistemes per generar representativitat.

M2 - Implementació bàsica del merge: codificació de l’algorisme que presenti el comportament
mínim necessari. És a dir, una versió que no generi més representativitat de la mínima que requereix
el sistema per funcionar.
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M3 - Implementació de representativitat: realitzar les modificacions necessàries a l’algorisme per
tal de poder generar dades més representatives.

Tasques de documentació i seguiment
DS1 - Reunions setmanals: cada setmana es realitzarà una reunió amb els directors per tal de
comunicar els avenços realitzats i comentar dubtes sobre la progressió.

DS2 - Reunions de propòsit específic: quan sigui necessari s’establiran línies de comunicació amb
els directors fora de les reunions setmanals per tal de tractar temes en concret que requereixin una
discussió més profunda.

DS3 - Documentació: realització de la documentació associada al projecte. S’anirà realitzant de
forma transversal al desenvolupament, afegint conceptes a mesura que es vagin consolidant en la
implementació.
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12.3 Estimacions i diagrama de Gantt

12.3.1 Estimacions
Bloc Tasca Duració (h) Dependències Recursos

GP1 Definició abast i contextualització 25 - PC, Google Drive, Draw.io

GP2 Planificació temporal 10 GP1 PC, Google Drive, Gantt Project

GP3 Gestió econòmica/sostenibilitat 10 GP2 PC, Google Drive

GP4 Document final 20 GP3 PC, Google Drive

GP Gestió del projecte 65

GBD1 Creació i connexió BD 5 - PC, IntelliJ, GatLab, MySQL

GBD2 Lectura de la BD 5 GBD1 PC, IntelliJ, GatLab, MySQL

GBD3 Escritura de la BD 10 GBD1 PC, IntelliJ, GatLab, MySQL

GBD Gestió de la BD 20

U1 Definir interacció amb usuari 5 - PC, Atom

U2 Gestió de la petició de clonació 15 GBD1 PC, IntelliJ, GatLab, MySQL

U3 Modificació de la clonació 20 M3 PC, IntelliJ, GatLab, MySQL

U Usuari 40

cTGD1 Recerca sobre cTGD 10 - PC, Atom

cTGD2 Definició dels patrons de clonació 20 cTGD1 PC, Atom

cTGD3 Lectura de TGD 5 cTGD1 PC, IntelliJ, GatLab

cTGD4 Traducció de TGD 50 cTGD1, cTGD2, cTGD3 PC, IntelliJ, GatLab

cTGD Obtenció de cloning TGD 85

C1 Recerca sobre chase 20 - PC, Atom

C2 Modificació del chase 20 C1 PC, IntelliJ, GatLab

C Chase 40

M1 Conceptualització del merge 20 - PC, Atom

M2 Implementació bàsica del merge 30 cTGD4, C2, M1 PC, IntelliJ, GatLab, MySQL

M3 Implementació de representativitat 40 M1, M2 PC, IntelliJ, GatLab, MySQL

M Merge 90

DS1 Reunions setmanals 20 - PC, Google Meet

DS2 Reunions de propòsit específic 20 - PC, Google Meet

DS3 Documentació 80 - PC, Google Drive, Draw.io, Gantt Project

DS Documentació i seguiment 110

Total 450

Taula 8: Llistat de tasques amb estimació en hores, dependències i recursos. Font: elaboració pròpia
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12.3.2 Diagrama de Gantt

Figura 25: Diagrama de Gantt. Font: elaboració pròpia
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12.3.3 Sprints
Cal tenir en compte la necessitat de realitzar les tasques associades a la documentació i seguiment.
Aquestes es realitzen de forma transversal al desenvolupament i el seu impacte s’ha d’ajustar
adequadament. Aquesta és la raó per la que, tant en el diagrama de Gantt com en la planificació dels
sprints, la distribució temporal no s’ajusta totalment a la durada de les tasques. A continuació es
descriuen els diferents sprints en els que s’ha dividit el desenvolupament del treball.

- Sprint 1 - Gestió del projecte: 5 setmanes
Es realitzarà el curs de gestió de projectes (GEP) associat a l’assignatura de Treball de Fi de
Grau (TFG). Conjuntament, es treballarà amb l’algorisme de chase, cercant la informació
necessària i modificant el comportament de l’algorisme.

- Sprint 2 - Treball previ a la implementació de les cTGD: 3 setmanes
S’estudiaran els conceptes relacionats i es traçaran els models lògics a seguir durant la
implementació de la traducció de cTGD. Es prepararà l’entrada de TGD i es prepararà el
sistema per incorporar l’algorisme

- Sprint 3 - Implementació de l'algorisme de traducció de cTGD: 3 setmanes
S’implementarà l’algorisme de forma íntegra, acomodant tots els patrons de traducció
establerts a l’sprint anterior.

- Sprint 4 - Conceptualització i implementació bàsica de merge: 2 setmanes
Es dissenyarà el comportament de l’algorisme de merge i es realitzarà la implementació de les
funcionalitats bàsiques.

- Sprint 5 -  Implementació avançada del merge: 2 setmanes
Implementació dels comportaments més complexos de l’algorisme que permeten la generació
de representativitat.

- Sprint 6 - Tasques d’usuari i BD: 2 setmanes
Un cop finalitzada la implementació dels principals components del sistema es treballarà en
aspectes complementaris que afegeixen funcionalitats o que faciliten la interacció amb el
sistema.

12.3.4 Modificacions en la planificació
Tal com es podia esperar, les hores dedicades a cada tasca no corresponen amb l’assignació inicial
teòrica. Concretament, gran part de les tasques d’implementació i recerca han requerit menys temps
del necessari per a la seva realització. És en aquest punt on cal remarcar que el cost per realitzar
moltes d’aquestes tasques s’havia sobreestimat conscientment, a fi d’evitar els possibles riscos
associats. El resultat ha estat, però, que el desenvolupament ha avançat molt més ràpidament del que
s’havia plantejat inicialment.

Aquest fet va portar a l’addició d’un altre gran bloc de tasques en les quals es podia invertir el temps
sobrant. Es va decidir, doncs, que s’implementaria una interfície gràfica que permetés executar les
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diferents funcionalitats del sistema de forma molt més intuïtiva i àgil. La implementació de la
interfície es va realitzar un cop finalitzat l’sprint 5, moment en el que el nucli del sistema ja estava
implementat. La durada va estar, aproximadament, de dues setmanes, que s’havien estalviat dels
sprints 2 i 3. De forma més específica, l’assignació temporal es va modificar de la següent manera:

Bloc Duració estimada (h) Duració definitiva (h)

GP 65 65

GBD 20 20

U 40 40

cTGD 85 60

C 40 35

M 90 75

UI - 45

DS 110 110

Total 450 450

Taula 9: Distribució final d’hores. Font: elaboració pròpia

Com es pot observar, els blocs afectats són els relacionats amb els components principals de la
implementació. Més específicament, el temps s’ha reduït en aquests tres blocs per acomodar la
incorporació de la interfície gràfica. Les tasques que més es van accelerar van estar les relacionades
amb l’estudi dels algorismes que, gràcies a la contínua comunicació amb els tutors, es va poder portar
a terme de forma molt més ràpida.

12.4 Gestió de riscos
Com ja s’ha esmentat en seccions anteriors, la importància de tenir en compte els riscos associats a un
projecte és essencial per a obtenir una bona planificació. Preveure possibles desviacions que es poden
produir permeten elaborar plans de contingència que minimitzin l'impacte dels obstacles que es
puguin trobar.

Risc Impacte Probabilitat

Limitació temporal Baix Baixa

Inexperiència Moderat Elevada

Dificultat en la implementació Elevat Elevada

Taula 10: Riscos del projecte amb impacte i probabilitat esperats. Font: elaboració pròpia
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A continuació es plantegen plans de prevenció pels diferents riscos:

- Limitació temporal: el caràcter acotat del treball implica que el desenvolupament ha de tenir
en compte les restriccions temporals establertes. Aquesta és una limitació que ja és coneguda
des del començament del projecte, motiu pel qual la planificació ha estat realitzada de forma
curosa i tenint en compte el moment de finalització. La probabilitat que el projecte no estigui
finalitzat per la data límit és, per tant, força baixa i, en cas que es produeixi alguna desviació,
no es preveu que sigui greu.

- Inexperiència: el desenvolupament del treball implicarà un continu aprenentatge de
conceptes, algorismes i programes. Aquest fet pot provocar endarreriments en la planificació
establerta degut als períodes d’adaptació requerits. Per evitar incidències greus s’han destinat
tasques específiques d’aprenentatge pels elements més desconeguts. D’aquesta forma es
separa l’adaptació a nous components de la implementació o ús d’aquests, podent realitzar
ambdues tasques més tranquil·lament.

- Dificultat en la implementació: el software a desenvolupar es fonamenta en tres grans
algorismes de complexitat elevada. La necessitat conjunta de dissenyar-los i implementar-los
pot suposar grans dificultats en desconèixer com procedir en determinats passos. Per tal de
mantenir el ritme planejat s’ha sobreestimat el temps necessari per completar cada una de les
tasques relacionades amb els algorismes, dotant de força més temps del teòricament necessari.
Això permetrà que les potencials aturades o complicacions formin part del desenvolupament i
no generin estrès addicional que dificultaria encara més el treball

12.5 Pressupost

12.5.1 Identificació i estimació de costos
Un cop elaborada la distribució temporal del treball és necessari establir els costos associats a la
realització del projecte. De cara a gestionar un desenvolupament és essencial realitzar una planificació
precisa que, ja des d’un primer moment, tingui en compte les despeses que es produiran. Això inclou
les mínimes per portar a terme el projecte (recursos humans i genèrics) i les complementàries per
possibles desviacions (plans de contingència i imprevistos). En les següents seccions es desglossarà el
cost associat al projecte en els diferents components que requereix.

Costos de personal
Per tal d’elaborar una planificació realista es suposarà que el treball estarà desenvolupat per un equip
de 5 persones que adoptaran diferents rols dins del projecte:

- Gestor de projectes: controlarà l’avanç del projecte, definint les tasques a realitzar, elaborant
la planificació pertinent i redactant la documentació associada al treball realitzat.

- Investigador: encarregat d’estudiar els algorismes que s’implementaran. Realitzarà una anàlisi
del comportament teòric esperat i definirà els conceptes necessaris per programar-los.
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- Analista programador: adaptarà i dissenyarà els diferents components del sistema. Portarà a
terme les tasques per conjuntar la conceptualització teòrica dels algorismes amb la
implementació concreta d’un programa que els utilitzi.

- Desenvolupador sènior: encarregat de les tasques de programació. Implementarà els dissenys
establerts.

- Tester: rol destinat a la planificació i elaboració de tests per comprovar que les funcionalitats
del sistema tenen el comportament esperat i no es produeixen errors.

Per determinar els costos de personal és necessari establir el sou per hora de cada rol. Per elaborar la
següent taula s’han utilitzat els salaris associats a cada professió a Espanya, tal com especifica la
pàgina web Indeed. Cal tenir en compte que a la remuneració neta s’ha d’afegir el cost que implica el
pagament de la Seguretat Social de cada treballador i que es calcula amb un factor multiplicatiu d’1,3
sobre el salari base:

Rol Sou (€ / hora) Sou + Seguretat Social (€ / hora)

Gestor projecte 15,76 [24] 20,49

Investigador 11,03 [25] 14,34

Analista 13,47 [26] 17,51

Desenvolupador sènior 15,53 [27] 20,19

Tester 10,21 [28] 13,27

Taula 11: Salari per hora associat als rols del projecte. Font: elaboració pròpia

Definir els pagaments per hores facilitarà l’obtenció del cost de personal per activitat ja que les
tasques s’han definit, també, en hores. A continuació es presentarà les despeses associades a la
realització de cada tasca. S’exposen, addicionalment, les hores que cada rol dedicarà a cada tasca, les
hores totals de cada treballador en el projecte i el cost definitiu associat al personal.

Codi GP I A DS T Suma d’hores Cost (€)

GP1 25 25 512,2

GP2 10 10 204,88

GP3 10 10 204,88

GP4 20 20 409,76

GP 65 65 1.331,72

GBD1 5 5 100,94

GBD2 3 2 5 87,11

GBD3 6 4 10 174,22

GBD 14 6 20 362,28

U1 1 3 1 5 91,35

U2 3 7 5 15 260,22

U3 2 11 7 20 350,01
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U 6 21 13 40 701,58

cTGD1 10 10 143,39

cTGD2 10 10 20 318,5

cTGD3 3 2 5 87,11

cTGD4 5 10 25 10 50 884,26

cTGD 25 20 28 12 85 1.433,26

C1 15 5 20 302,64

C2 13 7 20 355,36

C 15 5 13 7 40 658

M1 10 10 20 318,5

M2 4 16 10 30 525,79

M3 15 15 10 40 698,23

M 10 29 31 20 90 1.542,52

DS1 4 4 4 4 4 20 343,2

DS2 4 4 4 4 4 20 343,2

DS3 45 25 70 1.280,43

DS 53 33 8 8 8 110 1.966,83

118 83 68 115 66 450 7.996,22

Taula 12: Dedicació de cada rol per tasca i cost associat. Font: elaboració pròpia

Costos generals
Els costos generals es calculen de forma transversal al desenvolupament del projecte, sense imputar el
seu cost a nivell de tasca. Això inclou recursos materials (com les eines que s’utilitzaran) i costos
indirectes (com el lloc de treball). S’afegirà el cost de les amortitzacions seguint la següent fórmula:

𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠 (€)
𝐴𝑛𝑦𝑠 𝑑'ú𝑠 (𝐴𝑛𝑦𝑠) × 𝐷𝑖𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑒𝑏𝑎𝑙𝑙 (𝐷𝑖𝑒𝑠/𝐴𝑛𝑦) × 𝐻𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑖à𝑟𝑖𝑒𝑠 (𝐻𝑜𝑟𝑒𝑠/𝐷𝑖𝑎)  ×  𝐷𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑐𝑡𝑒 (𝐻𝑜𝑟𝑒𝑠)

on els anys d’ús són 6, els dies de treball a l’any són 220, les hores diàries són 5 i la duració del
projecte és de 450 hores.

Els softwares que s’empraran en el desenvolupament (IntelliJ, Atom, Google Drive...) són totalment
gratuïts o tenen versions sense cap despesa associada. L’única excepció és la clau del sistema operatiu
(Windows 10) sobre el que funcionarà el hardware:

Software Cost (€) Amortització (€)

Atom Gratuït -

Google Drive Gratuït -

MySQL Gratuït -
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IntelliJ Gratuït -

Gantt Project Gratuït -

Draw.io Gratuït -

GatLab Gratuït -

Clau Windows 10 Home 64 bits 112 [29] 7,63

Total 118,63

Taula 13: Taula de costos del software utilitzat. Font: elaboració pròpia

El hardware inclourà un PcCom Gold amb els components indicats. El material perifèric es
reutilitzarà d’ordinadors anteriors, motiu pel qual no és necessari afegir-los.

Recurs Cost (€) Amortització (€) Total (€)

PcCom Gold 1755,96 [30] 119,73 1.875,68

Taula 14: Taula de costos del hardware utilitzat. Font: elaboració pròpia

Per a l’espai de treball es suposarà el lloguer d’una oficina de coworking a Barcelona que incorpora
accés les 24 hores, connexió a Internet d’alta velocitat, sales de reunions, control de la temperatura,
zona de descans i bona comunicació amb transports públics.

Recurs Preu mensual (€) Mesos d’ús Total (€)

Àrea coworking 230 [31] 4,5 1.035

Taula 15: Taula de costos de lloguer. Font: elaboració pròpia

Un cop s’han obtingut les diferents despeses, és el moment de juntar-les i definir els costos generals
que requerirà el desenvolupament del projecte.

Recurs Cost (€)

Software 118,63

Hardware 1.875,68

Lloc de treball 1.035

Total 3.029,31

Taula 16: Taula dels costos generals. Font: elaboració pròpia

Costos de contingència
Els costos de contingència es fixen com un marge de seguretat per satisfer pagaments que es
produeixin de forma inesperada al llarg del desenvolupament. El valor utilitzat està sotmès a
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variacions procedents de la tipologia de projecte, el sector en el que s’inclou i l’abast definit, entre
d’altres. El valor escollit per a aquest treball és del 15%, estàndard en els desenvolupaments de
software.

Recurs Cost (€) Contingència (€) Cost i contingències (€)

CPA 7996,22 1.119,43 9.115,65

CG 3.029,31 454,4 3.483,4

Total 1573,83 12.599,05

Taula 17: Taula de contingències. Font: elaboració pròpia

Costos d’imprevistos
A la secció de risc ja es van exposar les diferents dificultats que poden aparèixer en el
desenvolupament del treball. En el mateix apartat s’expliquen les mesures preses per tal d’evitar que
els diferents riscos afectin el projecte, realitzant una planificació acurada i detallada, afegint etapes
d’aprenentatge i sobreestimant les tasques pertinents. Així doncs, no s’espera que els riscos coneguts
requereixin d’un cost addicional a nivell de planificació horària o en termes monetaris. Pels obstacles
imprevistos ja es dedica part del pressupost corresponent a la secció de contingències.

La taula de costos final és la següent:

Cost Valor (€)

CPA 7996,222

CG 3.029,31

Contingència 1573,83

Imprevistos 0

Total 12.599,36

Taula 18: Taula de costos totals. Font: elaboració pròpia

12.5.2 Control de gestió
Degut a la gran variabilitat de les condicions d’un projecte és necessari generar, a part d’una
planificació pressupostària inicial, un pla per controlar la gestió del treball realitzat. Això permetrà
veure si les estimacions inicials corresponen amb la implementació pràctica de la feina a fer.
D’aquesta manera es podran executar plans alternatius o es podrà portar a terme una reorganització de
les tasques amb l’objectiu de satisfer les metes del projecte.

El control ha estat portat a terme tenint en compte la diferència entre les hores planificades
teòricament per a una tasca i les hores que han estat necessàries per a realitzar-la. Aquesta diferència
permetrà establir si per a una tasca s’ha produït un sobrecost degut a la necessitat d’invertir més hores
de les establertes. Com a resultat, s’assignaran diners del pla de contingències per pal·liar les
desviacions. Addicionalment, cal tenir en compte problemes amb els costos generals (software,
hardware o lloc de treball) que hagin de ser resolts, no en relació a hores, sinó amb un cost monetari
fixat.
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És probable que degut a la sobreestimació d’hores, es produeixi alguna diferència positiva que indiqui
que una tasca s’ha realitzat en un temps menor de l’esperat. En aquest cas, el cost extra (tant en hores
de treball com cost econòmic) es redistribuirà segons sigui necessari. La reassignació es produirà al
final de cada sprint seguint la metodologia Agile.
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13. Sostenibilitat

13.1 Autoavaluació
Un cop realitzada l’enquesta és possible reflexionar sobre el nivell de coneixement respecte de l’àrea
de sostenibilitat com a introducció a la discussió dels diferents àmbits en els que es pot aplicar. Al
llarg de la carrera el problema de la sostenibilitat s’ha treballat amb un pes variant. Hi ha hagut
assignatures on part de les explicacions (i, fins i tot, algunes activitats avaluables) giraven entorn la
sostenibilitat, però moltes altres no exposaven cap idea al respecte. A més, la majoria d’aquestes
explicacions anaven orientades de forma quasi exclusiva a l’àmbit ambiental, conscienciant sobre, per
exemple, l’abocament de residus hardware en països subdesenvolupats. L’impacte que pot tenir
l’escàs reciclatge dels components és, lògicament, un problema a tractar, però les problemàtiques
econòmiques i socials d’un projecte s’haurien d’exposar d'igual forma per tenir una visió més àmplia
de què pot suposar un projecte. Crec que al llarg de la carrera és una temàtica que s’hauria de
desenvolupar a un major nivell degut a l’impacte que té actualment i tindrà en un futur no tan distant.
El sector informàtic, malgrat l’enorme importància que té, és encara una indústria jove en molts
aspectes, motiu pel qual àmbits més transversals com la sostenibilitat poden quedar desdibuixats.

A nivell personal, em considero coneixedor de les característiques bàsiques de la sostenibilitat i sé
analitzar, de forma aproximada, l’impacte que pot tenir un projecte en els tres àmbits possibles o, com
a mínim, sóc capaç de comprendre els possibles riscos d’un projecte. El marge per augmentar el
coneixement és, però, encara molt extens i no sóc portador de les eines necessàries per traçar plans
acurats que tinguin en compte de forma detallada les tres dimensions de la sostenibilitat. És la meva
intenció poder desenvolupar aquestes habilitats en un futur, de forma que em sigui possible realitzar
anàlisis acurades en el moment de planificar un projecte per tal de ser conscient de totes les variables
que s’han de tenir en compte.

13.2 Dimensió ambiental
L’impacte ambiental del projecte serà limitat degut a que l’objectiu final és la creació d’un producte
software que, per tant, no implica l’ús de recursos materials per a la seva elaboració. Això no implica
que no s’hagin de tenir en compte l’ús de recursos en el desenvolupament del projecte, principalment
l’ús d’electricitat que prové, possiblement, de fonts no renovables. Pel que fa a altres recursos s’ha
intentat reutilitzar la majoria de components possibles, essent l’única excepció el PC. Malgrat que el
propòsit de la compra no va ser el desenvolupament del treball i les raons estan més orientades a una
renovació necessària del hardware per motius tècnics, és un fet a tenir en compte.

El programa que es desenvoluparà s’associa amb conceptes d’innovació i investigació, motiu pel qual
no existeix cap software que realitzi les funcionalitats especificades o que, com a mínim, les realitzi
amb les característiques esmentades. El principal objectiu del sistema serà poder poblar bases de
dades de forma manual cosa que podria implicar una reducció de certs costos en entorns de treball. En
comptes de realitzar una tasca de forma costosa i manual, aquesta podria ser executada
automàticament, estalviant consum d’energia o, fins i tot, la necessitat de disposar d’alguns equips o
sistemes. El programa esdevindrà, a més, un element que es podrà reutilitzar, motiu pel qual les
possibles millores que impliqui en l’àmbit ambiental es podran replicar en altres projectes.
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13.3 Dimensió econòmica
Com es pot observar en apartats anteriors, s’ha establert una exhaustiva planificació dels costos
associats a l'elaboració del treball, desglossat per tipologia i detallats al nivell esperat. S’han tingut en
compte tant els recursos humans (especificats a nivell de tasca) i materials (a nivell de projecte) com
els costos associats a contingències o riscos probables, elaborant un pressupost que cobreix tot el
desenvolupament. Es podrien, però, realitzar certs ajustaments que reduirien probablement els costos
generals. Si el projecte es portés a terme per individus més experimentats en les àrees a desenvolupar,
la velocitat d’implementació seria major i, per tant, es podria realitzar el projecte en menys temps i,
per tant, a un cost menor. Addicionalment, les tasques d’aprenentatge es podrien eliminar del treball,
ja que no serien tan necessàries.

El cost final és, com es pot apreciar, força reduït tenint en compte la utilitat potencial del projecte,
cosa que justificaria en gran mesura la viabilitat del treball. La població de bases de dades és un
procés necessari i costós, característiques que impliquen que qualsevol millora que es pugui realitzar
al respecte produiria una millora notable. Més concretament, l’objectiu del programa final implicaria
l’automatització quasi total del procediment, cosa que permetria disminuir les etapes de test i abaratir
els costos de producció. Addicionalment, les bases de dades resultants esdevindrien més segures i
completes, fet que faria augmentar la qualitat general dels sistemes en els que s’implementessin.

13.4 Dimensió social
A nivell personal el desenvolupament del projecte implicarà l’adquisició de nous coneixements (amb
un enfocament més teòric) en l’àrea d’enginyeria del software. Em permetrà, a més, realitzar per
primera vegada un treball en un entorn professional, experiència que m’ajudarà a créixer com a futur
enginyer.

L’impacte social del projecte està intrínsecament relacionat amb la dimensió econòmica. Reduir els
temps de producció no només reduirà els costos associats, sinó que millorarà també la qualitat de vida
dels treballadors, principalment dels testers. Aquests, podran portar a terme la seva feina de forma
més agradable, més ràpidament i amb una major qualitat. S’ha de tenir en compte, però, que disposar
d’eines que automatitzin el procés pot implicar la reducció del personal associat. Mai de manera total,
ja que la intervenció humana continuarà sent necessària per realitzar les tasques de test, però l’impacte
pot ser notori. Si ens centrem en els usuaris, aquests únicament observaran beneficis, ja que els temps
de desenvolupament es podran reduir i la qualitat dels productes serà major.

La necessitat del projecte no és extrema degut a que el desenvolupament software es pot realitzar
sense les noves funcionalitats que presentarà i l’impacte del programa, tot i que notable, no canviarà el
paradigma de creació de nous sistemes. Malgrat això, poder gaudir de les prestacions que oferirà un
cop estigui acabat és un fet prou substancial com perquè es pugui justificar la seva existència.
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14. Integració de coneixement

14.1 Coneixement adquirit de les assignatures
El treball de fi de grau no deixa de ser un projecte que té com a objectiu posar en pràctica molts dels
coneixements adquirits al llarg dels anys de la carrera, tant idees tècniques concretes com
metodologies i sistemes de resolució de problemes. Totes les assignatures del grau contribueixen, ja
sigui de forma directa o indirecta, a la formació acadèmica i professional de l’estudiant, motiu pel
qual la possibilitat de desenvolupar aquest treball és el producte de totes les activitats realitzades
durant els darrers 4 anys.

L'habilitat que considero que té més rellevància, tant en l’àmbit acadèmic com per la vida en general,
de totes les apreses és la capacitat d’anàlisi i la resolució sistemàtica d'un problema. Al llarg del
treball, degut a la dificultat d’alguns dels conceptes, m’he vist bloquejat en moltes circumstàncies,
moment en el que una aproximació més metòdica ha estat clau per poder continuar amb la feina.
Poder dividir un problema en diverses parts, aïllar les problemàtiques principals i aplicar un mètode
resolutiu són processos que semblen evidents i senzills però en la pràctica no són gaire presents.

Addicionalment, voldria mencionar quines assignatures han contribuït, de forma més concisa, a la
realització del treball en aportar conceptes aplicats directament:

- Assignatures de programació: Programació 1 (PRO1), Programació 2 (PRO2) i Estructures
de Dades i Algorismes (EDA): el projecte, lògicament, incorpora un extens treball de
programació per integrar els diferents conceptes. Les habilitats i tècniques adquirides en
aquestes assignatures (especialment les estructures de dades d’EDA) han estat pivotals per
poder completar el projecte satisfactòriament.

- Assignatures matemàtiques: Fonaments Matemàtics (FM), Matemàtiques 1 (M1) i
Probabilitat i Estadística (PE): malgrat que el treball entra dins de la menció d’enginyeria del
software, aquest ha requerit de l’ús de conceptes matemàtics que normalment solen no estar
presents en l’especialitat. Branques de coneixement com la lògica matemàtica (FM),
comprensió i propietats dels grafs (M1) i anàlisi i tractament dels resultats (PE) han estat
emprades durant el projecte.

- Assignatures de bases de dades: Bases de Dades (BD) i Disseny de Bases de Dades (DBD):
l’objectiu del projecte ha estat, en última instància, generar moltes instàncies per omplir una
base de dades. Això requereix, entre altres coses, els coneixements per poder inicialitzar,
modificar, omplir i analitzar una base de dades, coneixements adquirits en les dues
assignatures esmentades.

- Assignatures de projectes: Projecte de Programació (PROP) i Projecte d’Enginyeria del
Software (PES): la realització d’un projecte requereix de conceptes sobre disseny i
arquitectura que són difícil d’integrar si no s’ha participat anteriorment en un treball
d’aquestes característiques. L’ús correcte de la programació orientada a objectes i de les
classes, juntament amb un bon disseny de l’estructura del sistema han estat fonamental per
poder portar a terme el projecte.
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- Introducció a l’Enginyeria del Software (IES): en aquesta assignatura es van explicar
conceptes com esquemes conceptuals, diagrames de disseny, restriccions o instàncies, idees
que es troben a la base de tot el treball realitzat ja que defineixen el tractament i anàlisi de les
dades.

- Arquitectura del software (AS): de cara a desenvolupar el millor producte possible cal tenir en
compte requisits no tan fonamentals del sistema que s’està creant. Si un programa
desenvolupa una tasca satisfactòriament però està molt restringit en la flexibilitat dels seus
components la utilitat fora de l’entorn definit es perd completament. L’ús, per tant, de patrons
per dissenyar un programa canviable i reusable és imprescindible.

- Aplicacions i Serveis Web (ASW): per tal de facilitar la interacció amb el sistema s’ha
desenvolupat una interfície gràfica a través d’una aplicació web. Per tal de realitzar aquesta
tasca amb èxit ha estat necessari aplicar els coneixements de disseny web i comunicació
mitjançant API, explicats a ASW.

- Enginyeria de Requisits (ER): de cara a contextualitzar i justificar el treball la metodologia
aplicada a ER ha estat extremadament útil. Apartats com l’anàlisi de la situació actual o
l’especificació de l’abast, han estat tractats amb anterioritat a l’assignatura, motiu pel qual la
seva realització has estat força més intuïtiva.

- Gestió de Projectes Software (GPS): La planificació realitzada a GEP (que ha servit com a
pla d’acció del treball) aplicaba conceptes estudiats a GPS, com les estimacions de temps amb
el diagrama de Gantt, la divisió temporal de les tasques, l’assignació de recursos...

14.2 Justificació de l’especialització d’enginyeria del software
Com ja s’ha esmentat amb anterioritat, el treball pertany a l’especialitat d’enginyeria del software
malgrat tenir un fort component de computació. La raó darrere d’aquesta elecció ha estat l’ús
continuat de les idees i conceptes exposats en aquestes assignatures, tant en relació al treball en sí com
en el disseny i estructura global del sistema. A continuació s'exposen les àrees tractades
principalment:

- Modelització conceptual: la gran dificultat darrere de la generació massiva de dades ha estat
el correcte tractament de les restriccions que han de satisfer les dades emmagatzemades.
Aquestes restriccions estan definides als diagrames conceptuals que esquematitzen els
diferents components d’un model. Per tant, saber analitzar i tractar els diagrames és pivotal
per realitzar el treball, degut a que contenen tota la informació necessària per generar les
noves dades i que aquestes respectin les regles de negoci establertes. Conèixer els diferents
elements dels esquemes, entendre les implicacions de les restriccions i saber definir les
relacions entre els diferents components són eines bàsiques que permeten poder tractar amb
conceptes més grans que, en última instància, han permès realitzar satisfactòriament el
projecte.

- Bases de dades i diagrames de disseny: la modelització conceptual acaba desembocant,
innevitablement, en la generació d’una base de dades on s’emmagatzemin, ja de forma
concreta, la informació que gestionarà un determinat programa. Els diagrames conceptuals,
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però, no permeten una implementació directa a una base de dades degut a que el seu objectiu
és esquematitzar un cert domini. És necessari, per tant, realitzar una traducció a un diagrama
de disseny que serveixi com a guia i finalment cal establir la base de dades a baix nivell, amb
l’explicitació de les taules, columnes i característiques que ha de tenir. Aquests processos no
són trivials i requereixen dels coneixements adquirits per poder-se realitzar correctament.

- Disseny software i patrons: la qualitat del software ha d’estar present en qualsevol projecte
d’aquestes característiques ja que en determina la capacitat de ser escalable, exportable i
canviable, atributs necessaris de qualsevol sistema. Les metodologies per elaborar programes
de qualitat són un coneixement important de l’estudi acadèmic, tant a nivell global
(recomanació genèrica de fer codi net i ben estructurat) com amb una vessant més específica
(implementacions de certs elements en el codi per aconseguir les característiques anteriorment
descrites).

- Pàgina web i API: en l’actualitat, els serveis web són la forma estàndard d’oferir sistemes
software degut a les millores i facilitats que ofereixen davant de desplegaments més clàssics.
Per tal de que tinguin una utilitat completa, cal acompanyar-los d’una API que gestioni les
peticions de forma eficient, generant una comunicació completa entre les diferents part d’un
programa.

- Test: és l'obligació dels enginyers de comprovar curosament la correctesa del codi generat,
plantejant diverses situacions i casuístiques límit per tal d'assegurar que el programa es
comporta adequadament en qualsevol escenari. La generació de jocs de prova i la seva
contínua execució són una part intrínseca del desenvolupament.

14.3 Competències tècniques
En la inscripció del treball es van especificar una sèrie de competències tècniques que es tractarien
durant el desenvolupament del projecte. L’objectiu d’aquest pas és concretar quins són els aspectes
principals que es treballaran i en quina dimensió, de tal forma que es tingui una visió més estructurada
i concisa dels aspectes que s’inclouran en la feina. A continuació es presenten les competències
seleccionades juntament amb la justificació de l’elecció:

- CES1.1: Desenvolupar, mantenir i evaluar sistemes i serveis software complexos i/o crítics
[Bastant]
El projecte ha requerit de la integració de diversos components que, com a resultat, generen
un sistema complex que ha de ser desenvolupat amb atenció. Addicionalment, s’ha d’incloure
la creació d’una base de dades i la incorporació d’una API, un servei web i la gestió de les
crides. Tot això comporta la necessitat de saber gestionar un programa amb diferents parts,
funcionalitats i característiques que, addicionalment, van augmentant i expandint-se a mesura
que avança el desenvolupament.

- CES1.3: Identificar, avaluar i gestionar els riscos potencials associats a la construcció d’un
software que es poguessin presentar
[Una mica]
La creació d’un projecte software amb una mínima escala de complexitat comporta riscos
potencials que posen en perill la realització del mateix. Aquestes amenaces han estat tractades
en seccions anteriors, exposant clarament les dificultats potencials i com s’ha pensat
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resoldre-les, tant a nivell preventiu a través de la planificació, com de forma reactiva si,
malgrat la preparació establerta, s’acaben produint.

- CES1.5: Especificar, dissenyar, implementar i avaluar bases de dades
[Una mica]
Com ja s’ha establert a l’inici de la memòria, la necessitat d’establir una base de dades que
contingui la informació a tractar, ha estat un apartat fonamental per al desenvolupament del
projecte. El sistema desenvolupat ha de llegir d’una base de dades i, potencialment,
introduir-hi nova informació. Per tant, establir un bon disseny, delimitar correctament les
restriccions i saber interactuar amb una base de dades són processos essencials sobre els que
s’ha basat una part important de la implementació.

- CES1.7: Controlar la qualitat i dissenyar proves en la producció de software
[Bastant]
Degut a la dificultat d’implementació d’alguns dels mecanismes del projecte, ha estat
necessari dissenyar contínuament jocs de proves que assegurin el comportament desitjat. Al
llarg del desenvolupament s’han realitzat nombroses modificacions i variants al codi que
contínuament han estat sotmeses a tests. L’objectiu de les comprovacions ha estat no introduir
canvis erronis, ja que encara que només impliquessin petites alteracions, podrien, a la llarga,
alterar el programa considerablement. Per altra banda, i de forma més general, la qualitat del
sistema ha estat sempre present i és visible tant a nivell de codi (amb, per exemple, la
canviabilitat dels components) com de funcionament del sistema (amb, per exemple, la cerca
constant d’una major eficiència dels algoritmes).

- CES2.1: Definir i gestionar els requisits d’un sistema software
[En profunditat]
Els requisits han estat l’element fonamental del desenvolupament del projecte. Si en el
desenvolupament de sistemes software no es definissin les restriccions i característiques que
han de tenir les dades, no existiria dificultat en desenvolupar una eina que les generés de
forma automatitzada. La dificultat, però, de molts d’aquests requisits fa que molts processos
s’hagin de portar a terme de forma manual, generant tedi i consumint una gran quantitat de
temps. Poder definir les regles de negoci d’un sistema, tractar-les i poder satisfer-les amb
facilitat ha estat el gran objectiu del projecte. De forma addicional, si es parla dels requisits a
un nivell més general del sistema desenvolupat, aquests també han estat molt presents. L’eina
tenia que generar dades de forma massiva, amb representatibitat, que s’adaptin a restriccions
complexes i en un temps d’execució constant. S’han dedicat molts esforços a que aquestes
característiques estiguessin presents ja que no assolir algun dels apartats implicaria que el
treball no hauria estat finalitzat satisfactòriament.
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15. Lleis i regulacions
El funcionament del projecte es basa, a grans trets, en l’obtenció, tractament, generació i inserció de
dades que provenen de bases de dades especificades per l’usuari. En relació a aquesta activitat la
regulació principal que cal tenir en compte és la llei de protecció de dades o, més concretament, la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos y garantía de los derechos digitales [32].
Aquesta llei va entrar en vigència el 7 de desembre de 2018 en substitució de l’antiga llei de protecció
de dades de caràcter personal. El seu objectiu és ampliar i adaptar el tractament de dades a un món
globalitzat i digitalitzat on la informació ha esdevingut el recurs més valuós amb el que
comercialitzar.

En el document es presenten una sèrie de característiques que qualsevol procés que es basi en la gestió
de dades hauria de complir [33]. A continuació es presenten els requisits més importants i de quina
forma es respecten aquestes peticions dins del projecte.

- Tractament de les dades estrictament necessàries: el sistema, per tal de poder funcionar,
necessita fer una lectura d’una base de dades. Això implica la necessitat de conèixer l’usuari,
contrasenya i URL per accedir-hi. En cap cas es demanarà informació addicional de l’usuari
del sistema. Respecte a les dades llegides, aquestes són la totalitat de les dades
emmagatzemades a la base de dades juntament amb certes restriccions per tal de generar les
normes de comportament a seguir. Aquesta informació és la mínima necessària per a realitzar
els diferents processos i en cap cas s’extraurà una altra tipologia de característiques.

- Limitació de la finalitat del tractament (el tractament de dades ha de tenir una finalitat
concreta): el propòsit del sistema és el de generar noves instàncies per la base de dades
introduïda. Per tal de realitzar aquesta tasca es necessiten les dades anteriorment descrites. En
cap les dades s’utilitzaran per a altres processos o se’ls hi donarà un ús alternatiu.

- Limitar la conservació de les dades: els processos de clonació i fusió requeriran, cada
vegada que s’executin, llegir la base de dades degut a que aquestes no es desaran de forma
continuada al sistema. En el moment en què s’hagi finalitzat l’execució les dades s’eliminen
de la memòria del back-end. La informació de la base de dades, així com les característiques
dels resultats estaran presents en el front-end mentre que l’usuari ho desitgi, eliminant-se en el
moment en què es tanqui el sistema o es realitzi una altra petició.

- Transparència envers el tractament: en cap moment s’amagaran les funcionalitats del
sistema i què impliquen de cara a les dades que es tracten. Els usuaris que facin ús del
programa seran totalment conscients dels processos pels quals passarà la seva informació.

- Obtenció del consentiment: l’usuari serà conscient dels mecanismes que implica l’execució
del sistema i en cap cas es realitzarà un procés sense la indicació explícita de l’usuari.

La llei de protecció de dades és la que s’aplica de forma més directa al sistema desenvolupat. Cal no
oblidar regulacions més generals que tracten aspectes com els drets i obligacions d’un estudiant durant
un conveni de cooperació educativa o aquelles que afecten les empreses (i que l’InLab ha de seguir).
Dins d’aquesta secció cal mencionar també el codi deontològic [34], amb els criteris, normes i valors
que formulen i assumeixen els professionals que realitzen una tasca d'enginyeria.
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16. Conclusions

16.1 Assoliment dels objectius
El projecte realitzat tenia com a meta final la implementació d’una eina que permetés generar dades
amb quatre característiques ben definides, que van esdevenir els objectius del treball. Un cop finalitzat
el desenvolupament es pot observar com tots els objectius s’assoleixen satisfactòriament:

- Possibilitat d’adaptar-se a bases de dades amb restriccions complexes. L’ús de
l’algorisme de chase juntament amb els conceptes de lògica treballats permeten que el sistema
pugui tractar qualsevol restricció, sempre que estigui definida amb TGDs. Això implica que la
complexitat de les restriccions no implica un problema en la computació.

- Satisfer la representativitat de les dades. La utilització d’algorismes de chase modificats
permet realitzar la fusió d’una part de l’execució obtinguda, variant l’estructura amb la qual
es defineixen les dades. Això permet presentar dades amb relacions més variades i, per tant,
generar un conjunt d’instàncies més representatiu del que permet la base de dades.

- Generar grans quantitats d’informació. Degut al comportament iteratiu del chase, el
sistema pot generar qualsevol nombre de dades demanat, tenint en compte que els temps
d’execució augmentarà proporcionalment. És possible, doncs, poder poblar de forma massiva
una base de dades.

- Temps d’execució raonable. Com ja s’ha treballat en seccions anteriors, el temps d’execució
escala de forma lineal en relació amb el temps necessari per computar una petició de clonació.
Eliminar, doncs, el factor exponencial del procés permet poder generar grans quantitats
d’informació en un temps acceptable.

16.2 Treball futur
Malgrat que el sistema desenvolupat és completament funcional, existeixen millores i ampliacions que
es poden portar a terme amb l’objectiu de generar un producte més sòlid. Cal remarcar que les
implementacions que es mostraran a continuació no entraven dins de l’abast del projecte i són, més
concretament, idees que han anat sorgint al llarg del desenvolupament per oferir una eina més
completa:

- Desenvolupament del sistema complet: a l’inici del document es va presentar un esquema
amb una solució global al problema de la generació d’elements per a bases de dades. Dins
d’aquest sistema més gran el treball portar a terme en el projecte es va centrar en la segona
part, ja que, entre altres motius, la primera havia estat implementada anteriorment (STAGE).
Això implica que existeix la possibilitat d’unir les dues eines per obtenir, ara si, el
procediment complet i que aquest estigui recollit en un únic sistema. Això permetria generar
un programa molt més complet i, a part, implicaria poder optimitzar certes accions que
actualment s’han de portar a terme de forma manual. Un exemple seria la introducció
automàtica de les TGD, ja que aquestes podrien ser obtingudes del metamodel que defineix
STAGE.
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- Diferents tipologies de dades: actualment el sistema només pot tractar amb valors enters,
cosa que implica que tots els elements de la base de dades han de ser enters. El motiu darrere
d’aquest fet és la implementació utilitzada del chase que, per simplificar l’execució, només
computa aquest tipus de dades. El procés per resoldre el problema no és complicat, ja que
només és necessari implementar un convertidor que assigni un valor enter a qualsevol altre
tipus de dades (strings, dates, doubles, ...) per poder ser tractada pel chase. Un cop el procés
ha finalitzat, es realitzarà la conversió inversa, assegurant que no hi hagi problemes de
col·lisions.

- Optimització de les regles: en la secció 8 s’ha mostrat l’evolució de la implementació
utilitzada i com, en la versió final, s’ha desglossat l’execució del chase en execucions que
computen una única petició de clonació. Això permet reduir molt el temps necessari per
generar noves instàncies, ja que escala linealment amb el cost d’executar una petició. Cal tenir
present, però, que si el temps requerit per generar una instància d’una classe és molt elevat
(moltes regles, moltes classes, base de dades inicial molt gran, ...) és possible que el sistema
perdi eficiència. Per aquest motiu és interessant continuar optimitzant les regles per tal de
reduir al màxim el temps requerit.

- Més funcionalitats/prestacions: la pàgina web desenvolupada tenia com a propòsit il·lustrar
de la forma més bàsica els processos que porta a terme el sistema. Això implica que el disseny
està força limitat. Un cop el nucli funcional ha estat desenvolupat una possible via de
desenvolupament, de cara a oferir un millor producte, seria incloure noves funcions o
elements. Per exemple, degut a que el temps d’execució del programa és lineal i la
computació està individualitzada per cada petició, es podria incorporar una barra de progrés
amb les peticions que queden per fer i, addicionalment, fer una estimació del temps necessari
per realitzar l’execució basant-se en el temps necessari per generar una instància.

16.3 Article científic
En la part final del desenvolupament de l’eina es va plantejar (per part dels tutors del treball) la
realització d’un article científic que recollís les idees principals que s’han tractat en el projecte.
Aquest document va incorporar les experimentacions executades per l’eina com a mostra de què les
idees teòriques darrere de la implementació poden derivar en un producte funcional i amb una utilitat
ben definida. L’article va ser enviat al Conference on Information and Knowledge Management
(CIKM) i està pendent d’aprovació.

En l’àmbit personal, agraeixo molt la possibilitat d’haver pogut participar en la realització d’un treball
científic. Ha estat una oportunitat que no m’hagués plantejat mai i és un dels principals records que
m’emporto del treball, independentment si és acceptat o no. Poder col·laborar en un projecte
d’investigació ha estat una experiència diferent i enriquidora que m’ha permès veure un procés de
desenvolupament diferent del portat a terme en la carrera.
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16.4 Conclusions finals
Per finalitzar el treball voldria explicar que a significat, a un nivell més personal, la realització del
projecte, ja que, un cop finalitzat, és més fàcil observar quines implicacions ha tingut i l’esforç
dedicat.

Primer de tot voldria dir que el treball ha estat, principalment, un repte constant que m’ha permès
posar-me a prova en molts aspectes diferents. L’inici del projecte va estar marcat per la necessitat
d’adquirir molta informació nova i haver-me de familiaritzar amb conceptes d’una considerable
dificultat (i que han quedat definits en la secció 5.2). Això va requerir l’estudi i pràctica constant
d’unes idees que no havia tractat a la carrera i que, de fet, s’apropen més a l’especialitat de
computació que a l'enginyeria del software. Posteriorment, va ser necessari tractar amb un algorisme
implementat per una altra persona, cosa que va posar a prova la meva capacitat d’anàlisis i adaptació,
ja que va ser necessari, no només entendre els mecanismes, sinó també realitzar-hi modificacions.

Com es pot observar en l’historial de versions, bona part de la càrrega de treball va estar destinada a
trobar la implementació més eficient per tal d’assegurar correctesa i velocitat a parts iguals. Va ser
necessari, doncs, realitzar un extens treball d’investigació per intentar trobar el millor sistema, cosa
que també va implicar la redefinició de les altres parts del programa per acomodar les noves versions.
Al llarg d’aquest procés va ser necessari, també, anar superant les dificultats d’implementar cadascuna
de les versions, ja que els conceptes tractats no tenien una representació trivial i era imprescindible
que, un cop es realitzés un canvi, tot el sistema s’adaptés al nou mètode.

Aquest canvi constant va implicar posar en pràctica, i de forma contínua, la capacitat per resoldre
problemes. Molts cops al llarg del treball em vaig trobar bloquejat i sense una idea clara de per on
continuar i, degut a la naturalesa única del sistema, m’era impossible buscar ajuda en portals web o
altres plataformes. A base de dedicació, però, he estat capaç de trobar la solució a les problemàtiques
que anaven sorgint, encara que no sempre fossin les més eficients. El projecte ha estat, doncs, una
prova constant de les meves capacitats.

Un cop la finalització del projecte s’acosta, em trobo orgullós i content de la feina realitzada. M’he
demostrat a mi mateix ser capaç d’enfrontar-me a un repte nou i complicat i, mitjançant esforç i
treball, ser capaç de completar-lo. És en aquest punt on m’agradaria agrair als meus tutors per la
possibilitat de portar a terme un projecte tan interessant i amb una utilitat tan evident. La seva guia i
ajuda constant ha estat imprescindible i que em permetessin portar a terme el projecte en col·laboració
amb l’InLAB FIB només ha fet que incrementar les ganes i motivació posades en el desenvolupament.
L’ambient de treball ha estat immillorable i aprecio profundament la supervisió realitzada, que m’ha
permès desenvolupar les meves habilitats i generar un millor producte.

Malgrat els problemes trobats i la dificultat de la implementació, puc dir, un cop acabat el projecte,
que he gaudit enormement de l’experiència. Aquest ha estat el meu primer treball professional amb
una empresa i, per tant, la primera vegada que era necessari coordinar el treball amb una planificació
més estricta. Addicionalment, el desenvolupament paulatí d’un sistema propi, amb totes les
complicacions que això implica, ha estat un procés difícil però molt gratificant, especialment per ser
una eina amb un fort potencial pràctic i comercial. Poder desenvolupar un producte d’aquestes
característiques ha contribuït al meu creixement, tant personal com professional i ha estat una
demostració de les meves capacitats, cosa que em permet mirar a futurs projectes amb confiança i
seguretat.
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