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2 .- INTRODUCCIÓ 

En aquest projecte final de carrera es dissenya i implementa una llibreria gràfica 
per a desenvolupar aplicacions que requereixin gràfics vectorials en dos dimensions.  

Els usuaris d’aplicacions estem molt habituats a interaccionar amb gràfics en 2D 
però hi ha una deficiència d’eines per a la programació d’aquests tipus d’aplicacions. 
Les llibreries d’ajuda dels principals llenguatges de programació contenen mètodes per 
a dibuixar línies, rectangles, el·lipses, cadenes de caràcters i altres elements estàtics en 
2D (botons, panells, etc.), però resulta més difícil quan es tracta de desenvolupar 
entorns dinàmics. S’observa que, moltes llibreries per a dissenyar gràfics vectorials, 
comencen de manera gratuïta però acaben convertint-se en comercials, un exemple és el 
Poseidon que és una separació de l’ArgoUML, basat en Tigris. Un altre exemple molt 
evident és el cas de les eines UML que cada cop n’hi ha menys de gratuïtes, això mateix 
passa amb les eines CAD i amb eines per a realitzar diagrames. 

Per altra part, moltes de les eines que es poden trobar gratuïtament acostumen a 
ser bastant simples o insuficients, sovint mancades de funcionalitats destacables com 
per exemple el desfer/refer (Ctrl + Z), connectors, etc..  

Una altra característica important d’una llibreria gràfica és el llenguatge amb què 
està implementada, ja que això repercuteix directament en el llenguatge de l’aplicació 
que l’utilitza. Per aquesta raó el llenguatge amb què s’implementa una llibreria ha de ser 
preferiblement un llenguatge comú, bastant utilitzat i que es pugui executar sobre 
diferents plataformes. 

En aquest projecte es vol implementar una llibreria en Java, que proporcioni les 
eines necessàries per a crear diagrames i esquemes. Es vol proporcionar a la llibreria un 
conjunt d’objectes bàsics, també mètodes i funcionalitats suficients per a gestionar 
aquests objectes.  

El projecte consta de les següents parts: 

• Memòria  

• Annex A: Manual d’ús de la llibreria 

• Annex B: Manual d’instal·lació i manual d’ús de l’editor E/R  

• Annex C: Introducció al XML 

• Annex D: Introducció al DXF 

• Annex E: Diagrames 

 4



Biblioteca per a generar diagrames i editor E/R Memòria 

En el document de la memòria primer de tot es fa una petita comparativa 
d’algunes llibreries i programes per a dissenyar diagrames. Es descriuen i analitzen els 
requeriments de la llibreria, també es comenta el desenvolupament del disseny i com 
s’ha dut a terme la implementació de la llibreria. Com a exemple, s’ha desenvolupat un 
editor Entitat-Relació que utilitza la llibreria per a demostrar el seu funcionament. 

En un altre document es poden observar tots els annexes. En el primer dels 
annexes, l’annex A, es descriu el funcionament de la llibreria en format de manual d’ús. 
En el segon annex, l’annex B, es descriuen els passos per a instal·lar l’editor Entitat-
Relació i es comenta com utilitzar-lo. En l’annex C es realitza una introducció breu al 
llenguatge d’etiquetes XML (eXtensible Markup Language). En l’annex D es descriu 
breument el funcionament de l’estàndard DXF (Drawing eXchange Format). Per últim, 
en l’annex E, es poden observar els diagrames que s’han realitzat durant el 
desenvolupament de la llibreria. 

En el desenvolupament d’aquest projecte s’ha comptat amb el recolzament 
d’Artur Juvé per a comentar els problemes i les solucions adoptades a certes situacions 
de l’entorn gràfic. Artur Juvé està desenvolupant el seu projecte final de carrera sobre 
una eina per a dissenyar circuits de ventilació. El projecte de l’Artur també disposa 
d’una interfície gràfica que permet la manipulació directa dels elements, d’aquesta 
manera ha estat possible comentar i analitzar els diferents punts a implementar en cada 
projecte, decidint cadascú el disseny a desenvolupar. 

2.1 .- ANTECEDENTS 

Fa un temps, vaig tenir la ocasió d’observar com es desenvolupa un projecte que 
disposa d’un entorn visual. El projecte es tractava de realitzar una “eina per al disseny i 
dimensionat d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió” [AJV06]. Aquesta eina 
permetia crear objectes i connectors, moure’ls per la pantalla, canviar-ne les propietats, 
aplicar zoom, etc.. Observar el resultat del desenvolupament d’aquesta eina em va fer 
adonar de com es podien realitzar moltes de les funcions visuals que fins llavors havia 
considerat complicades. 

Cada dia són menys els mecanismes per representar objectes que es poden 
utilitzar gratuïtament, mentre que el nombre de programes informàtics que necessiten 
uns sistema o mecanisme per a representar els objectes segueix sent elevat. La interfície 
que necessiten molts d’aquests sistemes gràfics és molt similar, de manera que es poden 
agrupar totes les funcionalitat i objectes creant una llibreria gràfica fàcilment integrable 
en aquest tipus d’aplicacions. 
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Sempre que es vol implementar una llibreria o qualsevol altre sistema, és adequat 
mostrar com funciona i com es pot utilitzar. Com a demostració de la llibreria s’ha 
decidit implementar un editor simple per realitzar diagrames Entitat-Relació (E/R). La 
idea de l’editor prové de les assignatures en què havia de dissenyar una base de dades, 
on sempre trobava a faltar un editor que em permetés realitzar diagrames com els que 
s’explicaven a classe. No és que no disposés d’editors suficients, sinó que, o bé no 
complien amb la nomenclatura que s’utilitzava en la carrera, o bé els diagrames que 
permetia crear no es podien personalitzar suficientment i al final sempre acabava 
utilitzant el Microsoft Word com a eina per a crear els diagrames E/R.  

2.2 .- OBJECTIUS 

El principal objectiu d’aquest projecte és obtenir una eina de programació senzilla 
per a generar diagrames vectorials en dos dimensions. Aquesta eina ha de poder ser 
incorporada en diferents tipus de projectes o aplicacions que necessitin una interfície 
visual per interactuar amb l’usuari.  

La implementació de la llibreria es realitza en Java. La raó principal d’escollir 
aquest llenguatge de programació és la capacitat que té per executar-se sobre diferents 
plataformes. 

Aquesta llibreria ha de permetre representar diferents tipus d’esquemes o 
diagrames, com per exemple diagrames de flux de dades, esquemes de xarxes de 
comunicació, programació per blocs, organigrames, etc..  

Per a representar els diferents diagrames, la llibreria ha de proporcionar un 
conjunt d’objectes bàsics, com per exemple rectes, cercles, rectangles, arcs, …. També 
ha de proporciona un conjunt de funcionalitats mínimes per a tractar els objectes que 
reconeix la llibreria, com moure o seleccionar un o més elements de la llibreria, ….  

La llibreria ha de proporcionar un mecanisme per a poder emmagatzemar els 
objectes que s’instancien i les propietats de manera que es puguin recuperar 
posteriorment. La persistència de la llibreria s’ha de poder incloure en la persistència de 
l’aplicació que l’utilitzi, permetent que l’aplicació pugui guardar els objectes de la 
llibreria juntament amb els seus objectes i propietats. 

Un altre objectiu important en el disseny de la llibreria és proporcionar un sistema 
simple per enllaçar-la amb l’aplicació que la utilitzi, de manera que les dos parts puguin 
interaccionar fàcilment entre elles i permetin programar de forma senzilla totes les 
funcionalitats necessàries per a l’aplicació. 
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Finalment es desenvoluparà un editor per a generar diagrames Entitat-Relació que 
utilitzi la llibreria dissenyada. Mitjançant aquesta aplicació es mostrarà una de les 
diferents formes de com pot, una aplicació, utilitzar la llibreria com la seva interfície 
d’usuari. Aquest editor ha de permetre crear els objectes principals d’una base de dades 
i realitzar diferents funcionalitats en aquest camp, com per exemple obtenir un informe 
de les taules i relacions instanciades o obtenir un script per a crear les taules en una base 
de dades. 

 

Figura 1.- Exemple de diagrama Entitat-Relació 

2.3 .- ABAST 

En l’anàlisi, disseny i implementació de la llibreria és necessari disposar de 
diverses eines per a poder representar i descriure les funcionalitats del sistema. Aquestes 
eines són:  

• Metodologia de treball  

• Llenguatge de programació 

• Eina de desenvolupament en Java 

• Coneixement de BDD 

Al realitzar un projecte una mica gran i complet és necessari seguir una 
metodologia de treball, per a aquest projecte s’ha escollit Extreme Programming, ja que 
permet anar implementant el codi a mesura que es van acabant de dissenyar les diferents 
parts.  
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En el desenvolupament d’un projecte utilitzant la metodologia Extreme 
Programming, cal tenir una idea clara i ben definida de l’estructura principal del 
programa. 

Les fases de l’Extreme Programming són:  

• Exploració: explicació del problema per part dels clients com si es tractés 
d’històries a resoldre. Estudi de les eines de programació i construcció d’un 
prototipus del projecte. 

• Planificació d’entrega: els programadors i clients, conjuntament, valoren 
les diferents parts del projecte i es temporalitzen les diferents entregues. 

• Iteracions: cada iteració es composa per la implementació de les històries 
pactades amb el client i l’entrega d’aquesta implementació, finalitzant en la 
última iteració amb la implementació total del projecte. 

• Producció: es tracta d’aplicar proves més exhaustives al projecte abans 
d’instalar-lo al client. 

• Manteniment: s’implementen aquelles idees que s’han anat recollint 
durant el desenvolupament del projecte i que no estaven incloses en les 
històries inicials. Aquestes noves històries es desenvolupen realitzant noves 
iteracions a mesura que el client va provant l’aplicació. 

• Mort del projecte: es considera que el projecte mor quan el client no té 
més històries a incloure-hi, quan no hi ha pressupost per mantenir el projecte, 
o bé, quan el projecte no satisfà els requeriments del client. 

 

Figura 2.- Diagrama de les etapes de la metodologia Extreme Programming 

En el desenvolupament del projecte no es disposa d’un client extern, de manera 
que les diferents iteracions s’aniran provant i avaluant com a part del mateix projecte.  
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S’ha decidit utilitzar UML 1 (Unified Modeling Language) com a llenguatge de 
suport per a modelar i documentar el projecte, principalment perquè està molt enfocat al 
desenvolupament de projectes Orientats a Objectes.  

Actualment els llenguatges que permeten implementar projectes amb interfície 
gràfica són molts, entre tots ells destaquen el Java i la plataforma .Net. Els requisits que 
es demanen al llenguatge de programació són que sigui Orientat a Objectes (OO) i 
multiplataforma, és a dir, que es pugui executar en diferents entorns (Windows, Linux, 
Unix, etc). Tan Java com la plataforma .Net són llenguatges Orientats a Objectes, però 
Java és totalment multiplataforma mentre que la plataforma .Net encara no.  

Per a desenvolupar el projecte s’ha buscat el suport d’una eina de 
desenvolupament. Per a Java les eines de desenvolupament que destaquen més són 
NetBeans i Eclipse. M’he decantat per utilitzar Netbeans perquè és una eina amb la que 
ja havia fet alguna petita aplicació, és bastant senzilla d’instal·lar i d‘utilitzar i està 
disponible per a diverses plataformes (Windows, Linux, Unix, etc.).  

Java proporciona un conjunt d’eines per a desenvolupar aplicacions gràfiques, 
encara que aquestes eines siguin bastant simples. Abans de dissenyar la llibreria, s’ha 
realitzat un estudi del funcionament de les eines gràfiques de Java (veure annex C). 

Prèviament a l’anàlisi de requeriments específics per a l’editor E/R, es realitzarà 
un petit recull dels coneixements adquirits en la carrera sobre el disseny de bases de 
dades. Amb aquest recull es pretén reunir tots els conceptes de bases de dades, la 
nomenclatura que s’utilitza en la carrera i com es tradueix a codi SQL . 

2.4 .- INFORMACIÓ TÈCNICA DEL PROJECTE 

Projectista: Cristina Constantins Esgleyes 

Tutor: Josep Suy Franch 

Estudis: Enginyeria Informàtica 

Curs: 2007/2008 

Pla: 1997 
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3 .- ESTUDIS PRÈVIS 

En el mercat ja existeixen llibreries gràfiques que permeten construir dibuixos, 
com també programes per a realitzar diagrames Entitat/Relació. Per a saber on està 
actualment l’estat de l’art, s’ha avaluat i comparat algunes de les llibreries i editors E/R. 

3.1 .- ESTUDI DE MERCAT I. LLIBRERIES 2D 

A continuació es descriuen algunes de les llibreries més destacades, dissenyades 
per a construir editors gràfics, editors de diagrames o aplicacions amb representacions 
gràfiques. 

3.1.1 .- JGraph 

JGraph és un component fàcil d’utilitzar, que contempla els estàndards de la Java 
Code Conventions, amb moltes característiques. JGraph està dissenyat en Java i es basa 
en el patró Swing MVC (Model-View-Control).  

Algunes de les característiques implementades en la llibreria són: llibreria 
vectorial, permet redimensionar i moure els objectes, creació de connectors, selecció 
individual i per grups, capes, zoom, agrupament d’objectes, drag & drop, desfer i refer 
operacions, etc.  

 

Figura 3.- Aplicacions que utilitzen la llibreria JGrasp  
(SQLDeveloperJDO i Genie Workbench) 

JGraph és una llibreria de codi lliure sota la llicencia GNU Library or Lesser 
General Public License (LGPL). 
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3.1.2 .- GEF 

GEF (Java Graph Editing Framework) és una llibreria gràfica que permet 
construir aplicacions d’edició de grafs de gran qualitat. GEF està implementat en Java 
com un framework basat en el patró MVC de les llibreries Swing de Java.  

La llibreria GEF implementa moltes característiques de dibuix. Algunes 
d’aquestes característiques són la implementació dels objectes gràfics bàsics (recta, 
cercle, text, imatge, etc.) amb les propietats bàsiques de color, dimensionat, etc.. També 
permet que els canvis en les propietats es transmetin al dibuix, utilitzar capes, vistes i 
múltiples perspectives. Per guardar i recuperar els gràfics es basa en la llibreria 
ObjectSerialization de Sun. Actualment, en la versió 0.12.3, no disposa d’un sistema per 
desfer i refer operacions, tot i que es preveu implementar-ho properament. 

 

Figura 4.- Mostra de la llibreria gràfica GEF 

GEF es distribueix sota la llicència BSD License. 

3.1.3 .- OpenJGraph 

OpenJGraph és una llibreria per a generar grafs en Java. Permet generar grafs 
dirigits, no dirigits, amb pesos, etc. i aplicar-hi alguns algoritmes com per exemple 
l’arbre de camí mínim o l’arbre de camí mínim per a grafs amb pesos.  

La llibreria OpenJGraph permet operacions com la creació d’objectes, eixos i 
vèrtex, també permet modificar-los i eliminar-los.  
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Figura 5.- Exemples de la llibreria OpenJGraph (programa DBDependency i 
demostració realitzada per els desenvolupadors de la llibreria) 

OpenJGraph és una llibreria de codi lliure que es distribueix sota la llicencia GNU 
Public License (GPL). Actualment està disponible la versió 0.9.2.  

3.1.4 .- yFiles 

La llibreria yFiles està implementada en Java, però també disposa d’una versió 
per a la plataforma .Net i una altra versió per a Web 2.0. Aquesta llibreria permet 
dissenyar grafs, diagrames i xarxes. 

Es poden trobar quatre versions de la llibreria yFiles: Basic Distribution, Layout 
Distribution, Viewer Distribution i Complete Distribution. Cada una de les versions 
disposa de característiques diferents: 

• La Basic Distribution conté les classes i els tipus de dades bàsics per a 
gestionar els grafs. Permet gran varietat de grafs i algoritmes per a l’anàlisi de 
xarxes. 

• La Layout Distribution està construïda sobre la Basic Distribution. 
Aquesta distribució disposa d’estils jeràrquics, ortogonals o circulars que es 
poden integrar fàcilment i es poden programar per adaptar-se a més demandes 
de disseny. 

• La Viewer Distribution també està construïda sobre la Basic Distribution. 
Proporciona un bon visualitzador gràfic. Una altre característica a destacar-ne 
és la capacitat per a suportar diferents formats de grafs i d’imatge (GML, YGF 
i JPG, GIF). 
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Un altre producte dels programadors de yFiles és el programa yED, un editor de 
diagrames gratuït que utilitza seva la llibreria. 

 

Figura 6.- Aplicació yED que utilitza la llibreria yFiles 

yFiles és una llibreria que disposa de diferents llicencies:  

• Llicència individual 

• Llicència per projecte 

• Llicència per “site” de treball 

• Llicència gratuïta per a una versió d’avaluació 

3.1.5 .- CADE Control 

CADE Control és una llibreria gràfica 2D per a Windows. Aquesta llibreria es pot 
integrar en diferents entorns de desenvolupament: Visual Studio .Net, Visual C++, 
Visual Basic 6.0, Borland Delphi, Borland C++ Builder i Microsoft Java.  

La llibreria CADE Control disposa d’un ampli ventall de mètodes, propietats i 
events que permeten al programador tenir el control absolut de la eina gràfica.  

CADE Control es pot integrar de forma simple en aplicacions basades en entorns 
web. La llibreria permet importar i exportar la informació en diferents formats gràfics: 
DXF, DWG i DGN (formats utilitzats en aplicacions CAD). Una altra característica 
interessant és que permet canviar d’idioma en execució (només francès i rus actualment) 

CADE Control és una llibreria comercial amb un preu variant entre 1000€ i 1500€ 
en funció del nombre de llicències que es demanin. També disposa d’una versió 
d’avaluació. 
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Figura 7.- Alguns dels dibuixos que es poden crear amb CADE Control 

3.1.5.1 .- CADE 

CADE és un editor vectorial 2D per a Windows que utilitza la llibreria CADE 
Control. Tant l’editor com la llibreria han estat desenvolupats per la mateixa empresa.  

L’editor CADE es pot utilitzar per a crear diagrames, diagrames de xarxes, 
diagrames de flux, mapes, etc. Permet utilitzar blocs predefinits, primitives de dibuix 
(línia, cercle, etc.), imatges vectorials i imatges ràster.  

CADE també permet publicar i compartir dibuixos a través d’Internet, podent 
visualitzar aquests dibuixos en el mateix navegador.  

3.1.6 .- Taula comparativa de llibreries gràfiques 

A continuació es mostra una taula resum de les llibreries que s’han comentat 
anteriorment. En la taula es mostra la informació més destacable d’aquest conjunt de 
llibreries.  
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Llibreria Llenguatge/ 
plataforma 

Basada 
en Swing

Operacions 
destacades 

Llicència 

JGraph Java  Si Drag&drop, Desfer 
refer, Agrupament 
d’objectes, capes 

LGPL License 

GEF Java Si Capes, vistes BSD License 
OpenJGraph Java  No Crear objectes, 

eixos, vèrtexs, … 
GPL License 

yFiles Java, .Net, Web 
2.0 

No Exportar a imatge Llicència 
individual, per 
projecte, per 
“site” de treball, 
versió 
d’evaluació 

CADE 
Control 

Visual Studio 
.Net, Visual C++, 
VB 6.0, Borland 
Delphi, Borland 
C++ Builder i 
Microsoft Java 

No Importar i exportar 
a DXF, DWG i 
DGN, canvi 
d’idioma en temps 
d’execució. 

Llicència 
comercial, versió 
d’avaluació 

3.2 .- ESTUDI DE MERCAT II. EDITORS E/R 

Alguns dels programes més comuns i coneguts per al disseny de bases de dades 
són: Microsoft Access, DBDesigner, Oracle Designer i Dia. A continuació es comenten 
breument les seves característiques més destacades. 

3.2.1 .- Microsoft Access 

Microsoft Access és un sistema de gestió de base de dades que forma part de la 
suite Microsoft Office.  

Microsoft Access permet crear taules, consultes, formularis i informes, també 
permet programar sobre la informació i els objectes de la base de dades. A més, disposa 
d’un editor gràfic que permet crear relacions entre taules, crear i modificar taules i 
extreure informació de les relacions creades. Els canvis realitzats sobre l’editor gràfic 
ténen efecte immediat sobre la base de dades.  
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Figura 8.- Editor gràfic de taules i relacions de Microsoft Access 

Microsoft Access és una eina comercial que es pot obtenir de forma individual o 
conjuntament amb la suite Microsoft Office. 

3.2.2 .- DBDesigner 

DBDesigner és un editor gràfic de disseny de bases de dades, que combina 
característiques i funcions professionals amb un disseny simple i molt fàcil d’utilitzar. 

DBDesigner permet dissenyar bases de dades, dissenyar taules, realitzar 
enginyeria inversa amb MySQL, Oracle, MSSQL i altres bases de dades ODBC, també 
permet extreure models en XML, guardar el model com a imatge i suporta la funció 
drag & drop.  

 

Figura 9.- Base de dades d’exemple de DBDesigner 

DBDesigner és un projecte Open Source disponible en Linux i Windows.  
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3.2.3 .- Oracle Designer 

Oracle Designer és una eina CASE per a dissenyar sistemes d’informació, dóna 
suport al procés de modelat, a l’anàlisi del sistema, disseny de software i a la generació 
de codi. Oracle Designer permet que les organitzacions puguin dissenyar sistemes 
client-servidor. 

Oracle Designer disposa d’un repositori o lloc central d’emmagatzematge on es 
guarda la majoria d’informació dels projectes. Aquest repositori està basat en l’Oracle 
SCM i està integrat amb Oracle Forms Developer.  

En l’editor Oracle Designer són possibles les funcions de copiar i moure els 
objectes, la còpia es pot realitzar mantenint o sense mantenir les referències entre les 
taules. L’editor gràfic també disposa d’un analitzador sintàctic per avaluar les sentències 
que no són correctes.  

 

Figura 10.- Exemple de l’Oracle Designer 

3.2.4 .- Dia 

Dia és un programa per a la creació de diagrames basat en les llibreries GTK+. La 
quantitat de tipus de diagrames que es poden dissenyar amb Dia és elevada. Actualment 
disposa d’objectes enfocats al disseny de diagrames entitat-relació, diagrames UML, 
diagrames de flux i diagrames de xarxes entre altres. També permet crear noves formes 
escrivint fitxers simples en XML i utilitzant un subconjunt de SVG (Scalable Vector 
graphics) per a dibuixar la forma.  
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L’editor Dia permet guardar i carregar els diagrames utilitzant un format 
personalitzat de XML, també es pot exportar els diagrames a diferents formats gràfics 
(EPS, SVG, XFIG, WMF i PNG). 

 

Figura 11.- Dos projectes creats amb l’editor de diagrames Dia 

Dia es distribueix sota la llicència GPL License i es troba disponible per a Linux, 
Unix i Windows. 

3.2.5 .- Taula comparativa d’editors de diagrames Entitat-Relació 

Editor Llenguatge/ 
plataforma 

Permet generar 
scripts 

Exportar 
a imatge 

Exportar 
a XML 

Llicència 

Microsoft 
Access 

Windows No, les operacions 
es realitzen 
directament contra 
la base de dades 

No No Comercial 

DBDesigner Linux i 
Windows 

Exportar a 
MySQL, Oracle, 
MSSQL i altres 
bases de dades 
ODBC 

Si Si Open 
Source 

Oracle 
Designer 

Linux, Unix 
i Windows 

  No Gratuït 

Dia Linux, Unix 
i Windows 

No EPS, 
SVG, 
XFIG, 
WMF i 
PNG 

Si, XML 
personalit
zat 

GPL 
Licence 
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4 .- ESTUDI DE LA TECNOLOGIA SOFTWARE 

En aquet punt es descriu la tecnologia software que s’ha utilitzat per al 
desenvolupament d’aquest projecte. També es descriuen les tècniques de disseny 
utilitzades.  

4.1 .- TECNOLOGIA SOFTWARE UTILITZADA 

La tecnologia software que s’ha utilitzat per a desenvolupar aquest projecte inclou 
els següent punts: 

• Java 

• IDE: Netbeans 

• UML: Pacestar Software 

• ANTLR 

• DXF 

• XML 

A continuació es comenten breument aquestes tecnologies. 

4.1.1 .- Java 

Java és un llenguatge de programació orientat a objectes. Les principals 
característiques d’aquest paradigma de programació són l’herència i el polimorfisme.  

Java actualment està molt estès i es pot trobar en gran quantitat de dispositius, 
com per exemple telèfons mòbils, automòbils, etc.  

S’ha escollit Java perquè el software que es desenvolupa sobre una plataforma es 
pot executar pràcticament sobre qualsevol plataforma. Això permet que els programes 
desenvolupats sobre Windows es puguin executar sobre Mac o Linux. També s’ha 
considerat interessant que els programes desenvolupats en Java es poden executar sobre 
navegadors Web.  

Algunes de les plataformes que suporten la tecnologia Java són: Windows, Linux, 
Apple, Solaris,  Solaris SPARC, Solaris x86, Sun Java Desktop System, Red Hat Linux, 
SUSE Linux, Vista, Windows 98, Windows ME, Windows 2000 (SP4+), Windows XP 
(SP1 SP2), Windows 2003 
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4.1.2 .- IDE. Netbeans 

Per facilitar la creació d’una bona interfície gràfica per a l’usuari, s’ha escollit una 
IDE (Integrated Development Environment) capaç d’enllaçar amb una eina de 
modelatge en UML, en aquest cas s’ha escollit el NetBeans IDE. Existeixen altres IDE 
molt esteses, que també es poden utilitzar gratuïtament com per exemple: Eclipse, 
jCreator o jGrasp. 

 

Figura 12.- NetBeans IDE. 

NetBeans IDE està disponible per a varis sistemes operatius, seguint així la 
filosofia de multiplataforma de Java. Es poden trobar en les següents plataformes: 

• Windows 

• Linux 

• Solaris SPARC, x86 

El NetBeans IDE, tot i està pensat per a desenvolupar programes en Java, també 
permet la implementació de programes en C i C++. Les característiques més destacables 
d’aquest entorn de desenvolupament són: 

• Editor de codi sensible al contingut i suport per autocompletar el codi. 

• Creació visual de components gràfics. 
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Figura 13.- Pantalla del NetBeans IDE. 

NetBeans IDE permet integrar algunes eines de modelatge UML, entre les quals, 
destaca el Visual Paradigm. Integrant aquesta eina de modelatge UML amb el NetBeans 
IDE, és possible utilitzar la tecnologia d’enginyeria inversa, és a dir, importar classes 
implementades des de codi cap a l’eina de modelatge UML per mitjà d’un procés 
continuat de sincronització. 

4.1.3 .- UML 

L’anàlisi i el disseny del sistema s’ha realitzat amb l’ajut de les eines UML.  

UML (Unified Modeling Language) són un conjunt d’eines per a modelar 
sistemes software. Es tracta d’un llenguatge gràfic per analitzar, dissenyar i documentar 
un sistema software orientat a objectes.  

UML utilitza varis diagrames per a representar els diferents aspectes del sistema, 
aquests diagrames són: 

• Diagrama de casos d’ús 

• Diagrama de classes 

• Diagrama d’estats 

• Diagrama de seqüència 

• Diagrama d’activitats 

• Diagrama de col·laboracions 

• Diagrama de components 

• Diagrama de distribució 

Per al disseny d’un sistema software no és necessari utilitzar tots els diagrames de 
què disposa UML. En l’anàlisi i disseny del projecte s’ha utilitzat les eines UML com 
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un recurs per a definir i especificar el sistema, utilitzant aquells diagrames que aporten 
més informació sobre el funcionament general d’un sistema software. 

4.1.3.1 .- Pacestar UML Diagrammer 

Pacestar Software és una empresa productora de software per a dibuixar 
diagrames, entre la seva gama de productes, destaca Pacestar UML Diagrammer, una 
eina gràfica per a dibuixar diagrames UML.  

Pacestar UML Diagrammer, permet crear qualsevol tipus de diagrama UML 
d’una forma molt simple i intuïtiva, complint les especificacions de UML 1.0 i 2.0. 
Aquesta eina disposa d’un ampli ventall d’opcions de configuració, de color, 
d’organització, etc. 

 

Figura 14.- Pantalla principal de Pacestar UML Diagrammer. 

També permet importar gràfics (WMF, EMF, BMP, JPG) i guardar els diagrames 
amb diferents formats (EDG, HTML, WMF, EMF, BMP, JPG, etc.).  

El preu d’una llicència és de $95, tot i que es pot comprar un conjunt de deu 
llicències per $585, o bé $4995 per a un nombre il·limitat d’usuaris en un “site” (preus 
en $US).  

4.1.4 .- ANTLR 

ANTLR (ANother Tool for Language Recognition) és una eina de reconeixement 
del llenguatge per a construir parsers, compiladors i traductors. ANTLR està escrit en 
Java, per tant sols es necessita una màquina virtual per a executar-lo, això també implica 
que estigui disponible per a qualsevol plataforma que disposi d’una màquina virtual de 
Java (Windows, Linux, Apple, Solaris, etc.). 
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ANLTR utilitza una gramàtica formal per a descriure les paraules o tokens (lèxic), 
i les regles (sintaxi). Els tokens i les regles s’escriuen en un sol fitxer, on també s’hi pot 
afegir trossos de codi per a donar significat a les regles que es van reconeixent 
(semàntica). En compilar el fitxer que conté els tokens i les regles, s’obté codi en Java. 

La versió 3 d’ANTLR ha estat completament reescrita, aconseguint així 
simplificar la sintaxi i la semàntica de la gramàtica ANTLR, però el gran canvi en la 
versió 3 és el nucli. 

4.1.4.1 .- ANTLRWorks  

ANTLRWorks és un entorn de desenvolupament per la gramàtica d’ANTLR v3 
que combina un editor per la gramàtica amb un intèrpret per a un anàlisi ràpid de la 
gramàtica i un debugador. 

ANTLRWorks també disposa d’una eina per a visualitzar gràficament els tokens i 
les regles sintàctiques.  

 

Figura 15.- ANTLRWorks  

4.1.5 .- DXF 

Per a extreure els esquemes o digrames en un format estàndard o molt utilitzat, 
s’ha pensat en el format DXF (Drawing eXchange Format).  

El format DXF va ser desenvolupat per Autodesk al 1982 com una part de 
l’AutoCAD. El fitxer amb format DXF és un dels estàndard dins l’entorn 
CAD/CAM/CAE i és l’utilitza’t en la majoria de les aplicacions 2D i 3D, per importar 
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i/o exportar dibuixos i plànols tècnics. DXF és un format adequat per a guardar gràfics 
vectorials.   

4.1.6 .- XML 

XML (eXtensible Markup Language) és un llenguatge extensible d’etiquetes 
desenvolupat per el W3C (World Wide Web Consortium) basat en l’estàndard SGML 
(Standard Generalized Markup Language) de IBM. XML és un metallenguatge, un 
llenguatge per a definir llenguatges.  

La sintaxi de l’XML és simple però molt estricte. En la primera línia del 
document es defineix la versió del XML i del sistema de codificació de caràcters 
utilitzat en el document. En la segona línia es troba l’element principal, degudament 
tancat al final del fitxer. Entre les etiquetes de l’element principal es poden trobar altres 
elements, cadascun d’ells amb la seva etiqueta d’inici i de fi. Els elements poden 
contenir altres elements i/o dades dins les seves etiquetes. Quan les dades estan dins les 
etiquetes s’anomenen atributs i estan definits per un nom d’atribut. 

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> 
<amics> 

<persona edat="21"> 
<nom>Maria</nom> 
<cognom>Pi</cognom> 
<ADRESA>C/Juliana 32 2n, 1a</ADRESA> 
<pobl>Girona</pobl> 
<telf>972 221 279</telf> 

</persona> 
<persona edat="25"> 

<nom>Agnès</nom> 
<cognom>Llorenç</cognom> 
<ADRESA>C/Jaume I 7 1r, 1a</ADRESA> 
<pobl>Girona</pobl> 
<telf>972 205 341</telf> 

</persona> 
</amics> 

Figura 16.- Exemple d’un fitxer XML 

En el projecte no s’ha utilitzat l’XML tal com es defineix en l’estàndard del W3C, 
sinó que s’ha agafat el sistema d’etiquetes per a definir un sistema propi de com es 
guarda la informació. 
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5 .- ANÀLISI DE REQUERIMENTS 

Abans de començar a analitzar i desenvolupar la llibreria i l’aplicació s’ha fet una 
avaluació del temps que es dedicarà a cada part del projecte.  

En l’anàlisi de requeriments de la llibreria, s’ha fet un recull de tots aquells 
aspectes observat i trobats en falta en les llibreries gràfiques comentades anteriorment. 
Alhora s’ha realitzat una valoració de cada un d’aquests requeriments, avaluant fins a 
quin punt és necessari que una llibreria gràfica l’implementi. 

5.1 .- TEMPORALITZACIÓ 

El projecte s’ha dividit en diferents fases per a fer una avaluació del temps que es 
dedicarà en el desenvolupament de cada part. Aquestes parts segueixen bastant 
l’estructura que s’ha donat a la memòria ja que reflexa una evolució progressiva del 
projecte.  

En el gràfic de la figura 17 es pot observar un diagrama de Gannt que reflexa els 
temps que es dediquen a cada part del projecte. Aquests temps són orientatius ja que 
sovint és necessari refinar punts ja definits anteriorment, això es nota més quan s’està 
implementant el codi on a vegades és necessari canviar el disseny perquè s’ha observat 
una solució millor. 

 

Figura 17.- Diagrama de Gannt de la planificació del projecte final de carrera 
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5.2 .- DESCRIPCIÓ DELS REQUERIMENTS  

Es poden definir molts requeriments per a una llibreria de diagrames, alguns més 
necessaris que altres. En aquest anàlisi de requeriments es comenten i valoren cada un 
d’aquests requeriments. 

Els requeriments es poden dividir en dos grups clarament diferenciats: l’entorn de 
treball que proporciona la mateixa llibreria i els objectes bàsics que formen la llibreria. 
A continuació es descriuen els requeriments de cada un dels grups.  

5.2.1 .- Entorn 

R1 ) Dimensions: les dimensions de la zona de dibuix poden ser estàtiques 
(prefixades pel programador) o dinàmiques (modificables per l’usuari), per altra part 
també poden ser de pantalla completa o simplement una zona de la pantalla. També es 
pot proporcionar a l’usuari la opció de definir dimensions estàndards com el DIN-A4 
(DIN 476), o altres.  

Es considera necessari per a la llibreria a implementar que l’entorn adequat per a poder 
treballar amb facilitat. Les dimensions de la zona de treball de la llibreria serà la 
màxima permesa per la pantalla. 

R2 ) Unitats de mesura: es tracta d’un mecanisme per poder definir les unitats de 
mesura del projecte, visualitzar-les i realitzar càlculs en funció d'aquestes (ex: càlculs de 
distàncies, regle, etc.), també es pot proporcionar un sistema per poder escollir entre 
diverses unitats de mesura (ex: mm, cm, ft, etc.).  

No es considera necessari que la llibreria de diagrames contempli aquest requeriment. 

R3 ) Grid: entramat de línies o punts en el fons de la pantalla que serveix de 
referència al situar els objectes. 

Aquesta funcionalitat no és indispensable, però la seva senzillesa fa que sigui molt 
interessant implementar-ho, per això s’ha decidit incloure-ho en la llibreria.  

R4 ) Snap: restricció del moviment dels objectes. El moviment dels objectes es 
realitza per salts. Les dimensions de l’snap poden anar lligades al grid o bé ser-ne 
independents. 

No es considera una funcionalitat indispensable tot i que és bastant simple i interessant 
d’implementar. Per altra part, l’snap permet que els diagrames o dibuixos es puguin 
alinear i proporcionar una visualització més acurada. En la llibreria s’implementarà 
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l’snap conjuntament amb el grid, de manera que els salts de l’snap alineïn els objectes a 
les dimensions del grid. 

R5 ) Configuracions de dibuix: les configuracions de dibuix defineixen les propietats 
de l’entorn de treball, com són el color de fons, ombrejat d’objectes, etc..  

És interessant que una llibreria gràfica permeti personalitzar certs aspectes generals, per 
això s’ha considerat que la llibreria permeti modificar les configuracions de dibuix més 
simples (color de fons, dimensions del grid, ...) 

R6 ) Zoom: el zoom significa poder veure el diagrama de més a prop o més lluny. 

El zoom és una funcionalitat bastant necessària, sobretot en cas de permetre dissenyar 
dibuixos o diagrames grans. S’ha considerat indispensable que la llibreria contempli 
aquesta funcionalitat.  

R7 ) Selecció: la selecció d’elements es pot realitzar de moltes maneres. Selecció 
simple: amb el ratolí es selecciona un únic element. Selecció múltiple: dibuixar un 
rectangle amb el ratolí i seleccionar tots els objectes que es trobin en el seu interior, o bé 
els objectes que tinguin una part dins el rectangle. Selecció progressiva: anar 
seleccionant progressivament aquells elements que s’indiquen (Ctrl+click de ratolí). 
Selecció Completa: amb la tecla seleccionar tots els objectes que s’han creat (Ctrl+E).  

S’ha considerat que la selecció és una part important i indispensable per a una llibreria 
gràfica, per això s’ha decidit incloure diverses de les variants d’aquesta funcionalitat en 
la llibreria de diagrames. La llibreria ha d’implementar la selecció d’elements dins un 
rectangle definit pel ratolí i la selecció individual d’elements mitjançant un click de 
ratolí. La llibreria també proporcionarà facilitats per a que la aplicació que utilitzi la 
llibreria pugui implementar el Ctrl+E. 

R8 ) Copiar i enganxar: tot i ser dues funcionalitats diferents, estan molt lligades entre 
elles. El copiar s’encarrega de proporcionar un sistema per definir els elements dels que 
es farà copia. L’enganxar copia els elements i els plasma en la visualització. Aquesta 
funcionalitat es pot implementar de diverses maneres, mitjançant el portapapers 
(clipboard), guardant a disc, establint una llista d’elements a copiar, …. També hi ha 
diferents maneres d’enganxar els elements: es poden enganxar automàticament centrats 
a la vista, sobre l’element original, amb un petit desplaçament, o bé, en una posició 
indicada amb el ratolí.  
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És bastant necessari que una llibreria gràfica o de diagrames implementi algun sistema 
de copia, per això s’ha considerat que la llibreria a implementar permeti aquesta 
funcionalitat.  

R9 ) Tallar: aquesta funcionalitat és similar al copiar, però en copiar els elements 
s’eliminen els objectes originals.  

Aquesta funcionalitat no és massa indispensable ja que el resultat és el mateix que un 
copiar més un eliminar els objectes originals. No s’ha considerat necessari que la 
llibreria implementi aquesta funcionalitat.  

R10 ) Moure: moure un element o un conjunt elements, prèviament seleccionats, 
significa canviar la posició d’aquests elements.  

Aquesta funcionalitat és bastant necessària. El fet de poder moure un sol element és 
quasi indispensable per a què la eina sigui intuïtiva i fàcil d’utilitzar. Poder moure 
diversos elements alhora és també molt necessari. S’ha considerat que la llibreria 
implementi aquesta funcionalitat completament, és a dir, que es pugui moure un sol 
element o bé un conjunt d’elements mitjançant el ratolí. 

R11 ) Alinear: alinear significa situar un conjunt d’elements en una mateixa posició 
vertical o horitzontal. Dos o més objectes estan alineats verticalment respecte un eix de 
coordenades, quan els objectes tenen la mateixa posició vertical. De manera equivalent 
seria alinear horitzontalment. 

Aquesta funcionalitat no és en absolut indispensable, per això la llibreria no 
implementarà la funcionalitat d’alineació. 

R12 ) Distribució equidistant: alinear equidistantment significa que entre els objectes 
seleccionats hi hagi una distància igual. Aquesta equidistància es pot definir 
horitzontalment, verticalment o matricialment (en els dos eixos). 

Igual que en l’alineació, aquesta funcionalitat no és necessària. No s’ha considerat que 
la llibreria implementi un sistema per distribuir equidistantment els objectes 
seleccionats. 

R13 ) Desfer/refer: es tracta d’un sistema que permet tornar el sistema a un estat 
anterior. Aquest sistema es pot interpretar de diverses maneres: permetre desfer la 
última operació feta; permetre desfer n operacions enrere; permetre desfer totes les 
operacions realitzades des de l’últim cop que s’ha guardat; permetre desfer totes les 
operacions des de que s’ha obert l’aplicació. Un cop s’ha tornat a un estat anterior es pot 
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voler tornar a l’estat següent, això seria el refer, un sistema similar al desfer però que 
tornés a fer les operacions desfetes.  

Aquesta funcionalitat es pot dissenyar de diverses maneres. Una manera d’implementar 
aquesta funcionalitat és guardant el sistema abans de realitzar cada operació i en el 
moment de desfer la operació, carregar el projecte guardat. Una altra forma 
d’implementar-ho és guardant els canvis i els objectes modificats en la última operació 
feta i quan l’usuari indica que vol desfer la operació es realitzarien els canvis 
complementaris. 

Aquesta funcionalitat pot resultar molt útil i a vegades és molt necessària, de manera 
que s’ha considerat que la llibreria implementi el sistema necessari per a permetre 
gestionar les operacions de desfer i refer. 

R14 ) Escape: operació que permet cancel·lar qualsevol operació a mig fer. 

La llibreria inclou aquesta funcionalitat com un event rebut que permet cancel·lar una 
operació quan aquesta encara no s’ha finalitzat. Per altra part la llibreria no implementa 
aquest cancel·lar com un event que s’executa mitjançant la tecla ‘escape’.  

R15 ) Capes: en una llibreria gràfica es poden utilitzar capes o bé un sol pla de treball 
que alhora tingui la funcionalitat de una única capa. En el cas d’utilitzar un sistema de 
capes, cal tenir presents les funcions d’afegir, eliminar i modificar capes.  

Encara que no sigui indispensable que una llibreria gràfica implementi un sistema de 
capes, s’ha considerat interessant que la llibreria a implementar disposi d’aquest 
sistema.  

R16 ) Vistes: una vista és on els objectes es mostren visualment. Diferents vistes d’un 
mateix projecte, mostren els mateixos objectes, però en pot canviar la representació. Per 
exemple: una vista pot permetre visualitzar o no algunes capes mentre que una altre les 
mostri sempre totes, o bé, una vista mostri un zoom i una altra vista mostri un altre 
zoom. 

És interessant que una llibreria gràfica permeti crear diferents vistes d’un conjunt 
d’objectes, encara que no es tracti d’una funcionalitat indispensable. S’ha considerat 
que la llibreria disposi d’aquesta funcionalitat. 

R17 ) Plantilles: posar a disposició de l’usuari conjunts d’objectes visuals ja definits. 
Aquestes col·leccions d’objectes poden estar predefinides o bé ser ampliables, 
proporcionant a l’usuari un mecanisme per a què pugui definir nous objectes 
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La funcionalitat de proporcionar a l’usuari un conjunt d’objectes, es considera 
indispensable fins a cert punt: s’ha de dissenyar un conjunt d’objectes suficientment 
ampli per a què l’usuari tingui les eines necessàries per a realitzar diagrames.  

La possibilitat que el conjunt d’imatges sigui ampliable és molt interessant, encara que 
pugui no resultar simple d’implementar. La llibreria ha de permetre definir nous 
objectes als programadors que la utilitzin en els seus programes, però no permetrà als 
usuaris poder definir els seus propis objectes. 

R18 ) Z-order: defineix la superposició de les figures. Molts sistemes permeten 
intercanviar aquesta superposició mitjançant les funcions d’enviar al fons, portar davant 
de tot, posar una posició endavant o darrera, etc.. 

No s’ha considerat que la llibreria implementi el Z-order, encara que en determinats 
cassos pugui resultar interessant.  

R19 ) Mode ortogonal de dibuix per polilínies: aquesta funcionalitat es dóna en el cas 
d’estar dibuixant polilínies. El mode ortogonal significa restringir les direccions de les 
subrectes que formen la polilínia als eixos del dibuix, d’aquesta manera, en cas de 
tractar-se d’un dibuix 2D, la restricció implicaria que les polilínies sols constessin de 
fragments horitzontals i/o verticals i en cap moment diagonals. 

Aquesta funcionalitat no és imprescindible, per això no s’ha inclòs en la llibreria. 

R20 ) Personalització del menú contextual: l’aplicació que utilitza la llibreria pot 
personalitzar el menú contextual perquè s’adapti a les seves necessitats.  

L’ús d’un menú contextual en la llibreria no és indispensable, tampoc s’ha considerat 
necessari incloure-li, però, la llibreria ha de permetre la possibilitat que aquest menú 
contextual pugui ser creat i pugui utilitzar mètodes de la llibreria directament. 

R21 ) Notificació d'events: la llibreria envia events d’una capa a l’altra perquè els 
objectes responguin amb correspondència. Aquesta funcionalitat és molt adequada quan 
un objecte de la llibreria gràfica representa un objecte del model del sistema, així el 
model del sistema pot reaccionar als estímuls que li envia la llibreria. 

La notificació d’events és bastant necessària per a poder utilitzar una llibreria gràfica 
conjuntament amb una aplicació important. S’ha considerat que la llibreria a 
implementar disposi d’un sistema de notificació d’events. 
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R22 ) Capacitat de guardar i carregar informació: es tracta de proporcionar un sistema 
per a poder guardar els elements de la llibreria i carregar-los posteriorment. Existeixen 
dos formes d’implementar aquesta funcionalitat: utilitzant els serialitzar que 
proporciona Java, o bé, definir un sistema d’emmagatzematge i recuperació de la 
informació. 

És molt interessant disposar d’un sistema per guardar i carregar els elements, per això 
s’ha considerat que la llibreria permeti guardar i carregar els elements. La llibreria 
proporciona les eines per a guardar i recuperar utilitzant el serialitzar de Java, ja que 
guardar en un format propi es pot implementar externament a la llibreria. 

R23 ) Capacitat de guardar i carregar informació des de base de dades: aquesta 
funcionalitat permet que la llibreria i els objectes guardats es puguin guardar en una 
base de dades i recuperar-los més tard. 

La funcionalitat de poder guardar els projectes a una base de dades no és indispensable, 
tampoc s’ha considerat que la llibreria hagi d’incloure aquesta funcionalitat. 

R24 ) Capacitat de guardar i carregar informació en XML: permetre guardar la 
informació en un format estàndard i exportable com és XML.  

La possibilitat de guardar el projecte en algun format text és bastant necessària. S’ha 
considerat que el programa guardi i carregui en un format propi provinent d’una 
simplificació de l’XML. 

R25 ) Gestor d'impressió: proporcionar a l’usuari un mecanisme per a imprimir els 
diagrames. És possible proporcionar dos mètodes diferents d’impressió: escalat a unes 
dimensions de paper d’impressora o bé a escala 1:1. 

Aquesta funcionalitat no és indispensable, per això no s’ha considerat interessant poder 
imprimir els diagrames. 

R26 ) Suport per a text pla i rtf: el suport a text pla o rtf implica permetre treure 
informes. 

Aquesta funcionalitat no s’ha considerat necessària per a la llibreria. Aquesta 
funcionalitat seria més interessant per a un programa que utilitzi la llibreria. 

R27 ) Exportació a formats gràfics: l’exportació a formats gràfics consisteix en 
convertir a imatge el diagrama o part del diagrama definit. Formats gràfics n’hi ha 
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molts, però l’interessant és exportar a algun format bastant comú, com per exemple: 
BMP, JPG, GIF, PNG, WMF, TIFF, DXF, DWG, etc.  

Encara que aquesta funcionalitat no és indispensable, s’ha considerat interessant que es 
pugui exportar a alguns formats d’imatge comuns. S’ha avaluat la possibilitat d’exportar 
a un format fix (BMP) i a un format vectorial (DXF). 

5.2.2 .- Objectes 

R28 ) Localització: la posició de cada objecte respecte el punt origen es guarda en el 
mateix objecte. 

Es considera indispensable poder donar una posició relativa a cada objecte. 

R29 ) Dimensions: cada objecte té les seves pròpies dimensions, podent ser aquestes 
canviades en qualsevol moment.  

Es considera indispensable que els objectes tinguin unes dimensions. S’ha considerat la 
possibilitat que les dimensions dels objectes es puguin modificar dinàmicament. 

R30 ) Color: el color dels objectes es poden canviar. 

Els objectes de la llibreria de diagrames tenen color, podent-se canviar quan l’usuari ho 
consideri oportú. El color dels objectes que es van creant va en funció de la capa on es 
creen. 

R31 ) Capa: una capa en el fons és una agrupació d’elements. En crear un element se li 
assignen les propietats bàsiques de la capa on s'ha creat, per exemple el color, gruix de 
línia, tipus de línia, .... Per altra part es pot permetre que en qualsevol moment aquest 
element es pugui personalitzar modificant qualsevol propietat però sempre tenint l'opció 
de tornar a prendre les propietats de la capa. En cas que la capa canviï alguna propietat, 
també hauria de canviar la propietat dels elements de la capa. 

Aquesta funcionalitat es considera necessària ja que s’ha decidit implementar un entorn 
de treball que disposa d’aquestes capes. 

R32 ) Ample/gruix: el gruix s’aplica als objectes amb marc o línies. 

Encara que aquesta funcionalitat pot ser interessant en segons quins diagrames, no s’ha 
considerat que la llibreria l’implementi. 

R33 ) Connectors: es tracta de línies que s’utilitzen principalment per a unir objectes. 
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Aquest tipus d’objecte és bastant necessari en llibreries de diagrames, per tant s’ha 
considerat necessari incloure’l en la llibreria. 

R34 ) Tipus de línia: els objectes que disposen de marc o de línia, poden canviar el seu 
tipus entre: continua, discontínua, puntejada, etc.  

La llibreria de diagrames no contempla aquesta funcionalitat. 

R35 ) Fletxes: les línies i connectors permeten diferents extrems, ja sigui en l’enllaç a 
un objecte o un extrem lliure. Aquests extrems poden ser en forma de línia, fletxa, punt 
rodó ple o buit, romboide, etc. 

Aquesta funcionalitat és interessant per a una llibreria gràfica ja que en diversos tipus de 
diagrames és necessari dotar els connectors amb fletxes als extrems. Tot i això s’ha 
considerat no implementar-ho en una primera versió.  

R36 ) Polilínia: conjunt de línies dibuixades consecutivament que es consideren com a 
una sola línia. 

La polilínia és un objecte de dibuix cada dia més comú, encara que no és indispensable. 
S’ha considerat que la llibreria gràfica implementi aquest objecte, per la seva similitud 
amb el connector. 

R37 ) Rotació: opció de cada objecte a poder-se representar en qualsevol angle de gir.  

Aquesta funcionalitat no és necessària, per això s’ha considerat que la llibreria no ho 
implementi.  

R38 ) Stretch: L’Strech es pot considerar de dos maneres: la primera és que sols es pot 
donar en objectes imatge, permetent ajustar-se horitzontalment, verticalment, a les dues 
bandes, centrar-se, etc. La segona forma de considerar aquesta funcionalitat és 
considerant que una imatge es pot integrar a qualsevol objecte que pot tenir contingut, 
aplicant l’strech al contingut. 

Aquesta funcionalitat no és indispensable i pot arribar a ser conseqüència del 
dimensionat d’un objecte imatge. S’ha considerat que la llibreria permeti incorporar 
objectes imatge ajustant-se a unes dimensions indicades per l’usuari igual que qualsevol 
altre element. 

R39 ) Mirall: un efecte mirall implica girar un objecte sobre un eix, de manera que el 
que en l’original estava a l’esquerre, en el mirall estarà a la dreta. 
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La funció de mirall no és en absolut necessària i no s’ha considerat implementar en la 
llibreria. 

R40 ) Agrupament / desagrupament: en agrupar un conjunt d’objectes seleccionats de 
manera que l’agrupació es tracti com un sol objecte. El desagrupament és la 
funcionalitat a l’inversa, permet passar d’un objecte agrupat a molts objectes. Aquesta 
funcionalitat permet crear nous objectes a partir d’un conjunt d’objectes bàsics. Es 
possible dos tractaments d’objectes agrupats, el primer tractaria el conjunt com un bloc, 
de manera que qualsevol modificació afectaria a totes les seves subparts; el segon 
permetria un sistema per a modificar les subparts de forma individual, sense desagrupar 
l’objecte.  

Aquesta funcionalitat no és necessària per a una llibreria gràfica, però és molt 
interessant per a crear nous objectes. S’ha considerat interessant que la llibreria permeti 
l’agrupació d’objectes, de manera que es puguin tractar com un nou objecte, però no 
s’ha considerat poder modificar individualment les parts d’un objecte agrupat. També 
s’ha considerat poder desagrupar aquells objectes que prèviament s’havien agrupat. 

R41 ) Protecció de figures: les modificacions a les figures es poden evitar utilitzant 
unes proteccions. Aquestes proteccions es classifiquen en diferents nivells: impedir el 
redimensionat, translacions, rotacions i/o canvis en les propietats.  

Aquesta protecció no és una funcionalitat indispensable per al disseny de diagrames, 
però ja al combinar-la amb la funcionalitat de les capes resulta més interessant, per això 
s’ha decidit incloure’n una versió senzilla que permet bloquejar els elements, 
aconseguint que els events no tinguin efecte sobre els elements bloquejats.  

R42 ) Explorador de propietats: cada element té un conjunt de propietats modificables, 
aquestes es poden mostrar en una finestra de manera que l’usuari en pugui canviar els 
valors.  

La possibilitat d’explorar i modificar les propietats dels objectes es considera necessària 
per a llibreries de diagrames, per tant s’ha considerat que la llibreria l’ha de contemplar. 

R43 ) Propietats personalitzades per figures: Les propietats d’un element no té perquè 
ser iguals a les d’un altre element, especialment si aquests elements són 
implementacions de classes diferents.  
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És necessari que cada element tingui les seves propietats característiques per a poder-los 
representar. S’ha considerat que la llibreria ha de proporcionar les propietats adequades 
a cada tipus d’objectes, siguin comunes entre ells o diferents.  

5.2.3 .- Taula resum dels requeriments 

En la següent taula es pot observar un resum dels requeriments descrits 
anteriorment. En la taula també s’hi mostra el nivell de necessitat i si s’implementarà en 
la llibreria, és a dir, la necessitat d’implementació dels requeriments per obtenir una 
llibreria simple i funcional i si s’implementarà o no el requeriment, o bé si se 
n’implementarà una versió simplificada. 

 ENTORN Nivell de 
necessitat 

Implementat 
llibreria 

R1 Dimensions MIG SIMPLE 
R2 Unitats de mesura BAIX NO 
R3 Grid BAIX SI 
R4 Snap BAIX SIMPLE 
R5 Configuracions de dibuix MIG SI 
R6 Zoom ALT SI 
R7 Selecció ALT SI 

      Selecció simple ALT SI 
      Selecció per rectangle  MIG SI 
      Selecció per teclat (Control) BAIX NO 
      Selecció tot (Control + E) MIG NO 

R8 Copiar i enganxar ALT SI 
R9 Tallar BAIX NO 
R10 Moure ALT SI 
R11 Alinear BAIX NO 
R12 Distribució equidistant BAIX NO 
R13 Desfer/refer MIG SI 
R14 Escape MIG SIMPLE 
R15 Capes BAIX SI 
R16 Vistes MIG SI 
R17 Plantilles MIG SI 

      Predefinida ALT SI 
      Ampliable programadors MIG SI 
      Ampliable usuaris BAIX NO 

R18 Z-order MIG NO 
R19 Mode ortogonal de dibuix per polilinies BAIX NO 
R20 Personalització del menú contextual MIG SI 
R21 Notificació d'events ALT SI 
R22 Capacitat de guardar i carregar informació  ALT SIMPLE 
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R23 Capacitat de guardar i carregar informació des de BDD BAIX NO 
R24 Capacitat de guardar i carregar informació en XML BAIX SI 
R25 Gestor d'impressió MIG NO 
R26 Suport per a text pla i rtf BAIX NO 
R27 Exportació a formats gràfics MIG-ALT SI 
 OBJECTES   
R28 Localització ALT SI 
R29 Dimensions ALT SI 
R30 Color MIG-ALT SI 
R31 Capa MIG-ALT SI 
R32 Ample/gruix MIG NO 
R33 Connectors MIG SIMPLE 
R34 Tipus de línia ALT NO 
R35 Fletxes MIG NO 
R36 Polilínia MIG SI 
R37 Rotació BAIX NO 
R38 Strech MIG NO 
R39 Mirall BAIX NO 
R40 Agrupament/desagrupament MIG-BAIX SIMPLE 
R41 Protecció de figures MIG-BAIX SIMPLE 
R42 Explorador de propietats ALT SI 
R43 Propietats personalitzades per figures ALT SI 

5.3 .- CASOS D’ÚS 

5.3.1 .- Diagrames de casos d’ús 

Mitjançant els diagrames de casos d’ús es mostren les funcionalitats principals 
que s’implementaran en la llibreria. 

   Usuari-programador

Gestionar projectes

Gestionar figures

Gestionar entorn 
de treball

 

Figura 18.- Diagrama de casos d’ús general de la llibreria. 
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Mitjançant la llibreria de diagrames, l’usuari-programador pot gestionar projectes, 
figures i l’entorn de treball.  

La llibreria disposa de diverses funcionalitats enfocades a la gestió dels projectes 
que es poden crear utilitzant la llibreria. Les funcionalitats que proporciona tracten tan 
l’entorn de treball com els objectes instanciats.  

En la gestió de les figures s’inclouen les funcionalitats que afecten directament als 
objectes visuals, com per exemple modificar les propietats d’un rectangle.  

La gestió de l’entorn de treball inclou les funcionalitats que es poden aplicar a 
l’espai on es creen i manipulen els objectes. 

Gestionar projectes

Usuari-programador

Exportar a 
diferents formats

«extends»

«extends»
Desfer operacions

«extends»

Guardar

«extends»

Carregar

 

Figura 19.- Diagrama de casos d’ús de “Gestionar projectes” 

En el diagrama de casos d’ús “Gestionar projectes” es poden observar més 
detalladament les funcionalitats que es poden aplicar a un projecte creat amb la llibreria 
gràfica. Aquestes funcionalitats són: guardar un projecte gràfic de manera que es pugui 
carregar posteriorment; carregar un projecte guardat anteriorment; desfer la última 
operació realitzada sempre que sigui possible; exportar el projecte a algun format 
estàndard o molt comú.  

Usuari-programador

«extends»

«extends»

Exportar a 
diferents formats 

gràfics

«extends»

Exportar a 
diferents formats

Exportar a XML

Exportar a DXF

 

Figura 20.- Diagrama de casos d’ús de “Exportar a diferents formats” 
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Els formats als que la llibreria permetrà exportar són DXF, a una simplificació de 
l’estàndard XML i a algun format gràfic àmpliament conegut. Per a poder exportar a 
aquests formats pot ser necessari implementar mecanismes diferents per a cada un 
d’ells. 

Usuari-programador

Copiar i enganxar

Seleccionar

«extends»
«extends»

«extends»

«extends»Gestionar figures

Crear
Eliminar

Moure
«extends»

Agrupar/desagupar

«extends»
Modificar les

propietats

«extends»

 

Figura 21.- Diagrama de casos d’ús de “Gestionar figures” 

La gestió de les figures inclou poder crear noves figures de diferents tipus, 
modificar-ne les propietats i eliminar-les. També es poden realitzar operacions que 
afectin directament als objectes: copiar un o més objectes i enganxar-los posteriorment; 
Seleccionar un o més elements mitjançant diferents mètodes de selecció; moure els 
elements seleccionats; també es podrà agrupar i separar figures per a crear-ne de noves.  

Notificar els 
events

Usuari-programador
«extends»

«extends»

Gestionar l'entorn
de treball

«extends»

Gestionar vistes«extends»

Modificar el
zoom

«extends»

Gestionar Capes

Modificar les
propietats

Modificar el
grid

«extends»

Modificar 
l'snap

«extends»

 

Figura 22.- Diagrama de casos d’ús de “Gestionar un entorn de treball” 
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La gestió de l’entorn de treball inclou diferents mètodes per a proporcionar un 
entorn on crear i tractar els objectes. Entre aquests mètodes es poden trobar: la gestió de 
capes, permetent crear, modificar i eliminar capes; la gestió de vistes (crear, modificar i 
eliminar vistes), també es pot canviar el zoom amb què es visualitza cada vista; notificar 
els events que es produeixen; també es pot canviar les propietats de l’entorn, com per 
exemple les dimensions, el color, etc.  

5.3.2 .- Fitxes de casos d’ús 

Per a especificar millor els diferents casos d’ús presentats s’han realitzat les fitxes 
de casos d’ús. A continuació s’han inclòs les fitxes d’alguns casos d’ús més destacats, 
les altres fitxes s’han inclòs en l’annex F. 

En la gestió de projectes el cas d’ús més destacat és el desfer/refer operacions:  

Nom del cas d'ús DESFER/REFER OPERACIONS 
Autor Cristina Constantins Data 09-feb-08 
Descripció Es desfà la última operació realitzada 
Actors Usuari 
Precondició L’entorn de treball ha d’estar creat 
Flux normal 1 .- L’usuari indica que vol desfer/refer la última operació 

realitzada 
2 .- S’indica al mecanisme de desfer-refer que es vol desfer/refer 
la última operació que s’ha guardat 
3 .- S’obté la última operació realitzada o desfeta (segons sigui el 
cas) 
4 .- El sistema aplica els canvis necessaris per tornar a un estat 
anterior i desfer o refer l’operació 

Flux alternatiu En cas que es desfaci un nombre x d’operacions i després se’n 
realitzi almenys una de nova, no serà possible recuperar cap de les 
x operacions desfetes  
En cas que no hi hagi operacions realitzades o desfetes no es 
desfarà res 

Poscondició Es torna a un estat del sistema anterior a l’actual. 
En la gestió particular dels objectes cal destacar la funcionalitat de poder agrupar 

un conjunt d’elements formant un nou element. Aquest element agrupat també es podrà 
separar. 
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Nom del cas d'ús AGRUPAR/DESAGRUPAR FIGURES 
Autor Cristina Constantins Data 09-feb-08 
Descripció Crear un nou objecte a partir de diversos elements bàsics 
Actors Usuari 
Precondició És necessari haver creat com a mínim un element bàsic 
Flux normal 1 .- L’usuari selecciona els elements que vol agrupar 

2 .- Llavors indica que vol agrupar els elements seleccionats 
3 .- El sistema crea un objecte compost i li indica quins elements 
el formen  
4 .- Es visualitza el nou objecte com un sol element 

Flux alternatiu En cas que no s’hagi seleccionat cap a agrupar, no es realitzarà cap 
operació 
En cas que sols es seleccioni un element a agrupar, els nou 
element compost sol tindrà un element simple 

Poscondició S’obté un nou element fruit de la unió de diversos elements  
 

En l’entorn de treball cal destacar el sistema de notificació d’events. 

Nom del cas d'ús NOTIFICAR EVENTS 
Autor Cristina Constantins Data 09-feb-08 
Descripció La llibreria informa sobre els events enviats al sistema o succeïts a 

la capa superior 
Actors Usuari 
Precondició L’entorn de treball ha d’estar instanciat 
Flux normal 1 .- L’usuari realitza una operació i es produeix un event 

2 .- El sistema envia l’event al sistema que gestiona els events, per 
a resoldre la operació 
3 .- Si l’event és un dels esperats, es genera un canvi d’estat en el 
sistema d’events de manera que es realitza un pas en l’execució de 
l’operació 

Flux alternatiu Els events també es poden enviar des de l’exterior, els quals es 
tracten igual que si fossin rebuts directament en la capa superior de 
la vista 
En cas que l’event rebut no sigui un dels esperats es pot desestimar 
l’event o, fins i tot, cancel·lar l’operació en curs 

Poscondició La capa superior està informada dels events que es produeixen al 
sistema 
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6 .- ANÀLISI I DISSENY 

En la part d’anàlisi i disseny es presentarà l’estructura de la llibreria i es definiran 
les classes principals de la llibreria. Aquestes classes han estat agrupades i estructurades 
segons la funcionalitat que duen a terme.  

6.1 .- PROTOTIPUS 

S’ha realitzat una interfície simple per a poder testejar la llibreria a mesura que es 
va implementant cada una de les seves parts. A mesura que es vagin desenvolupant les 
diferents parts de la llibreria, s’aniran incloent en el prototipus i s’aniran testejant.  

En la figura 23 es mostra una imatge de l’aspecte que es donarà a l’aplicació de 
test. Es poden observar els accessos ràpids a funcionalitats de crear, modificar, editar i 
manipular objectes, així com funcionalitats de l’entorn de treball. 

 

Figura 23.- Prototipus 

Aquesta aplicació test pretén permetre detectar i corregir errors que es puguin 
produir durant el temps d’implementació de la llibreria i alhora servir d’exemple d’ús de 
la llibreria un cop estigui completament implementada.  
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6.2 .- DIAGRAMA DE CLASSES 

S’utilitzarà el diagrama de classes per a descriure i comentar cada una de les 
diferents parts del programa. S’ha definit un diagrama de classes molt general per a 
poder tenir una idea de la globalitat de la llibreria. 

ELEMENTS

MECANISME ACCIONSMECANISME D'ESTATS

PUNT

SISTEMA DE CAPES

Estat GestorEstats Accio

PilaAccions

MediadorEntornVisual Vista

ElementDibuixable

ElementSimple

Capa

PuntControl

EventVisual

ElementCompost

ElementConnector

 

Figura 24.- Generalització del diagrama de classes 

Com es pot observar en el diagrama de classes general, les diferents parts que 
formen la llibreria són: 

• Els elements bàsics que proporciona la llibreria  

• Una estructura de punts de control 

• El sistema de capes 

• Un mecanisme d’accions 

• Un mecanisme d’estats 

• Un mediador  

• La/es vistes on es mostren els elements 

A continuació es comentarà l’estructura de cada una d’aquestes parts. Ens els 
annexes s’ha inclòs una diagrama de classes complet on es poden veure totes les classes 
de la llibreria. 
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6.2.1 .- Elements bàsics 

Tota llibreria gràfica o de diagrames té la necessitat d’implementar un conjunt 
d’elements visuals per a realitzar les diferents representacions. En la llibreria s’ha 
decidit incloure un conjunt d’elements que s’ha considerat bàsics per a realitzar 
diagrames.  

Aquests elements s’han dissenyat de manera que, el programador que integra la 
llibreria en la seva aplicació, pot utilitzar directament aquests elements com a 
visualització del seu model, o bé, pot redefinir els elements i aconseguir que la llibreria 
tracti els nous elements com si fossin els seus.  

La llibreria defineix una interfície (ElementDibuixable) per a definir els seus 
elements, d’aquesta manera la llibreria tracta de la mateixa manera qualsevol element 
que implementi aquesta interfície.  

Els elements propis de la llibreria es divideixen en tres grups principals segons la 
seva estructura:  

• Elements simples 

• Connectors 

• Elements compostos 

«interface»
ElementCad

ElementConnector«abstract»
ElementSimple

«interface»
ElementDibuixable

ElementCompost

*

*

 

Figura 25.- Estructura dels tipus d’elements 

6.2.1.1 .- Element Simple 

Un element simple sols depèn d’ell mateix, és ell qui té tot el que necessita per a 
dibuixar-se: dimensions, color, …. Tot i tenir molts mètodes comuns, existeixen unes 
diferències importants entre alguns dels seus elements: els elements poden ser elements 
amb superfície o bé simplement definits per la seva estructura.  

 43



Biblioteca per a generar diagrames i editor E/R Memòria 

Un altre element simple molt particular és el text. Encara que tots els elements 
dibuixables tenen la propietat text, s’ha definit també com a element independent ja que 
molts diagrames utilitzen texts per a realitzar notes, títols, comentaris extres, … 

«abstract»
ElementSimple

ElementPunt

ElementLinia

ElementArc

ElementCercle

ElementText

ElementPolilinia

ElementRectangle

ElementImatge

ElementSpline

ElementPoligon

ElementElipse

ElementSuperficieElipse ElementSuperficiePoligon

ElementSuperficieElementLineal

ElementSuperficieRectangleElementSuperficieCercle

 

Figura 26.- Estructura dels elements simples 

6.2.1.2 .- Element Compost 

Un element compost és aquell que està format per una agrupació d’altres 
elements. Un element compost pot estar format per un o més elements simples, per un o 
més elements compostos, o bé, per elements simples i compostos a la vegada.  

ELEMENT COMPOST

ElementConnectorElementText ElementSuperficiePoligon

ELEMENT COMPOST

ElementLinia ElementRectangle ElementLinia

 

Figura 27.- Exemple d’element compost 

Encara que un element compost sigui un conjunt d’elements, la llibreria el tracta 
com si fos un sol element.  

Una particularitat d’aquest element respecte els elements simples és que la 
majoria dels canvis que es produeixen sobre aquest element es propaguen cap els 
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elements que el formen, un exemple clar és el color: en canviar el color d’un element 
compost aquest canvia el color als elements que el formen. 

6.2.1.3 .- Element Connector 

La particularitat dels elements connectors és que uneixen elements, per tant 
s’inicien en un element i es finalitzen en un element. L’element inici i final poden ser 
elements diferents o un mateix element. 

La llibreria contempla una versió molt simple de connector. El connector 
dissenyat, a part de connectar dos elements, també permet definir un conjunt de punts de 
trencament entre el seu inici i final, però no permet desconnectar un element per 
connectar-se amb un altre element. Tampoc permet definir dinàmicament els punts de 
trencament, és a dir, un cop el connector ha estat creat no es poden afegir o treure punts 
de trencament, sols es poden moure individualment. 

 
Punt de trencament 

Figura 28.- Exemple de diversos connectors 

6.2.2 .- Punts 

Per a la gestió de posicions i definició dels elements, s’ha definit una estructura de 
punts. Alguns d’aquests punts estan dissenyat per a usos específics. 

«interface»
PuntControl

PuntControlDibuix

Punt3D

«interface»
Punt

PuntControlUnio

 

Figura 29.- Estructura de punts 
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Els Punt3D estan dissenyats per a definir posicions, com per exemple per a indicar 
la posició del cursor. Per altra part, els punts de control (PuntControl) serveixen per a 
definir els elements. Els punts de control es divideixen en punts de control de dibuix 
(PuntControlDibuix) que s’utilitzen per a indicar la forma, posició i dimensions dels 
elements, mentre que els punts de control d’unió (PuntControlUnio) indiquen la posició 
de l’element on es pot unir un connector. 

 
Punts de dibuix 

Punt d’unió 

Figura 30.- Visualització dels punts de dibuix i els punts d’unió 

6.2.3 .- Sistema de capes 

Mitjançant el sistema de capes es pot separar els elements creats i realitzar 
diferents operacions sobre ells.  

S’ha definit una interfície “Capa” que descriu els mètodes necessaris per a 
dissenyar i implementar diferents tipus de capes. La llibreria implementa dos tipus 
diferents de capes: la capa base i la capa estàndard. 

CapaEstandar

«singleton»
GestorCapes

«singleton»
ColectorCapes

«interface»
Capa

CapaBase

 

Figura 31.- Sistema de capes 

En crear una vista és necessari crear almenys un capa base i indicar-ho al gestor 
de capes. Aquesta capa és molt similar a la capa estàndard. Quan l’usuari/programador 
modifica les propietats de la capa, aquesta propaga els canvis a tots els seus elements: 

• En canviar el color d’una capa, es canvia el color de tots aquells elements 
de la capa que tenen el mateix color que la capa. Si un usuari ha personalitzat 
el color d’un element, aquesta personalització es manté.  
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• En bloquejar la capa, bloqueja absolutament tots els seus elements. Quan 
una capa està bloquejada els seus elements no són seleccionables, tampoc es 
poden moure, dimensionar, ni editar. 

• En invisibilitzar una capa també s’invisibilitzen tots els seus elements, 
llavors no es poden moure, visualitzar, dimensionar, ni editar. 

• Es permet definir què es farà amb els elements en cas d’eliminar la capa, 
les possibilitat són: mantenir-los o eliminar-los. En cas de mantenir els 
elements en eliminar la capa, aquests elements passen a formar part de la capa 
base. 

A part de l’estructura de capes, el sistema també té un col·lector de capes on es 
van guardant totes les capes que es van creant, i un gestor de capes que s’encarrega de la 
creació de capes, eliminació, …. Entre les funcionalitats del gestor de capes cal destacar 
que és l’encarregat de no permetre que s’elimini la capa base ja que sinó no seria 
possible mantenir els objectes en eliminar les capes. 

6.2.4 .- Vista  

La llibreria permet definir tantes vistes com el programador consideri. Igual que 
amb les capes, per què la llibreria sigui capaç de manejar una vista externa, és necessari 
que aquesta vista externa implementi una classe interfície “Vista”.  

Es defineix la “VistaEstandar” com una implementació d’aquesta interfície, capaç 
de rebre i enviar la majoria dels events que s’hi produeixen.  

«interface»
Vista

VistaEstandard

Contenidor «singleton»
GestorVistes

«singleton»
ColectorVistes

 

Figura 32.- Estructura de les vistes 

La vista estàndard hereta directament de la classe JPanel de Java, fet que 
proporciona tot un conjunt de propietats molt indicades per a la gestió de la vista, com 
per exemple el refresc al actuar sobre el panell, el reconeixement d’events, la forma de 
pintar els elements, ….  

Existeix un conjunt d’altres característiques de les que també s’encarrega la vista, 
entre elles mencionar que és qui avisa als elements que s’han de pintar. També 
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s’encarrega de pintar el tipus de grid definit en cada moment i de controlar el zoom amb 
què es visualitzen els elements. 

Es defineix també un col·lector per a emmagatzemar totes les vistes que es puguin 
crear i un gestor d’aquestes vistes, principalment encarregat del refresc de totes les 
vistes que s’hagin creat.  

Tota vista té un element contenidor, herència d’un JScrollPane de Java. En realitat 
aquest element contenidor és qui conté la vista i alhora és l’element que cal afegir al 
formulari enlloc de la vista en si. El JScrollPane permet poder definir vistes 
dimensionables i/o de pantalla completa.  

VISTA CONTENIDOR FORMULARI

 

Figura 33.- Composició de la vista amb el seu contenidor 

6.2.5 .- MediadorEntornVisual 

L’objecte MediadorEntornVisual és l’encarregat principal de poder manejar la 
llibreria des d’una aplicació externa, es caracteritza per gestionar la gran majoria de les 
funcionalitats de la llibreria.  

En funció de la petició que es realitzi a la llibreria, l’objecte mediador passarà la 
petició a qui sap resoldre-la o la resoldrà ell mateix, com si es tractés d’un element 
controlador.  

Algunes de les molt diverses funcionalitats del mediador són: 

• Creació d’elements 

• Eliminació d’elements 

• Exportar a DXF  

• Guardar com imatge 

• Canviar el zoom de la vista 

• Modificar el tipus de grid 

• … 
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6.2.6 .- Mecanisme d’accions 

La llibreria implementa un mecanisme pensat per a poder desfer les accions que es 
realitzin en el sistema. Aquest mecanisme consta d’una pila i d’una interfície.  

En la pila és on es guarden per ordre de creació les accions que es van realitzant 
en el sistema, és necessari que aquestes accions han implementin la interfície “Accio”. 
Aquest mecanisme permet desfer les operacions emmagatzemades per ordre invers al 
que s’han creat i també refer-les en el mateix ordre en què s’havien creat. 

«interface»
Accio

«Singleton»
PilaAcc ions

 

Figura 34.- Classes que conformen el mecanisme d’accions 

L’aplicació que vulgui utilitzar el mecanisme d’accions per a desfer les accions 
que es vagin realitzant en el sistema, ha d’implementar la interfície per a cada tipus 
d’acció que es vulgui poder desfer. 

AccioZoomComposarElement

«interface»
Accio

AccioMoureElement

AccioAfegirElement

...

 

Figura 35.- Implementació de les accions 

6.2.7 .- Mecanisme d’estats 

S’ha observat que les operacions de la llibreria es podien desglossar en diferents 
parts en forma d’estats, on a cada estat es realitzava una part de la operació.  

El mecanisme d’estats es basa en una classe “GestorEstats” que guarda quin és 
l’estat actual i que cada vegada que rep un event, executa l’estat tot passant-li l’event 
que ha rebut. Els estats hereten d’una interfície que defineix els mètodes per què el 
gestor d’estats pugui tractar-los tots per igual. 
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«singleton»
GestorEstats

«interface»
Estat

EstatAfegirElementDimensionsEstatMoureElement

EstatInici

EstatSeleccionar

...

 

Figura 36.- Estructura del mecanisme d’estats 

6.3 .- PATRONS UTILITZATS 

Al dissenyar el diagrama de classes s’ha observat la necessitat d’aplicar alguns 
patrons. Amb aquests patrons s’aconsegueix simplificar el problema.  

6.3.1 .- MVC 

El patró MVC separa les dades d’una aplicació, l’interfície visual i la lògica de 
control. Molts sistemes es basen en aquest patró per definir un disseny estructurat de les 
classes.  

El model està format per aquell conjunt de classes que representen la informació 
de l’aplicació.  

La vista és la interfície d’usuari de l’aplicació, on l’usuari pot interactuar amb el 
sistema i amb la representació del model. El controlador és qui indica al model o a la 
vista els canvis que l’usuari sol·licita al sistema. Aquestes peticions de l’usuari 
acostumen a tenir forma d’events.  

L’usuari interactua amb la vista i realitza diferents accions, aquestes accions són 
enviades al controlador que s’encarrega d’executar aquestes peticions tot accedint al 
model. Llavors s’informa a la vista que s’actualitzi d’acord amb els canvis produïts en 
el model. El model no té coneixement directe de la vista, així que és la vista qui demana 
les dades al model. El sistema queda preparat per a rebre noves accions de l’usuari.  

La llibreria utilitza aquest patró per a estructurar les classes en aquests tres grans 
grups en funció de l’ús que se’n fa. El model de la llibreria el composen els elements, la 
vista està formada pel sistema de vistes més el sistema de dibuix dels elements (veure 
secció 6.2.4), per últim la part de control de la llibreria està formada principalment pel 
mecanisme d’estats i l’objecte mediador. 
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CONTROLADOR

Mecanisme 
d'estats

Mediador
EntornVisual

MODEL

Elements

VISTA

Sistema
de vistes

Dibuixador
elements

 

Figura 37.- Esquema de classes del patró MVC i aplicació en la llibreria 

6.3.2 .- Composite 

El patró Composite defineix com es composen els objectes en forma d’estructures 
arbòriques. Aquest patró permet tractar uniformement els objectes individuals i les 
composicions.  

En la llibreria s’ha utilitzat el patró Composite per a construir els elements 
composts. 

  

ElementDibuixable

ElementSimpleElementCompost

ElementConnector

 

Figura 38.- Estructura de classes del patró Composite i aplicació en la llibreria 

6.3.3 .- State 

El patró State permet a un objecte canviar el seu comportament quan el seu estat 
intern canvia. S’utilitza quan és necessari que un objecte tingui diferents comportaments 
segons l’estat en què es troba.  

El patró State està format per tres parts: el Context, l’Estat i una subclasse 
EstatConcret. El Context és la classe que té un conjunt d’estats interns. L’Estat és una 
interfície que descriu l’encapsulament de tots els estats implementats. Els ConcretEstat 
són qui executen les peticions del Context, cada ConcretEstat proporciona la seva 
pròpia implementació per a cada petició.  
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«singleton»
GestorEstats

«interface»
Estat

EstatMoureElement

EstatInici

EstatSeleccionar

...

 

Figura 39.- Estructura de classes del patró State i aplicació en la llibreria 

6.3.4 .- Bridge 

El patró bridge s’utilitza principalment per a desacoblar una abstracció de la seva 
implementació de manera que puguin variar independentment, sense necessitat que els 
canvis afectin a l’altra part.  

S’ha pres aquest patró com a referència per a definir la forma en com es pinten els 
elements en la vista.  

Cada vegada que es refresca la vista es crida als elements que es repintin, encara 
que els elements tenen tota la informació que necessiten per a pintar-se, demanen a una 
classe externa que ho faci per ells. Aquesta classe externa (Dibuixador) és una interfície 
que defineix alguns mètodes molt bàsics per a representar formes a la vista, alguns 
elements necessiten utilitzar diverses crides per a representar-se. 

S’ha definit una implementació (DibuixadorJava) de la interfície Dibuixador que 
realitza les operacions necessàries per a què la representació dels elements sigui la 
adequada segons els paràmetres indicats. Per exemple en l’element rectangle (definit per 
dos punts) el DibuixadorJava avalua el punt de menor x i y i les dimensions per a 
dibuixar un rectangle utilitzant les comandes que proporciona de Java. 

Per fer d’enllaç entre els elements i el Dibuixador s’ha definit una classe estàtica 
anomenada PontDibuixador.  

«interface»
ElementDibuixable

ElementCercle

«static»
PontDibuixador Dibuixador

DibuixadorJava

ElementRectangle ElementLinia

...

 

Figura 40.- Estructura de classes del patró Bridge i aplicació en la llibreria  
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6.3.5 .- Singleton.  

El patró Singleton restringeix a que sols existeixi una sola instancia d’una classe 
proporcionant accés global a aquesta instancia, d’aquesta manera sempre que es vulgui 
utilitzar la classe en qüestió, s’utilitzarà la mateixa instancia. 

Aquest patró s’utilitza en moltes classes de la llibreria, però cal destacar-ne una 
per sobre de totes, el gestor d’estats. L’accés al gestor d’estats ha de ser únic per evitar 
interferència en l’execució de les operacions. Una propietat d’aquest patró és que 
permet accedir a la classe des de qualsevol punt del codi, d’aquesta manera es pot enviar 
un event al gestor d’estats des de qualsevol classe de la llibreria, fins i tot des d’una 
aplicació externa.  

     

«singleton»
GestorEstats

 

Figura 41.- Esquema de classes del patró Singleton 

6.3.6 .- Iterator.  

Aquest patró permet recórrer de forma seqüencial, una estructura de dades sense 
que sigui necessari conèixe’n l’estructura interna.  

En la llibreria s’utilitza repetidament l’iterador que proporciona Java que permet 
recórrer seqüencialment col·leccions d’elements. 

 

Figura 42.- Esquema de classes del patró Iterator 
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6.3.7 .- Factory method 

El patró Factory Method defineix una interfície per a crear objectes però deixa 
decidir a les subclasses quina classe instanciar. S’instancia la classe seleccionada i es 
retorna com una instancia del tipus de la classe pare. 

La llibreria proposa l’ús d’una factoria per a crear els formularis d’edició dels 
elements. En la llibreria s’utilitza un mateix formulari per a editar tots els elements i en 
aquest cas la factoria no és especialment necessària, però s’entén que una aplicació que 
utilitzi la llibreria tindrà un model de dades amb objectes molt diferents i això implicarà 
un conjunt de formularis més gran. 

«interface»
ElementDibuixableFrmPropietatsBasiques

J2SE (Java 2 Standard Edition)

jComponent

jFrame

VistaEstandard

MediadorEntornVisual

FactoriaEditor

 

Figura 43.- Esquema de classes del patró Factory Method 
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7 .- IMPLEMENTACIÓ 

Per a facilitar la implementació del sistema, s’ha decidit mantenir algunes 
convencions ja provinents del disseny en un entorn gràfic 2D. A la hora de definir el 
punt origen de coordenades s’ha pres com a convenció que correspongui a l’extrem 
esquerre superior de la vista. Això vol dir que la posició dels elements es definirà 
respecte aquest punt. 

7.1 .- DEFINICIÓ DE LES VISTES 

La vista és la part central de la llibreria, ja que és sobre ella que es pinten els 
diferents objectes. La vista estàndard implementada en la llibreria hereta de la classe 
JPanel de Java i implementa els mètodes de la interfície “Vista”.  

La classe JPanel de Java proporciona la interfície necessària per a poder 
representar els diferents elements de la llibreria.  

Per a representar els elements s’ha redefinit la funció paint de la classe JPanel 
(public void paint(Graphics g)) obtenint l’objecte Graphics. La classe Graphics 
proporciona els mètodes necessaris per a pintar sobre ell (dibuixar línia, rectangle, 
cercle, …).  

La funció paint s’executa quan el JPanel canvia alguna de les seves propietats, 
com per exemple les dimensions, de manera que per a poder visualitzar els canvis que 
es van produint en els elements a mesura que l’usuari interactua amb ells, és necessari 
cridar aquest mètode paint més sovint, per això s’ha creat un mètode “refrescar” que el 
que fa és indicar a la vista que s’ha de repintar.  

Per a proporcionar una sensació de manipulació directa dels elements és necessari 
la vista avisi cada cop que l’usuari vol interactuar amb cada un dels elements. 
Mitjançant l’implementació de les interfícies KeyListener, MouseListener, 
MouseMotionListener i MouseWheelListener es poden recollir els diferents events de 
Java. Un cop la vista recull un event l’envia al gestor d’events per a què avaluï quines 
accions cal dur a terme.  
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«interface»
Vista

VistaEstandar

«interface»
MouseListener

«interface»
MouseWheelListener «interface»

MouseMotionListener 

«interface»
KeyListener

java.awt.event

 

Figura 44.- Herències de la classe VistaEstandar 

7.2 .- SISTEMA DE PUNTS 

Al desenvolupar un sistema visual sempre és necessari donar posicions o 
coordenades als elements, especialment quan aquests elements s’han de poder moure 
dins l’entorn de treball. Per a representar posicions s’ha definit una interfície Punt que 
defineix els mètodes necessaris per representar una posició en l’entorn de dibuix. 

La llibreria disposa de diverses implementacions de la interfície Punt, segons la 
seva funcionalitat: Punt3D, PuntControlDibuix i PuntControlUnio. 

«interface»
PuntControl

PuntControlDibuix

Punt3D

«interface»
Punt

PuntControlUnio

 

Figura 45.- Estructura de punts 

La implementació Punt3D de la interfície Punt serveix per a representar posicions 
en general, per exemple posicions de pantalla, del cursor, … .  

Una altra implementació de la interfície Punt serveix per a representar els 
elements. Tot element de la llibreria es pot representar per un conjunt de punts, en 
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aquest cas PuntControlDibuix, cada element té el coneixement necessari per a saber-se 
representar mitjançant els seus punts de dibuix. Aquests punts de dibuix alhora tenen la 
funcionalitat de permetre modificar la forma de l’element, mitjançant el tractament dels 
punts de dibuix d’un element, es pot canviar les seves dimensions o posició en cas de 
polilínies o connectors. 

Analitzant més a fons com utilitzen els punts els diferents elements es pot 
observar que existeixen dos formes en funció de l’element. Els elements com el 
rectangle o l’el·lipse utilitzen el primer punt per a determinar la seva posició i el segon 
per a determinar les seves dimensions. Els elements com la polilínia, la recta o el 
polígon utilitzen els punts per a determinar la seva posició i la seva forma. 

 

Figura 46.- Punts de dibuix 

Els connectors enllacen dos elements, per a determinar en quin punt de l’element 
s’uneix el connector s’utilitzen els PuntControlUnio. Cada element té un conjunt de 
punts d’unió que identifiquen en quines posicions dins seu permet començar un 
connector a la hora de dibuixar-se.  

El connector a la hora de dibuixar-se demana a cada element quin és el punt 
d’unió més pròxim al seu anterior/següent punt. En la figura 47 es pot veure una 
representació dels punts d’unió de dos elements representats com petits quadrats verds. 
També es pot observar que el connector directe (1-4) al buscar els punts més pròxims 
agafa els punts més pròxims a l’altre element, per a fer això utilitza un punt de 
referència (dalt - esquerre). Al observar el connector quebrat, es té en compte el punt 3 a 
la hora de buscar el punt més pròxim a cada un dels elements, en aquest cas donant com 
a resultat els punt 2 i 4.  
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Figura 47.- Punts d’unió 

7.3 .- MECANISME D’ESTATS 

Els elements permeten que es realitzin un ampli ventall d’operacions sobre ells. 
Aquestes operacions sovint necessiten realitzar un conjunt de passos per a dur-se a 
terme, aquests passos s’han implementat en forma d’estats. 

Una interfície identifica els mètodes que han de tenir els diferents estats per a 
poder ser tractats externament. Un objecte Singleton s’encarrega de la gestió d’aquests 
estats, és a dir, s’encarrega de guardar l’estat actual en què es troben les operacions, 
també s’encarrega d’executar l’estat tot passant-li l’event. 

Cada estat en executar-se retorna el següent estat de l’operació. Quan l’operació 
ha finalitzat l’últim estat retorna una nova instancia de l’estat inici, també es retorna 
l’estat inici quan arriba un event que cancel·li la operació. Per a il·lustrar aquest 
funcionament s’ha realitzat el diagrama de seqüència de la figura 48. 

VistaEstandar

Usuari/programa

Realitza un event(MouseEvent evt) resoldreEvent(Vista vista, 
EventVisual event)

refrescar()

GestorEstats

Estat: estat

estatActual: Estat

executarEstat(
EventVisual event)

 

Figura 48.- Exemple d’execució d’un estat. 
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7.4 .- COLECTORS 

En tot sistema és necessari mantenir una estructura amb les dades o elements que 
cal tractar, ja sigui una base de dades, una estructura arbòria o una simple llista 
d’elements.  

S’ha implementat una interfície que defineix els mètodes que han d’implementar 
les classes que guarden col·leccions d’objectes. Aquesta interfície defineix els mètodes 
típics d’afegir element a la llista, obtenir un element, buidar la llista, o bé obtenir tots els 
elements de la llista, entre altres mètodes. 

En la llibreria s’ha realitzat diferents implementacions de la interfície Colector per 
a guardar diferents objectes i amb diferents propòsits. Les diferents implementacions de 
Colector es defineixen com objectes Singleton, accessibles des de qualsevol punt del 
codi.  

«singleton»
ColectorVistes

«singleton»
ColectorElementDibuixable

«singleton»
ColectorElementSeleccionat

«interface»
Colector

«singleton»
ColectorCapes

 

Figura 49.- Diferents implementacions de l’interfície “Colector” 

El col·lector de capes s’utilitza simplement com un acumulador d’instàncies de 
capes, de forma equivalent, el col·lector de vistes acumula les diferents instàncies de les 
vistes.  

El col·lector d’elements dibuixables acumula totes les instàncies dels elements 
dibuixables creats. A la hora de pintar els elements la vista demana els elements a 
aquest col·lector. També s’obtenen els elements dibuixables en altres punts del codi 
com per exemple per a exportar-los a diferents formats, … . 

El col·lector elements seleccionats conté els elements seleccionats en cada 
moment. Per a desseleccionar tots els elements sols cal treure tots els elements d’aquest 
col·lector, mentre que per seleccionar un element sols és necessari afegir-li, sense 
treure’l en cap moment del col·lector de dibuixables. Quan els diferents elements es 
pinten avaluen si es troben en aquesta llista per a pintar-se del seu color o del color 
d’element seleccionat.  
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En el moment d’eliminar un element dibuixable cal tenir present que s’ha de 
treure dels dos col·lectors. En eliminar una vista o una capa també és necessari treure’l 
del seu col·lector particular. 

7.5 .- PERSISTÈNCIA I EXPORTACIÓ 

En un projecte sempre és adequat poder guardar les dades per a carregar-les 
posteriorment, així com la seva visualització. La llibreria implementa dos mecanismes 
per a guardar la visualització: la serialització de Java i la traducció a una 
particularització d’XML. 

7.5.1 .- 

7.5.2 .- 

Serialitzar 

La serialització de Java permet guardar les capes i elements en un sol fitxer. En 
realitat al fitxer s’hi guarden dues llistes: la llista de capes i la llista d’elements 
dibuixables. La serialització guarda tots aquells elements que implementen la interfície 
“Serializable”, en el cas de la llibreria són els elements “Capa” i “ElementDibuixable”. 

L’aplicació test que incorpora la llibreria utilitza aquests mecanisme per a guardar 
i recuperar els objectes creats.  

XML 

La llibreria permet utilitzar l’XML com una forma per a guardar i obtenir els 
objectes. L’XML que s’ha utilitzat per a la representació dels objectes de la llibreria no 
segueix fidelment les recomanacions del W3C (World Wide Web Consortium) 
[W3C05] sobre l’estructura d’un fitxer XML. 

L’estructura XML utilitzada per a la representació dels objectes de la llibreria és 
molt simple. El fitxer XML no utilitza cap tipus de capçalera, sinó que comença 
directament guardant els objectes. Això s’ha implementat d’aquesta manera perquè 
sigui possible incloure aquesta estructura XML en un altre XML, creat externament, ben 
format. 
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<objecte>
     hola
</objecte>

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<projecte>
    <objecteExtern> 
        objecte1
    </objecteExtern>
    <objecteExtern> 
        objecte2
    </objecteExtern>

</projecte>

pseudo-XML

XML ben format

 

Figura 50.- Exemple d’integració del pseudo-XML en un XML extern 

S’ha inclòs un DTD per a validar l’estructura XML definida per a representar els 
objectes de la llibreria. 

7.5.3 .- Parser XML 

Java disposa de dos mètodes per a escriure i llegir fitxers XML, amb formes de 
funcionament bastant oposades: 

• El mètode utilitzat per SAX (Simple API for XML) es basa en anar 
llegint seqüencialment el fitxer XML i anar recuperant l’estructura a mesura 
que es necessita.  

• El mètode utilitzat per DOM (Document Objecte Model) es basa en llegir 
tot el fitxer XML i construir a memòria una estructura arbòria de nodes i fulles 
que representa el fitxer.  

Per evitar entrar en la discussió sobre quin dels dos mètodes és millor o més fàcil 
d’implementar s’ha creat un petit parser per a reconèixer l’estructura XML que utilitza 
la llibreria. Aquest parser reconeix la següent gramàtica: 

DOCUMENT  XMLTREE EOF 
XMLTREE  (NODE)+ | FULLA 
NODE  TAG_INI ATRIBUT TK_MES_GRAN XMLTREE TAG_FI 
FULLA  TK_TEXT 
TAG_INI  TK_MES_PETIT TK_IDENT 
TAG_FI  TK_TANCAR TK_IDENT TK_MES_GRAN 
ATRIBUT  TK_IDENT TK_IGUAL TK_COMETES TK_TEXT TK_COMETES 
TK_MES_GRAN  ‘>’ 
TK_TANCAR  ‘</’ 
TK_MES_PETIT  ‘<’ 
TK_COMETES  ‘”’ 
TK_IGUAL  ‘=’ 
TK_ IDENT  (LLETRA | ’_’) (LLETRA | DIGIT | ’_’ | ’.’)* 
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TK_TEXT  (~(‘<’ | ’>’ | ’”’))* 
DIGIT  ‘0’ .. ‘9’ 
LLETRA  ‘A’ .. ‘Z’ | ‘a’ .. ‘z’ 
WS  ‘ ‘ | ‘\t’ | ‘\r’ | ‘\n’ 

Per a generar el parser s’ha utilitzat l’aplicació ANTLRWorks que utilitza 
ANTLR per reconèixer el llenguatge. L’ANTLRWorks utilitza una interfície simple i 
completa que permet visualitzar els tokens i les regles amb facilitat, també permet 
visualitzar gràficament la gramàtica.  

 

Figura 51.- Algunes de les regles de la gramàtica representades en l’ANTRLWorks 

7.5.4 .- Conversió a XML 

Al compilar la gramàtica es generen dos fitxers que cal incloure en el programa, 
són el “XMLLexer.java” i el “XMLParser.java”. Per a aconseguir el reconeixement de 
la gramàtica també ha estat necessari implementar un conjunt de classes per a 
representar els nodes, atributs i fulles d’un fitxer XML, aquestes classes són XMLNode, 
XMLFulla i XMLText.  

«interface»
XMLTreeObject

XMLNode XMLFulla

XMLTextReader

XMLTextWriterXMLParser

XMLLexer

java.lang

XMLText

 

Figura 52.- Diagrama de classes dels elements XML i les classes que els utilitzen 
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La lectura d’un arxiu escrit en XML es pot realitzar utilitzant la classe 
XMLTextReader. La classe XMLTextReader és una classe d’ajuda a la lectura dels 
fitxers XML, aquesta classe obté una llista de nodes arrel a partir del path del fitxer 
XML. Un cop s’ha obtingut tots els nodes arrel, es tracta d’anar recorrent l’estructura i 
anar creant els objectes que s’hi descriuen.  

La classe XMLTextWriter és una classe d’ajuda a l’escriptura dels fitxers XML. 
L’escriptura s’ha implementat de forma molt diferent de la lectura. L’escriptura es basa 
en la idea d’anar creant una cadena amb el text en XML i llavors guardar-lo en un fitxer 
pla. XMLTextWriter conté una cadena on es va acumulant el text que contindrà el fitxer 
i una pila que facilita la creació de les etiquetes. Per a crear un fitxer XML es disposa de 
les següents funcionalitats:  

• XMLTextWriter. Constructor que inicialitza les variables. 

• obtenirDocument. Mètode que retorna el text en XML que s’ha anat 
acumulant. 

• escriureIniciElement. Donada una cadena que identifica el nom d’una 
etiqueta, aquest mètode construeix la etiqueta inici d’un node XML. També es 
guarda la cadena en la pila per a poder realitzar posteriorment l’etiqueta de 
tancament del node. 

• escriureIniciElement. Es disposa d’un segon mètode per crear etiquetes, 
funciona igual que l’anterior però a més aquest permet definir els atributs del 
node XML. Es passen els atributs mitjançant una taula de Hash que conté per 
clau de la hash el nom de l’atribut i per valor de la hash el valor de l’atribut.  

• escriureFiElement. Aquest mètode desempila l’últim nom d’etiqueta 
guardat i construeix l’etiqueta de tancament del node. 

• escriureFulla. Donat una cadena de text, escriu aquest text en forma 
d’element fulla de l’XML. 

• guardarFitxerXML. Aquest mètode guarda el text acumulat en forma de 
fitxer XML en el path especificat.  

7.5.5 .- Exportar a imatge 

En els entorns visuals és habitual permetre extreure la visualització en algun 
format d’imatge, ja sigui per a generar informes o sols per a poder obtenir una imatge 
del disseny. 
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La llibreria disposa de dos formes per a exportar a imatge la vista desitjada. La 
primera forma per exportar a imatge permet a l’usuari definir el rectangle que 
s’exportarà, el segon exporta a imatge el fragment de vista contingut entre dos punts. 

• Per a exportar a imatge permetent definir els punts inici i fi de la imatge 
es disposa d’un mètode en l’objecte mediador que primer de tot informa a 
l’usuari que és necessari que indiqui dos punts, llavors envia un event al 
sistema d’estats perquè aquest s’encarregui d’obtenir la imatge un cop l’usuari 
hagi definit les dimensions. 

       

Figura 53.- En la primera imatge s’observa en groc el rectangle que defineix el fragment 
de vista a exportar, en la segona imatge s’observa la imatge resultat 

• En cas de voler exportar a imatge el fragment de vista contingut entre dos 
punts es disposa de dos mètodes en el mediador, el primer demana el path a 
l’usuari mentre que el segon el rep per paràmetre. Els dos mètodes obtenen la 
imatge de la vista i la guarden a disc.  

La vista per la seva part el que fa és crear una imatge amb les dimensions 
definides pels dos punts, obté l’objecte Graphics de la imatge i li aplica una translació 
negativa igual al primer punt. La translació és un mètode de la classe Graphics que 
s’aplica a tota la imatge. La classe Graphics també disposa del mètode escalar i rotar 
que funcionen equivalentment a la translació.  
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8 .- INTEGRACIÓ DE LA LLIBRERIA EN UN PROJECTE 

La llibreria implementada en aquest projecte ha estat dissenyada pensant en ser la 
interfície d’aplicacions que representin els seus objectes mitjançant diagrames. La 
llibreria es distribueix en forma d’arxiu comprimit .jar. Moltes IDE de programació 
(Netbeans, Eclipse, …) disposen de les eines necessàries per a integrar fàcilment els 
arxius .jar en els projectes que es desenvolupen. 

Qualsevol projecte que utilitzi la llibreria com a interfície per a representar els 
seus objectes necessita que hi hagi una certa interacció entre l’aplicació i la llibreria i 
així mostrar els canvis produïts en el model, i viceversa. Per altra part en determinats 
casos pot ser necessari redefinir algunes parts de la llibreria perquè resolgui situacions o 
operacions de forma diferent a la que s’ha implementat en la llibreria.  

A continuació es descriuen els principals punts d’interacció entre la llibreria i els 
projecte que la integri com a interfície. 

8.1 .- CREACIÓ DE VISTES 

El primer dels punts d’interacció amb la llibreria és el mateix entorn on es 
mostren els elements, és a dir, la Vista.  

La VistaEstandar que proporciona la llibreria proporciona un entorn de 
visualització amb una àmplia interacció amb els elements i la vista mateixa. Una 
aplicació externa pot utilitzar aquesta vista, o bé definir una nova vista més 
personalitzada per a l’aplicació que s’està dissenyant.  

Una nova vista es pot crear heretant de la VistaEstandar, utilitzant o redefinint tots 
els mètodes que ja estan implementats, o bé definir una vista completament nova 
implementant la interfície Vista. 

En dissenyar una nova vista és necessari que aquesta implementi certes 
funcionalitats: 

• En refrescar la vista, també s’ha d’avisar als elements perquè es 
refresquin o repintin.  

• La vista ha de permetre obtenir l’objecte per afegir-se al formulari. En el 
cas de la vista estàndard es retorna un JScrollPane. 

• La vista s’encarrega de recollir i enviar els events que ha de resoldre el 
gestor d’estats. En cas que la vista que es dissenya no hagi de contemplar 
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certes funcionalitat, llavors la vista no ha d’enviar els events que provoquen 
aquestes funcionalitats. 

• Les seves funcionalitats particulars, com per exemple els tipus de grid 
que permet, si permet canviar el color de fons, … .  

És important afegir tota instanciació de qualsevol vista (de la llibreria o externa) 
en el col·lector de vistes, d’aquesta manera es pot refrescar tot el sistema utilitzant la 
funció del gestor de vistes que s’encarrega de refrescar totes les instàncies que conté el 
col·lector de vistes. 

8.1.1 .- Afegir una vista en un formulari 

Un cop s’ha dissenyat i implementat la vista que es vol utilitzar en l’aplicació, 
sols falta posar-la en un formulari per a poder-la visualitzar.  

La integració d’una vista en un formulari es pot resumir en un conjunt de passos a 
seguir. Abans de començar és necessari definir l’estructura que es vol donar a la 
interfície, decidir si es volen utilitzar menús, icones d’accés ràpid, … . 

El primer que cal fer és crear el formulari que contindrà la vista. Java permet 
utilitzar JDialogs i JFrames com a formularis, cada un d’ells amb unes propietats molt 
particulars. El segon pas és distribuir els diferents elements que ha de tenir el formulari, 
deixant pel final una zona on es situarà la vista.  

Situar la vista en el formulari es farà des de codi. En el constructor del formulari, 
un cop s’ha realitzat la crida als altres objectes que formen part del formulari, es 
realitzarà la inicialització de la vista. Per inicialitzar la vista primer cal crear-la utilitzant 
els paràmetres adequats segons el resultat que es vulgui obtenir. Llavors es demana a la 
vista el seu element contenidor i s’afegeix en el la zona del formulari on ha d’anar la 
vista. En cas que es tracti de la vista principal de l’aplicació, caldrà també indicar-li al 
MediadorEntornVisual, en cas de ser vistes secundàries no és necessari indicar-li. 

Per últim sols queda definir altres inicialitzacions, com per exemple crear i 
assignar el menú contextual de la vista. 

En el diagrama de seqüència de la figura 54 es mostren els passos a seguir per 
afegir la VistaEstandar en un formulari.  
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Usuari/programa

obrirFormulari()
inicialitzarComponents()

new
pantalla:VistaEstandar

test: Test

obtenirContenidor()

MediadorEntornVisual

assignarVistaActual(pantalla)

assignarMenuContextual(pm)

  pm: crearContextMenu()

 

Figura 54.- Afegir la vista estàndard en el Test 

8.2 .- ÚS DELS ELEMENTS 

En el disseny un projecte visual una de les primeres coses que es defineix són els 
elements de treball, tan la seva representació com la seva visualització. 

La llibreria proporciona un conjunt d’elements bàsics que es poden utilitzar com a 
representació visual dels objectes del model, però també permet que es puguin definir 
elements de forma externa a la llibreria, sempre i quan implementin la interfície 
“ElementDibuixable”. 

8.2.1 .- Elements existents 

La llibreria s’ha dotat de diferents elements bàsics. Aquests elements bàsics són 
els següents:  

• ElementPunt 

• ElementLinia 

• ElementRectangle 

• ElementCercle 

• ElementArc 

• ElementElipse 

• ElementSpline 

• ElementPolilinia 

• ElementPoligon 
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• ElementConnector 

• ElementSuperficieRectangle 

• ElementSuperficieCercle 

• ElementSuperficieElipse 

• ElementSuperficiePoligon 

• ElementText 

• ElementImatge 

• ElementCompost 

Un projecte extern pot utilitzar els elements de la llibreria de diferents formes. La 
forma més simple seria que els diferents elements del model de l’aplicació tinguessin 
una referència a l’objecte de la llibreria que el representa. 

ObjecteExtern

ElementRectangle

JavaDiagrammer

 

Figura 55.- Element model extern utilitzant un rectangle per visualització 

8.2.2 .- Creació de nous elements 

Una altra forma per a representar visualment un model és creant nous objectes 
visuals, amb formes més complexes o més específiques. En definir un nou element, és 
necessari que d’alguna manera implementi la interfície ElementDibuixable, ja sigui 
directament, o bé, heretant d’alguna herència de l’ElementDibuixable (ElementSimple, 
ElementRectangle, …).  

La creació d’un element que implementa directament la interfície 
ElementDibuixable implica haver de resoldre diferents aspectes de la visualització. 

El principal aspecte a resoldre en crear un nou element, és com aquest element 
utilitza els punts de dibuix per a definir la forma que es vol visualitzar. Agafant 
d’exemple qualsevol element de la llibreria podem observar que el rectangle, el cercle, 
la línia, … utilitzen dos punts per representar-se, el polígon o la polilínia utilitzen una 
llista de punts (un per cada canvi de direcció, més l’inici i el final). 
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Un altre aspecte a resoldre són els punts d’unió, on els connectors s’ajunten amb 
l’element. Els punts d’unió es guarden en forma de llista en cada element, de manera 
que dos elements diferents poden tenir diferents punts d’unió. Per altra part també cal 
tenir present que cada vegada que l’element es mogui també ha de moure els seus punts 
d’unió.  

En determinats casos és necessari poder obtenir un punt de referència de 
l’element. Un dels llocs on s’utilitza el punt de referència d’un element és quan el 
connector avalua en quin punt de l’element s’enllaça, per començar-se a pintar. Els 
elements bàsics de la llibreria retornen com a punt de referència el punt de dalt-esquerre 
del seu bounding box. 

En instanciar un element cal tenir present que per afegir l’element a la vista 
mitjançant el ratolí, cal enviar un event d’afegir element al gestor d’estats. 

Fàcilment es poden observar dos dissenys on el model utilitza elements 
implementats externament a la llibreria, mentre que és la llibreria qui s’encarrega de 
gestionar-los. 

Un primer disseny heretaria els nous elements dels elements bàsics de la llibreria, 
amb la possibilitat de redefinir sols aquells mètodes que variïn el seu funcionament 
respecte l’element del que hereten. La relació entre el model i la seva visualització pot 
ser bilateral, és a dir, el model guarda una instancia de la seva visualització i la 
visualització guarda una instancia del model. 

ObjecteExtern

ElementRectangle

JavaDiagrammer

ElementRectangleExtern

 

Figura 56.- La visualització del model hereta directament d’un element bàsic de la 
llibreria 

Un altre disseny seria creant un element visual totalment nou, sols implementant 
la interfície ElementDibuixable. En aquest disseny la relació del model i la visualització 
seria igual que en el disseny anterior.  
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ObjecteExtern

JavaDiagrammer

ElementDibuixable

ElementExtern

 

Figura 57.- La visualització del model implementa la interfície ElementDibuixable 

8.3 .- EVENTS 

Un dels punts d’interacció principals entre la llibreria i un programa extern, és el 
sistema d’events i estats. Aquest sistema tal com s’ha comentat anteriorment, defineix 
els passos que formen les diferents operacions que es poden realitzar amb els elements 
i/o l’entorn.  La llibreria s’encarrega de gestionar els events necessaris per a realitzar les 
diferents operacions i realitzar els canvis d’estat en adequats en cada cas.  

Molts dels events s’envien des de dins mateix de la llibreria, una part els envia la 
vista quan detecta que s’ha realitzat alguna operació amb el ratolí o el teclat, una altra 
part els envia el mediador quan es realitza una determinada operació. Els events també 
es poden enviar al gestor d’estats des de fora de la llibreria, sols és necessari crear-lo 
amb els paràmetres adequats i enviar-lo al gestor d’estats. 

Encara que la llibreria procuri resoldre totes les operacions, en determinats casos 
pot resultar necessari afegir nous estats. Tot nou estat ha d’implementar la interfície 
Estat de la llibreria.  

GestorEstats

gestorEstats«interface»
estat

EstatInici

estatExtern

 

Figura 58.- Definició d’un estat extern 

Cal tenir present que ni el gestor d’estats ni cap dels estats de la llibreria coneix 
els estats implementats externament a la llibreria, per tant no hi saben accedir. Llavors 
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és necessari que les operacions definides externament primer de tot assignin al gestor 
d’estats el primer estat de la operació.  

En resoldre un estat es retorna el nou estat actual al gestor d’estats, quan es 
dissenyen estats externs a la llibreria ha de succeir el mateix. En implementar un estat 
extern cal definir quin és el següent estat actual per a retornar-lo quan es finalitzi el pas 
de la operació.  

realitza operació

Aplicacio 

Usuari/programa

estat: EstatExtern
new()

gestor: GestorEstats

assignarEstat(estat)

event: EventVisual
new()

resoldreEvent(event)

executarEstat(event)

estatActual: Estat

 

Figura 59.- Exemple d’ús d’un estat extern 
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9 .- EDITOR ENTITAT/RELACIÓ 

9.1 .- CONCEPTES DE BASES DE DADES  

9.1.1 .- Conceptes del model Entitat/Relació 

9.1.1.1 .- ENTITAT 

Entitat: és un objecte o fet diferenciable del que cal guardar informació. Es 
representen com un rectangle amb el nom de l’entitat en majúscula al seu interior 

Tipus d’entitat: és un conjunt d’entitats amb uns mateixos atributs.  

• Entitat forta: és aquella entitat amb significat que té un atribut que 
l’identifica.  

• Entitat feble: entitats dels que costa trobar un atribut clau, o bé són 
entitats que part dels atributs claus poden ser d’altres entitats. Es diferencien 
gràficament de les fortes representant-se amb un rectangle doble. 

En les entitats febles apareix una dependència d’existència, de manera que una 
entitat d’un tipus d’entitat feble (entitat subordinada) depèn directament d’una entitat 
d’un tipus d’entitat forta (entitat dominant). Així és fa necessari que l’entitat forta 
existeixi per a què pugui existir la feble (però no viceversa). Per a representar aquesta 
dependència es dibuixa el rombe de la relació amb doble línia i també la línia que uneix 
el rombe amb l’entitat feble, la línia que uneix el rombe amb l’entitat forta es dibuixa en 
línia simple. 

9.1.1.2 .- ATRIBUT 

Atribut: cada una de les propietats o característiques que defineixen una entitat. Es 
representen amb una el·lipse amb el seu nom en minúscula en el seu interior (la inicial 
en majúscula), una línia les uneix a l’entitat que descriuen. 

Valor: informació d’un atribut d’una entitat concreta. 

Domini d’un atribut: són els diferents valors que es permeten per a un atribut. 

• Identificador o clau: és l’atribut o conjunt d’atributs que permeten 
identificar una entitat. Es representen subratllant el text de l’interior de 
l’el·lipse. 

• Atribut compost: és un atribut format per un conjunt de diferents atributs. 
Es representen mitjançant una jerarquia d’el·lipses, és a dir les parts de 
l’atribut estan unides a l’atribut compost. 
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• Atribut multivaluat: és un atribut que pot agafar dos o més valors 
diferents per la mateixa entitat. Es representen amb una doble el·lipse. No 
s’utilitzaran perquè el model relacional no els permet. 

• Atribut derivat: atribut que es pot calcular, que es pot deduir a partir d’un 
altre atribut. Es representen amb una el·lipse en línia discontínua.  

9.1.1.3 .- RELACIÓ 

Relació: és una associació entre diverses entitats.  

Tipus de relacions: és un conjunt de relacions del mateix tipus. Normalment els 
tipus de relacions associen dues entitats, però poden associar-ne més. Es representen 
amb un rombe amb un verb descriptiu en el seu interior, una línia uneix el rombe a totes 
les entitats de la relació. 

Atribut de la relació: és un atribut o propietat que descriu una relació. Es 
representen com els atributs de les entitats però s’uneixen al rombe de la relació. 

Grau d’una relació: és el número de tipus d’entitats que intervenen en una relació. 

Paper d’una relació: és un nom que descriu el significat de la relació. 

Restriccions del tipus de relacions: són limitacions sobre les possibles 
combinacions d’entitats que formen part de la relació. 

Cardinalitat d’assignació: especifica el número d’entitats que participen en un 
tipus de relació. Les restriccions sobre cardinalitat d’assignació poden ser: 

• 1:1 (una a una): una entitat d’un tipus d’entitat A està associada, com a 
molt, a una altra entitat de B, i viceversa.  

• 1:N (una a moltes): una entitat d’un tipus d’entitat A està associada a un 
número qualsevol d’entitats de B, però una entitat de B està associada a una 
única entitat d’A. 

• N:M (moltes a moltes): una entitat d’un tipus d’entitat A pot estar 
associada a un número qualsevol d’entitats de B i viceversa. 

Es representa posant en cada entitat el nombre d’entitats que es relacionen amb 
una unitat de l’altra. 

Restricció de participació: defineix si totes les entitats dels dos tipus d’entitats 
participen en la relació, o si només ho fan una part. 

• Participació total: totes les entitats d’un tipus d’entitat A estan 
relacionades amb alguna entitat de B. 

 73



Biblioteca per a generar diagrames i editor E/R Memòria 

•  Participació parcial: no totes les entitats de A estan relacionades amb les 
entitats de B. Per indicar que una restricció és parcial es posa un 0 juntament 
al nombre de la cardinalitat d’assignació. 

Relació recursiva o reflexiva: és la relació d’una entitat amb ella mateixa. 

Relació n-ària: és una relació entre més de dos tipus d’entitats. 

9.1.2 .- Conceptes del model relacional 

La transcripció al model relacional es basa en un conjunt de passos a seguir: 

1) Entitat forta: crear una taula i posar tots els atributs simples (multivaluats, 
derivats/calculats, compostos, …). 

2) Entitat feble: crear una taula amb una FK = FK de l’entitat que fa 
referència més un discriminador i els possibles atributs de la relació. 

3) Relacions 1-1: si un dels costats és 0 llavors la FK es posa en l’altre 
entitat, el costat que no té 0 (per evitar nulls); si la relació és una 1-1 
estricte quasi és indiferent el costat on es posi, una altra solució seria unir 
les dues taules. 

4) Relacions 1-N entre entitats fortes: en el costat N s’afegeix com a FK la 
PK del costat 1, els atributs de la relació van a la l’entitat del costat N. En 
cas de ser una relació 0,1-N (on el 0 es dóna sovint) en que hi hauria molts 
valors nuls, es pot redefinir com una relació N:M amb PK simplificable. 

5) Relacions N-M: es crea una nova taula de la relació entre les 2 entitats 
amb una PK composta de la PK de la primera entitat i la PK de la segona 
entitat, els atributs de la relació van en aquesta nova taula. 

6) Atributs multivaluats: es crea una taula per l’entitat (com en el pas 1) i una 
taula per l’atribut multivaluat amb una PK composta per la PK de l’entitat 
forta i el valor de l’atribut. 

7) Relacions n-àries: es crea la taula de cada entitat (com en el pas 1) i de la 
relació es crea una nova taula amb PK el conjunt de claus foranes de les 
taules en qüestió (sovint simplificable). 

9.2 .- ANÀLISI DE REQUERIMENTS 

L’aplicació per a generar diagrames Entitat – Relació ha de proporcionar les eines 
necessàries per a poder gestionar la llibreria, és a dir, ha de permetre que l’aplicació 
pugui realitzar funcionalitats sobre la llibreria, com per exemple refrescar les vistes, 
moure els elements creats, …. A part d’aquestes funcionalitats, l’aplicació també ha de 
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permetre realitzar les operacions específiques per a dissenyar diagrames Entitat – 
Relació. 

9.2.1 .- 

9.2.2 .- 

Requeriments de l’aplicació 

Els requeriments de l’aplicació per a realitzar diagrames Entitat-Relació inclou els 
requeriments descrits per a la llibreria. En aquesta secció s’ha decidit incloure aquells 
requeriments i funcionalitats que afecten sols al que és l’aplicació, ja que la part de la 
llibreria ja ha estat descrita en les seccions anteriors. 

R1 ) Gestionar projectes. S’ha de proporcionar els mecanismes necessaris perquè 
l’usuari pugui crear nous diagrames, guardar els diagrames creats i recuperar els 
diagrames realitzats amb anterioritat. 

R2 ) Imprimir. Una funcionalitat important és poder imprimir els resultats, per això 
l’aplicació ha de permetre enviar a l’impressora el diagrama E/R que l’usuari hagi 
realitzat.  

R3 ) Elements. L’aplicació ha de permetre crear, modificar i eliminar els elements 
necessaris per a poder dissenyar diagrames E/R. Tal com s’ha vist en l’introducció 
aquests elements són Entitats, Relacions i Atributs.  

R4 ) Propietats elements. Els elements de l’aplicació han de permetre poder-ne 
canviar les seves propietats, és a dir, poder definir per exemple que un atribut sigui 
clau primària o bé canviar el seu tipus de dades (text, numèric, …). 

R5 ) Check. El sistema ha de proporcionar un mecanisme per a poder analitzar si el 
disseny E/R realitzat és correcte.  

R6 ) Exportar a Script. L’aplicació permet obtenir un script per a una base de dades 
Oracle. Aquest script permet generar les taules, relacions i seqüències que s’han 
definit en el diagrama E/R dissenyat. 

R7 ) Exportar a informe. L’aplicació permet treure un informe del diagrama E/R 
realitzat. L’informe ha d’incloure la imatge del diagrama E/R realitzat i també la 
transcripció a relacional.  

Diagrames i fitxes de casos d’ús 

Igual que en l’anàlisi de requeriments, en els casos d’ús sols s’han observat 
aquelles funcionalitats específiques del programa per a dissenyar diagrames E/R 
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(BDDDiagrammer). Les funcionalitats de l’aplicació es poden resumir en un sol 
diagrama de casos d’ús.  

   Usuari-programador

Gestionar projectes

Exportar

Imprimir

Analitzar

Gestionar elements

Obrir

Nou

Guardar

«extends»

Crear

Eliminar

Modificar

SQL

«include»

«extends»

«extends»

«extends»

«extends»

«extends»

«extends»

«extends»

Informe HTML

Informe text pla«extends»

 

Figura 60.- Cas d’ús de l’aplicació per a dissenyar diagrames Entitat-Relació 
(BDDDiagrammer) 

Mitjançant les fitxes de casos d’ús es comenten més detalladament les diferents 
funcionalitats de l’aplicació.  

Nom del cas d'ús GESTIONAR PROJECTES 
Autor Cristina Constantins Data 09-feb-08 
Descripció Crear, guardar i obrir dissenys entitat-relació 
Actors Usuari 
Precondició L’entorn de treball ha d’estar instanciat 
Flux normal 1 .- Cas crear projecte:  

1.1 .- L’usuari indica quevol crear un projecte nou 
1.2 .- El sistema elimina tots els elements que s’hagin pogut crear 
1.3 .- Refresca la visualització perquè es mostrin els canvis 

2 .- Cas guardar un projecte 
2.1 .- Demanar on guardar el fitxer amb les dades del projecte 
2.2 .-  Un cop l’usuari ha indicat el path del fitxer, el sistema 

guarda els elements 
2.3 .- El sistema guarda les relacions entre els elements 

3 .- Cas obrir projecte: 
3.1 .- Es demana a l’usuari el projecte a obrir 
3.2 .- Es crea un nou projecte 
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3.3 .- Es carrega els elements guardats 
3.4 .- Es carrega les relacions entre els elements 

Flux alternatiu En cas que el fitxer a obrir no sigui correcte, el projecte no es 
carregarà.  

Poscondició S’ha creat un nou projecte, s’ha guardat el projecte actual o s’ha 
obert un projecte guardat anteriorment 

 

Nom del cas d'ús IMPRIMIR 
Autor Cristina Constantins Data 09-feb-08 
Descripció Imprimir l’entorn de treball i la representació de les figures 
Actors Usuari 
Precondició L’entorn de treball ha d’estar instanciat 
Flux normal 1 .- L’usuari indica que vol imprimir l’entorn gràfic 

2 .- El sistema mostra la finestra diàleg d’impressió 
3 .- S’imprimeix l’entorn de treball i es demana a cada objecte que 
també s’imprimeixin 

Flux alternatiu En cas que es vulgui imprimir un projecte sense elements, no 
s’imprimirà res. 

Poscondició S’ha imprès un document amb la representació de les figures creades
 

Nom del cas d'ús GESTIONAR ELEMENTS 
Autor Cristina Constantins Data 09-feb-08 
Descripció Crear, modificar i eliminar els elements de l’aplicació 
Actors Usuari 
Precondició L’entorn de treball ha d’estar instanciat 
Flux normal 1 .- Cas crear un element 

1.1 .- L’usuari indica que vol crear un nou element 
1.2 .- S’instancia l’element indicat 
1.3 .- S’afegeix l’element  a la llista d’elements dibuixables 
1.4 .- S’envia l’event per afegir l’element 

2 .- Cas modificar un element 
2.1 .- L’usuari indica que vol modificar les dades d’un element 
2.2 .- El sistema crea el formulari d’edició de l’element a 

actualitzar 
2.3 .- En tancar el formulari es guarden les dades modificades 

3 .- Cas eliminar un element 
3.1 .- L’usuari indica que vol eliminar un element seleccionat 
3.2 .- El sistema treu l’element de les llistes de seleccionats i 

dibuixables 
3.3 .- S’eliminen les relacions entre la vista i el model de l’element 
3.4 .- S’elimina l’element 

Flux alternatiu En cas que l’usuari cancel·li la operació d’afegir un element, 
l’element es treu de la llista d’elements dibuixables 

Poscondició El sistema té un element menys 
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Nom del cas d'ús ANALITZAR 
Autor Cristina Constantins Data 09-feb-08 
Descripció Analitzar si l’estructura d’elements és un disseny entitat-relació 

correcte 
Actors Usuari 
Precondició L’entorn de treball ha d’estar instanciat 
Flux normal 1 .- L’usuari indica que vol analitzar l’estructura d’elements 

2 .- El sistema realitza diferents comprovacions 
3 .- El sistema informa l’usuari dels errors o les alertes trobades 

Flux alternatiu  
Poscondició S’ha informat a l’usuari de les incorrectesses trobades en el 

diagrama entitat-relació dissenyat 
 

Nom del cas d'ús EXPORTAR 
Autor Cristina Constantins Data 09-feb-08 
Descripció Extreure o guardar el disseny entitat-relació en algun format text o 

gràfic 
Actors Usuari 
Precondició L’entorn de treball ha d’estar instanciat 
Flux normal 1 .- L’usuari indica que vol exportar a un dels formats permesos 

2 .- Es realitza un anàlisi del disseny Entitat-Relació 
2.1 .- Informe text pla 

2.1.1 .- El sistema demana el directori on s’ha de guardar 
l’informe 

2.1.2 .- El sistema crea un fitxer pla 
2.1.3 .- Es guarda l’estructura del projecte en format text 
2.1.4 .- Es guarden els diferents elements  
2.1.5 .- Es guarda el fitxer 

2.2 .- Informe HTML 
2.2.1 .- El sistema demana el directori on s’ha de guardar 

l’informe 
2.2.2 .- El sistema guarda una imatge del disseny entitat 

relació 
2.2.3 .- Es crea un fitxer en format HTML amb el títol del 

projecte 
2.2.4 .- Es tradueix el disseny Entitat-Relació a relacional i 

s’escriu en el fitxer 
2.2.5 .- Es guarda el fitxer a disc 

2.3 .- SQL 
2.3.1 .- El sistema demana el directori on s’ha de guardar 

l’script 
2.3.2 .- Es crea el fitxer  
2.3.3 .- Es tradueix el disseny Entitat-Relació a SQL i es 

guarda en el fitxer 
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2.3.4 .- Es guarda el fitxer a disc 
Flux alternatiu En cas d’exportar a qualsevol format, si l’anàlisi del disseny E/R 

detecta errors (no alertes) no es permetrà exportar 
Poscondició S’ha guardat un fitxer que conté la traducció del disseny E/R al 

format escollit per l’usuari 

9.3 .- ANÀLISI I DISSENY 

L’anàlisi i el disseny de les diferents classes de l’aplicació s’han realitzat una mica 
en paral·lel amb la llibreria, especialment quan la llibreria ja estava bastant definida i ja 
sols hi faltaven alguns petits punts per a deixar-la per completada.  

A continuació es comentaran les diferents classes dissenyades per a l’aplicació. 

9.3.1 .- Diagrama de classes 

L’anàlisi de classes s’ha fet pensant en una estructura MVC, on un conjunt de 
classes s’encarreguen de tot el que és la visualització de l’entorn i dels objectes, en 
aquest conjunt s’hi inclou la llibreria implementada en el projecte, un altre conjunt de 
classes representa el model d’objectes de l’aplicació i per últim unes altres classes fan 
de controladores per a mantenir la coherència i la integritat entre el model i la 
visualització.  

En la figura 61 es mostra una simplificació del diagrama de classes on es pot 
observar clarament les diferents parts del model MVC.  

javaDiagrammer

«singleton»
ControlModel

ExportarOracle

BDDVistaEstandar

«Interface»
Vista

java.awt
javax.swing

JFrameJDialog

FrmPrincipalBDDFactoriaEditor

«singleton»
ControlVisual

«Interface»
ControlProjecte

«Interface»
ElementDibuixable

ExportarRelacional

ExportarImatge

ELEMENTS

EXPORTAR

«Interface»
ObjecteModel

«Interface»
ObjecteVista

VISUALITZACIÓ

FORMULARIS

«Interface»
ObjecteFormulari

FrmEdicio

CONTROL

 

Figura 61.- Diagrama de classes inicial de l’aplicació 
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Observant en més detall en el diagrama es pot veure que s’ha dividit el diagrama 
en diferents parts:  

• Elements. Formats per el model i la seva representació visual 

• Control. Les diferents classes control s’encarreguen de la integritat en 
diferents nivells de l’aplicació.  

• Exportar. Extreure la informació del model a formats intel·ligibles.  

• Edició. Formularis per a editar les propietats dels elements del model.  

A continuació s’analitza cada una d’aquestes parts tot observant el diagrama de 
classes a més baix nivell. 

9.3.1.1 .- Vista 

S’ha definit una classe BDDVistaEstandar que hereta directament de la classe 
VistaEstandar de la llibreria. Amb aquest disseny s’aconsegueix utilitzar els mètodes i 
funcionalitats implementats en la llibreria, però amb la possibilitat de redefinir-los o 
d’implementar-ne de nous.  

javaDiagrammer

BDDVistaEstandar

VistaEstandar

«Interface»
Vista

 

Figura 62.- Diagrama de classes de la vista 

En crear-se el formulari principal primer de tot, abans de visualitzar-se, s’instancia 
la vista i s’afegeix en el panell central. 

9.3.1.2 .- Elements model 

En realitzar el resum dels conceptes de bases de dades s’ha observat la diversitat 
dels elements que el sistema ha de permetre representar. Analitzant amb més detall 
aquests elements es pot observar que les entitats fortes i febles es poden representar amb 
una mateixa classe. Una altra classe representa els atributs. La diversitat de relacions 
que permet un diagrama E/R és molt elevada, per a representar tota aquesta diversitat 
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s’ha necessitat dues classes, la primera classe és la relació en si mentre que la segona 
classe (branca) representa la unió que hi ha entre la relació i les entitats que es 
relacionen. 

Atribut

Entitat

Relacio

ColectorEntitats BrancaRelacio

«Interface»
ObjecteModel

ColectorRelacions

*

2..*

*

ColectorAtribut

ColectorRelació

 

Figura 63.- Diagrama de classes de les classes del model 

En el diagrama de classes del model es pot observar que tots els elements del 
model implementen una interfície ObjecteModel. Aquesta interfície defineix els 
mètodes bàsics necessaris per al tractament dels objectes del model. 

Al crear-se qualsevol element model, se’n guarda una instància en un col·lector.  

9.3.1.3 .- Elements vista 

Tot element del model té una visualització que permet tractar-lo de forma directa. 
En la representació i manipulació dels elements s’utilitza la llibreria implementada 
anteriorment. S’implementa una classe interfície per a definir els mètodes necessaris per 
a mantenir la integritat dels elements. 

javaDiagrammer

VistaAtributVistaEntitat

«Interface»
ObjecteVista

VistaRelacioVistaBrancaRelacio

«Interface»
ElementDibuixable

ElementRectangle ElementRombeElementConnectorElementElipse

VistaConnector

 

Figura 64.- Diagrama de classes de la visualització dels elements 
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La interacció entre els elements vista i model és directa, és a dir, tot element vista 
conté l’element model que representa i viceversa. L’atribut conté dues vistes, una per a 
representar l’element en si i una segona vista per a representar la unió de l’atribut amb 
l’entitat de la que forma part. 

Atribut

Entitat

Relacio

BrancaRelacio
VistaAtribut

VistaEntitat

VistaRelacio

VistaBrancaRelacio

*

2..*

*

VistaConnector

 

Figura 65.- Relació entre els objectes model i les seves vistes 

9.3.1.4 .- Editors i formularis 

Per entorn de treball es defineix un formulari principal on s’hi afegeix la vista 
instanciada, que serveix d’entorn de treball per a l’aplicació.  

La modificació de les propietats del model es realitza mitjançant un conjunt de 
formularis, un per a cada tipus d’element model. 

Quan un usuari demana editar un element, s’utilitza una factoria per a crear el seu 
formulari d’edició. Cada formulari conté l’element que modifica, d’on en pren les dades 
abans de visualitzar-se i les assigna en acabar les modificacions.  

AtributEntitat Relacio BrancaRelacio

«singleton»
ColectorFormularis

«Interface»
ObjecteFormulari

java.awt
javax.swing

JFrameJDialog

FrmPrincipalDlgBrancaRelacioDlgEntitat DlgAtributDlgRelacio

BDDFactoriaEditor

«Interface»
ObservadorVisualitzacio

DlgPropietatsGenerals

 

Figura 66.- Formulari principal, d’edició d’elements i de propietats generals 
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Tots els formularis instanciats es guarden en un col·lector. Per altra part, també 
s’ha implementat un objecte observador que s’avisa cada vegada que es produeix un 
canvi en el model, de manera que aquest utilitza el col·lector per a refrescar tots els 
formularis instanciats i visualitzar els canvis produïts. La classe interfície 
ObjecteFormulari defineix els mètodes necessaris per a dur a terme aquest refresc. 

9.4 .- IMPLEMENTACIÓ 

9.4.1 .- Prototipus 

L’aplicació consta d’un formulari principal que constitueix la zona de treball 
principal per a l’usuari i disposa de totes les operacions que es poden realitzar. 

En el formulari principal s’ha afegit un menú per a poder executar totes les 
operacions possibles que permet l’aplicació, també un menú d’icones que permet un 
accés immediat a aquelles funcionalitats més comuns i un arbre per a visualitzar 
ràpidament les entitats i les relacions instanciades. També s’hi ha afegit una zona per 
registrar les operacions realitzades i els possibles errors trobats durant l’execució del 
programa. 

 

Figura 67.- Disseny de la pantalla principal de l’aplicació 

9.4.2 .- Sistema de log 

S’ha implementat una classe singleton que permet mantenir un registre de totes les 
operacions que es van realitzant durant l’execució del programa. Aquest registre 
d’operacions se l’ha anomenat sistema de log. Cada vegada que s’afegeix un nou 
registre al log s’actualitza la visualització del log en el formulari principal. 
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Des del formulari principal l’usuari pot netejar l’historial de log o pot guardar-lo a 
disc. 

9.4.3 .- 

9.4.4 .- 

Anàlisi del diagrama E/R 

S’ha implementat una classe amb mètodes per a analitzar si el disseny realitzat per 
l’usuari és correcte. Aquesta classe analitza les següents coincidències: 

• Tot atribut instanciat ha d’estar connectat amb una entitat 

• Tota relació instanciada ha d’estar lligada almenys per dos branques a 
alguna entitat 

• Tota branca ha de connectar una relació i una entitat 

• En tot el disseny no hi pot haver dues entitats amb el mateix nom 

• En tot el disseny no hi pot haver dues relacions amb el mateix nom 

• Cap entitat pot tenir dos atributs amb el mateix nom 

• Cap relació pot tenir dos atributs amb el mateix nom 

• En traduir-se a relacional no es pot trobar una taula amb dues claus 
foranes amb el mateix nom 

• En traduir-se a relacional no es pot crear una clau forana respecte una 
taula en la que no s’ha definit clau primària 

• És aconsellable que totes les entitats tinguin una clau primària (Alerta) 

L’anàlisi contabilitza els error i les alertes retornant el nombre d’errors detectats, 
també mostra en el sistema de log el resultat obtingut de l’anàlisi. 

Algunes de les operacions d’exportar necessiten que l’anàlisi diagrama E/R sigui 
positiu per a poder-se realitzar. Permetre a l’usuari exportar un diagrama que no sigui 
correcte o complet pot provocar resultats inesperats, mitjançant l’anàlisi previ del 
diagrama s’intenta evitar aquestes situacions. El cas més clar està en la transcripció a 
script SQL, el programa no permet exportar a script SQL un diagrama E/R on s’han 
detectat errors.  

Exportar 

L’aplicació proporciona diferents eines per a poder exportar el diagrama a 
diferents formats. Els diferents formats en els que permet exportar o guardar són els 
següents: 

• DXF 

• XML 
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• SQL (Oracle) 

• HTML 

• Imatge 

Alguns d’aquests formats ja els proporciona la llibreria implementada 
anteriorment, com són el DXF, imatge o XML. L’exportació a SQL i a HTML s’ha 
implementat de forma particular per a l’aplicació. 

9.4.4.1 .- Exportar a SQL (Oracle) 

Per a exportar a SQL s’ha implementat una classe que s’encarrega d’anar 
recorrent els elements per a recollint-ne les propietats necessàries per a realitzar la 
transcripció.  

Els passos que es segueixen per a aconseguir l’script SQL són els següents: 

• S’inicialitza una llista on es posaran els noms de les entitats i les relacons 
n:m o n-àries, per crear els drops 

• Per cada entitat instanciada es crea l’estructura d’una taula en SQL 

. En cas de ser una entitat feble, s’afegeixen els atributs de l’entitat 
dominant a la transcripció 

. Es transcriuen els atributs de la entitat 

. Es transcriuen els atributs provinents de relacions i claus foranes 

. Es transcriu la clau primària 

. Es transcriuen les claus foranes. Les claus foranes que es 
transcriuen en les entitats són les provinents de relacions 1:1 o 1:n. 

. Es guarda el nom de l’entitat a la llista de drops 

• Per cada relació n:m o n-ària instanciada es crea l’estructura per a 
transcriure la relació a taula 

. Es transcriuen els atributs de la relació 

. Es transcriuen els atributs forans cap a cada una de les entitats que 
relaciona i les corresponents claus foranes 

. Es transcriu la clau primària de la relació com la unió de les claus 
foranes 

. Es guarda el nom de la relació a la llista de drops 

• Es creen les seqüències necessàries, provinents dels camps autonumèrics 
i els corresponents triggers per a què els camps s’omplin automàticament. Els 
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autonumèrics sols permeten increments de 1 en 1, per a canviar-ho cal fer-ho 
manualment, canviant directament el valor en l’script 

• S’insereix a l’inici de l’script, en ordre invers, un dop per a cada entitat i 
relació n:m o n-ària 

9.4.4.2 .- Exportar a relacional 

S’ha considerat que l’aplicació havia de permetre treure informes dels dissenys i 
resultats obtinguts. 

S’ha realitzat dues formes paral·leles de transcripció a relacional, una en text pla i 
una altra en HTML. El text pla s’ha utilitzat per a mostrar la transcripció a relacional en 
l’aplicació mateixa, l’HTML està pensat en treure informes de manera que es puguin 
visualitzar en qualsevol sistema. 

El mètode que s’utilitza per a transcriure el disseny E/R a text pla no difereix 
massa del que s’utilitza per a transcriure’l a HTML, tot i que per a la transcripció a text 
pla s’ha necessitat d’una nomenclatura per a representar els diferents elements. A 
continuació se’n descriuen els passos i les diferències en cada un dels llenguatges.  

• Inicialitzar la transcripció 

• Afegir el títol del projecte a la transcripció  

• En cas de transcriure a HTML es guarda la imatge del disseny E/R a disc 
i s’afegeix l’enllaç en la transcripció 

• Es transcriuen les taules a relacional 

. Transcriure la clau primària, tan si és una entitat forta com feble 

. Es transcriuen els atributs  

. Transcriure les claus foranes de l’entitat (relacions 1:1 o 1:n) 

• Es transcriuen les relacions en forma de taula (sols relacions n:m i n-
àries) 

. Es transcriuen les claus primàries i foranes de la relació. Recordar 
que la clau primària d’una relació està formada pel conjunt de claus 
foranes. 

. Es transcriuen els atributs de la relació 

• Es tanca la transcripció 

En la transcripció a text pla ha estat necessari determinar un llenguatge que 
permetés identificar clarament les taules, atributs, claus primàries i claus foranes. Per a 
representar les taules sempre s’escriuen a principi de línia i un cop escrit el nom de 
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l’entitat es posen els seus atributs entre parèntesis. Els atributs d’una entitat estan 
separats per comes. Els atributs claus s’identifiquen per un prefix que indica si es tracta 
d’una clau primària (“<PK>”) o una clau forana (“<FK>”), posant entre parèntesis els 
atributs que formen la clau. En la figura 68 es pot observar un exemple d’una 
transcripció a relacional en text pla. 

 PROJECTE: Projecte 
 
VIDEOCLUB(<PK>(CIF), Telefon); 
DVD(<PK>(Identificador), Titol, <FK>(CIF)); 
CLIENT(<PK>(NumClient), DNI, Adreça, Nom); 
 
Lloga(<PK>(<FK>(Identificador, NumClient))); 

Figura 68.- Exemple d’una transcripció a relacional en text pla 

La transcripció a HTML ha pogut realitzar-se amb una nomenclatura molt més 
pròxima al que s’ha utilitzat en la carrera, ja que HTML permet text formatat. Les taules 
s’escriuen sempre a inici de línia i un cop escrit el nom s’escriuen tots els seus atributs 
dins d’uns parèntesis separats per comes. Els atributs que formen part de la clau 
primària es representen en negreta i subratllats. Els atributs que formen part d’una clau 
forana es representen en cursiva. En la figura 69 es pot observar un exemple del resultat 
obtingut en exportar un projecte a HTML. 

PROJECTE 

 
 
VIDEOCLUB(CIF, Telefon)  
DVD(Identificador, Titol, CIF)  
CLIENT(NumClient, DNI, Adreça, Nom)  
 
Lloga(Identificador, NumClient) 

Figura 69.- Exemple d’una transcripció a HTML 
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9.4.4.3 .- Conversió a XML 

L’aplicació utilitza el format XML per a guardar i recuperar els projectes. Per una 
part es guarda la informació referent a l’entorn de treball, per una altra es guarda la 
informació referent al model i per últim la informació referent a la visualització. 

Per a poder guardar informació sobre les relacions que hi ha entre els objectes, el 
objectes es numeren. Per a realitzar aquesta operació s’ha definit una classe estàtica que 
permet enumerar cada tipus d’element. La numeració dels elements es realitza 
mitjançant un recorregut del col·lector que guarda les instàncies de l’element i va 
assignant un valor numèric a cada l’element. 

S’ha implementat una classe encarregada de muntar el fitxer XML amb tota la 
informació del projecte. A continuació es llista la informació que inclou en el fitxer. 

• El nom del projecte que s’està desenvolupant 

• Es transcriuen tots els objectes que s’han instanciat, per una banda el 
model i per altra la vista de cada objecte. Per cada element es demana que el 
model retorni la seva transcripció a XML, després es demana el mateix a la 
vista de l’element. Els elements es transcriuen en el següent ordre: 

. Entitats 

. Relacions 

. Atributs 

. Branques 

• Es guarden les unions que hi ha entre els objectes, per exemple si un 
atribut forma part d’una entitat. 

El format que s’ha seguit per a guardar la informació del projecte és el que es 
mostra en la figura 70. 

<PROJECTE> 
<NOM_PROJECTE> 
</NOM_PROJECTE> 
<OBJECTES> 

<NOM_CLASSE> 
<MODEL> 

<ATRIBUT_1> 
Valor_atribut_1 

</ATRIBUT_1> 
<ATRIBUT_2> 

Valor_atribut_2 
</ATRIBUT_2> 

</MODEL> 
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<VISTA> 
<ATRIBUT_1> 

Valor_atribut_1 
</ATRIBUT_1> 
<ATRIBUT_2> 

Valor_atribut_2 
</ATRIBUT_2> 

</VISTA> 
</NOM_CLASSE> 

</OBJECTES> 
<CONNEXIONS> 

<CONNEXIO_ATRIBUT> 
<NOM_CLASSE> 

Index_atribut 
</NOM_CLASSE> 
<NOM_CLASSE> 

Index_entitat 
</NOM_CLASSE> 

</CONNEXIO_ATRIBUT> 
<CONNEXIO_BRANCA> 

<NOM_CLASSE> 
Index_branca 

</NOM_CLASSE> 
<NOM_CLASSE> 

Index_entitat 
</NOM_CLASSE> 
<NOM_CLASSE> 

Index_relacio 
</NOM_CLASSE>

<CONNEXIO_BRANCA> 
</PROJECTE> 

Figura 70.- Exemple d’un projecte guardat en XML 

Un cop la informació ha estat guardada en format XML aquesta ha de poder ser 
recuperada, de manera que s’obtingui el projecte tal com estava en guardar-se. Per llegir 
el fitxer XML s’utilitza el parser implementat en la llibreria, tot obtenint una estructura 
de nodes i fulles que representen el fitxer. 

Es recorre l’estructura de nodes i fulles seqüencialment per anar construint els 
diferents objectes, primer es creen els objectes: entitats, atributs, relacions i branques. 
Després es relacionen els objectes instanciats, és a dir, els atributs s’enllacen a les 
entitats de les que formen part i les branques relacionen les entitats amb les relacions 
segons indica el fitxer. 
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9.5 .- EXEMPLE DEL DISSENY D’UN DIAGRAMA E/R 

La finalitat d’un disseny d’un diagrama E/R és organitzar, d’una manera senzilla i 
intuïtiva, les entitats i relacions que permetin definir una estructura de taules per guardar 
la informació d’ una aplicació. 

L’aplicació proporciona les eines necessàries per a poder realitzar un disseny E/R. 
Els passos per a realitzar un disseny amb l’aplicació es poden explicar amb un exemple. 

El primer que cal fer, lògicament, és obrir l’aplicació. Un cop oberta es poden 
observar les diferents parts i les diferents funcionalitats que proporciona. 

 

Figura 71.- Aspecte de l’aplicació 

El següent pas és dissenyar el diagrama entitat-relació. Les opcions de creació 
d’elements es poden trobar en el menú i en les icones d’accés ràpid. Mitjançant el ratolí 
es poden moure per l’entorn de dibuix. 

És recomanable començar definint les entitats primer, seguidament les relacions 
entre les entitats i les branques que uneixen les relacions amb les entitats. Els últims 
elements a situar en la pantalla és recomanable que siguin els atributs.  

 

Opcions de 
creació 
d’elements 

Figura 72.- Opcions per a crear elements 
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El següent pas és definir els elements, és a dir, definir el tipus de les entitats 
(feble/forta) i de les relacions. També definir la cardinalitat de cada una de les branques 
i les propietats de cada un dels atributs (tipus de dada, valor per defecte, …). 

Un cop el disseny està ben definit és aconsellable analitzar-lo conforme no hi hagi 
cap incoherència ni cap element desconnectat.  

 

Analitzar el 
disseny 
realitzat 

Figura 73.- Anàlisi del disseny realitzat 

Un cop està tot correcte, el següent pas és obtenir resultats del disseny realitzat. 
L’aplicació proporciona diferents formes d’obtenir resultats, un primer mètode és 
obtenir l’informe en HTML, un altre mètode és obtenir l’script SQL. En voler exportar 
a algun dels formats que permet l’aplicació es demana el directori on es vol guardar el 
fitxer resultant. Tan si es guarda el resultat de l’exportació com si es cancel·la, aquest 
resultat s’escriu en la zona d’informació de l’aplicació.  

 

Exportar a SQL i a 
informe HTML 

Figura 74.- Opcions d’exportar de l’aplicació 
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Una última funcionalitat a comentar sobre l’aplicació és l’imprimir. La 
funcionalitat d’imprimir implementada en l’aplicació no és massa evolucionada. Quan 
un usuari indica que vol imprimir el seu disseny E/R, s’analitza si el disseny realitzat és 
més ample que alt i orienta el full en concordança. Sols s’imprimeix una pàgina, de 
manera que els objectes que estan fora de la zona d’impressió no s’imprimeixen. Una 
opció en els paràmetres generals permet visualitzar la zona que s’imprimirà.  

 

Figura 75.- Zona d’impressió 

9.5.1 .- Joc de proves 

Per a realitzar un joc de proves complet de l’aplicació s’ha agafat un disseny 
d’una base de dades que tingui tot tipus d’entitats i de relacions. La base de dades a 
dissenyar és per a una immobiliària que vol guardar informació sobre els pisos que té 
per vendre. 

Primer de tot s’ha realitzat el disseny en el programa tal com s’ha explicat 
anteriorment. S’han definit les entitats necessàries per al disseny. S’han creat els 
diferents atributs i s’han relacionat amb les entitats que descriuen. També s’han definit 
les relacions entre les entitats, especificant la cardinalitat de cada relació.  
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Figura 76.- Disseny de la base de dades per una immobiliària 

Un cop completat el disseny s’ha realitzat un anàlisi per a avaluar que el disseny 
estes ben construït. Durant el procés de creació de les diferents entitats i relacions també 
s’ha anat avaluant el disseny per confirmar que no hi havia incoherències. 

Per a poder comprovar el resultat final s’ha generat un informe en HTML, 
obtenint la imatge del disseny i transcripció a relacional. 
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PROJECTE 

 

CLIENT(codi_client, nom, adresa, telefon)  

DATA(data)  

VENEDOR(codi_venedor, nom, adresa, telefon, sou, nss)  

HORA(hora_minut, data)  

PROPIETARI(codi_propietari, nom, adresa, telefon, nif)  

PIS(codi_pis, adresa, telefon, num_hab, preu, nom_zona)  

POBLACIO(nom_pobl, nombre_hab)  

CARACTERISTICA(codi_car, descripcio)  

ZONA(nom_zona, nom_pobl)  

assignacio(codi_venedor, codi_client, data) 

visita(hora_minut, codi_client, codi_pis) 

propietat(codi_propietari, codi_pis) 
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referencia(nom_zona, codi_client) 

limitrofa(nom_zona, nom_zona_2) 

satisfaccio(codi_car, codi_pis) 

Data: 20/08/08 13:24 
En la transcripció a relacional es poden observar les claus primàries en negreta i 

subratllades i les claus foranes en cusiva. 

Amb la mateixa acció d’obtenir l’informe en HTML, s’ha obtingut en la zona de 
missatges la transcripció a relacional codificat per a text pla. 

 

Figura 77.- Transcripció a relacional codificat per a text pla 

En la transcripció a relacional per a text pla es pot observar que s’ha utilitzat 
l’etiqueta <PK> per definir entre parèntesis els atributs que formen la clau primària i 
l’etiqueta <FK> per definir entre parèntesis els atributs que formen les diferents claus 
foranes. 
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L’últim pas a realitzar amb l’aplicació és obtenir l’script amb l’estructura SQL 
que permet crear les taules en una base de dades Oracle. S’ha comprovat la transcripció 
SQL obtinguda en una base de dades Oracle, versió 10g.  

DROP TABLE satisfaccio; 
DROP TABLE limitrofa; 
DROP TABLE referencia; 
DROP TABLE propietat; 
DROP TABLE visita; 
DROP TABLE assignacio; 
DROP TABLE PIS; 
DROP TABLE ZONA; 
DROP TABLE CARACTERISTICA; 
DROP TABLE POBLACIO; 
DROP TABLE PROPIETARI; 
DROP TABLE HORA; 
DROP TABLE VENEDOR; 
DROP TABLE DATA; 
DROP TABLE CLIENT; 
 
CREATE TABLE CLIENT( 
     codi_client  INTEGER DEFAULT null,  
     nom  CHAR(20) DEFAULT null,  
     adresa  CHAR(20) DEFAULT null,  
     telefon  INTEGER DEFAULT null,  
     CONSTRAINT CNSTR_PK_CLIENT PRIMARY KEY (codi_client) 
); 
CREATE TABLE DATA( 
     data  DATE DEFAULT null,  
     CONSTRAINT CNSTR_PK_DATA PRIMARY KEY (data) 
); 
CREATE TABLE VENEDOR( 
     codi_venedor  INTEGER DEFAULT null,  
     nom  CHAR(20) DEFAULT null,  
     adresa  CHAR(20) DEFAULT null,  
     telefon  INTEGER DEFAULT null,  
     sou  REAL DEFAULT null,  
     nss  CHAR(12) DEFAULT null,  
     CONSTRAINT CNSTR_PK_VENEDOR PRIMARY KEY (codi_venedor) 
); 
CREATE TABLE HORA( 
     data  DATE DEFAULT null,  
     hora_minut  DATE DEFAULT null,  
     CONSTRAINT CNSTR_PK_HORA PRIMARY KEY (hora_minut, data),  
     CONSTRAINT CNSTR_FK_Pertinensa_DATA 
      FOREIGN KEY(data) 
      REFERENCES DATA(data) 
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); 
CREATE TABLE PROPIETARI( 
     codi_propietari  INTEGER DEFAULT null,  
     nom  CHAR(30) DEFAULT null,  
     adresa  CHAR(30) DEFAULT null,  
     telefon  INTEGER DEFAULT null,  
     nif  CHAR(9) DEFAULT null,  
     CONSTRAINT CNSTR_PK_PROPIETARI PRIMARY KEY (codi_propietari) 
); 
CREATE TABLE POBLACIO( 
     nom_pobl  CHAR(20) DEFAULT null,  
     nombre_hab  INTEGER DEFAULT null,  
     CONSTRAINT CNSTR_PK_POBLACIO PRIMARY KEY (nom_pobl) 
); 
CREATE TABLE CARACTERISTICA( 
     codi_car  INTEGER DEFAULT null,  
     descripcio  CHAR(200) DEFAULT null,  
     CONSTRAINT CNSTR_PK_CARACTERISTICA PRIMARY KEY (codi_car) 
); 
CREATE TABLE ZONA( 
     nom_pobl  CHAR(20) DEFAULT null,  
     nom_zona  CHAR(20) DEFAULT null,  
     CONSTRAINT CNSTR_PK_ZONA PRIMARY KEY (nom_zona, nom_pobl),  
     CONSTRAINT CNSTR_FK_localitzacio_ZONA 
      FOREIGN KEY(nom_pobl) 
      REFERENCES POBLACIO(nom_pobl) 
); 
CREATE TABLE PIS( 
     codi_pis  INTEGER DEFAULT null,  
     adresa  CHAR(30) DEFAULT null,  
     telefon  INTEGER DEFAULT null,  
     num_hab  INTEGER DEFAULT null,  
     preu  REAL DEFAULT null,  
     nom_zona  CHAR(20) DEFAULT null,  
     CONSTRAINT CNSTR_PK_PIS PRIMARY KEY (codi_pis),  
     CONSTRAINT CNSTR_FK_situacio_PIS 
      FOREIGN KEY(nom_zona) 
      REFERENCES ZONA(nom_zona) 
); 
CREATE TABLE assignacio( 
     codi_venedor  INTEGER DEFAULT null,  
     codi_client  INTEGER DEFAULT null,  
     data  DATE DEFAULT null,  
     CONSTRAINT CNSTR_PK_assignacio PRIMARY KEY (codi_venedor, 
codi_client, data),  
     CONSTRAINT CNSTR_FK_assignacio_VENEDOR 
      FOREIGN KEY(codi_venedor) 
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      REFERENCES VENEDOR(codi_venedor),  
     CONSTRAINT CNSTR_FK_assignacio_CLIENT 
      FOREIGN KEY(codi_client) 
      REFERENCES CLIENT(codi_client),  
     CONSTRAINT CNSTR_FK_assignacio_DATA 
      FOREIGN KEY(data) 
      REFERENCES DATA(data) 
); 
 
CREATE TABLE visita( 
     hora_minut  DATE DEFAULT null,  
     codi_client  INTEGER DEFAULT null,  
     codi_pis  INTEGER DEFAULT null,  
     CONSTRAINT CNSTR_PK_visita PRIMARY KEY (hora_minut, codi_client, 
codi_pis),  
     CONSTRAINT CNSTR_FK_visita_HORA 
      FOREIGN KEY(hora_minut) 
      REFERENCES HORA(hora_minut),  
     CONSTRAINT CNSTR_FK_visita_CLIENT 
      FOREIGN KEY(codi_client) 
      REFERENCES CLIENT(codi_client),  
     CONSTRAINT CNSTR_FK_visita_PIS 
      FOREIGN KEY(codi_pis) 
      REFERENCES PIS(codi_pis) 
); 
 
CREATE TABLE propietat( 
     codi_propietari  INTEGER DEFAULT null,  
     codi_pis  INTEGER DEFAULT null,  
     CONSTRAINT CNSTR_PK_propietat PRIMARY KEY (codi_propietari, 
codi_pis),  
     CONSTRAINT CNSTR_FK_propietat_PROPIETARI 
      FOREIGN KEY(codi_propietari) 
      REFERENCES PROPIETARI(codi_propietari),  
     CONSTRAINT CNSTR_FK_propietat_PIS 
      FOREIGN KEY(codi_pis) 
      REFERENCES PIS(codi_pis) 
); 
CREATE TABLE referencia( 
     nom_zona  CHAR(20) DEFAULT null,  
     codi_client  INTEGER DEFAULT null,  
     CONSTRAINT CNSTR_PK_referencia PRIMARY KEY (nom_zona, codi_client),  
     CONSTRAINT CNSTR_FK_referencia_ZONA 
      FOREIGN KEY(nom_zona) 
      REFERENCES ZONA(nom_zona),  
     CONSTRAINT CNSTR_FK_referencia_CLIENT 
      FOREIGN KEY(codi_client) 
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      REFERENCES CLIENT(codi_client) 
); 
CREATE TABLE limitrofa( 
     nom_zona  CHAR(20) DEFAULT null,  
     nom_zona_2  CHAR(20) DEFAULT null,  
     CONSTRAINT CNSTR_PK_limitrofa PRIMARY KEY (nom_zona, nom_zona),  
     CONSTRAINT CNSTR_FK_limitrofa_ZONA 
      FOREIGN KEY(nom_zona) 
      REFERENCES ZONA(nom_zona),  
     CONSTRAINT CNSTR_FK_limitrofa_2_ZONA 
      FOREIGN KEY(nom_zona_2) 
      REFERENCES ZONA(nom_zona) 
); 
CREATE TABLE satisfaccio( 
     codi_car  INTEGER DEFAULT null,  
     codi_pis  INTEGER DEFAULT null,  
     CONSTRAINT CNSTR_PK_satisfaccio PRIMARY KEY (codi_car, codi_pis),  
     CONSTRAINT CNSTR_FK_satisfaccio_CARACTERISTICA 
      FOREIGN KEY(codi_car) 
      REFERENCES CARACTERISTICA(codi_car),  
     CONSTRAINT CNSTR_FK_satisfaccio_PIS 
      FOREIGN KEY(codi_pis) 
      REFERENCES PIS(codi_pis) 
); 
COMMIT; 
/ 

Figura 78.- Transcripció a SQL del diagrama E/R d’una immobiliària 
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10 .- CONCLUSIONS 

El present projecte tracta el disseny d’una llibreria per a facilitar el disseny 
d’aplicacions que utilitzen diagrames com a interfície d’usuari, i l’aplicació d’aquesta 
llibreria en un editor per a dissenyar diagrames Entitat-Relació. Es considera que els 
objectius del projecte s'han pogut assolir satisfactòriament.  

Una de les primeres coses que he observat durant el desenvolupament del 
projecte, és com arriba a ser d’important definir una estructura inicial ben raonada, 
senzilla i sòlida. La raó és perquè aquesta estructura és la que s’acaba utilitzant de base 
durant tot el projecte i sobre la que es construeixen totes les altres funcionalitats. 

Durant la carrera sempre s’ha donat poca importància a la interfície de les 
diferents pràctiques, però sovint una bona interfície que et permeti interactuar 
directament amb els objectes és una gran facilitat per a l’usuari. Per a obtenir una 
interfície ben estructurada i funcional es necessita destinar-hi moltes hores. 

Al inici del projecte es va plantejar una planificació, més per a marcar una pauta a 
la hora de treballar que no per a mostrar el temps que es volia dedicar a cada part. Al 
final del projecte s’ha pogut comprovar que la temporalització s’ha seguit en gran 
mesura, sols amb petites modificacions degudes a alguna part que s’ha allargat una mica 
més de l’esperat en un primer moment o a obligacions externes al projecte. 

Abans de començar a realitzar la llibreria es va realitzar una petit anàlisi d’algunes 
llibreries existents en el mercat similars a la que es volia desenvolupar. De totes les 
llibreries que es van trobat es van analitzar aquelles que destacaven per la seva 
completesa, per les valoracions que els donaven alguns usuaris o per ser utilitzades en 
programes comercials. Aquestes llibreries difereixen bastant en les operacions que 
permeten unes respecte les altres i curiosament les que proporcionen una major facilitat 
i majors prestacions es troben sota una llicència comercial.  

A l’igual que amb les llibreries també s’ha analitzat alguns programes que 
permeten dissenyar diagrames Entitat-Relació. Alguns ja es coneixien d’abans del 
projecte, com és el cas del Microsoft Access o el Dia, altres s’han descobert en realitzar 
una petita recerca, com l’Oracle Designer, el DBDesigner i altres que no s’han inclòs. 
Respecte els programes analitzats destacar que cada aplicació utilitza una nomenclatura 
diferent i sols en el cas del Dia coincideix amb la que s’utilitza en la carrera. 
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Figura 79.- Nomenclatura d’alguns dels programes analitzats 

Durant el desenvolupament de la llibreria i de l’aplicació s’ha utilitzat un conjunt 
d’eines i tècniques. Algunes d’aquestes eines, com per exemple el Netbeans o el 
Pacestar UML Diagrammer, ja s’havien utilitzat anteriorment per a realitzar petites 
aplicacions o per a dissenyar diagrames diversos durant la carrera. 

Netbeans és una IDE de programació que ofereix un ampli conjunt d’avantatges 
als programadors: incorpora el compilador de Java que utilitza la IDE; permet l’opció 
d’autocompletar el codi; disposa d’una interfície per a dissenyar entorns gràfics amb 
facilitat; disposa de debugador visual; permet “compilar” el codi estant l’aplicació que 
es desenvolupa en execució i observar els canvis sense tancar l’execució (sempre i quan 
aquests canvis no modifiquin la signatura d’algun mètode), ….  

En la fase d’anàlisi, disseny i posteriorment en la redacció de la memòria, s’ha 
utilitzat els diagrames UML per a estructurar el disseny i per a il·lustrar les parts 
desenvolupades. S’ha utilitzat el programa Pacestar UML Diagrammer per a realitzar 
els diagrames més destacats i poder-los plasmar en forma d’imatge, en la memòria o els 
annexes. 

Els elements de la llibreria es guarden en XML. XML és un llenguatge d’etiquetes 
molt utilitzat per a guardar o exportar informació entre aplicacions. En la llibreria s’ha 
implementat la possibilitat d’exportar els seus elements a XML principalment per a 
poder guardar i recuperar els objectes visuals. Aquesta traducció a XML s’ha 
implementat sense la capçalera, de manera que pugui ser inserida dins un altre fitxer 
XML directament.  

La tecnologia que s’utilitza a la hora de guardar els elements en XML és molt 
diferent de la que s’utilitza a la hora d’obrir un projecte guardat en XML. Per a guardar 
s’ha optat per a implementar una traducció directa a cadena de text, en canvi per a llegir 
els elements s’ha desenvolupat un parser que s’encarrega de llegir els tokens i construir 
un arbre de nodes i fulles. Per a construir el parser s’ha utilitzat la versió 3 de l’ANTLR 

 101



Biblioteca per a generar diagrames i editor E/R Memòria 

i l’editor ANTLRWorks. Utilitzar aquest editor ha estat un gran encert ja que ha facilitat 
les eines necessàries per a construir de forma àgil i senzilla la gramàtica que reconeix 
l’estructura dels fitxers XML. 

En la fase d’anàlisi del projecte s’han comentat els problemes i les solucions 
escollides amb Artur Juvé, un altre projectista que es troba desenvolupant un projecte 
similar. El fet de comentar el disseny de les diferents parts amb l’Artur ha estat decisiu 
per a intentar dur a terme algunes funcionalitats que a primera vista m’havien semblat 
molt complicades de programar. També ha estat molt productiu ja que d’aquesta manera 
s’han observat moltes més casuístiques i solucions que si no s’hagués disposat d’algú 
amb qui poder-ho comentar. 

En el transcurs de temps que ha durant el projecte s’ha realitzat diferents canvis en 
les especificacions i disseny d’algunes parts, el que s’anomenen iteracions. En un 
principi es va definir el cos principal de la llibreria i es va implementar, posteriorment 
es van anar definint les diferents parts i a mesura que s’anaven analitzant i dissenyant, 
també s’anaven implementant, provant a cada iteració que tot el que s’havia 
implementat fins al moment funcionés tal com estava definit.. Per a realitzar les 
diferents iteracions es va desenvolupar una petita aplicació test de forma paral·lela a la 
llibreria, que s’ha deixat com a mostra de com utilitzar els elements.  

 

Figura 80.- Pantalla principal de l’aplicació test que acompanya la llibreria 

Al realitzar la llibreria s’ha definit un conjunt d’elements i funcionalitats, per a 
poder ser utilitzats des d’una llibreria externa. En la fase d’anàlisi i disseny de les 
diferents funcionalitats s’ha observat que moltes de les funcionalitats a implementar 
permetien més d’un disseny, en el projecte s’ha hagut d’optar per un d’aquests dissenys 
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a la hora d’implementar. A continuació es descriuen diverses de les funcionalitats més 
destacades de la llibreria i del programa, i es comenta breument si s’ha observat altres 
dissenys destacables. 

• Elements 

S’ha trobat un bon disseny per a la implementació dels elements. Recordem 
que els elements estan definits per un conjunt de punts i que cada element sap 
com els ha de tractar per a poder-se dibuixar sobre la vista. Aquest disseny té 
el gran avantatge que cada element depèn només d’ell mateix a la hora de 
definir la serva forma.  

S’ha optat per a definir un element text encara que qualsevol element pot 
contenir text. Això és degut a que en un primer moment es va pensar que per a 
posar text en un element s’hauria de construir un element compost, però en 
iteracions posteriors, es va comprovar que era més pràctic que qualsevol 
element pogués contenir el seu propi text.  

• Vista 

La vista és la part principal de la llibreria perquè és qui rep la majoria de les 
accions i qui s’encarrega d’enviar-les al sistema que les ha de resoldre, per 
tant és un punt d’entrada al sistema. Això és interessant perquè la manipulació 
directa dels elements i de l’entorn de treball sempre s’inicia en la vista.  

• Mediador 

El mediador és la classe encarregada de gestionar l’entrada de les operacions 
entre el programa i la llibreria. El mediador disposa de totes les funcionalitats 
que s’han observat com a necessàries per a desenvolupar qualsevol tipus 
d’aplicació. 

• Events 

S’ha observat que el tractament dels events es pot realitzar de moltes formes 
diferents, des de que sigui la mateixa vista qui gestioni els events, com que 
s’enviïn a una classe que s’encarregui de gestionar-los, …. En el projecte s’ha 
utilitzat una classe encarregada de rebre els events i un conjunt de classes per 
a resoldre les operacions permeses en la llibreria i l’aplicació. El disseny 
utilitzat en la llibreria és un bon disseny ja que centralitza els events en un 
punt i des d’aquí es poden realitzar totes les operacions que permet la llibreria.  

• Estats 
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El sistema d’estats és un forma senzilla d’entendre i de implementar les 
diferents operacions. El disseny dut a terme en la llibreria és molt intuïtiu, ja 
que les diferents operacions s’entenen com un conjunt de passos per a arribar a 
un destí per tant es poden definir com un conjunt d’estats per on passar abans 
de tornar a l’estat inici. 

Per altra part el sistema permet utilitzar un mateix estat per a dues operacions 
diferents. Dues operacions inicialment diferents poden desencadenar en un 
mateix estat o seqüència d’estats finals.  

En cas de rebre un estat que no influeix en l’operació, es retorna ell mateix i 
aparentment sembla que en realitat no s’hagi fet res. 

• Accions 

El sistema d’accions és un de les possibles dissenys per a la opció desfer/refer. 
En un primer moment es van avaluar un conjunt de formes de com dissenyar 
aquesta opció tot i que no s’estava segur d’incloure-la en la llibreria. Es van 
considerar dissenys com el d’anar guardant a disc tot el projecte en cada 
operació que realitzi l’usuari (molt ineficient), guardant però a memòria enlloc 
de disc (poc més eficient), …. 

Es va observar que el millor disseny era una interfície que declarés els 
mètodes fer, desfer i refer, de manera que: al realitzar l’acció concreta es 
cridés al fer, el desfer per a recuperar l’estat anterior i si es volgués tornar a 
l’estat actual es cridaria al refer. Aquest sistema es va començar a implementar 
per a algunes accions de la llibreria (moure element, crear element i zoom), 
per observar el disseny en funcionament. Es va comprovar que el sistema no 
estava suficientment ben dissenyat ja que al ser l’acció qui realitzava part de 
les operacions, es perdia el fil del codi. El fet d’intentar implementar el 
sistema va ser interessant perquè es va poder definir un bon disseny per al 
sistema d’accions, encara que al final s’optés per a no implementar les 
diferents accions en aquesta primera versió de la llibreria.  

10.1 .- TREBALL FUTUR 

En l’anàlisi de requeriments s’han avaluat un ampli ventall de funcionalitats i s’ha 
definit un conjunt bàsic a implementar per a obtenir una llibreria que permeti un 
tractament simple dels elements. El mateix s’ha fet amb l’aplicació BDDDiagrammer. 
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En alguns casos s’ha implementat versions simples d’aquests requeriments, com 
és el cas de l’imprimir, deixant per a una revisió futura millorar aquestes 
implementacions. 

Les funcionalitats i requeriments que es preveu dissenyar i implementar en un 
futur immediat per a ampliar la llibreria i l’aplicació BDDDiagrammer, són les que es 
descriuen a continuació. 

• Tipus de linia 

Un conjunt d’elements estan definits per línies i implementen una interfície 
(ElementLineal). Aquests elements es representen per línies contínues sense 
possibilitat de canviar a línia de punts, discontínua o ampliar-ne el gruix. S’ha 
deixat per a futures implementacions la opció de canviar el tipus i el gruix de 
les línies. 

• Marc 

En els elements definits per superfícies es pot incloure un marc que delimiti el 
seu contorn. Aquest marc pot ser del color de l’element, diferent o bé 
transparent. A l’igual que els elements lineals també es preveu poder-ne 
canviar el tipus de línia del marc i el gruix.  

• Connectors corvats 

S’ha definit un tipus de connector utilitzant com a base la polilínia, però en 
determinats diagrames o esquemes són necessaris connectors corbats. Com ha 
estat necessari en dissenyar el diagrama d’estats que es pot observar en la 
memòria. Per a realitzar aquest tipus de connector es pot prendre com a base 
l’element spline. 

• Edició del text 

Una ampliació interessant seria permetre editar el text dels elements quan 
aquests estan seleccionats, és a dir: es selecciona un o més elements; s’escriu 
el text desitjat; els elements seleccionats mostren en el seu interior el text 
escrit. Aquesta funcionalitat aportaria un grau més en la manipulació directa 
dels elements i estalviaria als usuaris haver d’obrir el formulari d’edició per a 
canviar-ne el text.  

• Acabament dels connectors 

Una altra ampliació respecte els connectors principalment seria dotar-los de 
direcció, és a dir, poder-los finalitzar en forma de fletxa o altres formes, amb 
un cert gruix predeterminat. 
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• Selecció 

Les formes de seleccionar els elements també es poden ampliar, incloent 
l’opció per a seleccionar els mitjançant la tecla Control i el ratolí, de manera 
que en clicar sobre un element aquest es selecciona o deselecciona en funció 
de com estava anteriorment. 

• Exportar imatge 

Els formats d’exportació implementats en la llibreria són bàsics, especialment 
els formats d’imatge. Es considera necessari ampliar a altres formats com 
poden ser JPG, GIF, WMF, …  

• Imprimir 

La versió realitzada de l’opció imprimir és una forma simple que permet 
extreure per a impressora part o tot el diagrama dissenyat. La implementació 
realitzada sols permet imprimir la zona de la vista que correspon a un sol full 
de paper. Com a treball futur es considera interessant permetre imprimir el 
diagrama en diversos fulls o bé escalat de manera que càpiga dins les 
dimensions del full escollit.  

Una altra ampliació de l’imprimir és que permeti imprimir directament 
l’informe, similar al que es pot extreure en format HTML.  
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