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Annex A: XML

ANNEX A: XML

El primer dels fitxers ha estat creat amb l'ajuda de l'editor de XML de l'Eclipse i els

altres  dos  han  estat  fets  amb  l'editor  de  XML  schemas  de  l'Eclipse  que  permet

dissenyar gràficament l'estructura d'un fitxer XML.

XML de configuració de les associacions

Contingut de l'arxiu config.xml que es troba a diagramaClasses/xml de l'editor. És el

fitxer de configuració de les associacions. S'inclou la configuració d'una implementació

com a un comentari.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<associacions xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"

    xsi:noNamespaceSchemaLocation="config_schema.xsd">

    <associacio id="ASS">

        <nom>T_ASSOCIACIO</nom>

        <multiplicitat_1 defecte="*">true</multiplicitat_1>

        <multiplicitat_2 defecte="*">true</multiplicitat_2>

        <direccional_1>true</direccional_1>

        <direccional_2 icon="associacio

direccional.png">true</direccional_2>

        <qualificable>false</qualificable>

        <linia_discontinua>false</linia_discontinua>

        <classe_associacio>true</classe_associacio>

        <icona>associacio.png</icona>

    </associacio>

    <associacio id="AGR">

        <nom>T_AGREGACIO</nom>

        <multiplicitat_1 defecte="*">true</multiplicitat_1>

        <multiplicitat_2 defecte="1">true</multiplicitat_2>

        <direccional_1>true</direccional_1>

        <direccional_2>false</direccional_2>

        <qualificable>false</qualificable>

        <linia_discontinua>false</linia_discontinua>

        <classe_associacio>true</classe_associacio>

        <icona>agregacio.png</icona>

        <tot>agregacio-tot.png</tot>

    </associacio>

    <associacio id="COM">

        <nom>T_COMPOSICIO</nom>

        <multiplicitat_1 defecte="*">true</multiplicitat_1>

        <multiplicitat_2 defecte="1">true</multiplicitat_2>

        <direccional_1>true</direccional_1>

        <direccional_2>false</direccional_2>
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        <qualificable>false</qualificable>

        <linia_discontinua>false</linia_discontinua>

        <classe_associacio>true</classe_associacio>

        <icona>composicio.png</icona>

        <tot>composicio-tot.png</tot>

    </associacio>

    <associacio id="ASQ">

        <nom>T_ASSOCIACIO_QUALIFICADA</nom>

        <multiplicitat_1 defecte="1">true</multiplicitat_1>

        <multiplicitat_2 defecte="*">true</multiplicitat_2>

        <direccional_1>true</direccional_1>

        <direccional_2>true</direccional_2>

        <qualificable>true</qualificable>

        <linia_discontinua>false</linia_discontinua>

        <classe_associacio>true</classe_associacio>

        <icona>associacio qualificada.png</icona>

    </associacio>

    <associacio id="GEN">

        <nom>T_GENERALITZACIO</nom>

        <multiplicitat_1>false</multiplicitat_1>

        <multiplicitat_2>false</multiplicitat_2>

        <direccional_1>false</direccional_1>

        <direccional_2>false</direccional_2>

        <qualificable>false</qualificable>

        <linia_discontinua>false</linia_discontinua>

        <classe_associacio>false</classe_associacio>

        <icona>generalitzacio.png</icona>

        <dreta>generalitzacio-dreta.png</dreta>

        <esquerra>generalitzacio-esquerra.png</esquerra>

        <superior>generalitzacio-superior.png</superior>

        <inferior>generalitzacio-inferior.png</inferior>

    </associacio>

    <associacio id="DEP">

        <nom>T_DEPENDENCIA</nom>

        <multiplicitat_1>false</multiplicitat_1>

        <multiplicitat_2>false</multiplicitat_2>

        <direccional_1>false</direccional_1>

        <direccional_2>false</direccional_2>

        <qualificable>false</qualificable>

        <linia_discontinua>true</linia_discontinua>

        <classe_associacio>false</classe_associacio>

        <icona>dependencia.png</icona>

        <!-- Son les mateixes imatges que les fletxes de

direccionalitat -->

        <dreta>fletxa-dreta.png</dreta>

        <esquerra>fletxa-esquerra.png</esquerra>

        <superior>fletxa-superior.png</superior>

        <inferior>fletxa-inferior.png</inferior>

    </associacio>

    <!--<associacio id="IMP">

        <nom>T_GENERALITZACIO</nom>

        <multiplicitat_1>false</multiplicitat_1>
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        <multiplicitat_2>false</multiplicitat_2>

        <direccional_1>false</direccional_1>

        <direccional_2>false</direccional_2>

        <qualificable>false</qualificable>

        <linia_discontinua>true</linia_discontinua>

        <classe_associacio>false</classe_associacio>

        <icona>generalitzacio.png</icona>

        <dreta>generalitzacio-dreta.png</dreta>

        <esquerra>generalitzacio-esquerra.png</esquerra>

        <superior>generalitzacio-superior.png</superior>

        <inferior>generalitzacio-inferior.png</inferior>

    </associacio>-->

</associacions>

XML schema de la configuració de les associacions

Contingut de l'arxiu config_schema.xsd que es troba a diagramaClasses/xml de l'editor.

És la definició de l'estructura d'un arxiu de configuració d'associacions.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>Definicio de un fitxer xml per a guardar la

configuracio de les diferents associacions entre dues

classes</xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

    <xsd:element name="associacions" type="associacionsType">

        <xsd:annotation>

            <xsd:documentation>Arrel del document, conte totes les

associacions</xsd:documentation>

        </xsd:annotation>

    </xsd:element>

    <xsd:complexType name="associacionsType">

        <xsd:annotation>

            <xsd:documentation>Node de una

associacio</xsd:documentation>

        </xsd:annotation>

        <xsd:sequence>

            <xsd:element name="associacio" type="associacioType"

maxOccurs="unbounded" minOccurs="0"/>

        </xsd:sequence>

    </xsd:complexType>

    <xsd:complexType name="associacioType">

        <xsd:annotation>
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            <xsd:documentation>Tipus complex que defineix una

associacio</xsd:documentation>

        </xsd:annotation>

        <xsd:sequence>

            <xsd:element name="nom" nillable="false"

type="xsd:string">

                <xsd:annotation>

                    <xsd:documentation>Nom de la constant de la classe

Traduccio que serveix per obtenir-ne la traduccio</xsd:documentation>

                </xsd:annotation>

            </xsd:element>

            <xsd:element name="multiplicitat_1"

type="multiplicitatType">

                <xsd:annotation>

                    <xsd:documentation>Indica si es pot canviar la

multiplicitat en la primera connexio</xsd:documentation>

                </xsd:annotation>

            </xsd:element>

            <xsd:element name="multiplicitat_2"

type="multiplicitatType">

                <xsd:annotation>

                    <xsd:documentation>Indica si es pot canviar la

multiplicitat en la primera connexio</xsd:documentation>

                </xsd:annotation>

            </xsd:element>

            <xsd:element name="direccional_1" type="boolDir">

                <xsd:annotation>

                    <xsd:documentation>Indica si la primera connexio

es pot posar la fletxa de direccionalitat</xsd:documentation>

                </xsd:annotation>

            </xsd:element>

            <xsd:element name="direccional_2" type="boolDir">

                <xsd:annotation>

                    <xsd:documentation>Indica si la segona connexio es

pot posar la fletxa de direccionalitat (per a

l'associacio)</xsd:documentation>

                </xsd:annotation>

            </xsd:element>

            <xsd:element name="qualificable" type="xsd:boolean">

                <xsd:annotation>

                    <xsd:documentation> Indica si es pot qualificar

(associacio qualificada)</xsd:documentation>

                </xsd:annotation>

            </xsd:element>

            <xsd:element name="linia_discontinua" type="xsd:boolean">

                <xsd:annotation>

                    <xsd:documentation>Indica si les linies a dibuixar

han de ser continues o discontinues</xsd:documentation>

                </xsd:annotation>

            </xsd:element>

            <xsd:element name="classe_associacio" type="xsd:boolean">

                <xsd:annotation>

                    <xsd:documentation>Indica si se li pot afegir una
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classe associacio o no</xsd:documentation>

                </xsd:annotation>

            </xsd:element>

            <xsd:element name="icona" type="xsd:anyURI">

                <xsd:annotation>

                    <xsd:documentation>Nom de la imatge que es troba a

"/diagramaClasses/imatges/botons/" del boto de la barra

d'eines.</xsd:documentation>

                </xsd:annotation>

            </xsd:element>

            <xsd:choice minOccurs="0">

                <xsd:annotation>

                    <xsd:documentation>Defineix el tipus imatge que es

mostrara a la segona conexio (la de multiplicitat 2 i direccional 2)</

xsd:documentation>

                </xsd:annotation>

                <xsd:element name="tot" type="xsd:anyURI">

                    <xsd:annotation>

                        <xsd:documentation>Indica el nom de la imatge

que es troba a "/diagramaClasses/imatges/dibuix/" i/o

"/diagramaClasses/imatges/dibuix/seleccio/" que s'utilitzara en la

segona connexio sigui quina sigui la posicio al voltant d'una

classe.</xsd:documentation>

                    </xsd:annotation>

                </xsd:element>

                <xsd:sequence>

                    <xsd:element name="dreta" type="xsd:anyURI">

                        <xsd:annotation>

                            <xsd:documentation>Indica el nom de la

imatge que es troba a "/diagramaClasses/imatges/dibuix/" i/o

"/diagramaClasses/imatges/dibuix/seleccio/" que s'utilitzara en la

segona connexio quan aquesta es connecti per la dreta d'una

classe.</xsd:documentation>

                        </xsd:annotation>

                    </xsd:element>

                    <xsd:element name="esquerra" type="xsd:anyURI">

                        <xsd:annotation>

                            <xsd:documentation>Indica el nom de la

imatge que es troba a "/diagramaClasses/imatges/dibuix/" i/o

"/diagramaClasses/imatges/dibuix/seleccio/" que s'utilitzara en la

segona connexio quan aquesta es connecti per l'esquerrad'una classe.</

xsd:documentation>

                        </xsd:annotation>

                    </xsd:element>

                    <xsd:element name="superior" type="xsd:anyURI">

                        <xsd:annotation>

                            <xsd:documentation>Indica el nom de la

imatge que es troba a "/diagramaClasses/imatges/dibuix/" i/o

"/diagramaClasses/imatges/dibuix/seleccio/" que s'utilitzara en la

segona connexio quan aquesta es connecti a la part superior d'una

classe.</xsd:documentation>

                        </xsd:annotation>

                    </xsd:element>

                    <xsd:element name="inferior" type="xsd:anyURI">
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                        <xsd:annotation>

                            <xsd:documentation>Indica el nom de la

imatge que es troba a "/diagramaClasses/imatges/dibuix/" i/o

"/diagramaClasses/imatges/dibuix/seleccio/" que s'utilitzara en la

segona connexio quan aquesta es connecti a la part inferior d'una

classe.</xsd:documentation>

                        </xsd:annotation>

                    </xsd:element>

                </xsd:sequence>

            </xsd:choice>

        </xsd:sequence>

        <xsd:attribute name="id" use="required">

            <xsd:annotation>

                <xsd:documentation>Valor usat internament per a poder

construir aquesta associacio i tambe per a corregir el

diagrama</xsd:documentation>

            </xsd:annotation>

            <xsd:simpleType>

                <xsd:restriction base="xsd:ID">

                    <xsd:length value="3"/>

                    <xsd:whiteSpace value="collapse"/>

                </xsd:restriction>

            </xsd:simpleType>

        </xsd:attribute>

    </xsd:complexType>

    <xsd:complexType name="boolDir">

        <xsd:annotation>

            <xsd:documentation>Definicio de un tipus que te un atribut

icon (opcional i nomes usat si el valor del tipus es true) i un tipus

base boolean</xsd:documentation>

        </xsd:annotation>

        <xsd:simpleContent>

            <xsd:extension base="xsd:boolean">

                <xsd:attribute name="icon" type="xsd:anyURI"

use="optional">

                    <xsd:annotation>

                        <xsd:documentation>Nom de la imatge que es

troba a "/diagramaClasses/imatges/botons/" que s'usara per crear un

boto que ja posi una direccio de la barra d'eines.</xsd:documentation>

                    </xsd:annotation>

                </xsd:attribute>

            </xsd:extension>

        </xsd:simpleContent>

    </xsd:complexType>

    <xsd:complexType name="multiplicitatType">

        <xsd:annotation>

            <xsd:documentation>Definicio de tipus de les

multiplicitats.</xsd:documentation>

        </xsd:annotation>

        <xsd:simpleContent>

            <xsd:extension base="xsd:boolean">
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                <xsd:attribute name="defecte">

                    <xsd:annotation>

                        <xsd:documentation>Valor per defecte a usar en

la multiplicitat (si no n'hi ha d'haver cap posar l'atribut

buit).</xsd:documentation>

                    </xsd:annotation>

                    <xsd:simpleType>

                        <xsd:restriction base="xsd:string">

                            <xsd:enumeration value='0..1'/>

                            <xsd:enumeration value='1'/>

                            <xsd:enumeration value='*'/>

                            <xsd:enumeration value='1..*'/>

                            <xsd:enumeration value='n..m'/>

                        </xsd:restriction>

                    </xsd:simpleType>

                </xsd:attribute>

            </xsd:extension>

        </xsd:simpleContent>

    </xsd:complexType>

</xsd:schema>

XML schema de la representació d'un diagrama

Contingut de l'arxiu dibuix_schema.xsd que es troba a diagramaClasses/xml de l'editor.

És la definició de l'estructura d'una representació d'un diagrama.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<xsd:schema elementFormDefault="qualified"

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

    <xsd:element name="dibuix" type="dibuixType">

        <xsd:annotation>

            <xsd:documentation>Arrel de la

representació</xsd:documentation>

        </xsd:annotation>

    </xsd:element>

    <xsd:complexType name="dibuixType">

        <xsd:annotation>

            <xsd:documentation>Seqüencia d'elements

principal</xsd:documentation>

        </xsd:annotation>

        <xsd:sequence>

            <xsd:element name="classes" type="classesType">

                <xsd:annotation>

                    <xsd:documentation>Arrel de les classes (totes les

classes estan dintre aquest element)</xsd:documentation>
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                </xsd:annotation>

            </xsd:element>

            <xsd:element name="associacions" type="associacionsType">

                <xsd:annotation>

                    <xsd:documentation>Arrel de les associacions

(totes les associacions estan dintre aquest

element)</xsd:documentation>

                </xsd:annotation>

            </xsd:element>

            <xsd:element name="classesAssociacio"

type="classesAssociacioType">

                <xsd:annotation>

                    <xsd:documentation>Arrel de les classes associacio

(totes les classes associacio estan dintre aquest

element)</xsd:documentation>

                </xsd:annotation>

            </xsd:element>

        </xsd:sequence>

    </xsd:complexType>

    <xsd:complexType name="classesType">

        <xsd:sequence>

            <xsd:element name="classe" type="classeType"

maxOccurs="unbounded" minOccurs="0">

                <xsd:annotation>

                    <xsd:documentation>Arrel de la definició d'una

classe</xsd:documentation>

                </xsd:annotation>

            </xsd:element>

        </xsd:sequence>

    </xsd:complexType>

    <xsd:complexType name="associacionsType">

        <xsd:annotation>

            <xsd:documentation>Arrel de la definició d'una

associacio</xsd:documentation>

        </xsd:annotation>

        <xsd:sequence>

            <xsd:element name="associacio" type="associacioType"

maxOccurs="unbounded" minOccurs="0"/>

        </xsd:sequence>

    </xsd:complexType>

    <xsd:complexType name="classesAssociacioType">

        <xsd:sequence>

            <xsd:element name="classeAssociacio"

type="classeAssociacioType" maxOccurs="unbounded" minOccurs="0">

                <xsd:annotation>

                    <xsd:documentation>Arrel de la definició d'una

classe associació</xsd:documentation>

                </xsd:annotation>

            </xsd:element>

        </xsd:sequence>
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    </xsd:complexType>

    <xsd:complexType name="classeType">

        <xsd:annotation>

            <xsd:documentation>Definició d'una

classe</xsd:documentation>

        </xsd:annotation>

        <xsd:complexContent>

            <xsd:extension base="elementType">

                <xsd:sequence>

                    <xsd:element name="x" type="xsd:int">

                        <xsd:annotation>

                            <xsd:documentation>Coordenada x on esta

situada la classe</xsd:documentation>

                        </xsd:annotation>

                    </xsd:element>

                    <xsd:element name="y" type="xsd:int">

                        <xsd:annotation>

                            <xsd:documentation>Coordenada y on esta

situada la classe</xsd:documentation>

                        </xsd:annotation>

                    </xsd:element>

                    <xsd:element name="atributs" type="atributsType">

                        <xsd:annotation>

                            <xsd:documentation>Arrel de la llista

d'atributs de la classe</xsd:documentation>

                        </xsd:annotation>

                    </xsd:element>

                </xsd:sequence>

            </xsd:extension>

        </xsd:complexContent>

    </xsd:complexType>

    <xsd:complexType name="associacioType">

        <xsd:complexContent>

            <xsd:extension base="elementType">

                <xsd:sequence>

                    <xsd:element name="tipus">

                        <xsd:annotation>

                            <xsd:documentation>Tipus de l'associació</

xsd:documentation>

                        </xsd:annotation>

                        <xsd:simpleType>

                            <xsd:restriction base="xsd:string">

                                <xsd:length value="3"/>

                                <xsd:whiteSpace value="collapse"/>

                            </xsd:restriction>

                        </xsd:simpleType>

                    </xsd:element>

                    <xsd:element name="direccio">

                        <xsd:annotation>

                            <xsd:documentation>Direcció de
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l'associació</xsd:documentation>

                        </xsd:annotation>

                        <xsd:simpleType>

                            <xsd:restriction base="xsd:string">

                                <xsd:enumeration value="-"/>

                                <xsd:enumeration value="&lt;"/>

                                <xsd:enumeration value="&gt;"/>

                            </xsd:restriction>

                        </xsd:simpleType>

                    </xsd:element>

                    <xsd:element name="connexio_1"

                        type="connexioType">

                        <xsd:annotation>

                            <xsd:documentation>Informació de la

primera connexió</xsd:documentation>

                        </xsd:annotation>

                    </xsd:element>

                    <xsd:element name="connexio_2"

                        type="connexioType">

                        <xsd:annotation>

                            <xsd:documentation>Informacio de la segona

connexió</xsd:documentation>

                        </xsd:annotation>

                    </xsd:element>

                    <xsd:element name="atributs"

type="atributsAssType"

                        maxOccurs="1" minOccurs="0">

                        <xsd:annotation>

                            <xsd:documentation>Llista d'atributs

(només si és d'un tipus d'associació qualificada)</xsd:documentation>

                        </xsd:annotation>

                    </xsd:element>

                </xsd:sequence>

            </xsd:extension>

        </xsd:complexContent>

    </xsd:complexType>

    <xsd:complexType name="classeAssociacioType">

        <xsd:complexContent>

            <xsd:extension base="elementType">

                <xsd:sequence>

                    <xsd:element name="associacio" type="idType">

                        <xsd:annotation>

                            <xsd:documentation>Referéncia a

l'associació connectada</xsd:documentation>

                        </xsd:annotation>

                    </xsd:element>

                    <xsd:element name="classe" type="idType">

                        <xsd:annotation>

                            <xsd:documentation>Referéncia a la classe

connectada</xsd:documentation>

                        </xsd:annotation>
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                    </xsd:element>

                    <xsd:element name="connexio"

                        type="connexioValsType">

                        <xsd:annotation>

                            <xsd:documentation>Número de connexió de

la classe</xsd:documentation>

                        </xsd:annotation>

                    </xsd:element>

                </xsd:sequence>

            </xsd:extension>

        </xsd:complexContent>

    </xsd:complexType>

    <xsd:complexType name="atributsType">

        <xsd:annotation>

            <xsd:documentation>Seqüécia d'atributs de la

classe</xsd:documentation>

        </xsd:annotation>

        <xsd:sequence>

            <xsd:element name="atribut" type="atributType"

maxOccurs="unbounded" minOccurs="0"/>

        </xsd:sequence>

    </xsd:complexType>

    <xsd:complexType name="atributType">

        <xsd:annotation>

            <xsd:documentation>Definició d'un únic

atribut</xsd:documentation>

        </xsd:annotation>

        <xsd:simpleContent>

            <xsd:extension base="xsd:string">

                <xsd:attribute name="tipus" use="required">

                    <xsd:annotation>

                        <xsd:documentation>Indica si l'atribut esta

definit per l'usuari o és un atribut del problema</xsd:documentation>

                    </xsd:annotation>

                    <xsd:simpleType>

                        <xsd:restriction base="xsd:string">

                            <xsd:enumeration value="user"/>

                            <xsd:enumeration value="prof"/>

                        </xsd:restriction>

                    </xsd:simpleType>

                </xsd:attribute>

                <xsd:attribute name="esID" type="xsd:boolean"

use="required">

                    <xsd:annotation>

                        <xsd:documentation>Indica si l'atribut és clau

o no</xsd:documentation>

                    </xsd:annotation>

                </xsd:attribute>

            </xsd:extension>

        </xsd:simpleContent>
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    </xsd:complexType>

    <xsd:complexType name="connexioType">

        <xsd:sequence>

            <xsd:element name="classe" type="idType">

                <xsd:annotation>

                    <xsd:documentation>Id de la classe a la que esta

connectada</xsd:documentation>

                </xsd:annotation>

            </xsd:element>

            <xsd:element name="connexio" type="connexioValsType">

                <xsd:annotation>

                    <xsd:documentation>Número de connexió on esta

connectada</xsd:documentation>

                </xsd:annotation>

            </xsd:element>

            <xsd:element name="multiplicitat" maxOccurs="1"

minOccurs="0">

                <xsd:annotation>

                    <xsd:documentation>Multiplicitat de la connexió

(només si és posible modificar-la)</xsd:documentation>

                </xsd:annotation>

                <xsd:simpleType>

                    <xsd:restriction base="xsd:string">

                        <xsd:enumeration value="0..1"/>

                        <xsd:enumeration value="1"/>

                        <xsd:enumeration value="*"/>

                        <xsd:enumeration value="1..*"/>

                        <xsd:enumeration value="n..m"/>

                    </xsd:restriction>

                </xsd:simpleType>

            </xsd:element>

        </xsd:sequence>

    </xsd:complexType>

    <xsd:complexType name="atributsAssType">

        <xsd:sequence>

            <xsd:element name="atribut" type="xsd:string"

maxOccurs="unbounded" minOccurs="1">

                <xsd:annotation>

                    <xsd:documentation>Atribut, si és una associació

qualificable</xsd:documentation>

                </xsd:annotation>

            </xsd:element>

        </xsd:sequence>

    </xsd:complexType>

    <xsd:simpleType name="connexioValsType">

        <xsd:restriction base="xsd:int">

            <xsd:minInclusive value="0"/>

            <xsd:maxInclusive value="9"/>

        </xsd:restriction>
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    </xsd:simpleType>

    <xsd:simpleType name="idType">

        <xsd:restriction base="xsd:positiveInteger"/>

    </xsd:simpleType>

    <xsd:complexType name="elementType">

        <xsd:attribute name="id" use="required" type="idType">

            <xsd:annotation>

                <xsd:documentation>Id de la classe, ha de ser únic

entre tots els elements</xsd:documentation>

            </xsd:annotation>

        </xsd:attribute>

        <xsd:attribute name="nom" type="xsd:string" use="required">

            <xsd:annotation>

                <xsd:documentation>Nom de la

classe</xsd:documentation>

            </xsd:annotation>

        </xsd:attribute>

    </xsd:complexType>

</xsd:schema>
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ANNEX B: DOCUMENTACIÓ DEL CODI FONT DE
L'EDITOR

Documentació extreta mitjançant el Doxygen del codi font de l'editor de diagrames de

classes. En els textos d'aquest apartat hi falten accents i altres símbols (com ç), no hi

són perquè no és recomanable usar aquest caràcters en fitxers de codi font, ja que sinó

poden aparèixer problemes en obrir el fitxer en un sistema operatiu diferent a l'usat en

crear-lo.

Índex de Classes
Aquestes  són les  classes,  estructures,  unions i  interfícies  acompanyades amb breus

descripcions:

diagramaClasses.AbstractCanvas  (Canvas que al  dibuixar  el  seu contingut  usa un doble
buffer per tal que no es vegi parpallejar la imatge) ..............................................................18

diagramaClasses.AppletClasses  (Classe  base  de  l'applet,  inicialitza  l'Applet  llegint  els
parametres i creant el objectes necesaris) ...........................................................................20

diagramaClasses.AssociacioBase (Classe de la que deriven totes les associacions) ...........23

diagramaClasses.AssociacioDosClasses (Associacio entre dues classes generica) .............25

diagramaClasses.Atribuible  (Interficie amb els  metodes a implementar  per els  objectes
que han de contenir atributs) ...............................................................................................36

diagramaClasses.Atribut  (Classe  que  conte  la  informacio  d'un  atribut  d'una  classe  o
associacio qualificada) ..........................................................................................................38

diagramaClasses.Classe (Classe que defineix una classe) ....................................................40

diagramaClasses.ClasseAssociacio (Classe que defineix una classe associacio) .................51

diagramaClasses.ConfigAssociacions  (Classe que a partir  d'una URL a un fitxer xml que
compleix l'schema diagramaClasses/xml/associacions_schema.xsd crea una configuracio de
les associacions a dibuixar) ...................................................................................................54

diagramaClasses.ConjuntElements  (Conte  els  elements  que  formen  un  diagrama  de
classes) ..................................................................................................................................57

diagramaClasses.ConjuntElements.ConjuntElements.AuxiliarAtributs (Classe privada per a
facilitar trobar els atributs usats en reconstruir l'estructura) ...............................................67

diagramaClasses.ConjuntElements.ConjuntElements.ConnexioType  (Classe privada per a
obtenir les dades d'una conneccio d'una associacio) ...........................................................69

diagramaClasses.diagramaClasses.Traduccio  (Classe  per  a  facilitar  la  traduccio  dels
elements a un altre idioma i per poder definir la traduccio de les associacions configurades)
................................................................................................................................................70

diagramaClasses.diagramaClasses.XMLauxiliar (Metodes comuns usats en llegir dades des
de xml) ...................................................................................................................................74

diagramaClasses.Element (Classe d'on deriven els objectes dibuixables ) ..........................76
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diagramaClasses.ImagePack (Classe auxiliar per a facilitar l'us de imatges en els diferents
costats d'una classe) .............................................................................................................82

diagramaClasses.InfoAssociacio (Informacio d'un tipus d'associacio entre dues classes) ..85

diagramaClasses.IntAux  (Classe usada en els llocs  on es necessita un parametre int de
sortida o entrada/sortida) .....................................................................................................94

javax.swing.JApplet  .............................................................................................................94

diagramaClasses.MyCanvas (Classe que conte gran part del codi base del canvas principal
(els events estan a la classe Principal)) .................................................................................95

diagramaClasses.ParellaImatges  (Classe  que  controla  la  imatge  normal  i  la  imatge
seleccionada en les associacions) .........................................................................................99

diagramaClasses.PetitCanvas (Classe que conte el codi del canvas de la miniatura) ........100

diagramaClasses.PetitCanvas.PetitCanvas.PetitMouseListener  (Classe  que  conte  el
tractament dels events dels botons de la rata sobre el canvas petit) ................................104

diagramaClasses.PetitCanvas.PetitCanvas.PetitMouseMotionListener (Classe que conte el
tractament els events de moure la rata sobre el canvas petit) ...........................................104

diagramaClasses.PetitCanvas.PetitCanvas.PetitMouseWheelListener  (Classe que conte el
tractament de l'event de girar la roda de la rata sobre el canvas petit) .............................105

diagramaClasses.Principal  (Classe que conte el codi de creacio de la finestra principal de
l'applet) ...............................................................................................................................105

diagramaClasses.Principal.Principal.ActionListenerImpl  (Implementacio  d'ActionListener
per a personalitzar-lo per als botons de creacio (per tal que puguin indicar de quin tipus
son i la navegacio inicial)) ...................................................................................................129

diagramaClasses.Principal.Principal.CBInfoAssociacioObject (Objecte usat per a guardar la
informacio  de  diferents  tipus  d'associacions  (InfoAssociacio)  i  poder  mostrar-la  en  el
JComboBox d'escullir tipus de la pestanya d'edicio d'associacions) ..................................130

diagramaClasses.Principal.Principal.CBStringIntObject  (Classe  usada  per  a  guardar  la
informacio a mostrar en els desplegables de classes i associacions del panel d'associacions i
el panel de classes associacio) ............................................................................................131

diagramaClasses.Principal.Principal.ListModelAtribut  (Implementacio  d'un  ListModel
d'atributs per a mostrar-los en JLists) .................................................................................132

diagramaClasses.VectorAtributs  (Implementacio de la inteficie Atribuible per a tenir una
classe per controlar les atributs de les classes i associacions qualificables) ......................134

Documentació de l'Espai de Noms
Paquet diagramaClasses
diagramaClasses
class AbstractCanvas

Canvas  que  al  dibuixar  el  seu  contingut  usa  un  doble  buffer  per  tal  que  no  es  vegi

parpallejar la imatge. 

class AppletClasses

Classe base  de  l'applet,  inicialitza  l'Applet  llegint  els  parametres  i  creant  el  objectes

necesaris. 

class AssociacioBase

Classe de la que deriven totes les associacions. 

17



Annex B: Documentació del codi font de l'Editor

class AssociacioDosClasses

Associacio entre dues classes generica. 

interface Atribuible

Interficie amb els metodes a implementar per els objectes que han de contenir atributs. 

class Atribut

Classe que conte la informacio d'un atribut d'una classe o associacio qualificada. 

class Classe

Classe que defineix una classe. 

class ClasseAssociacio

Classe que defineix una classe associacio. 

class ConfigAssociacions

Classe que a partir d'una URL a un fitxer xml que compleix l'schema diagramaClasses/xml/

associacions_schema.xsd crea una configuracio de les associacions a dibuixar. 

class ConjuntElements

Conte els elements que formen un diagrama de classes. 

class Element

Classe d'on deriven els objectes dibuixables. 

class ImagePack

Classe auxiliar per a facilitar l'us de imatges en els diferents costats d'una classe. 

class InfoAssociacio

Informacio d'un tipus d'associacio entre dues classes. 

class IntAux

Classe usada en els llocs on es necessita un parametre int de sortida o entrada/sortida. 

class MyCanvas

Classe que conte gran part del codi base del canvas principal (els events estan a la classe

Principal). 

class ParellaImatges

Classe que controla la imatge normal i la imatge seleccionada en les associacions. 

class PetitCanvas

Classe que conte el codi del canvas de la miniatura. 

class Principal

Classe que conte el codi de creacio de la finestra principal de l'applet. 

class Traduccio

Classe per a facilitar la traduccio dels elements a un altre idioma i per poder definir la

traduccio de les associacions configurades. 

class VectorAtributs

Implementacio de la inteficie Atribuible per a tenir una classe per controlar les atributs de

les classes i associacions qualificables. 

class XMLauxiliar

Metodes comuns usats en llegir dades des de xml. 

Documentació de les Classes
Referència de la Classe diagramaClasses.AbstractCanvas
Canvas que al dibuixar el seu contingut usa un doble buffer per tal que no es vegi parpallejar la
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imatge. 

Diagrama d'Herència per a diagramaClasses.AbstractCanvas:
 

Mètodes públics
AbstractCanvas ()

Construeix un nou objecte (nomes per ser cridat des dels constructors de les subclasses. 

void update (Graphics g)

Actualitza el canvas. 

Atributs Privats
Image OSC

Imatge on es dibuixa abans de dibuixar sobre el canvas. 

int widthOfOSC

Amplada de OSC. 

int heightOfOSC

Altura de OSC. 

Atributs Privats Estàtics
static final long serialVersionUID = -5949422350306842733L

Valor aleatori generat per l'Eclipse. 

Descripció Detallada
Canvas que al dibuixar el seu contingut usa un doble buffer per tal que no es vegi parpallejar la
imatge. 

Autor:

zeysoft 

Documentació del Constructor i el Destructor
diagramaClasses.AbstractCanvas.AbstractCanvas ()

Construeix un nou objecte (nomes per ser cridat des dels constructors de les subclasses. 

Documentació de les Funcions Membre
void diagramaClasses.AbstractCanvas.update (Graphics g)

Actualitza el canvas. 

Documentació de les Dades Membre
int diagramaClasses.AbstractCanvas.heightOfOSC [private]

Altura de OSC. 
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Image diagramaClasses.AbstractCanvas.OSC [private]

Imatge on es dibuixa abans de dibuixar sobre el canvas. 

final long diagramaClasses.AbstractCanvas.serialVersionUID =

-5949422350306842733L [static, private]

Valor aleatori generat per l'Eclipse. 

Reimplementat  a  diagramaClasses.MyCanvas (p.98)  i  diagramaClasses.PetitCanvas

(p.103).

int diagramaClasses.AbstractCanvas.widthOfOSC [private]

Amplada de OSC. 

La documentació d'aquesta classe es va generar a partir del següent fitxer:

AbstractCanvas.java

Referència de la Classe diagramaClasses.AppletClasses
Classe base de l'applet, inicialitza l'Applet llegint els parametres i creant el objectes necesaris. 

Diagrama d'Herència per a diagramaClasses.AppletClasses: 

Mètodes públics
void init ()

Inicialitza l'applet. 

String getCadenaCorrecio ()

Obte la cadena de correccio del dibuix que hi ha actualment a l'applet. 

String getCadenaDibuix ()

Obte la cadena de caracters amb la informacio per a regenerar el dibuix. 

void setCadenaDibuix (String c)

Canvia el dibuix actual per el que esta definit en el parametre. 

String getAtributs ()

Obte  tots  els  atributs  (usats  o  no,  inclosos  els  definits  per  l'usuari)  que  existeixen

actualment a l'estructura. 

void setAtributs (String s)

Canvia els atributs actuals per els passats en el parametre. 

Atributs Públics Estàtics
static ConfigAssociacions configAss

Objecte de l'applet que conte la configuracio de les associacions. 

static ConjuntElements conjElem

ConjuntElements que conte l'estructura de dades de l'applet. 
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static Vector< Atribut > atributs

Vector d'atributs del problema. 

Mètodes Privats
void setAtributsAux (String s)

Fa el mateix que setAtributs(String) pero sense comprovar res. 

Atributs Privats
Principal principal

Pantalla principal de l'applet. 

boolean professor

Indica si l'applet esta carregat per a usar-lo un professor o un alumne. 

boolean edicio

Indica si s'ha de permetre editar o no. 

Atributs Privats Estàtics
static final long serialVersionUID = -3319036909083061283L

Valor aleatori generat per l'Eclipse. 

static final String configURL = "/diagramaClasses/xml/config.xml"

Direccio on es troba el fitxer de configuracio de les associacions. 

Descripció Detallada
Classe base de l'applet, inicialitza l'Applet llegint els parametres i creant el objectes necesaris. 

Autor:

zeysoft 

Documentació de les Funcions Membre
String diagramaClasses.AppletClasses.getAtributs ()

Obte  tots  els  atributs  (usats  o  no,  inclosos  els  definits  per  l'usuari)  que  existeixen
actualment a l'estructura. 

Retorna:

tots els atributs (usats o no, inclosos els definits per l'usuari) que existeixen actualment
a l'estructura. Es retornen separats per coma. 

String diagramaClasses.AppletClasses.getCadenaCorrecio ()

Obte la cadena de correccio del dibuix que hi ha actualment a l'applet. 

Retorna:

la cadena de correccio del dibuix. 

String diagramaClasses.AppletClasses.getCadenaDibuix ()

Obte la cadena de caracters amb la informacio per a regenerar el dibuix. 

Retorna:

la  cadena  que  representa  el  dibuix  (un  document  xml  amb  schema
diagramaClasses/xml/dibuix_schema.xsd). 

void diagramaClasses.AppletClasses.init ()
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Inicialitza l'applet. 

Es creen els objectes statics que guarden l'estructura i els atributs de problema. Tambe
llegeix els parametres de l'applet. 

void diagramaClasses.AppletClasses.setAtributs (String s)

Canvia els atributs actuals per els passats en el parametre. 

Si hi ha atributs anteriors usats, seran eliminats dels seus repectius elements. 

Paràmetres:

s nous atributs que han de sustituir els anterior. Han d'estar separats per coma. Si hi ha
espais en blanc a l'inici o fi d'un nom d'atribut sera eliminat. 

void diagramaClasses.AppletClasses.setAtributsAux (String s) [private]

Fa el mateix que setAtributs(String) pero sense comprovar res. 

Paràmetres:

s el parametre de setAtributs(String) 

Mireu també:

setAtributs(String) 

void diagramaClasses.AppletClasses.setCadenaDibuix (String c)

Canvia el dibuix actual per el que esta definit en el parametre. 

Paràmetres:

c cadena que conte el nou dibuix. 

Documentació de les Dades Membre
Vector<Atribut> diagramaClasses.AppletClasses.atributs [static]

Vector d'atributs del problema. 

ConfigAssociacions diagramaClasses.AppletClasses.configAss [static]

Objecte de l'applet que conte la configuracio de les associacions. 

final String diagramaClasses.AppletClasses.configURL =

"/diagramaClasses/xml/config.xml" [static, private]

Direccio on es troba el fitxer de configuracio de les associacions. 

ConjuntElements diagramaClasses.AppletClasses.conjElem [static]

ConjuntElements que conte l'estructura de dades de l'applet. 

boolean diagramaClasses.AppletClasses.edicio [private]

Indica si s'ha de permetre editar o no. 

Principal diagramaClasses.AppletClasses.principal [private]

Pantalla principal de l'applet. 

boolean diagramaClasses.AppletClasses.professor [private]

Indica si l'applet esta carregat per a usar-lo un professor o un alumne. 
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final long diagramaClasses.AppletClasses.serialVersionUID = -3319036909083061283L
[static, private]

Valor aleatori generat per l'Eclipse. 

La documentació d'aquesta classe es va generar a partir del següent fitxer:

AppletClasses.java

Referència de la Classe diagramaClasses.AssociacioBase
Classe de la que deriven totes les associacions. 

Diagrama d'Herència per a diagramaClasses.AssociacioBase:

Mètodes Protegits
AssociacioBase ()

Constructor sense parametres. 

AssociacioBase (int codi, String nom)

Crea una associacio base amb el codi i nom indicats als parametres. 

void dibuixar (Point origen, Point desti, Graphics2D g, float zoom, boolean discontinua)

Dibuixa una linia entre origen i desti. 

void dibuixarNom (Graphics2D g, float zoom)

Dibuixa  el  nom de  l'associacio  en funcio  de  la  posicio  indicada  al  punt  base  definit  a

Element. 

Mètodes Protegits Estàtics
static void dibuixaLinia (Graphics2D g, int x, int y, int x1, int y1, boolean discontinua)

Dibuixa una linia entre el punt (x, y) i el punt (x1, y1) sobre g. 

static void liniaDiscontinua (Graphics2D g, int x, int y, int x1, int y1)

Dibuixa una linia discontinua entre els punts (x,y) i (x1,y1) sobre el graphic g. 

Descripció Detallada
Classe de la que deriven totes les associacions. 

Conte  metodes  de  dibuix  comunes  a  les  seves  subclasses.  En  aquesta  classe  i  les  seves
subclasses (si no es defineix diferent), la zona seleccionable correspont a la zona on es mostra
el nom de l'associacio. El punt base es el vertex superior esquerra del requadre que envolta el
nom.

Autor:

zeysoft 
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Documentació del Constructor i el Destructor
diagramaClasses.AssociacioBase.AssociacioBase () [protected]

Constructor sense parametres. 

Nomes esta definit perque les subclasses punguin cridar el constructor sense parametre
d'Element. 

diagramaClasses.AssociacioBase.AssociacioBase (int codi,   String nom)

[protected]

Crea una associacio base amb el codi i nom indicats als parametres. 

Nomes  esta  definit  perque  les  subclasses  punguin  cridar  el  constructor  amb  dos
parametres d'Element. 

Paràmetres:

codi codi del nova associacio. 

nom nom del nova associacio. 

Documentació de les Funcions Membre
static void diagramaClasses.AssociacioBase.dibuixaLinia (Graphics2D g,   int x,   int y,

int x1,   int y1,   boolean discontinua) [static, protected]

Dibuixa una linia entre el punt (x, y) i el punt (x1, y1) sobre g. 

La linia pot ser discontinua o continua segons l'ultim parametre. 

Paràmetres:

g Graphics2D sobre el que s'ha de dibuixar. 

x coordenada x del punt d'origen de la linia. 

y coordenada Y del punt d'origen de la linia. 

x1 coordenada x del punt de desti de la linia. 

y1 coordenada x del punt de desti de la linia. 

discontinua si es true indica que s'ha de dibuixar una linia. discontinua i si es fals una
linia continua. 

void diagramaClasses.AssociacioBase.dibuixar (Point origen,   Point desti,

Graphics2D g,   float zoom,   boolean discontinua) [protected]

Dibuixa una linia entre origen i desti. 

Tambe dibuixa el nom de l'associcio. 

Paràmetres:

origen punt d'origen de la linia. 

desti punt de desti de la linia. 

g Graphics2D sobre el qual s'ha de dibuixar. 

zoom zoom aplicat a la linia. 

discontinua indica si la linia ha de ser discontinua o no. 

void diagramaClasses.AssociacioBase.dibuixarNom (Graphics2D g,   float zoom)
[protected]

Dibuixa  el  nom  de  l'associacio  en  funcio  de  la  posicio  indicada  al  punt  base  definit  a
Element. 

El punt base a d'estar definit abans de cridar-lo. 

Paràmetres:
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g Graphics2D sobre el que s'ha de dibuixar. 

zoom zoom aplicat al nom. 

static void diagramaClasses.AssociacioBase.liniaDiscontinua (Graphics2D g,   int x,

int y,   int x1,   int y1) [static, protected]

Dibuixa una linia discontinua entre els punts (x,y) i (x1,y1) sobre el graphic g. 

Paràmetres:

g Graphics2D on es s'ha de dibuixar la linia discontinua no pot ser nul. 

x coordenada x d'origen de la linia discontinua. 

y coordenada y d'origen de la linia discontinua. 

x1 coordenada x de desti de la linia discontinua. 

y1 coordenada y de desti de la linia discontinua. 

La documentació d'aquesta classe es va generar a partir del següent fitxer:

AssociacioBase.java

Referència de la Classe
diagramaClasses.AssociacioDosClasses
Associacio entre dues classes generica. 

Diagrama d'Herència per a diagramaClasses.AssociacioDosClasses:

Mètodes públics
AssociacioDosClasses (InfoAssociacio ia)

Crea una associacio amb el tipus definit en el parametre. 

AssociacioDosClasses (int codi, String nom, InfoAssociacio ia)

Crea una associacio amb el codi, nom i tipus definits en els parametres. 

void setTipus (InfoAssociacio ia)

Canvia  el  tipus  de  l'associacio,  solucionant  els  posibles  problemes  de  de  multiplicitat  i

navegacio. 

void setNavegacio (int val)

Canvia la navegacio (nomes si la nova navegacio es valida). 

int getNavegacio ()

Obte la navegacio actual. 

int getMultiplicitat1 ()

Obte la multiplicitat actual en la connexio 1. 

void setMultiplicitat1 (int multi)

Es canvia la multiplicitat de la connexio 2 nomes si el valor es valid. 
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int getMultiplicitat2 ()

Obte la multiplicitat actual en la connexio 1. 

void setMultiplicitat2 (int multi)

Es canvia la multiplicitat de la connexio 2 nomes si el valor es valid. 

int getCodiClasse1 ()

Obte el codi de la classe de la connexio 1. 

int getConnexio1 ()

Obte la coonexio de la classe ocupada per la primera connexio de l'associacio. 

void setClasse1 (int codiClasse, int connexio)

Canvia la Classe i la connexio de la connexio 1 de l'associacio. 

int getCodiClasse2 ()

Obte el codi de la classe de la connexio 1. 

int getConnexio2 ()

Obte la coonexio de la classe ocupada per la primera connexio de l'associacio. 

void setClasse2 (int codiClasse, int connexio)

Canvia la Classe i la connexio de la connexio 2 de l'associacio. 

void eliminarConnexions ()

Elimina les connexions actuals. 

void setClasseAssociacio (int classeAssociacio)

Canvia la classe associacio de l'associacio. 

int getClasseAssociacio ()

Obte el codi de la classe associacio de l'associacio. 

String getTipus ()

Obte el tipus de l'associacio. 

String getNomTipus ()

Obte el text que representa el tipus. 

void girarDades ()

Gira les connexions, les classes, la multiplicitat entre els dos extrems de l'associacio. 

boolean isQualificable ()

Indica si la classe es pot qualificar o no. 

boolean isClasseAssociacio ()

Indica si es pot afegir una classe associacio o no. 

Vector< Atribut > getAtributs ()

Obte un Vector amb els atributs definits. 

void addAtribut (Atribut a)

Afegeix un Atribut si aquest no es nul. 

Atribut getAtribut (int i)

Obte l'atribut numero i. 

int getNumAtributs ()

Obte la quantitat d'atributs guardats. 

void removeAtribut (int i)

Esborra l'atribut numero i, si existeix. 

void removeAtribut (Atribut a)

Esborra l'objecte a  de la llista d'atributs (si hi es). 
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boolean estaDintre (Point p)

Comprova si el punt del paramatre esta dintre l'element. 

boolean estaDintreQualificacio (Point p)

Comprova si el parametre esta dintre de la zona on es dibuixen els atributs de l'associacio,

sempre i quan es pugui qualificar. 

void remove ()

Indica les classes dels extrems que esborrin l'associacio de les seves connexions i elimina, si

n'hi ha, la classe associacio que depen de l'associacio. 

void dibuixar (Graphics2D g, float zoom, boolean esCanvasGran, boolean seleccionat)

Dibuixa la classe. 

String getCadenaCorreccio ()

Obte la cadena de correccio de l'element. 

String getCadenaDibuix ()

Obte la cadena de dibuix de l'element. 

Atributs Públics Estàtics
static final String[] multiplicitat

Array amb les multiplicitats permeses en les associacions. 

static final String[][] navegacio

Posicio de l'array multiplicitat que sera per defecte. 

static final int N_RES = 0

Posicio  de  la  segona  dimensio  de  navegacio que  conte  la  representacio  de  navegacio

bidirecciona . 

static final int N_PRIMER = 1

Posicio de la segona dimensio de navegacio que conte la representacio de navegacio de la

classe de la segona connexio cap a la de la primera. 

static final int N_SEGON = 2

Posicio de la segona dimensio de navegacio que conte la representacio de navegacio de la

classe de la primera connexio cap a la de la segona. 

Funcions Estàtiques de Paquet
[static initializer]

Mètodes Privats
void partComunaContructors (InfoAssociacio ia)

Inicialitza la part comuna dels constructors. 

void dibuixaMulti (int i, Point p, int costat, Graphics2D g)

Dibuixa la multiplicitat s en el punt p en funcio del costat costat, sobre l'objecte g si la

multiplicitat indicada a i es pot ddefinir. 

void dibuixarTrosLinia (int costat, Point p, int desplasament, Graphics2D g)

Dibuix una linia sobre el grafic idicat. 

void  dibuixarQualificacio (Graphics2D g, Point p, int costat, boolean esCanvasGran, boolean
seleccionat)

Dibuixa (si el costat es valid) la qualificacio sobre g comensant en el punt p que esta al

costat costat d'una classe. 

String getCadCorMulti (int i)

Obte la multiplicitat de l'extrem i + 1. 

String getCadCorAtrQual ()
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Obte la llista d'atributs qualificadors. 

String getCadenaDibuixConnexio (int i)

Obte la cadena de dibuix de la connexio i + 1. 

Atributs Privats
int[] codiClasse = new int[2]

Codis de les classes dels extrems de l'associacio. 

int[] connexio = new int[2]

Connexio de les classes on es connecta l'associacio. 

int[] multi = new int[2]

Posicions de multiplicitat que indiquen la multiplicitat de cada extrem o -1 en cas que no

tingui multiplicitat. 

int naveg

Indica la navegacio actual de la classe. 

int codiClasseAssociacio

Indica si te una classe associacio (i quina es). 

InfoAssociacio infoAss

Informacio de l'associacio. 

VectorAtributs atributs

Vector d'atributs per si es una associacio qualificable. 

Rectangle2D.Float zonaQualificacio

Si es una associacio qualificable, conte la zona on es mostren els atributs. 

Atributs Privats Estàtics
static final int SEPARACIO = 10

Separacio total que ha de quedar al voltant de les qualificacions. 

static final int DESPLASAMENT = 7

Desplasament des d'una classe en cas que no hi hagi res a dibuixar. 

static Map< Integer, ParellaImatges > mapFletxes

Conte les imatges de les fletxes de navegacio associades amb el costat on s'han de dibuixar.

Descripció Detallada
Associacio entre dues classes generica. 

Obte la configuracio i tipus d'un objecte InfoAssociacio que ha de contenir.

Autor:

zeysoft 

Documentació del Constructor i el Destructor
diagramaClasses.AssociacioDosClasses.AssociacioDosClasses (InfoAssociacio ia)

Crea una associacio amb el tipus definit en el parametre. 

Paràmetres:

ia InfoAssociacio que conte la configuracio de l'associacio, no pot ser nul. 

Excepcions:

NullPointerException si el parametre es nul. 

diagramaClasses.AssociacioDosClasses.AssociacioDosClasses (int codi,   String nom,
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InfoAssociacio ia)

Crea una associacio amb el codi, nom i tipus definits en els parametres. 

Paràmetres:

codi codi de l'associacio. 

nom nom de l'associacio. 

ia InfoAssociacio que conte la configuracio de l'associacio, no pot ser null. 

Excepcions:

NullPointerException si l'ultim parametre es nul. 

Documentació de les Funcions Membre
diagramaClasses.AssociacioDosClasses.[static initializer] () [static, package]

void diagramaClasses.AssociacioDosClasses.addAtribut (Atribut a)

Afegeix un Atribut si aquest no es nul. 

Paràmetres:

a atribut a afegir a l'Element. 

Implementa diagramaClasses.Atribuible (p.37).

void diagramaClasses.AssociacioDosClasses.dibuixaMulti (int i,   Point p,   int costat,

Graphics2D g) [private]

Dibuixa la multiplicitat s en el punt p en funcio del costat costat, sobre l'objecte g si la
multiplicitat indicada a i es pot ddefinir. 

Paràmetres:

i numero de la  multiplicitat  a  dibuixar  (0  o 1,  es a  dir  primera o segona connexio
respectivament). 

p punt base on dibuixar la multiplicitat. 

costat on es troba la connexio que te la multiplicitat a dibuixar. 

g Graphics2D sobre el qual s'esta dibuixant. 

void diagramaClasses.AssociacioDosClasses.dibuixar (Graphics2D g,   float zoom,

boolean esCanvasGran,   boolean seleccionat) [virtual]

Dibuixa la classe. 

Recalcula si cal les mides de la classe, i dibuixa l'esquema de la classe, el seu nom i els
atributs ordenats segons l'ordre d'insersio en la classe. 

Paràmetres:

g Graphics2D on s'ha de dibuixar la classe, no pot ser nul. 

zoom zoom aplicat a la classe. 

esCanvasGran indica si s'esta dibuixant sobre le canvas gran o no. 

seleccionat inidica si s'ha de dibuixar l'element com a seleccionat o no. 

Implementa diagramaClasses.Element (p.79).

void diagramaClasses.AssociacioDosClasses.dibuixarQualificacio (Graphics2D g,

Point p,   int costat,   boolean esCanvasGran,   boolean seleccionat) [private]

Dibuixa (si el costat es valid) la qualificacio sobre g comensant en el punt p que esta al
costat costat d'una classe. 
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Paràmetres:

g Graphics2D sobre el que s'ha de dibuixar. 

p parametre d'entrada/sortida punt on s'ha de comensar el dibuix. En acabar contindra
el punt on continuar el dibuix. 

costat costat d'una classe on s'ha de dibuixar. 

esCanvasGran indica si s'esta dibuixant sobre le canvas gran o no. 

seleccionat inidica si s'ha de dibuixar l'element com a seleccionat o no. 

void diagramaClasses.AssociacioDosClasses.dibuixarTrosLinia (int costat,   Point p,

int desplasament,   Graphics2D g) [private]

Dibuix una linia sobre el grafic idicat. 

Comensant en el punt indicat, la linia de longitud desplasament en el sentit indicat per
costat. 

Paràmetres:

costat costat sobre el qual es dibuixa la linia (indica la direccio i sentit que tindra). Si el
seu valor no es valid no es dibuixa res. 

p punt d'inici de la linia. P en acabar contindra el punt final de la linia si s'ha dibuixat, o
no s'haura modificat altrament. 

desplasament longitud de la linia. 

g grafic sobre el que es dibuixara la linia. 

void diagramaClasses.AssociacioDosClasses.eliminarConnexions ()

Elimina les connexions actuals. 

Cal recordar que una associacio sense les dues connexions no es valida, aixi que aquest
metode nomes s'ha d'usar per facilitar el calcul de les noves connexions. 

boolean diagramaClasses.AssociacioDosClasses.estaDintre (Point p)

Comprova si el punt del paramatre esta dintre l'element. 

Paràmetres:

p Point que cal comprovar si esta dintre l'element. 

Retorna:

true si p esta dintre de l'element, fals altrament (inclos que p sigui nul). 

Reimplementat de diagramaClasses.Element (p.79).

boolean diagramaClasses.AssociacioDosClasses.estaDintreQualificacio (Point p)

Comprova si el parametre esta dintre de la zona on es dibuixen els atributs de l'associacio,
sempre i quan es pugui qualificar. 

Paràmetres:

p Point que cal comprovar si esta dintre la zona de qualificacio. 

Retorna:

true si l'associacio es qualificable i el parametre esta dintre del rectangle de la zona on
es dibuixen els atributs de l'associacio. False altrament. 

Atribut diagramaClasses.AssociacioDosClasses.getAtribut (int i)

Obte l'atribut numero i. 

Paràmetres:
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i posicio de l'atribut. 

Retorna:

l'atribut numero i, si existeix, de l'Element, en cas de no existir (o i estar fora de rang)
retorna nul. 

Implementa diagramaClasses.Atribuible (p.37).

Vector<Atribut> diagramaClasses.AssociacioDosClasses.getAtributs ()

Obte un Vector amb els atributs definits. 

Retorna:

el vector d'atributs per a mostrar-los. 

Implementa diagramaClasses.Atribuible (p.37).

String diagramaClasses.AssociacioDosClasses.getCadCorAtrQual () [private]

Obte la llista d'atributs qualificadors. 

Retorna:

la llista d'atributs (amb una coma davant en cas que sigui una associacio qualificable
amb un minim d'un atribut, sino una cadena buida. 

String diagramaClasses.AssociacioDosClasses.getCadCorMulti (int i) [private]

Obte la multiplicitat de l'extrem i + 1. 

Paràmetres:

i posicio de l'extrem en l'array on es guarden les multiplicitats. 

Retorna:

la multiplicitat de l'extrem i + 1. 

String diagramaClasses.AssociacioDosClasses.getCadenaCorreccio () [virtual]

Obte la cadena de correccio de l'element. 

Retorna:

la porcio de cadena de correccio de l'element. 

Implementa diagramaClasses.Element (p.79).

String diagramaClasses.AssociacioDosClasses.getCadenaDibuix () [virtual]

Obte la cadena de dibuix de l'element. 

Retorna:

la  porcio  de cadena  de dibuix  de l'element  (node  xml  que  conte la  informacio  de
l'element). 

Implementa diagramaClasses.Element (p.80).

String diagramaClasses.AssociacioDosClasses.getCadenaDibuixConnexio (int i)
[private]

Obte la cadena de dibuix de la connexio i + 1. 

Paràmetres:

i posicio en els arrays que guarden la  informacio de  les  connexions on es troba la
informacio de la connexio i + 1. 
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Retorna:

la part de cadena de dibuix de la connexio i + 1. 

int diagramaClasses.AssociacioDosClasses.getClasseAssociacio ()

Obte el codi de la classe associacio de l'associacio. 

Retorna:

el codi de la classe associacio d'aquesta associacio o Element#CODI_NO_VALID en cas
de no tenir classe associacio definida. 

int diagramaClasses.AssociacioDosClasses.getCodiClasse1 ()

Obte el codi de la classe de la connexio 1. 

Retorna:

el codi de la classe de la connexio 1 o  Element#CODI_NO_VALID en cas de no estar
inicialitzat. 

int diagramaClasses.AssociacioDosClasses.getCodiClasse2 ()

Obte el codi de la classe de la connexio 1. 

Retorna:

el codi de la classe de la connexio 1 o  Element#CODI_NO_VALID en cas de no estar
inicialitzat. 

int diagramaClasses.AssociacioDosClasses.getConnexio1 ()

Obte la coonexio de la classe ocupada per la primera connexio de l'associacio. 

Retorna:

la coonexio de la classe ocupada per la primera connexio de l'associacio. 

int diagramaClasses.AssociacioDosClasses.getConnexio2 ()

Obte la coonexio de la classe ocupada per la primera connexio de l'associacio. 

Retorna:

la coonexio de la classe ocupada per la primera connexio de l'associacio. 

int diagramaClasses.AssociacioDosClasses.getMultiplicitat1 ()

Obte la multiplicitat actual en la connexio 1. 

Retorna:

la  posicio  de  l'element  de  multiplicitat que  representa  la  mutiplicitat  actual  en  la
connexio 1 o -1 en cas de no poder definir cap multiplicitat. 

int diagramaClasses.AssociacioDosClasses.getMultiplicitat2 ()

Obte la multiplicitat actual en la connexio 1. 

Retorna:

la  posicio  de  l'element  de  multiplicitat que  representa  la  mutiplicitat  actual  en  la
connexio 1 o -1 en cas de no poder definir cap multiplicitat. 

int diagramaClasses.AssociacioDosClasses.getNavegacio ()

Obte la navegacio actual. 

32



Annex B: Documentació del codi font de l'Editor

Retorna:

el valor de la navegacio. Els valors posibles son N_RES, N_PRIMER o N_SEGON. 

String diagramaClasses.AssociacioDosClasses.getNomTipus ()

Obte el text que representa el tipus. 

Retorna:

el text que representa el tipus. 

int diagramaClasses.AssociacioDosClasses.getNumAtributs ()

Obte la quantitat d'atributs guardats. 

Retorna:

el numero d'atributs que conte l'estructura. 

Implementa diagramaClasses.Atribuible (p.38).

String diagramaClasses.AssociacioDosClasses.getTipus ()

Obte el tipus de l'associacio. 

Retorna:

el tipus de l'associacio. 

void diagramaClasses.AssociacioDosClasses.girarDades ()

Gira les connexions, les classes, la multiplicitat entre els dos extrems de l'associacio. 

boolean diagramaClasses.AssociacioDosClasses.isClasseAssociacio ()

Indica si es pot afegir una classe associacio o no. 

Retorna:

si es pot afegir una classe associacio o no. 

boolean diagramaClasses.AssociacioDosClasses.isQualificable ()

Indica si la classe es pot qualificar o no. 

Retorna:

si es qualificable o no. 

void diagramaClasses.AssociacioDosClasses.partComunaContructors (InfoAssociacio

ia) [private]

Inicialitza la part comuna dels constructors. 

Paràmetres:

ia InfoAssociacio que conte la configuracio de l'associacio, no pot ser nul. 

Excepcions:

NullPointerException si el parametre es nul. 

void diagramaClasses.AssociacioDosClasses.remove () [virtual]

Indica les classes dels extrems que esborrin l'associacio de les seves connexions i elimina, si
n'hi ha, la classe associacio que depen de l'associacio. 
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Implementa diagramaClasses.Element (p.80).

void diagramaClasses.AssociacioDosClasses.removeAtribut (Atribut a)

Esborra l'objecte a  de la llista d'atributs (si hi es). 

Paràmetres:

a atribut a eliminar. 

Implementa diagramaClasses.Atribuible (p.38).

void diagramaClasses.AssociacioDosClasses.removeAtribut (int i)

Esborra l'atribut numero i, si existeix. 

Paràmetres:

i posicio de l'atribut a esborrar. 

Implementa diagramaClasses.Atribuible (p.38).

void diagramaClasses.AssociacioDosClasses.setClasse1 (int codiClasse,   int

connexio)

Canvia la Classe i la connexio de la connexio 1 de l'associacio. 

Si estava connectada amb alguna altre classe, n'elimina la connexio. 

Paràmetres:

codiClasse de la classe que s'ha de connectar. 

connexio de la classe que ocupara la primera connexio de l'associacio. 

void diagramaClasses.AssociacioDosClasses.setClasse2 (int codiClasse,   int

connexio)

Canvia la Classe i la connexio de la connexio 2 de l'associacio. 

Si estava connectada amb alguna altre classe, n'elimina la connexio. 

Paràmetres:

codiClasse de la classe que s'ha de connectar. 

connexio de la classe que ocupara la segona connexio de l'associacio. 

void diagramaClasses.AssociacioDosClasses.setClasseAssociacio (int

classeAssociacio)

Canvia la classe associacio de l'associacio. 

Nomes si el tipus d'associacio permet que hi hagi una classe associacio. 

Paràmetres:

classeAssociacio codi de la nova classe associacio. 

Excepcions:

RuntimeException si l'associacio no pot tenir una classe associacio. 

void diagramaClasses.AssociacioDosClasses.setMultiplicitat1 (int multi)

Es canvia la multiplicitat de la connexio 2 nomes si el valor es valid. 

Paràmetres:

multi posicio de l'element de multiplicitat que representa la nova navegacio. 

void diagramaClasses.AssociacioDosClasses.setMultiplicitat2 (int multi)

Es canvia la multiplicitat de la connexio 2 nomes si el valor es valid. 

Paràmetres:
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multi posicio de l'element de multiplicitat que representa la nova navegacio. 

void diagramaClasses.AssociacioDosClasses.setNavegacio (int val)

Canvia la navegacio (nomes si la nova navegacio es valida). 

Paràmetres:

val nou valor de la navegacio, pot pendre els valors:

N_RES

N_PRIMER: nomes si segons el tipus pot tenir navegacio en la primera connexio 
N_SEGON: nomes si segons el tipus pot tenir navegacio en la segona connexio)

void diagramaClasses.AssociacioDosClasses.setTipus (InfoAssociacio ia)

Canvia el  tipus  de l'associacio,  solucionant  els  posibles  problemes de  de multiplicitat  i
navegacio. 

Paràmetres:

ia InfoAssociacio que conte la nova configuracio de l'associacio. Si es nul o es el mateix
tipus que el que hi ha actualment no es fa res. 

Documentació de les Dades Membre
VectorAtributs diagramaClasses.AssociacioDosClasses.atributs [private]

Vector d'atributs per si es una associacio qualificable. 

int [] diagramaClasses.AssociacioDosClasses.codiClasse = new int[2] [private]

Codis de les classes dels extrems de l'associacio. 

int diagramaClasses.AssociacioDosClasses.codiClasseAssociacio [private]

Indica si te una classe associacio (i quina es). 

int [] diagramaClasses.AssociacioDosClasses.connexio = new int[2] [private]

Connexio de les classes on es connecta l'associacio. 

final int diagramaClasses.AssociacioDosClasses.DESPLASAMENT = 7 [static,
private]

Desplasament des d'una classe en cas que no hi hagi res a dibuixar. 

InfoAssociacio diagramaClasses.AssociacioDosClasses.infoAss [private]

Informacio de l'associacio. 

Map<Integer, ParellaImatges> diagramaClasses.AssociacioDosClasses.mapFletxes
[static, private]

Conte les imatges de les fletxes de navegacio associades amb el costat on s'han de dibuixar.

int [] diagramaClasses.AssociacioDosClasses.multi = new int[2] [private]

Posicions de multiplicitat que indiquen la multiplicitat de cada extrem o -1 en cas que no
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tingui multiplicitat. 

final String [] diagramaClasses.AssociacioDosClasses.multiplicitat [static]

Valor inicial: {"0..1", "1", "*", "1..*", "n..m"}

Array amb les multiplicitats permeses en les associacions. 

final int diagramaClasses.AssociacioDosClasses.N_PRIMER = 1 [static]

Posicio de la segona dimensio de navegacio que conte la representacio de navegacio de la
classe de la segona connexio cap a la de la primera. 

final int diagramaClasses.AssociacioDosClasses.N_RES = 0 [static]

Posicio  de  la  segona  dimensio  de  navegacio que  conte  la  representacio  de  navegacio
bidirecciona . 

final int diagramaClasses.AssociacioDosClasses.N_SEGON = 2 [static]

Posicio de la segona dimensio de navegacio que conte la representacio de navegacio de la
classe de la primera connexio cap a la de la segona. 

int diagramaClasses.AssociacioDosClasses.naveg [private]

Indica la navegacio actual de la classe. 

final String [][] diagramaClasses.AssociacioDosClasses.navegacio [static]

Valor inicial: {

    {"-------", "<------", "------>"}, 

    {"-",       "<",       ">"},

    {"-",       "&lt;",    "&gt;"}                   

}

Posicio de l'array multiplicitat que sera per defecte. 

Representacions de la navegacio,  les posicions de la primera dimensio representen, les
cadenes a mostrar per l'applet, les cadenes usades en la cadena de correccio i les cadenes
per a guardar el dibuix respectivament. Veure els atributs  N_RES,  N_PRIMER i  N_SEGON

per a la segona dimensio. 

final int diagramaClasses.AssociacioDosClasses.SEPARACIO = 10 [static,
private]

Separacio total que ha de quedar al voltant de les qualificacions. 

Rectangle2D.Float diagramaClasses.AssociacioDosClasses.zonaQualificacio
[private]

Si es una associacio qualificable, conte la zona on es mostren els atributs. 

La documentació d'aquesta classe es va generar a partir del següent fitxer:

AssociacioDosClasses.java

Referència de la Interfície diagramaClasses.Atribuible
Interficie amb els metodes a implementar per els objectes que han de contenir atributs. 

Diagrama d'Herència per a diagramaClasses.Atribuible:
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Mètodes públics
Vector< Atribut > getAtributs ()

Obte un Vector amb els atributs definits. 

void addAtribut (Atribut a)

Afegeix un Atribut si aquest no es nul. 

Atribut getAtribut (int i)

Obte l'atribut numero i. 

int getNumAtributs ()

Obte la quantitat d'atributs guardats. 

void removeAtribut (int i)

Esborra l'atribut numero i, si existeix. 

void removeAtribut (Atribut a)

Esborra l'objecte a  de la llista d'atributs (si hi es). 

Descripció Detallada
Interficie amb els metodes a implementar per els objectes que han de contenir atributs. 

Autor:

zeysoft 

Documentació de les Funcions Membre
void diagramaClasses.Atribuible.addAtribut (Atribut a)

Afegeix un Atribut si aquest no es nul. 

Paràmetres:

a atribut a afegir a l'Element. 

Implementat  a  diagramaClasses.AssociacioDosClasses (p.29),  diagramaClasses.Classe

(p.44) i diagramaClasses.VectorAtributs (p.135).

Atribut diagramaClasses.Atribuible.getAtribut (int i)

Obte l'atribut numero i. 

Paràmetres:

i posicio de l'atribut. 

Retorna:

l'atribut numero i, si existeix, de l'Element, en cas de no existir (o i estar fora de rang)
retorna nul. 

Implementat  a  diagramaClasses.AssociacioDosClasses (p.30),  diagramaClasses.Classe

(p.47) i diagramaClasses.VectorAtributs (p.135).

Vector<Atribut> diagramaClasses.Atribuible.getAtributs ()

Obte un Vector amb els atributs definits. 
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Retorna:

el vector d'atributs per a mostrar-los. 

Implementat  a  diagramaClasses.AssociacioDosClasses (p.31),  diagramaClasses.Classe

(p.47) i diagramaClasses.VectorAtributs (p.135).

int diagramaClasses.Atribuible.getNumAtributs ()

Obte la quantitat d'atributs guardats. 

Retorna:

el numero d'atributs que conte l'estructura. 

Implementat  a  diagramaClasses.AssociacioDosClasses (p.33),  diagramaClasses.Classe

(p.48) i diagramaClasses.VectorAtributs (p.135).

void diagramaClasses.Atribuible.removeAtribut (Atribut a)

Esborra l'objecte a  de la llista d'atributs (si hi es). 

Paràmetres:

a atribut a eliminar. 

Implementat  a  diagramaClasses.AssociacioDosClasses (p.34),  diagramaClasses.Classe

(p.49) i diagramaClasses.VectorAtributs (p.135).

void diagramaClasses.Atribuible.removeAtribut (int i)

Esborra l'atribut numero i, si existeix. 

Paràmetres:

i posicio de l'atribut a esborrar. 

Implementat  a  diagramaClasses.AssociacioDosClasses (p.34),  diagramaClasses.Classe

(p.49) i diagramaClasses.VectorAtributs (p.136).

La documentació d'aquesta interfície es va generar a partir del següent fitxer:

Atribuible.java

Referència de la Classe diagramaClasses.Atribut
Classe que conte la informacio d'un atribut d'una classe o associacio qualificada. 

Mètodes públics
Atribut (boolean user, String nom)

Crea un nou atribut a partir del parametres. 

boolean isId ()

Obte si es un atribut id o no. 

void setId (boolean val)

Canvia l'estat d'id al valor del parametre nomes si el nou estat es diferent a l'anterior. 

boolean isUser ()

Obte un valor que indica si es atribut d'usuari o de problema. 

boolean getUsat ()

Obte si esta usat o no. 
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void setElement (int codi)

Canvia o indica l'Element que conte l'atribut. 

String getNom ()

Obte el nom de l'atribut. 

String toString ()

Obte un text que representa l'atribut. 

Atributs Privats
boolean id

Indica si l'atribut es un id. 

boolean user

L'atribut esta definir per l'usuari o es un atribut del problema. 

String nom

Text mostrat per l'atribut. 

int codiElement

Element que conte l'atribut. 

Descripció Detallada
Classe que conte la informacio d'un atribut d'una classe o associacio qualificada. 

Autor:

zeysoft 

Documentació del Constructor i el Destructor
diagramaClasses.Atribut.Atribut (boolean user,   String nom)

Crea un nou atribut a partir del parametres. 

Paràmetres:

user indica si es un atribut d'usuari o de problema. 

nom nom de l'atribut, no pot ser nul. 

Documentació de les Funcions Membre
String diagramaClasses.Atribut.getNom ()

Obte el nom de l'atribut. 

Retorna:

el nom de l'atribut. 

boolean diagramaClasses.Atribut.getUsat ()

Obte si esta usat o no. 

Retorna:

si esta usat o no en algun objecte que compleixi la interficie Atribuible. 

boolean diagramaClasses.Atribut.isId ()

Obte si es un atribut id o no. 
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Retorna:

si es un atribut id o no. 

boolean diagramaClasses.Atribut.isUser ()

Obte un valor que indica si es atribut d'usuari o de problema. 

Retorna:

si es un atribut definit per l'usuari o pel problema. 

void diagramaClasses.Atribut.setElement (int codi)

Canvia o indica l'Element que conte l'atribut. 

Paràmetres:

codi de l'Element que conte l'atribut. 

void diagramaClasses.Atribut.setId (boolean val)

Canvia l'estat d'id al valor del parametre nomes si el nou estat es diferent a l'anterior. 

Si estava afegit en una Classe, l'avisa del canvi d'estat. 

Paràmetres:

val indica el nou estat d'id de l'objecte. 

String diagramaClasses.Atribut.toString ()

Obte un text que representa l'atribut. 

Si es un atribut clau, mostra 'K_' a davant del nom, sino nomes mostra el nom de l'atribut. 

Documentació de les Dades Membre
int diagramaClasses.Atribut.codiElement [private]

Element que conte l'atribut. 

boolean diagramaClasses.Atribut.id [private]

Indica si l'atribut es un id. 

String diagramaClasses.Atribut.nom [private]

Text mostrat per l'atribut. 

boolean diagramaClasses.Atribut.user [private]

L'atribut esta definir per l'usuari o es un atribut del problema. 

La documentació d'aquesta classe es va generar a partir del següent fitxer:

Atribut.java

Referència de la Classe diagramaClasses.Classe
Classe que defineix una classe. 

Diagrama d'Herència per a diagramaClasses.Classe: 
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Mètodes públics
Classe ()

Constructor sense parametres de la classe. 

Classe (int codi, String nom)

Crea una classe amb el codi i nom indicats als parametres. 

Vector< Atribut > getAtributs ()

Obte un Vector amb els atributs definits. 

void addAtribut (Atribut a)

Afegeix un Atribut si aquest no es nul. 

Atribut getAtribut (int i)

Obte l'atribut numero i. 

int getNumAtributs ()

Obte la quantitat d'atributs guardats. 

void removeAtribut (int i)

Esborra l'atribut numero i, si existeix. 

void removeAtribut (Atribut a)

Esborra l'objecte a  de la llista d'atributs (si hi es). 

int buscarConnexio (Classe c, IntAux ia)

Calcula els punts de connexio per crear una associacio entre dues classes. 

int buscarConnexio (Point p)

Calcula el punt de connexio per crear una associacio entre this i el punt p. 

int buscarConnexio (IntAux i)

Busca dos connexions de this per tal de crear una associacio en que els dos extrems hi ha

this. 

int costatConnexio (int connexio)

Obte un valor que indica el costat on esta la connexio demanada. 

Point puntConnexio (int connexio)

Obte el punt on s'ha de dibuixar una associacio. 

void setAssociacio (AssociacioBase ab, int connexio)

Afegeix una associacio a la classe. 

void removeAssociacio (int adc, int connexio)

Esborra l'associacio de la connexio numero connexio que ha de ser amb l'associacio amb

codi adc. 

boolean teAssociacions ()

Obte un valor que indica si la classe te associacions o no. 

boolean teClasseAssociacio ()

Obte un valor que indica si la classe e una classe associacions o no. 

Iterable< Integer > getAssociacions ()

Obte un objecte Iterable d'enters amb els codis de les associacions que estan connectades

amb la classe. 

41



Annex B: Documentació del codi font de l'Editor

void remove ()

Indica  als  atributs  que  conte  la  classe  que  ja  no  estan  dintre  la  classe  i  elimina  les

associacions que estan connectades amb la classe. 

double areaInterseccio (Classe c)

Calcula l'area d'interseccio entre les classes this i c. 

double areaInterseccio (int x, int y, int amplada, int altura)

Calcula l'area d'interseccio entre this i el rectangle definit per el punt (x,y) amb amplada

amplada i altura altura. 

void dibuixar (Graphics2D g, float zoom, boolean esCanvasGran, boolean seleccionat)

Dibuixa la classe. 

String getCadenaCorreccio ()

Obte la cadena de correccio de l'element. 

String getCadenaDibuix ()

Obte la cadena de dibuix de l'element. 

Mètodes Públics Estàtics
static boolean connexionsEnVertex (int cos1, int cos2)

Comprova si els costats cos1 i cos2 tenen un vertex en comu. 

static boolean costatValid (int costat)

Comprova si el parametre correspont a un costat valid. 

static int getAmpladaDefecte ()

Obte l'amplada per defecte d'una classe. 

static int getAlturaDefecte ()

Obte l'amplada per defecte d'una classe. 

static void dibuixar (int x, int y, Graphics2D g, String nom, boolean intersecta)

Dibuixa un esquema d'una classe (util per mostrar l'esquema d'una classe mentre s'esta

dibuixant). 

Atributs Públics Estàtics
static final int C_ERROR = 0

La connexio, de la qual es demana el costat, es erronia. 

static final int C_SUPERIOR = 1

La connexio demanada esta a la part superior de la classe. 

static final int C_DRETA = 2

La connexio demanada esta al costat dret de la classe. 

static final int C_INFERIOR = 3

La connexio demanada esta a la part inferior de la classe. 

static final int C_ESQUERRA = 4

La connexio demanada esta al costat esquerra de la classe. 

static final int[] costats

Array amb els valors dels costats per a poder recorrer els seus valors. 

Mètodes Privats
void partComunaConstructors ()

Inicialitza  la  part  comuna  dels  constructors  (atributs  definits  en  aquesta  subclasse

d'Element). 

int buscaConnexio (int posIni, int posFi, IntAux i)
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Busca una parella de connexions sobre this buscant entre les posicions posIni i  posFi de

codiAssociacions (ambdues incloses). 

void recalculaMides (Graphics2D g, float zoom, boolean seleccionat)

Recalcula les mides de la classe per a dibuixarla sobre g amb zoom zoom. 

String getCadenaCorreccioAtributs (boolean esID)

Obte  un  String amb  la  llista  d'atributs  no  definits  per  l'usuari  que  compleixen

Atribut#getId() == esID. 

Mètodes Privats Estàtics
static void dibuixar (int x, int y, int amplada, int altura, String nom, Graphics2D g)

Dibuixa el rectangle de la classe, el seu nom i les dues linies de separacio. 

Atributs Privats
VectorAtributs atributs

Vector d'atributs de la classe. 

int[] codiAssociacions

Array amb els codis de les associaciacions. 

int numAssociacions

Numero total de connexions ocupades. 

int classeAssociacio

Codi de la classe associacio que pot tenir una classe. 

Point[] puntsAssociacions

Punts on estan les connexions. 

Atributs Privats Estàtics
static final int MIDA_EXTREMS = 25

Altura de les zones superior i inferior del dibuix. 

static final int AMPLADA_MINIMA = 70

Amplada minima del dibuix d'una classe. 

static final int ALTURA_MINIMA = 2 * MIDA_EXTREMS + 30

Altura minima del dibuix d'una classe. 

static final int SEPARACIO = 5

Separacio entre els atributs d'una classe i les linies que defienxen els costats de la classe. 

static final int NUM_ASSOCIACIONS_AMPLADA = 2

Numero de connexions en l'amplada (a la part superior i inferior). 

static final int NUM_ASSOCIACIONS_ALTURA = 3

Numero de connexions en altura (a la part dreta i esquerra). 

Descripció Detallada
Classe que defineix una classe. 

Conte els atributs de la classe. En aquesta subclasse de Element la zona seleccionable es l'area
que ocupa el seu dibuix. El punt base es el vertex superior esquerra del rectangle del dibuix.

Autor:

zeysoft 

Documentació del Constructor i el Destructor
diagramaClasses.Classe.Classe ()
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Constructor sense parametres de la classe. 

diagramaClasses.Classe.Classe (int codi,   String nom)

Crea una classe amb el codi i nom indicats als parametres. 

Paràmetres:

codi codi que tindra la classe. 

nom nom que usara la classe. 

Documentació de les Funcions Membre
void diagramaClasses.Classe.addAtribut (Atribut a)

Afegeix un Atribut si aquest no es nul. 

Paràmetres:

a atribut a afegir a l'Element. 

Implementa diagramaClasses.Atribuible (p.37).

double diagramaClasses.Classe.areaInterseccio (int x,   int y,   int amplada,   int

altura)

Calcula l'area d'interseccio entre this i el rectangle definit per el punt (x,y) amb amplada
amplada i altura altura. 

Paràmetres:

x coordenada x del punt superior esquerra d'origen del rectangle. 

y coordenada y del punt superior esquerra d'origen del rectangle. 

amplada amplada del rectangle. 

altura altura del rectangle. 

Retorna:

l'area  d'interseccio  entre  this  i  el  rectangle  definit  en  el  parametres,  zero  si  no
intersecten. 

double diagramaClasses.Classe.areaInterseccio (Classe c)

Calcula l'area d'interseccio entre les classes this i c. 

Paràmetres:

c Classe amb la que cal mirar si intersecta this. 

Retorna:

l'area d'intersseccio entre this i c, zero si no intersecten o c es nul. 

int diagramaClasses.Classe.buscaConnexio (int posIni,   int posFi,   IntAux i)
[private]

Busca una parella de connexions sobre this buscant entre les posicions posIni i posFi de
codiAssociacions (ambdues incloses). 

Si el valor de posIni es superior a posFi no es fa res. 

Paràmetres:

posIni posicio d'inici de la busqueda. 

posFi posicio de final de la busqueda. 

i parametre de sortida que contindra el numero de la segona connexio en cas que el
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valor de retorn sigui positiu o el valor que hi havia en fer la crida en cas contrari. 

Retorna:

una de les connexions en cas de trobar-ho, -1 en cas de no poder trobar un parell de
connexions. 

int diagramaClasses.Classe.buscarConnexio (IntAux i)

Busca dos connexions de this per tal de crear una associacio en que els dos extrems hi ha
this. 

Escull les connexions amb el seguent ordre: 

Connexions adjacents a un vertex. 

Connexions d'un mateix costat. 

Qualsevol parella de connexions.

Paràmetres:

i parametre de sortida que contindra el numero de la segona connexio en cas que el
valor de retorn sigui positiu o el valor que hi havia en fer la crida en cas contrari. 

Retorna:

una de les connexions en cas de trobar-ho, -1 en cas de no poder trobar un parell de
connexions. 

Excepcions:

NullPointerException en cas que el parametre sigui nul. 

int diagramaClasses.Classe.buscarConnexio (Point p)

Calcula el punt de connexio per crear una associacio entre this i el punt p. 

Paràmetres:

p punt on la connexio a de ser el maxim de propera. 

Retorna:

la connexio de this mes propera a p, o -1 en cas de no quedar llocs lliures. 

Excepcions:

NullPointerException en cas que p sigui null. 

int diagramaClasses.Classe.buscarConnexio (Classe c,   IntAux ia)

Calcula els punts de connexio per crear una associacio entre dues classes. 

Paràmetres:

c l'altre classe no pot ser nul. 

ia en acabar contindra la connexio sobre c que s'ha d'usar. No pot ser nul. 

Retorna:

la connexio de this mes propera a c, o -1 en cas de no quedar llocs lliures en alguna de
les dues classes. A ia es guardara la connexio de c mes propera a this. 

Excepcions:

NullPointerException en cas que algun parametre sigui null. 

RuntimeException en cas que c i this siguin la mateixa classe. 

static boolean diagramaClasses.Classe.connexionsEnVertex (int cos1,   int cos2)

[static]

Comprova si els costats cos1 i cos2 tenen un vertex en comu. 
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Paràmetres:

cos1 valor del costat 1. 

cos2 valor del costat 2. 

Retorna:

true en cas de tenir un vertex en comu, fals altrament (inclos que un dels valors dels
costats no sigui valid). 

int diagramaClasses.Classe.costatConnexio (int connexio)

Obte un valor que indica el costat on esta la connexio demanada. 

Els posibles valors son C_DRETA, C_ESQUERRA, C_SUPERIOR i C_INFERIOR o C_ERROR en
cas que la connexio no sigui valida. 

Paràmetres:

connexio numero de connexio de la qual es vol saber el costat respecte la classe on es
troba. 

Retorna:

el costat on es troba la connexio definida al parametre. Si el parametre no es valid,
retorna C_ERROR. 

static boolean diagramaClasses.Classe.costatValid (int costat) [static]

Comprova si el parametre correspont a un costat valid. 

Un  costat  es  valid  si  el  seu  valor  es  igual  a:  C_ESQUERRA,  C_DRETA,  C_INFERIOR,  o
C_SUPERIOR. 

Paràmetres:

costat costat a comprovar. 

Retorna:

true si el parametre correspont a un costat valid, fals altrament. 

static void diagramaClasses.Classe.dibuixar (int x,   int y,   int amplada,   int altura,

String nom,   Graphics2D g) [static, private]

Dibuixa el rectangle de la classe, el seu nom i les dues linies de separacio. 

Paràmetres:

x coordenada x de g on ha d'anar la x superior esquerra de la classe. 

y coordenada y de g on ha d'anar la y superior esquerra de la classe. 

amplada amplada del rectangle. 

altura altura del rectangle. 

nom nom que s'ha de mostrar. 

g objecte sobre el qual es pinta. 

static void diagramaClasses.Classe.dibuixar (int x,   int y,   Graphics2D g,   String nom,

boolean intersecta) [static]

Dibuixa un esquema d'una classe (util per mostrar l'esquema d'una classe mentre s'esta
dibuixant). 

Paràmetres:

x coordenada x del punt superior esquerra de la classe. 

y coordenada y del punt superior esquerra de la classe. 

g objecte sobre el qual es pinta. 

nom nom a mostrar en l'esquema d'una classe. 
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intersecta indica si  s'ha de pintar de color vermell  (true) o en el  color  per  defecte
(false). 

void diagramaClasses.Classe.dibuixar (Graphics2D g,   float zoom,   boolean

esCanvasGran,   boolean seleccionat) [virtual]

Dibuixa la classe. 

Recalcula si cal les mides de la classe, i dibuixa l'esquema de la classe, el seu nom i els
atributs ordenats segons l'ordre d'insersio en la classe. 

Paràmetres:

g Graphics2D on s'ha de dibuixar la classe, no pot ser nul. 

zoom zoom aplicat a la classe. 

esCanvasGran indica si s'esta dibuixant sobre le canvas gran o no. 

seleccionat inidica si s'ha de dibuixar l'element com a seleccionat o no. 

Implementa diagramaClasses.Element (p.79).

static int diagramaClasses.Classe.getAlturaDefecte () [static]

Obte l'amplada per defecte d'una classe. 

Retorna:

l'altura que te una classe acabada de dibuixar. 

static int diagramaClasses.Classe.getAmpladaDefecte () [static]

Obte l'amplada per defecte d'una classe. 

Retorna:

l'amplada que te una classe acabada de dibuixar. 

Iterable<Integer> diagramaClasses.Classe.getAssociacions ()

Obte un objecte Iterable d'enters amb els codis de les associacions que estan connectades
amb la classe. 

Retorna:

un objecte Iterable d'enters amb els codis de les associacions que estan connectades
amb la classe. Els codis es retornen sense repeticions. 

Atribut diagramaClasses.Classe.getAtribut (int i)

Obte l'atribut numero i. 

Paràmetres:

i posicio de l'atribut. 

Retorna:

l'atribut numero i, si existeix, de l'Element, en cas de no existir (o i estar fora de rang)
retorna nul. 

Implementa diagramaClasses.Atribuible (p.37).

Vector<Atribut> diagramaClasses.Classe.getAtributs ()

Obte un Vector amb els atributs definits. 

Retorna:

el vector d'atributs per a mostrar-los. 
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Implementa diagramaClasses.Atribuible (p.37).

String diagramaClasses.Classe.getCadenaCorreccio () [virtual]

Obte la cadena de correccio de l'element. 

Retorna:

la porcio de cadena de correccio de l'element. 

Implementa diagramaClasses.Element (p.79).

String diagramaClasses.Classe.getCadenaCorreccioAtributs (boolean esID)
[private]

Obte  un  String amb  la  llista  d'atributs  no  definits  per  l'usuari  que  compleixen
Atribut#getId() == esID. 

Paràmetres:

esID indica si s'han de retornar als atributs id o la resta d'atributs. 

Retorna:

un String amb la llista d'atributs no definits per l'usuari que compleixen Atribut#getId()

== esID. 

String diagramaClasses.Classe.getCadenaDibuix () [virtual]

Obte la cadena de dibuix de l'element. 

Retorna:

la  porcio  de cadena  de dibuix  de l'element  (node  xml  que  conte la  informacio  de
l'element). 

Implementa diagramaClasses.Element (p.80).

int diagramaClasses.Classe.getNumAtributs ()

Obte la quantitat d'atributs guardats. 

Retorna:

el numero d'atributs que conte l'estructura. 

Implementa diagramaClasses.Atribuible (p.38).

void diagramaClasses.Classe.partComunaConstructors () [private]

Inicialitza  la  part  comuna  dels  constructors  (atributs  definits  en  aquesta  subclasse
d'Element). 

Point diagramaClasses.Classe.puntConnexio (int connexio)

Obte el punt on s'ha de dibuixar una associacio. 

Paràmetres:

connexio numero de connexio de la qual es vol saber el seu punt. 

Retorna:

punt on hi ha la connexio definida al parametre. 

Excepcions:

RuntimeException en cas que la connexio no sigui valida. 

void diagramaClasses.Classe.recalculaMides (Graphics2D g,   float zoom,   boolean

seleccionat) [private]
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Recalcula les mides de la classe per a dibuixarla sobre g amb zoom zoom. 

Paràmetres:

g Graphics2D on es dibuixara la classe, no pot ser nul. 

zoom de la representacio del diagrama. 

seleccionat inidica si s'ha de dibuixar l'element com a seleccionat o no. 

void diagramaClasses.Classe.remove () [virtual]

Indica  als  atributs  que  conte  la  classe  que  ja  no  estan  dintre  la  classe  i  elimina  les
associacions que estan connectades amb la classe. 

Implementa diagramaClasses.Element (p.80).

void diagramaClasses.Classe.removeAssociacio (int adc,   int connexio)

Esborra l'associacio de la connexio numero connexio que ha de ser amb l'associacio amb
codi adc. 

Paràmetres:

adc codi de l'associacio a eliminar. 

connexio connexio on esta aquesta associacio. 

Excepcions:

RuntimeException en  cas  que  la  connexio  no  sigui  valida  o  l'associacio  no  estigui
ocupada per adc. 

void diagramaClasses.Classe.removeAtribut (Atribut a)

Esborra l'objecte a  de la llista d'atributs (si hi es). 

Paràmetres:

a atribut a eliminar. 

Implementa diagramaClasses.Atribuible (p.38).

void diagramaClasses.Classe.removeAtribut (int i)

Esborra l'atribut numero i, si existeix. 

Paràmetres:

i posicio de l'atribut a esborrar. 

Implementa diagramaClasses.Atribuible (p.38).

void diagramaClasses.Classe.setAssociacio (AssociacioBase ab,   int connexio)

Afegeix una associacio a la classe. 

Paràmetres:

ab associacio a afegir. 

connexio on s'ha de situar. 

Excepcions:

NullPointerException en cas que ab sigui nul. 

RuntimeException si la connexio no es valida o la connexio esta ocupada o es vol afegir
una  ClasseAssociacio pero  ja  hi  ha  altres  connexions  o  es  vol  afegir  una
AssociacioDosClasses i hi ha una ClasseAssociacio afegida. 
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boolean diagramaClasses.Classe.teAssociacions ()

Obte un valor que indica si la classe te associacions o no. 

Retorna:

true en cas de tenir associacions definides, false altrament. 

boolean diagramaClasses.Classe.teClasseAssociacio ()

Obte un valor que indica si la classe e una classe associacions o no. 

Retorna:

true en cas de tenir una classe associacio definides, false altrament. 

Documentació de les Dades Membre
final int diagramaClasses.Classe.ALTURA_MINIMA = 2 * MIDA_EXTREMS + 30

[static, private]

Altura minima del dibuix d'una classe. 

final int diagramaClasses.Classe.AMPLADA_MINIMA = 70 [static, private]

Amplada minima del dibuix d'una classe. 

VectorAtributs diagramaClasses.Classe.atributs [private]

Vector d'atributs de la classe. 

final int diagramaClasses.Classe.C_DRETA = 2 [static]

La connexio demanada esta al costat dret de la classe. 

final int diagramaClasses.Classe.C_ERROR = 0 [static]

La connexio, de la qual es demana el costat, es erronia. 

final int diagramaClasses.Classe.C_ESQUERRA = 4 [static]

La connexio demanada esta al costat esquerra de la classe. 

final int diagramaClasses.Classe.C_INFERIOR = 3 [static]

La connexio demanada esta a la part inferior de la classe. 

final int diagramaClasses.Classe.C_SUPERIOR = 1 [static]

La connexio demanada esta a la part superior de la classe. 

int diagramaClasses.Classe.classeAssociacio [private]

Codi de la classe associacio que pot tenir una classe. 

int [] diagramaClasses.Classe.codiAssociacions [private]

Array amb els codis de les associaciacions. 

Ordenats  primer  les  associacions  superior,  despres  les  de  la  dreta,  seguidament  les
inferiors  i  per  acabar  les  de  l'esquerra.  Si  una  connexio  no  te  associacio  val
Element#CODI_NO_VALID. 

50



Annex B: Documentació del codi font de l'Editor

final int [] diagramaClasses.Classe.costats [static]

Valor inicial: {C_DRETA, C_ESQUERRA, C_SUPERIOR, C_INFERIOR}

Array amb els valors dels costats per a poder recorrer els seus valors. 

final int diagramaClasses.Classe.MIDA_EXTREMS = 25 [static, private]

Altura de les zones superior i inferior del dibuix. 

final int diagramaClasses.Classe.NUM_ASSOCIACIONS_ALTURA = 3 [static,
private]

Numero de connexions en altura (a la part dreta i esquerra). 

final int diagramaClasses.Classe.NUM_ASSOCIACIONS_AMPLADA = 2 [static,
private]

Numero de connexions en l'amplada (a la part superior i inferior). 

int diagramaClasses.Classe.numAssociacions [private]

Numero total de connexions ocupades. 

Point [] diagramaClasses.Classe.puntsAssociacions [private]

Punts on estan les connexions. 

Segueixen el mateix ordre que codiAssociacions. 

final int diagramaClasses.Classe.SEPARACIO = 5 [static, private]

Separacio entre els atributs d'una classe i les linies que defienxen els costats de la classe. 

La documentació d'aquesta classe es va generar a partir del següent fitxer:

Classe.java

Referència de la Classe diagramaClasses.ClasseAssociacio
Classe que defineix una classe associacio. 

Diagrama d'Herència per a diagramaClasses.ClasseAssociacio:

Mètodes públics
ClasseAssociacio ()

Constructor sense parametres. 

ClasseAssociacio (int codi, String nom)

Crea una classe associacio amb el codi i nom definits en els parametres. 

void setCodiAssociacio (int codiAssociacio)

Canvia el codi de l'associacio que hi ha a un extrem de la classe associacio. 
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int getCodiAssociacio ()

Obte el codi de l'associacio que conte la classe associacio. 

int getCodiClasse ()

Obte el codi de la classe que forma part de la classe associacio. 

int getConnexio ()

Obte el numero de connexio de la classe que ocupa la classe associacio. 

void setClasse (int codiClasse, int connexio)

Canvia la classe i la seva connexio on es connectara la classe associacio. 

void remove ()

Indica a l'associacio i a la classe dels extrems, que la classe associacio sera eliminada. 

void dibuixar (Graphics2D g, float zoom, boolean esCanvasGran, boolean seleccionat)

Dibuixa la classe. 

String getCadenaCorreccio ()

Obte la cadena de correccio de l'element. 

String getCadenaDibuix ()

Obte la cadena de dibuix de l'element. 

Mètodes Privats
String getCadCorAtributs (Classe c)

Obte la llista d'atributs de la classe associacio. 

Atributs Privats
int codiClasse

Codi de la classe on es connecta la classe associacio. 

int connexio

Coneexio de la classe on esta esta connectada la classe associacio. 

int codiAssociacio

Codi de l'associacio on esta connectada la classe associacio. 

Descripció Detallada
Classe que defineix una classe associacio. 

Conte els codis de la classe i l'associacio on esta connectada i la conneccio de la classe que
ocupa.

Autor:

zeysoft 

Documentació del Constructor i el Destructor
diagramaClasses.ClasseAssociacio.ClasseAssociacio ()

Constructor sense parametres. 

diagramaClasses.ClasseAssociacio.ClasseAssociacio (int codi,   String nom)

Crea una classe associacio amb el codi i nom definits en els parametres. 

Paràmetres:

codi codi que tindra la classe associacio. 

nom nom que usara la classe associacio. 
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Documentació de les Funcions Membre
void diagramaClasses.ClasseAssociacio.dibuixar (Graphics2D g,   float zoom,

boolean esCanvasGran,   boolean seleccionat) [virtual]

Dibuixa la classe. 

Recalcula si cal les mides de la classe, i dibuixa l'esquema de la classe, el seu nom i els
atributs ordenats segons l'ordre d'insersio en la classe. 

Paràmetres:

g Graphics2D on s'ha de dibuixar la classe, no pot ser nul. 

zoom zoom aplicat a la classe. 

esCanvasGran indica si s'esta dibuixant sobre le canvas gran o no. 

seleccionat inidica si s'ha de dibuixar l'element com a seleccionat o no. 

Implementa diagramaClasses.Element (p.79).

String diagramaClasses.ClasseAssociacio.getCadCorAtributs (Classe c) [private]

Obte la llista d'atributs de la classe associacio. 

Paràmetres:

c la classe que conte els atributs de la classe associacio. 

Retorna:

la llista d'atributs de la ClasseAssociacio. 

String diagramaClasses.ClasseAssociacio.getCadenaCorreccio () [virtual]

Obte la cadena de correccio de l'element. 

Retorna:

la porcio de cadena de correccio de l'element. 

Implementa diagramaClasses.Element (p.79).

String diagramaClasses.ClasseAssociacio.getCadenaDibuix () [virtual]

Obte la cadena de dibuix de l'element. 

Retorna:

la  porcio  de cadena  de dibuix  de l'element  (node  xml  que  conte la  informacio  de
l'element). 

Implementa diagramaClasses.Element (p.80).

int diagramaClasses.ClasseAssociacio.getCodiAssociacio ()

Obte el codi de l'associacio que conte la classe associacio. 

Retorna:

el codi de l'associacio. 

int diagramaClasses.ClasseAssociacio.getCodiClasse ()

Obte el codi de la classe que forma part de la classe associacio. 

Retorna:

el codi de la classe que forma part de la classe associacio. 
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int diagramaClasses.ClasseAssociacio.getConnexio ()

Obte el numero de connexio de la classe que ocupa la classe associacio. 

Retorna:

el numero de connexio de la classe que ocupa la classe associacio. 

void diagramaClasses.ClasseAssociacio.remove () [virtual]

Indica a l'associacio i a la classe dels extrems, que la classe associacio sera eliminada. 

Implementa diagramaClasses.Element (p.80).

void diagramaClasses.ClasseAssociacio.setClasse (int codiClasse,   int connexio)

Canvia la classe i la seva connexio on es connectara la classe associacio. 

Si hi havia una classe avisa a la classe que elimini l'associacio amb la classe associacio. La
classe  ha  d'existir  a  l'estructura  i  ha  de  complir  les  condicions  de
Classe#setAssociacio(AssociacioBase,  int) per tal  que a  l'afegir  la classe associacio a la
classe. 

Paràmetres:

codiClasse nova classe que contindra la classe associacio. 

connexio connexio de la classe que ocupara la classe associacio. 

void diagramaClasses.ClasseAssociacio.setCodiAssociacio (int codiAssociacio)

Canvia el codi de l'associacio que hi ha a un extrem de la classe associacio. 

Paràmetres:

codiAssociacio codi de l'associacio. 

Documentació de les Dades Membre
int diagramaClasses.ClasseAssociacio.codiAssociacio [private]

Codi de l'associacio on esta connectada la classe associacio. 

int diagramaClasses.ClasseAssociacio.codiClasse [private]

Codi de la classe on es connecta la classe associacio. 

int diagramaClasses.ClasseAssociacio.connexio [private]

Coneexio de la classe on esta esta connectada la classe associacio. 

La documentació d'aquesta classe es va generar a partir del següent fitxer:

ClasseAssociacio.java

Referència de la Classe diagramaClasses.ConfigAssociacions
Classe que  a  partir  d'una  URL  a  un  fitxer  xml  que  compleix  l'schema
diagramaClasses/xml/associacions_schema.xsd  crea  una  configuracio  de  les  associacions  a
dibuixar. 
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Mètodes públics
ConfigAssociacions (URL conf)

Crea un objecte a partir d'un objecte Principal i una URL. 

InfoAssociacio getInfoAssociacio (String tipus)

Obte un objecte amb la configuracio del tipus d'associacio indicat al parametre. 

Iterable< InfoAssociacio > getInfoAssociacio ()

Obte el conjunt d'objectes InfoAssociacio llegits de la configuracio. 

Mètodes Privats
void parser (URL conf)

Parseja el fitxer que es troba a la URL del parametre. 

InfoAssociacio parserLlegirAssociacio (InfoAssociacio ia, Element associacio)

Llegix la configuracio d'una associacio. 

boolean parserLlegirDefecteMultiplicitat (Element n, IntAux i)

Llegeix el node de la multiplicitat. 

ImageIcon parserLlegirIconDireccional (Element n)

Llegeix el posible atribut d'un Node direccional. 

String parserGetNomAssociacio (String cnst)

Obte la traduccio a partir del nom de la constant de Traduccio que l'indica. 

Atributs Privats
Vector< InfoAssociacio > ass

Vector que conte els objecte amb la configuracio de les associacions. 

Map< String, InfoAssociacio > mAss

Map per a obtenir la configuracio d'una associacio a partir del seu tipus. 

Atributs Privats Estàtics
static final String pathBotons = "/diagramaClasses/imatges/botons/"

Path del package on es troben les imatges dels botons. 

Descripció Detallada
Classe que  a  partir  d'una  URL  a  un  fitxer  xml  que  compleix  l'schema
diagramaClasses/xml/associacions_schema.xsd  crea  una  configuracio  de  les  associacions  a
dibuixar. 

En aquesta classe,  les  referencies directes a  Element es refereixen a  la  classe  del  package
org.w3c.dom.

Autor:

zeysoft 

Documentació del Constructor i el Destructor
diagramaClasses.ConfigAssociacions.ConfigAssociacions (URL conf)

Crea un objecte a partir d'un objecte Principal i una URL. 

Paràmetres:

conf URL del fitxer xml que conte la configuracio. 

Documentació de les Funcions Membre
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Iterable<InfoAssociacio> diagramaClasses.ConfigAssociacions.getInfoAssociacio ()

Obte el conjunt d'objectes InfoAssociacio llegits de la configuracio. 

Retorna:

el conjunt d'objectes InfoAssociacio llegits de la configuracio. 

InfoAssociacio diagramaClasses.ConfigAssociacions.getInfoAssociacio (String tipus)

Obte un objecte amb la configuracio del tipus d'associacio indicat al parametre. 

Paràmetres:

tipus tipus d'associao de la qual es vol obtenir la configuracio. 

Retorna:

la configuracio de l'AssociacioDosClasses demanada, o nul en cas que el parametre no
sigui valid. 

void diagramaClasses.ConfigAssociacions.parser (URL conf) [private]

Parseja el fitxer que es troba a la URL del parametre. 

Paràmetres:

conf URL del fitxer xml que conte la configuracio de les associacions. Aquest fitxer a de
complir l'esquema diagramaClasses/xml/associacions_schema.xsd . 

String diagramaClasses.ConfigAssociacions.parserGetNomAssociacio (String cnst)
[private]

Obte la traduccio a partir del nom de la constant de Traduccio que l'indica. 

Paràmetres:

cnst cadena que conte el nom d'una de les contants de Traduccio. 

Retorna:

el valor de la traduccio definit amb el parametre. 

InfoAssociacio diagramaClasses.ConfigAssociacions.parserLlegirAssociacio

(InfoAssociacio ia,   Element associacio) [private]

Llegix la configuracio d'una associacio. 

Paràmetres:

ia objecte on cal guardar la informacio llegida. 

associacio Element de dom que conte la informacio d'una associacio. 

Retorna:

ia si no hi ha errors, nul altrament. 

boolean diagramaClasses.ConfigAssociacions.parserLlegirDefecteMultiplicitat

(Element n,   IntAux i) [private]

Llegeix el node de la multiplicitat. 

Paràmetres:

n Element de xml del node de la multiplicitat. 

i valor d'entrada/sortida que contindra el valor de l'atribut "defecte" (o -1 en cas que
estigui definit malament o no estigui definit). No pot ser null. 

56



Annex B: Documentació del codi font de l'Editor

Retorna:

el  text  del  node  transformat  amb un  boolea,  a  part,  s'emplena  i  amb el  valor  de
l'atribut "defecte" (o -1 en cas que estigui definit malament o no estigui definit). 

ImageIcon diagramaClasses.ConfigAssociacions.parserLlegirIconDireccional (Element

n) [private]

Llegeix el posible atribut d'un Node direccional. 

Paràmetres:

n Element que cal comprovar si conte l'atribut icon. 

Retorna:

l'ImageIcon si l'atribut icon de n existeix i te un valor valid, nul altrament. 

Documentació de les Dades Membre
Vector<InfoAssociacio> diagramaClasses.ConfigAssociacions.ass [private]

Vector que conte els objecte amb la configuracio de les associacions. 

Map<String, InfoAssociacio> diagramaClasses.ConfigAssociacions.mAss

[private]

Map per a obtenir la configuracio d'una associacio a partir del seu tipus. 

final String diagramaClasses.ConfigAssociacions.pathBotons =

"/diagramaClasses/imatges/botons/" [static, private]

Path del package on es troben les imatges dels botons. 

La documentació d'aquesta classe es va generar a partir del següent fitxer:

ConfigAssociacions.java

Referència de la Classe diagramaClasses.ConjuntElements
Conte els elements que formen un diagrama de classes. 

Classes
class AuxiliarAtributs

Classe privada per a facilitar trobar els atributs usats en reconstruir l'estructura. 

class ConnexioType

Classe privada per a obtenir les dades d'una conneccio d'una associacio. 

Mètodes públics
ConjuntElements ()

Crea un nou Conjunt d'elements. 

void add (Classe c)

Afegeix una Classe al conjunt, si aquesta no es nula. 

void add (AssociacioDosClasses as)

Afegeix una AssociacioDosClasses al conjunt, si aquesta no es nula. 

void add (ClasseAssociacio ca)

Afegeix una ClasseAssociacio al conjunt, si aquesta no es nula. 

Iterator< Classe > iteratorClasse ()
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Obte un iterador sobre les classes de l'estructura. 

Iterator< AssociacioDosClasses > iteratorAssocicio ()

Obte un iterador sobre les associacions de l'estructura. 

Iterator< ClasseAssociacio > iteratorClasseAssociacio ()

Obte un iterador sobre les classes associacio de l'estructura. 

void remove (diagramaClasses.Element e)

Esborra l'element e del vector si aquest no es nul, si e es nul no fa res. 

void remove (int codi)

Esborra l'element amb el codi indicat, si no existeix no fa res. 

void removeClasse (int codi)

Esborra la classe amb el codi indicat si existeix, si no existeix no fa res. 

void removeAssociacio (int codi)

Esborra l'associacio amb el codi indicat si existeix, si no existeix no fa res. 

void removeClasseAssociacio (int codi)

Esborra la classe associacio amb el codi indicat si existeix, si no existeix no fa res. 

void reset ()

Esborra tots els elements del conjunt i reinicia els atributs. 

diagramaClasses.Element get (int codi)

Obte l'element amb el codi indicat. 

Classe getClasse (int codi)

Obte la classe amb el codi indicat. 

AssociacioDosClasses getAssociacio (int codi)

Obte l'associacio amb el codi indicat. 

ClasseAssociacio getClasseAssociacio (int codi)

Obte la classe associacio amb el codi indicat. 

int getCodiPunt (Point p)

Obte el codi del primer element que esta situat en el punt. 

boolean intersecta (Classe c)

Comprova si una classe intersecta amb alguna altre. 

boolean intersecta (int x, int y, int amplada, int altura)

Comprova si  el  rectangle  definit  amb  els  parametres  intersecta  amb alguna  classe de

l'estructura. 

boolean containsNom (String s)

Comprova si algun element de l'estructura te el nom indicat. 

void removeNom (String s)

Elimina el nom indicat dels noms usats. 

void addNom (String s)

Afegeix un nom com a usat. 

void eliminaAtributs ()

Elimina els atributs gastats per les classes i associacions (en cas que es canvii externament

a l'applet els atributs. 

String getAtributs ()

Obte una llista separada per comes dels noms dels atributs de l'estructura. 

String getCadenaCorreccio ()
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Obte la cadena de correccio de l'estructura. 

String getCadenaDibuix ()

Obte la cadena de dibuix, es a dir, la que permet restaurar l'estructura. 

void setCadenaDibuix (String c)

Reconstrueix el dibuix a partir del parametre (ha de contenir el contingut d'un fitxer xml

que compleixi amb l'schema diagramaClasses/xml/dibuix_schema.xsd . 

Mètodes Públics Estàtics
static boolean conteCadenesProhibides (String s)

Comprova si en la cadena pasada conte cadenes de caracters no valides. 

static String getCadenaDibuixBuit ()

Obte el que seria una cadena de dibuix d'una estructura buida. 

Mètodes Privats
void parserClasses (Element e, AuxiliarAtributs aa)

Llegeix totes les Classe de la cadena de dibuix. 

Classe parserClasse (Element e, AuxiliarAtributs aa)

Obte una Classe a partir del primer parametre. 

Vector< Atribut > parserAtributsClasse (Element e, AuxiliarAtributs aa)

Obte un vector d'atributs amb atributs d'una classe. 

void parserAssociacions (Element e, AuxiliarAtributs aa)

Llegeix totes les AssociacioDosClasses de la cadena de dibuix. 

AssociacioDosClasses parserAssociacio (Element e, AuxiliarAtributs aa)

Obte una AssociacioDosClasses a partir del primer parametre. 

ConnexioType parserConnexio (Element e, boolean teMultiplicitat)

Obte les dades d'una de les conneccions d'una associacio. 

Vector< Atribut > parserAtributsAssociacio (Element e, AuxiliarAtributs aa)

Llegeix els Atribut definits en una associacio qualificada comprovant que siguin valids. 

void parserClassesAssociacio (Element e)

Llegeix totes les ClasseAssociacio de la cadena de dibuix. 

ClasseAssociacio parserClasseAssociacio (Element e)

Obte una ClasseAssociacio a partir del parametre. 

String parserAtributsElement (Element e, IntAux codi)

Obte la informacio dels atributs id i nom del primer parametre. 

Mètodes Privats Estàtics
static int getCodiPunt (Point p, Iterable v)

Obte el  codi de l'element del  segon parametre que dintre seu conte el  punt del  primer

parametre. 

Atributs Privats
Vector< Classe > classes

Classes del conjunt. 

Vector< AssociacioDosClasses > associacions

Associacions del conjunt. 

Vector< ClasseAssociacio > classesAssociacio

Classes associacio del conjunt. 

Map< Integer, diagramaClasses.Element > mapElements

59



Annex B: Documentació del codi font de l'Editor

Map per a accedir per codi a un element. 

Map< String,?> mapNoms

Map per a comprovar la no repeticio de noms. 

Atributs Privats Estàtics
static final String capsaleraDibuix

Inici de la cadena de dibuix. 

static final String separacioClasseAss = "</classes><associacions>"

Part de la cadena de dibuix que va entre les classes i associacions. 

static final String separacioAssClaAss

Part de la cadena de dibuix que va entre les associacions i les classes associacio. 

static final String finalDibuix = "</classesAssociacio></dibuix>"

Final de la cadena de dibuix. 

Descripció Detallada
Conte els elements que formen un diagrama de classes. 

Inclou metodes per a afegir, obtenir i eliminar elements de l'estructura, controlar la repeticio
de noms i tambe per a obtenir les cadenes de correccio i dibuix i per restaurar un diagrama de
classes  a d'una cadena de dibuix.  En aquesta classe,  les  referencies  directes a  Element es
refereixen a la classe del package org.w3c.dom.

Autor:

zeysoft 

Documentació del Constructor i el Destructor
diagramaClasses.ConjuntElements.ConjuntElements ()

Crea un nou Conjunt d'elements. 

Documentació de les Funcions Membre
void diagramaClasses.ConjuntElements.add (ClasseAssociacio ca)

Afegeix una ClasseAssociacio al conjunt, si aquesta no es nula. 

Paràmetres:

ca classe associacio a afegir. 

void diagramaClasses.ConjuntElements.add (AssociacioDosClasses as)

Afegeix una AssociacioDosClasses al conjunt, si aquesta no es nula. 

Paràmetres:

as associacio a afegir. 

void diagramaClasses.ConjuntElements.add (Classe c)

Afegeix una Classe al conjunt, si aquesta no es nula. 

Paràmetres:

c classe a afegir. 

void diagramaClasses.ConjuntElements.addNom (String s)

Afegeix un nom com a usat. 
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Paràmetres:

s nom a afegir. 

boolean diagramaClasses.ConjuntElements.containsNom (String s)

Comprova si algun element de l'estructura te el nom indicat. 

Paràmetres:

s nom a comprovar. 

Retorna:

true si hi ha algun element amb el nom indicat, false altrament. 

static boolean diagramaClasses.ConjuntElements.conteCadenesProhibides (String s)
[static]

Comprova si en la cadena pasada conte cadenes de caracters no valides. 

Paràmetres:

s String a comprovar. 

Retorna:

true si s conte una cadena de caracters no valida. 

void diagramaClasses.ConjuntElements.eliminaAtributs ()

Elimina els atributs gastats per les classes i associacions (en cas que es canvii externament
a l'applet els atributs. 

diagramaClasses.Element diagramaClasses.ConjuntElements.get (int codi)

Obte l'element amb el codi indicat. 

Paràmetres:

codi de l'element a cercar. 

Retorna:

l'element amb el codi indicat en el parametre, si no es troba retorna nul. 

AssociacioDosClasses diagramaClasses.ConjuntElements.getAssociacio (int codi)

Obte l'associacio amb el codi indicat. 

Si el codi correspont a un element que no es una associacio o no es troba cap element amb
el codi indicat es retorna nul. 

Paràmetres:

codi de l'associacio a cercar. 

Retorna:

l'associacio amb codi codi si es troba, en cas de no trobar-la es retorna null. 

String diagramaClasses.ConjuntElements.getAtributs ()

Obte una llista separada per comes dels noms dels atributs de l'estructura. 

Retorna:

una llista d'atributs separats per comes. Els atributs definits en el problema s'inclouen
tots. 

String diagramaClasses.ConjuntElements.getCadenaCorreccio ()

Obte la cadena de correccio de l'estructura. 
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Retorna:

un String que conte la cadena de caracters de la correccio. 

String diagramaClasses.ConjuntElements.getCadenaDibuix ()

Obte la cadena de dibuix, es a dir, la que permet restaurar l'estructura. 

Retorna:

un String que conte la cadena de caracter que defineix el dibuix. 

static String diagramaClasses.ConjuntElements.getCadenaDibuixBuit () [static]

Obte el que seria una cadena de dibuix d'una estructura buida. 

Retorna:

la cadena que representa un dibuix buit. 

Classe diagramaClasses.ConjuntElements.getClasse (int codi)

Obte la classe amb el codi indicat. 

Si el codi correspont a un element que no es una classe o no es troba cap element amb el
codi indicat es retorna nul. 

Paràmetres:

codi de la classe a cercar. 

Retorna:

la classe amb codi codi si es troba, en cas de no trobar-la es retorna nul. 

ClasseAssociacio diagramaClasses.ConjuntElements.getClasseAssociacio (int codi)

Obte la classe associacio amb el codi indicat. 

Si  el  codi correspont a  un element que no es  una classe associacio o no es  troba cap
element amb el codi indicat es retorna nul. 

Paràmetres:

codi de la classe a cercar. 

Retorna:

la classe associacio amb codi codi si es troba, en cas de no trobar-la es retorna nul. 

static int diagramaClasses.ConjuntElements.getCodiPunt (Point p,   Iterable v)

[static, private]

Obte el codi de l'element del segon parametre que dintre seu conte el punt del primer
parametre. 

Paràmetres:

p punt que cal cercar dintre d'un element. 

v objecte que es pot iterar sobre el que cercar (no te tipus definit, perque sino no es
pot compilar. L'objecte a de contenir objectes de tipus diagramaClasses.Element o una
de les seves subclasses. 

Retorna:

el codi del primer element del vector del segon parametre que conte a dintre seu el
punt del primer parametre o  diagramaClasses.Element#CODI_NO_VALID en cas que
no es trobi cap element que  compleix o que es produeix un error durant l'execucio
perque els objectes de v no compleixen la condicio de tipus. 

int diagramaClasses.ConjuntElements.getCodiPunt (Point p)
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Obte el codi del primer element que esta situat en el punt. 

Paràmetres:

p punt sobre el qual es vol buscar un element. 

Retorna:

el codi del primer element dintre el qual hi ha el punt p, si no es troba o p es nul es
retorna diagramaClasses.Element#CODI_NO_VALID. 

boolean diagramaClasses.ConjuntElements.intersecta (int x,   int y,   int amplada,

int altura)

Comprova  si  el  rectangle  definit  amb els  parametres  intersecta  amb  alguna  classe  de
l'estructura. 

Paràmetres:

x coordenada x del punt superior esquerra del rectangle. 

y coordenada y del punt superior esquerra del rectangle. 

amplada amplada del rectangle. 

altura altura del rectangle. 

Retorna:

true si en el rectangle definit pel punt (x, y) i l'amplada i altura hi ha alguna  Classe,
false altrament. 

boolean diagramaClasses.ConjuntElements.intersecta (Classe c)

Comprova si una classe intersecta amb alguna altre. 

Paràmetres:

c Classe que cal comprovar si intersecta. 

Retorna:

true si c intersecta amb una classe diferent a ella mateixa, si c es nul no intersecta. 

Iterator<AssociacioDosClasses> diagramaClasses.ConjuntElements.iteratorAssocicio

()

Obte un iterador sobre les associacions de l'estructura. 

Retorna:

un iterador sobre totes les associacions del conjunt. 

Iterator<Classe> diagramaClasses.ConjuntElements.iteratorClasse ()

Obte un iterador sobre les classes de l'estructura. 

Retorna:

un iterador sobre totes les classes del conjunt. 

Iterator<ClasseAssociacio>

diagramaClasses.ConjuntElements.iteratorClasseAssociacio ()

Obte un iterador sobre les classes associacio de l'estructura. 

Retorna:

un iterador sobre totes les classes associacio del conjunt. 
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AssociacioDosClasses diagramaClasses.ConjuntElements.parserAssociacio (Element

e,   AuxiliarAtributs aa) [private]

Obte una AssociacioDosClasses a partir del primer parametre. 

Paràmetres:

e node Element de dom que conte la informacio d'una AssociacioDosClasses. 

aa estructura que conte els atributs no usats definits en el problema. 

Retorna:

la AssociacioDosClasses llegida, en cas d'error retorna nul. 

void diagramaClasses.ConjuntElements.parserAssociacions (Element e,

AuxiliarAtributs aa) [private]

Llegeix totes les AssociacioDosClasses de la cadena de dibuix. 

Paràmetres:

e node Element de dom que conte totes les AssociacioDosClasses. 

aa objecte que controla l'us dels atributs definits en el problema. 

Vector<Atribut> diagramaClasses.ConjuntElements.parserAtributsAssociacio

(Element e,   AuxiliarAtributs aa) [private]

Llegeix els Atribut definits en una associacio qualificada comprovant que siguin valids. 

Paràmetres:

e Element que conte la llista d'atributs. 

aa estructura que conte els atributs no usats definits en el problema. 

Retorna:

un Vector d'Atribut amb els atributs de l'associacio. 

Vector<Atribut> diagramaClasses.ConjuntElements.parserAtributsClasse (Element e,

AuxiliarAtributs aa) [private]

Obte un vector d'atributs amb atributs d'una classe. 

Paràmetres:

e Element de dom que conte els atributs. 

aa objecte que controla l'us dels atributs definits en el problema. 

Retorna:

un vector d'atributs amb tots atributs d'una classe. 

String diagramaClasses.ConjuntElements.parserAtributsElement (Element e,   IntAux

codi) [private]

Obte la informacio dels atributs id i nom del primer parametre. 

Paràmetres:

e Element on cal ontenir els atributs id i nom. 

codi parametre  de  sortida  (no  pot  ser  nul)  que  contindra  el  codi  de
l'diagramaClasses.Element. 

Retorna:

el nom de l' diagramaClasses.Element. 
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Classe diagramaClasses.ConjuntElements.parserClasse (Element e,   AuxiliarAtributs

aa) [private]

Obte una Classe a partir del primer parametre. 

Paràmetres:

e node Element de dom que conte la informacio d'una Classe. 

aa objecte que controla l'us dels atributs definits en el problema. 

Retorna:

la Classe llegida, en cas d'error retorna nul. 

ClasseAssociacio diagramaClasses.ConjuntElements.parserClasseAssociacio (Element

e) [private]

Obte una ClasseAssociacio a partir del parametre. 

Paràmetres:

e node Element de dom que conte la informacio d'una ClasseAssociacio. 

Retorna:

la ClasseAssociacio llegida, en cas d'error retorna nul. 

void diagramaClasses.ConjuntElements.parserClasses (Element e,   AuxiliarAtributs

aa) [private]

Llegeix totes les Classe de la cadena de dibuix. 

Paràmetres:

e node Element que conte totes les Classe. 

aa objecte que controla l'us dels atributs definits en el problema. 

void diagramaClasses.ConjuntElements.parserClassesAssociacio (Element e)
[private]

Llegeix totes les ClasseAssociacio de la cadena de dibuix. 

Paràmetres:

e node Element que conte totes les ClasseAssociacio. 

ConnexioType diagramaClasses.ConjuntElements.parserConnexio (Element e,

boolean teMultiplicitat) [private]

Obte les dades d'una de les conneccions d'una associacio. 

Paràmetres:

e Element que conte la informacio de la connexio. 

teMultiplicitat indica si ha de tenir o no la multiplicitat definida (segons el tipus). 

Retorna:

un ConnexioType amb la informacio llegida, o nul en cas d'error. 

void diagramaClasses.ConjuntElements.remove (int codi)

Esborra l'element amb el codi indicat, si no existeix no fa res. 

Paràmetres:

codi de l'element a eliminar. 
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void diagramaClasses.ConjuntElements.remove (diagramaClasses.Element e)

Esborra l'element e del vector si aquest no es nul, si e es nul no fa res. 

Paràmetres:

e element a esborrar del conjunt. 

void diagramaClasses.ConjuntElements.removeAssociacio (int codi)

Esborra l'associacio amb el codi indicat si existeix, si no existeix no fa res. 

Paràmetres:

codi de l'associacio a esborrar. 

void diagramaClasses.ConjuntElements.removeClasse (int codi)

Esborra la classe amb el codi indicat si existeix, si no existeix no fa res. 

Paràmetres:

codi de la classe a eliminar. 

void diagramaClasses.ConjuntElements.removeClasseAssociacio (int codi)

Esborra la classe associacio amb el codi indicat si existeix, si no existeix no fa res. 

Paràmetres:

codi de la classe associacio a esborrar. 

void diagramaClasses.ConjuntElements.removeNom (String s)

Elimina el nom indicat dels noms usats. 

Si no existeix no fa res. 

Paràmetres:

s nom a eliminar. 

void diagramaClasses.ConjuntElements.reset ()

Esborra tots els elements del conjunt i reinicia els atributs. 

void diagramaClasses.ConjuntElements.setCadenaDibuix (String c)

Reconstrueix el dibuix a partir del parametre (ha de contenir el contingut d'un fitxer xml
que compleixi amb l'schema diagramaClasses/xml/dibuix_schema.xsd . 

En reconstruir es fa un reset del dibuix actual. 

Paràmetres:

c conte la cadena de dibuix a restaurar. 

Documentació de les Dades Membre
Vector<AssociacioDosClasses> diagramaClasses.ConjuntElements.associacions

[private]

Associacions del conjunt. 

final String diagramaClasses.ConjuntElements.capsaleraDibuix [static,

private]

Valor inicial: "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?

><dibuix xmlns:xsi=\"http://www.w3.org/2001/XMLSchema-

instance\"

66



Annex B: Documentació del codi font de l'Editor

xsi:noNamespaceSchemaLocation=\"dibuix_schema.xsd\"><classes>"

Inici de la cadena de dibuix. 

Vector<Classe> diagramaClasses.ConjuntElements.classes [private]

Classes del conjunt. 

Vector<ClasseAssociacio> diagramaClasses.ConjuntElements.classesAssociacio

[private]

Classes associacio del conjunt. 

final String diagramaClasses.ConjuntElements.finalDibuix =

"</classesAssociacio></dibuix>" [static, private]

Final de la cadena de dibuix. 

Map<Integer, diagramaClasses.Element>

diagramaClasses.ConjuntElements.mapElements [private]

Map per a accedir per codi a un element. 

Map<String, ?> diagramaClasses.ConjuntElements.mapNoms [private]

Map per a comprovar la no repeticio de noms. 

Com que nomes s'usen les claus del map, no inporta el tipus del valor. 

final String diagramaClasses.ConjuntElements.separacioAssClaAss [static,
private]

Valor inicial: "</associacions><classesAssociacio>"

Part de la cadena de dibuix que va entre les associacions i les classes associacio. 

final String diagramaClasses.ConjuntElements.separacioClasseAss =

"</classes><associacions>" [static, private]

Part de la cadena de dibuix que va entre les classes i associacions. 

La documentació d'aquesta classe es va generar a partir del següent fitxer:

ConjuntElements.java

Referència de la Classe
diagramaClasses.ConjuntElements.ConjuntElements.AuxiliarAt
ributs
Classe privada per a facilitar trobar els atributs usats en reconstruir l'estructura. 

Mètodes públics
AuxiliarAtributs (Vector< Atribut > va)

Crea un objecte amb els atributs que es troben en el parametre. 

void addAtributs (Vector< Atribut > va)

67



Annex B: Documentació del codi font de l'Editor

Afegeix els atributs del parametre a l'estructura. 

Atribut getAtribut (String s)

Obte un atribut a partir del parametre. 

Atributs Privats
Map< String, Vector< Atribut > > msva

Map amb la informacio dels atributs disponible. 

Descripció Detallada
Classe privada per a facilitar trobar els atributs usats en reconstruir l'estructura. 

Autor:

zeysoft 

Documentació del Constructor i el Destructor
diagramaClasses.ConjuntElements.ConjuntElements.AuxiliarAtributs.AuxiliarAtributs

(Vector< Atribut > va)

Crea un objecte amb els atributs que es troben en el parametre. 

Paràmetres:

va vector d'atributs amb el qual s'ha d'inicialitzar l'objecte. 

Documentació de les Funcions Membre
void

diagramaClasses.ConjuntElements.ConjuntElements.AuxiliarAtributs.addAtributs

(Vector< Atribut > va)

Afegeix els atributs del parametre a l'estructura. 

Paràmetres:

va vector d'atributs amb el qual s'ha d'afegir a l'objecte. 

Atribut

diagramaClasses.ConjuntElements.ConjuntElements.AuxiliarAtributs.getAtribut

(String s)

Obte un atribut a partir del parametre. 

Paràmetres:

s nom de l'atribut. 

Retorna:

l'atribut demenat. Si no existeix, es retorna nul. 

Documentació de les Dades Membre
Map<String, Vector<Atribut> >

diagramaClasses.ConjuntElements.ConjuntElements.AuxiliarAtributs.msva

[private]

Map amb la informacio dels atributs disponible. 
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La documentació d'aquesta classe es va generar a partir del següent fitxer:

ConjuntElements.java

Referència de la Classe
diagramaClasses.ConjuntElements.ConjuntElements.Connexio
Type
Classe privada per a obtenir les dades d'una connexio d'una associacio. 

Mètodes públics
ConnexioType (int classe, int connexio, int multiplicitat)

Crea un objecte amb les dades pasades. 

Atributs Públics
int classe

Codi de la classe de la connexio. 

int connexio

Numero de connexio de la classe usada en aquesta connexio. 

int multiplicitat

Posicio sobre AssociacioDosClasses#multiplicitat que te la multiplicitat de la connexio. 

Descripció Detallada
Classe privada per a obtenir les dades d'una conneccio d'una associacio. 

Autor:

zeysoft 

Documentació del Constructor i el Destructor
diagramaClasses.ConjuntElements.ConjuntElements.ConnexioType.ConnexioType (int

classe,   int connexio,   int multiplicitat)

Crea un objecte amb les dades pasades. 

Paràmetres:

classe veure classe. 

connexio veure connexio. 

multiplicitat veure multiplicitat. 

Documentació de les Dades Membre
int diagramaClasses.ConjuntElements.ConjuntElements.ConnexioType.classe

Codi de la classe de la connexio. 

int diagramaClasses.ConjuntElements.ConjuntElements.ConnexioType.connexio

Numero de connexio de la classe usada en aquesta connexio. 

69



Annex B: Documentació del codi font de l'Editor

int diagramaClasses.ConjuntElements.ConjuntElements.ConnexioType.multiplicitat

Posicio sobre AssociacioDosClasses#multiplicitat que te la multiplicitat de la connexio. 

Pot ser -1 en cas que no es necesiti. 

La documentació d'aquesta classe es va generar a partir del següent fitxer:

ConjuntElements.java

Referència de la Classe
diagramaClasses.diagramaClasses.Traduccio
Classe per a facilitar la traduccio dels elements a un altre idioma i per poder definir la traduccio
de les associacions configurades. 

Mètodes Públics Estàtics
static void setTrad (String[] str)

Canvia l'array de traduccio per el del parametre. 

static String getTrad (int i)

Retorna una cadena de caracters en funcio del parametre. 

Atributs Públics Estàtics
static final int T_ESBORRAR = 0

Posible valor del parametre de getTrad(int). 

static final int T_RESET = 1

static final int T_NOM = 2

static final int T_MODIFICAR = 3

static final int T_ASSOCIACIONS = 4

static final int T_ELIMINAR = 5

static final int T_NOU_ATRIBUT = 6

static final int T_FER_ID = 7

static final int T_DESFER_ID = 8

static final int T_ATRIBUTS_CLASSE = 9

static final int T_ATRIBUTS_DISPONIBLES = 10

static final int T_MES_ZOOM = 11

static final int T_MENYS_ZOOM = 12

static final int T_TEXT_CONFIRMACIO_RESET = 13

static final int T_CONFIRMACIO = 14

static final int T_TIPUS = 15

static final int T_NAVEGACIO = 16

static final int T_CLASSE_1 = 17

static final int T_CLASSE_2 = 18

static final int T_MULTIPLICITAT_1 = 19

static final int T_MULTIPLICITAT_2 = 20

static final int T_NOU = 21

static final int T_GIRAR_DADES = 22

static final int T_QUALIFICAR = 23
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static final int T_NOM_ASSOCIACIO_QUALIFICADA = 24

static final int T_ATRIBUTS_ASSOCIACIO = 25

static final int T_DESFER = 26

static final int T_REFER = 27

static final int T_CANCELAR = 28

static final int T_CLASSE_ASSOCIACIO = 29

static final int T_CLASSE = 30

static final int T_ASSOCIACIO = 31

static final int T_AGREGACIO = 32

static final int T_COMPOSICIO = 33

static final int T_ASSOCIACIO_QUALIFICADA = 34

static final int T_GENERALITZACIO = 35

static final int T_DEPENDENCIA = 36

static final int T__NO_VALIDA = -1

Obtenir un missatge de traduccio no valida. 

Mètodes Privats
Traduccio ()

Constructor privat per tal d'evitar la instanciacio de la classe. 

Atributs Privats Estàtics
static final String[] catala

Traduccio per defecte en catala. 

static String[] act = catala

Array actual de la traduccio. 

Descripció Detallada
Classe per a facilitar la traduccio dels elements a un altre idioma i per poder definir la traduccio
de les associacions configurades. 

Autor:

zeysoft 

Documentació del Constructor i el Destructor
diagramaClasses.diagramaClasses.Traduccio.Traduccio () [private]

Constructor privat per tal d'evitar la instanciacio de la classe. 

Documentació de les Funcions Membre
static String diagramaClasses.diagramaClasses.Traduccio.getTrad (int i) [static]

Retorna una cadena de caracters en funcio del parametre. 

Paràmetres:

i valor que indica la cadena desitjada. 

Retorna:

la traduccio indicada pel parametre. 
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static void diagramaClasses.diagramaClasses.Traduccio.setTrad (String[] str)
[static]

Canvia l'array de traduccio per el del parametre. 

Paràmetres:

str nou array amb la traduccio. En cas de tenir menys elements que la traduccio per
defecte, s'usara l'idioma per defecte pels valors que falten. 

Documentació de les Dades Membre
String [] diagramaClasses.diagramaClasses.Traduccio.act = catala [static,

private]

Array actual de la traduccio. 

Per defecte en catala 

final String [] diagramaClasses.diagramaClasses.Traduccio.catala [static,

private]

Valor inicial: {

    "Esborrar",                "Reset",

    "Nom",                     "Modificar",

    "Associacions",            "Eliminar",

    "Nou atribut",             "Fer Id",

    "Desfer Id",               "Atributs classe",

    "Atributs disponibles",    "+ZOOM",

    "-ZOOM",                   "Segur que vols esborrar tot el

dibuix?",

    "Confirmacio",             "Tipus",

    "Navegacio",               "Primera classe",

    "Segona classe",           "Multiplicitat 1",

    "Multiplicitat 2",         "Nou",

    "Girar dada",              "Qualificar",

    "Nom de l'associacio",     "Atributs associacio",

    "Desfer",                  "Refer",

    "Cancel.lar",              "Classe associacio",

    "Classe",                  "Associacio",

    "Agregacio",               "Composicio",

    "Associacio qualificada",  "Generalitzacio",

    "Dependencia"

}

Traduccio per defecte en catala. 

S'usa en cas de no definir-ne cap altre  o si  la  traduccio actual  te menys elements  i  el
demanat no el conte. 

final int diagramaClasses.diagramaClasses.Traduccio.T__NO_VALIDA = -1 [static]

Obtenir un missatge de traduccio no valida. 

final int diagramaClasses.diagramaClasses.Traduccio.T_AGREGACIO = 32 [static]

final int diagramaClasses.diagramaClasses.Traduccio.T_ASSOCIACIO = 31 [static]
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final int diagramaClasses.diagramaClasses.Traduccio.T_ASSOCIACIO_QUALIFICADA =

34 [static]

final int diagramaClasses.diagramaClasses.Traduccio.T_ASSOCIACIONS = 4

[static]

final int diagramaClasses.diagramaClasses.Traduccio.T_ATRIBUTS_ASSOCIACIO = 25
[static]

final int diagramaClasses.diagramaClasses.Traduccio.T_ATRIBUTS_CLASSE = 9
[static]

final int diagramaClasses.diagramaClasses.Traduccio.T_ATRIBUTS_DISPONIBLES = 10
[static]

final int diagramaClasses.diagramaClasses.Traduccio.T_CANCELAR = 28 [static]

final int diagramaClasses.diagramaClasses.Traduccio.T_CLASSE = 30 [static]

final int diagramaClasses.diagramaClasses.Traduccio.T_CLASSE_1 = 17 [static]

final int diagramaClasses.diagramaClasses.Traduccio.T_CLASSE_2 = 18 [static]

final int diagramaClasses.diagramaClasses.Traduccio.T_CLASSE_ASSOCIACIO = 29

[static]

final int diagramaClasses.diagramaClasses.Traduccio.T_COMPOSICIO = 33
[static]

final int diagramaClasses.diagramaClasses.Traduccio.T_CONFIRMACIO = 14
[static]

final int diagramaClasses.diagramaClasses.Traduccio.T_DEPENDENCIA = 36
[static]

final int diagramaClasses.diagramaClasses.Traduccio.T_DESFER = 26 [static]

final int diagramaClasses.diagramaClasses.Traduccio.T_DESFER_ID = 8 [static]

final int diagramaClasses.diagramaClasses.Traduccio.T_ELIMINAR = 5 [static]

final int diagramaClasses.diagramaClasses.Traduccio.T_ESBORRAR = 0 [static]

Posible valor del parametre de getTrad(int). 

Indica  la  posicio  on es  troba  la  cadena de  caracters corresponent  a  la  constant  en  la
traduccio actual. 

final int diagramaClasses.diagramaClasses.Traduccio.T_FER_ID = 7 [static]

final int diagramaClasses.diagramaClasses.Traduccio.T_GENERALITZACIO = 35
[static]

final int diagramaClasses.diagramaClasses.Traduccio.T_GIRAR_DADES = 22
[static]

final int diagramaClasses.diagramaClasses.Traduccio.T_MENYS_ZOOM = 12
[static]

final int diagramaClasses.diagramaClasses.Traduccio.T_MES_ZOOM = 11 [static]

final int diagramaClasses.diagramaClasses.Traduccio.T_MODIFICAR = 3 [static]

final int diagramaClasses.diagramaClasses.Traduccio.T_MULTIPLICITAT_1 = 19
[static]

final int diagramaClasses.diagramaClasses.Traduccio.T_MULTIPLICITAT_2 = 20
[static]

final int diagramaClasses.diagramaClasses.Traduccio.T_NAVEGACIO = 16 [static]
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final int diagramaClasses.diagramaClasses.Traduccio.T_NOM = 2 [static]

final int

diagramaClasses.diagramaClasses.Traduccio.T_NOM_ASSOCIACIO_QUALIFICADA = 24

[static]

final int diagramaClasses.diagramaClasses.Traduccio.T_NOU = 21 [static]

final int diagramaClasses.diagramaClasses.Traduccio.T_NOU_ATRIBUT = 6
[static]

final int diagramaClasses.diagramaClasses.Traduccio.T_QUALIFICAR = 23 [static]

final int diagramaClasses.diagramaClasses.Traduccio.T_REFER = 27 [static]

final int diagramaClasses.diagramaClasses.Traduccio.T_RESET = 1 [static]

final int diagramaClasses.diagramaClasses.Traduccio.T_TEXT_CONFIRMACIO_RESET =

13 [static]

final int diagramaClasses.diagramaClasses.Traduccio.T_TIPUS = 15 [static]

La documentació d'aquesta classe es va generar a partir del següent fitxer:

Traduccio.java

Referència de la Classe
diagramaClasses.diagramaClasses.XMLauxiliar
Metodes comuns usats en llegir dades des de xml. 

Mètodes Públics Estàtics
static Iterator< Element > nodeListToIteratorElements (NodeList nl)

Crea un iterador d'd'elements de dom a partir d'una llista de nodes. 

static boolean getBooleanValue (String cnst)

Obte un valor boolea a partir d'un String. 

static int getIntValue (String s)

Obte un valor enter a partir d'un String. 

static String trimText (String s)

Elimina els espais, tabulacions, salts de linia i retorns de carro de l'inici i final de la cadena

del parametre. 

static ImageIcon getImageIcon (String cnst)

Obte un ImageIcon a partir de la direccio indicada. 

static Image getImage (String cnst)

Obte un Image a partir de la direccio indicada. 

static int getPosArray (String[] ar, String s)

Obte la posicio d'un array de String on conte un String. 

Mètodes Privats
XMLauxiliar ()

Constructor privat per tal d'evitar la intansciacio de la classe. 

Descripció Detallada
Metodes comuns usats en llegir dades des de xml. 
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En aquesta classe,  les  referencies directes a  Element es refereixen a  la  classe  del  package
org.w3c.dom.

Autor:

zeysoft 

Documentació del Constructor i el Destructor
diagramaClasses.diagramaClasses.XMLauxiliar.XMLauxiliar () [private]

Constructor privat per tal d'evitar la intansciacio de la classe. 

Documentació de les Funcions Membre
static boolean diagramaClasses.diagramaClasses.XMLauxiliar.getBooleanValue (String

cnst) [static]

Obte un valor boolea a partir d'un String. 

Paràmetres:

cnst valor a convertir. 

Retorna:

cnst.compareToIgnoreCase("true"). 

Mireu també:

Boolean.valueOf(String) 

static Image diagramaClasses.diagramaClasses.XMLauxiliar.getImage (String cnst)
[static]

Obte un Image a partir de la direccio indicada. 

Paràmetres:

cnst path complet de la imatge. 

Retorna:

un Image si no es produeix cap excepcio, null altrament. 

static ImageIcon diagramaClasses.diagramaClasses.XMLauxiliar.getImageIcon (String

cnst) [static]

Obte un ImageIcon a partir de la direccio indicada. 

Paràmetres:

cnst path complet de la imatge. 

Retorna:

un ImageIcon si no es produeix cap excepcio, null altrament. 

static int diagramaClasses.diagramaClasses.XMLauxiliar.getIntValue (String s)

[static]

Obte un valor enter a partir d'un String. 

Fa  el  mateix  que  Integer#valueOf(String) pero  en  cas  d'error  retorna  0  en  lloc  d'una
excepcio. 

Paràmetres:

s cadena a parsejar per a recuperar-ne el valor enter amb signe. 
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Retorna:

el valor resultat de parsejar el parametre, retorna 0 en cas d'error durant el proces de
parsejar. 

Mireu també:

Integer.valueOf(String) 

static int diagramaClasses.diagramaClasses.XMLauxiliar.getPosArray (String[] ar,

String s) [static]

Obte la posicio d'un array de String on conte un String. 

Paràmetres:

ar array de String. No pot ser nul. 

s String a cercar a ar. No pot ser nul. 

Retorna:

la posicio de l'array del primer parametre on hi ha l'element del segon parametre o -1
en cas de no haver trobat el segon parametre. 

static Iterator<Element>

diagramaClasses.diagramaClasses.XMLauxiliar.nodeListToIteratorElements (NodeList

nl) [static]

Crea un iterador d'd'elements de dom a partir d'una llista de nodes. 

Paràmetres:

nl NodeList a partir del qual es volen obtenir els nodes element. 

Retorna:

un iterador de nodes Element de dom, amb l'ordre en que apareixen al parametre. 

static String diagramaClasses.diagramaClasses.XMLauxiliar.trimText (String s)
[static]

Elimina els espais, tabulacions, salts de linia i retorns de carro de l'inici i final de la cadena
del parametre. 

Paràmetres:

s cadena de la qual s'han d'eliminar caracters de l'inici i final. 

Retorna:

la cadena amb els caracters indicats eliminats. Nul si es produeix un error durant el
proces o el parametre es nul. 

La documentació d'aquesta classe es va generar a partir del següent fitxer:

XMLauxiliar.java

Referència de la Classe diagramaClasses.Element
Classe d'on deriven els objectes dibuixables. 

Diagrama d'Herència per a diagramaClasses.Element: 
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Mètodes públics
Element ()

Crea un element amb el seguent codi i sense nom. 

Element (int codi, String nom)

Crea un element amb el codi i nom indicats en els parametres. 

final int getCodi ()

Obte el codi de l'objecte. 

final String getNom ()

Obte el nom de l'objecte. 

final void setNom (String val)

Canvia el nom pel del parametre. 

final int getX ()

Obte la coordenada x base usat en els elements. 

final void setX (int val)

Canvia el valor de la coordenada x base per l'indicat al parametre. 

final int getY ()

Obte la coordenada y base usat en els elements. 

final void setY (int val)

Canvia el valor de la coordenada y base per l'indicat al parametre. 

final void setCoordenades (int x, int y)

Canvia els valors de les coordenades base de la classe pels indicats als parametres. 

final Point getPuntBase ()

Obte el punt base com un Point. 

final int getAmplada ()

Obte l'amplada de la zona seleccionable de l'element. 

final void setAmplada (int amplada)

Canvia l'amplada de la zona seleccionable de l'element. 

final int getAltura ()

Obte l'altura de la zona seleccionable de l'element. 

final void setAltura (int altura)

Canvia l'altura de la zona seleccionable de l'element. 

boolean estaDintre (Point p)

Comprova si el punt del paramatre esta dintre l'element. 

abstract void remove ()

Fa les accions necessaries abans que l'element sigui esborrat de l'estructura (eliminar altres

elments, avisar que s'esborra. 

abstract void dibuixar (Graphics2D g, float zoom, boolean esCanvasGran, boolean seleccionat)
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Dibuixa la classe. 

abstract String getCadenaCorreccio ()

Obte la cadena de correccio de l'element. 

abstract String getCadenaDibuix ()

Obte la cadena de dibuix de l'element. 

Mètodes Públics Estàtics
static void reiniciaCodi ()

Reinicia el codi (util quan es vol reconstruir l'estructura. 

Atributs Públics Estàtics
static final int CODI_NO_VALID = -1

Constant que indica que el codi no es valid. 

Atributs Protegits Estàtics
static final Color COLOR_INTERSECCIO = new Color(250, 70, 70)

Color en cas que dues classes es solapint. 

static final Color COLOR_FONS = new Color(218, 238, 210)

Color de fons dels elements seleccionats. 

static final float GRUIX_NORMAL = 2.0f

Gruix de les linies quan es dibuixa normalment. 

static final float GRUIX_SELECCIONAT = 3.0f

Gruix de les linies quan l'element esta seleccionat. 

Atributs Privats
int codi

Codi de l'element. 

String nom

Nom de l'element. 

Point puntBase

Punt base de l'element. 

int amplada

Amplada de la zona de seleccio. 

int altura

Altura de la zona de seleccio. 

Atributs Privats Estàtics
static int CODI = 1

Seguent codi a usar en crear un element. 

Descripció Detallada
Classe d'on deriven els objectes dibuixables. 

Conte el codi, el nom i les coordenades superior esquerra, l'amplada i l'altura de la zona de
seleccio  de  l'element.  Tambe  controla  que  el  noms  dels  elements  siguin  unics  dintre
l'estructura.

Autor:

zeysoft 

Documentació del Constructor i el Destructor
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diagramaClasses.Element.Element ()

Crea un element amb el seguent codi i sense nom. 

diagramaClasses.Element.Element (int codi,   String nom)

Crea un element amb el codi i nom indicats en els parametres. 

Paràmetres:

codi codi del nou objecte, no pot estar repetit. 

nom nom de l'objecte, si esta repetit es posara nul. 

Documentació de les Funcions Membre
abstract void diagramaClasses.Element.dibuixar (Graphics2D g,   float zoom,

boolean esCanvasGran,   boolean seleccionat) [pure virtual]

Dibuixa la classe. 

Recalcula si cal les mides de la classe, i dibuixa l'esquema de la classe, el seu nom i els
atributs ordenats segons l'ordre d'insersio en la classe. 

Paràmetres:

g Graphics2D on s'ha de dibuixar la classe, no pot ser nul. 

zoom zoom aplicat a la classe. 

esCanvasGran indica si s'esta dibuixant sobre le canvas gran o no. 

seleccionat inidica si s'ha de dibuixar l'element com a seleccionat o no. 

Implementat  a  diagramaClasses.AssociacioDosClasses (p.29),  diagramaClasses.Classe

(p.47) i diagramaClasses.ClasseAssociacio (p.53).

boolean diagramaClasses.Element.estaDintre (Point p)

Comprova si el punt del paramatre esta dintre l'element. 

Paràmetres:

p Point que cal comprovar si esta dintre l'element. 

Retorna:

true si p esta dintre de l'element, fals altrament (inclos que p sigui nul). 

Reimplementat a diagramaClasses.AssociacioDosClasses (p.30).

final int diagramaClasses.Element.getAltura ()

Obte l'altura de la zona seleccionable de l'element. 

Retorna:

l'altura de la zona seleccionable de l'element. 

final int diagramaClasses.Element.getAmplada ()

Obte l'amplada de la zona seleccionable de l'element. 

Retorna:

l'amplada de la zona seleccionable de l'element. 

abstract String diagramaClasses.Element.getCadenaCorreccio () [pure virtual]

Obte la cadena de correccio de l'element. 

Retorna:
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la porcio de cadena de correccio de l'element. 

Implementat  a  diagramaClasses.AssociacioDosClasses (p.31),  diagramaClasses.Classe

(p.48) i diagramaClasses.ClasseAssociacio (p.53).

abstract String diagramaClasses.Element.getCadenaDibuix () [pure virtual]

Obte la cadena de dibuix de l'element. 

Retorna:

la  porcio  de cadena  de dibuix  de l'element  (node  xml  que  conte la  informacio  de
l'element). 

Implementat  a  diagramaClasses.AssociacioDosClasses (p.31),  diagramaClasses.Classe

(p.48) i diagramaClasses.ClasseAssociacio (p.53).

final int diagramaClasses.Element.getCodi ()

Obte el codi de l'objecte. 

Retorna:

el codi de l'obejecte. 

final String diagramaClasses.Element.getNom ()

Obte el nom de l'objecte. 

Retorna:

el nom de l'objecte. 

final Point diagramaClasses.Element.getPuntBase ()

Obte el punt base com un Point. 

Retorna:

un Point amb les coordenades del punt base de l'element. 

final int diagramaClasses.Element.getX ()

Obte la coordenada x base usat en els elements. 

Retorna:

la coordenada x base usat en els elements. 

final int diagramaClasses.Element.getY ()

Obte la coordenada y base usat en els elements. 

Retorna:

la coordenada y base usat en els elements. 

static void diagramaClasses.Element.reiniciaCodi () [static]

Reinicia el codi (util quan es vol reconstruir l'estructura. 

abstract void diagramaClasses.Element.remove () [pure virtual]

Fa les accions necessaries abans que l'element sigui esborrat de l'estructura (eliminar altres
elments, avisar que s'esborra. 

..). 

Implementat  a  diagramaClasses.AssociacioDosClasses (p.33),  diagramaClasses.Classe
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(p.49) i diagramaClasses.ClasseAssociacio (p.54).

final void diagramaClasses.Element.setAltura (int altura)

Canvia l'altura de la zona seleccionable de l'element. 

Paràmetres:

altura nova amplada de la zona seleccionable de l'element. 

final void diagramaClasses.Element.setAmplada (int amplada)

Canvia l'amplada de la zona seleccionable de l'element. 

Paràmetres:

amplada nova amplada de la zona seleccionable de l'element. 

final void diagramaClasses.Element.setCoordenades (int x,   int y)

Canvia els valors de les coordenades base de la classe pels indicats als parametres. 

Paràmetres:

x nou valor de la coordenada x. 

y nou valor de la coordenada y. 

final void diagramaClasses.Element.setNom (String val)

Canvia el nom pel del parametre. 

Si el nom conte espais en blanc es substituirant per subrallats. En cas de sobreescriure el
metode cal cridar el de la superclasse o reimplementar la comprovacio del nou nom. 

Paràmetres:

val nou nom per a l'objecte, nomes es canviara si no es nul i no esta repetit. 

final void diagramaClasses.Element.setX (int val)

Canvia el valor de la coordenada x base per l'indicat al parametre. 

Paràmetres:

val nou valor de la coordenada x base. 

final void diagramaClasses.Element.setY (int val)

Canvia el valor de la coordenada y base per l'indicat al parametre. 

Paràmetres:

val nou valor de la coordenada y base. 

Documentació de les Dades Membre
int diagramaClasses.Element.altura [private]

Altura de la zona de seleccio. 

int diagramaClasses.Element.amplada [private]

Amplada de la zona de seleccio. 

int diagramaClasses.Element.codi [private]

Codi de l'element. 
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int diagramaClasses.Element.CODI = 1 [static, private]

Seguent codi a usar en crear un element. 

final int diagramaClasses.Element.CODI_NO_VALID = -1 [static]

Constant que indica que el codi no es valid. 

final Color diagramaClasses.Element.COLOR_FONS = new Color(218, 238, 210)

[static, protected]

Color de fons dels elements seleccionats. 

final Color diagramaClasses.Element.COLOR_INTERSECCIO = new Color(250, 70, 70)

[static, protected]

Color en cas que dues classes es solapint. 

final float diagramaClasses.Element.GRUIX_NORMAL = 2.0f [static,

protected]

Gruix de les linies quan es dibuixa normalment. 

final float diagramaClasses.Element.GRUIX_SELECCIONAT = 3.0f [static,
protected]

Gruix de les linies quan l'element esta seleccionat. 

String diagramaClasses.Element.nom [private]

Nom de l'element. 

Point diagramaClasses.Element.puntBase [private]

Punt base de l'element. 

Correspont al punt superior esquerra de la zona on es pot clicat per seleccionar l'element. 

La documentació d'aquesta classe es va generar a partir del següent fitxer:

Element.java

Referència de la Classe diagramaClasses.ImagePack
Classe auxiliar per a facilitar l'us de imatges en els diferents costats d'una classe. 

Mètodes públics
Image getImg ()

Obte la imatge guardada en l'objecte. 

Point getPuntDibuixar (Point p)

Obte el punt on s'ha de dibuixar la imatge per tal que quedi ben dibuixada. 

Point getPuntConnexio (Point p)

Obte el punt on segueix la connexio. 
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Mètodes Públics Estàtics
static ImagePack getImagePack (Image img, int costat)

Crea un objecte preparat per a dibuxar-lo al  costat indicat en el  segon parametre d'un

element. 

static void calcularPunts (int amplada, int altura, int costat, Point pBase, Point pConnexio)

Calcula el desplasament dels punt de connexio per dibuixar un rectanngle i per trobar la

continuacio de la connexio, tinguen en compte l'amplada i altura del rectangle a dibuixar i

el costat on s'ha de dibuixar. 

Mètodes Privats
ImagePack (Image img, Point puntClasse, Point puntAssociacio)

Crea un objecte amb les dades dels parametres. 

Mètodes Privats Estàtics
static void calcularPunts (Image img, int costat, Point pBase, Point pConnexio)

Calcula el  desplasament dels  punt  de connexio per dibuixar una imatge i  per  trobar  la

continuacio de la connexio, tinguen en compte l'amplada i altura de la imatge a dibuixar i

el costat on s'ha de dibuixar. 

Atributs Privats
Image img

Imatge a dibuixar. 

Point puntClasse

Valors que cal sumar a un punt per tal que img quedi ben dibuixat. 

Point puntAssociacio

Valor que cal sumar a un punt per tal d'obtenir el nou punt per on continuar el dibuix. 

Descripció Detallada
Classe auxiliar per a facilitar l'us de imatges en els diferents costats d'una classe. 

Autor:

zeysoft 

Documentació del Constructor i el Destructor
diagramaClasses.ImagePack.ImagePack (Image img,   Point puntClasse,   Point

puntAssociacio) [private]

Crea un objecte amb les dades dels parametres. 

Paràmetres:

img imatge del dibuix. 

puntClasse valors que cal sumar a un punt per tal que la imatge quedi ben dibuixada. 

puntAssociacio valors que cal sumar a un punt per tal d'obtenir el punt on cal continuar
el dibuix. 

Excepcions:

NullPointerException en cas que algun dels parametres sigui nul. 

Documentació de les Funcions Membre
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static void diagramaClasses.ImagePack.calcularPunts (int amplada,   int altura,   int

costat,   Point pBase,   Point pConnexio) [static]

Calcula el desplasament dels punt de connexio per dibuixar un rectanngle i per trobar la
continuacio de la connexio, tinguen en compte l'amplada i altura del rectangle a dibuixar i
el costat on s'ha de dibuixar. 

Paràmetres:

amplada amplada del rectangle a dibuixar. 

altura altura del rectangle a dibuixar. 

costat costat on ha d'anar el rectangle. 

pBase parametre de sortida, desplasament que cal afegir a un punt per tal que tinguen
en compte el costat s'obtingui el punt superior esquerra del rectangle. 

pConnexio parametre de sortida, desplasament que cal afegir a un punt per tal que
tinguen en compte el costat s'obtingui el punt de la continuacio de la connexio. 

static void diagramaClasses.ImagePack.calcularPunts (Image img,   int costat,   Point

pBase,   Point pConnexio) [static, private]

Calcula el  desplasament dels punt de connexio per dibuixar una imatge i  per trobar la
continuacio de la connexio, tinguen en compte l'amplada i altura de la imatge a dibuixar i el
costat on s'ha de dibuixar. 

Paràmetres:

img imatge a dibuixar. 

costat costat on ha d'anar la imatge. 

pBase parametre de sortida, desplasament que cal afegir a un punt per tal que tinguen
en compte el costat s'obtingui el punt superior esquerra on s'ha de dibuixar la imatge. 

pConnexio parametre de sortida, desplasament que cal afegir a un punt per tal que
tinguen en compte el costat s'obtingui el punt de la continuacio de la connexio. 

Mireu també:

calcularPunts(int, int, int, Point, Point) 

static ImagePack diagramaClasses.ImagePack.getImagePack (Image img,   int costat)
[static]

Crea un objecte preparat per a dibuxar-lo al  costat indicat en el segon parametre d'un
element. 

Paràmetres:

img Image que contindra l'objecte. 

costat costat per el qual es crea l'objecte. 

Retorna:

un  ImagePack preparat per a usar-lo en la part dreta, si el parametre es nul retorna
nul. 

Image diagramaClasses.ImagePack.getImg ()

Obte la imatge guardada en l'objecte. 

Retorna:

la imatge guardada. 
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Point diagramaClasses.ImagePack.getPuntConnexio (Point p)

Obte el punt on segueix la connexio. 

Paràmetres:

p punt de connexio. 

Retorna:

el punt de la seguent connexio. 

Point diagramaClasses.ImagePack.getPuntDibuixar (Point p)

Obte el punt on s'ha de dibuixar la imatge per tal que quedi ben dibuixada. 

Paràmetres:

p punt de connexio. 

Retorna:

el punt on superior-esquerra on cal dibuixar la imatge. 

Documentació de les Dades Membre
Image diagramaClasses.ImagePack.img [private]

Imatge a dibuixar. 

Point diagramaClasses.ImagePack.puntAssociacio [private]

Valor que cal sumar a un punt per tal d'obtenir el nou punt per on continuar el dibuix. 

Point diagramaClasses.ImagePack.puntClasse [private]

Valors que cal sumar a un punt per tal que img quedi ben dibuixat. 

La documentació d'aquesta classe es va generar a partir del següent fitxer:

ImagePack.java

Referència de la Classe diagramaClasses.InfoAssociacio
Informacio d'un tipus d'associacio entre dues classes. 

Mètodes públics
InfoAssociacio ()

Crea un nou objecte amb els atributs a nul o a false segons el seu tipus. 

String getId ()

Obte l'identificador de tipus definit. 

void setId (String id)

Canvia l'identificador de tipus. 

String getNom ()

Obte el nom a mostrar en l'applet al referir-se a aquest tipus d'associacio. 

void setNom (String nom)

Canvia el nom a mostrar en l'applet al referir-se a aquest tipus d'associacio. 

boolean getMult1 ()

Obte si te mutiplicitat en la primera connexio. 

85



Annex B: Documentació del codi font de l'Editor

void setMult1 (boolean mult1, int defecte)

Canvia si te multiplicitat o no en la primera connexio. 

int getDefecteMulti1 ()

Obte la posicio de AssociacioDosClasses#multiplicitat que conte el valor per defecte de la

multiplicitat en la connexio 1. 

boolean getMult2 ()

Obte si te mutiplicitat en la segona connexio. 

void setMult2 (boolean mult2, int defecte)

Canvia si te multiplicitat o no en la segona connexio. 

int getDefecteMulti2 ()

Obte la posicio de AssociacioDosClasses#multiplicitat que conte el valor per defecte de la

multiplicitat en la connexio 2. 

boolean getMult (int i)

Obte si te la multiplicitat en la primera connexio o en la segona segons el parametre. 

int getDefecteMulti (int i)

Obte la posicio de AssociacioDosClasses#multiplicitat que conte el valor per defecte de la

multiplicitat en la definida pel parametre. 

ImageIcon getImgIcona ()

Obte la imatge a mostrar en el boto de creacio d'aquest tipus d'associacio. 

void setImgIcona (ImageIcon imgIcona)

Canvia la imatge a mostrar en el boto de creacio d'aquest tipus. 

boolean getDirec1 ()

Obte si es pot definio o no direccionalitat en la primera connexio. 

ImageIcon getImgIconaDirec1 ()

Obte la imatge a mostrar en el boto de creacio d'aquest tipus amb navegacio en la primera

connexio. 

void setDirec1 (boolean direc, ImageIcon icon)

Canvia la navegacio i la imatge per el boto de creacio corresponents a la primera connexio. 

boolean getDirec2 ()

Obte si es pot definio o no direccionalitat en la segona connexio. 

ImageIcon getImgIconaDirec2 ()

Obte la imatge a mostrar en el boto de creacio d'aquest tipus amb navegacio en la segona

connexio. 

void setDirec2 (boolean direc, ImageIcon icon)

Canvia la navegacio i la imatge per el boto de creacio corresponents a la segona connexio. 

boolean isQualificable ()

Indica si es pot qualificar aquest tipus. 

void setQualificable (boolean qualificable)

Canvia si es un tipus que es pot qualificar o no. 

boolean getLiniaDiscontinua ()

Indica si s'ha de dibuixar amb una linia discontinua o continua. 

void setLiniaDiscontinua (boolean liniaDiscontinua)

Canvia si s'ha de dibuixar amb una linia discontinua o continua. 

boolean isClasseAssociacio ()
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Indica si es pot afegir una classe associacio o no. 

void setClasseAssociacio (boolean classAss)

Canvia si es pot afegir una classe associacio a l'associacio o no. 

void setImgTot (String imgTot)

Canvia totes les imatges a dibuixar a la segona connexio. 

void setImgCostat (String img, int costat)

Canvia la imatge a dibuixar en la segona connexio en el costat indicat d'una classe. 

ImagePack getImage (int costat, boolean seleccionat)

Obte la imatge del costat indicat. 

boolean teMinimsAtributsNecessaris ()

Comprova que els minims atributs necessaris estiguin definits. 

boolean teImatgeSegonaConnexio ()

Indica si te una imatge definida en la segona connexio o no. 

Mètodes Privats
void recalculaExistenciaImatges ()

Calcula si existeixen totes les imatges de la segona connexio i si no n'existeix cap. 

Atributs Privats
String id

Guarda l'identificador de tipus d'associacio. 

String nom

Guarda el text a mostrar que identifica el tipus. 

boolean mult1

Indica si es pot definir la multiplicitat en la primera connexio. 

int posDefecteMulti1

Posicio de AssociacioDosClasses#multiplicitat que s'usara per defecte per la connexio 1. 

boolean mult2

Indica si es pot definir la multiplicitat en la segona connexio. 

int posDefecteMulti2

Posicio de AssociacioDosClasses#multiplicitat que s'usara per defecte per la connexio 2. 

boolean direc1

Indica si es pot posar una fletxa de direccionalitat en la primera connexio. 

boolean direc2

Indica si es pot posar una fletxa de direccionalitat en la segona connexio. 

boolean qualificable

Indica si es una associacio qualificada o no. 

boolean liniaDiscontinua

Indica si s'ha de dibuixar amb una linia discontinua o no. 

boolean classeAssociacio

Indica si pot tenir una classe associacio o no. 

ImageIcon imgIcona

Imatge  a  posar  en  el  boto  de  la  finestra  principal  per  crear  l'associacio  sense  cap

direccionalitat. 

ImageIcon imgIconaDireccional1

Imatge a posar en el boto de la finestra principal per crear l'associacio amb direccionalitat
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a la primera connexio (nomes si direc1 es true. 

ImageIcon imgIconaDireccional2

Imatge a posar en el boto de la finestra principal per crear l'associacio amb direccionalitat

a la segona connexio (nomes si direc2 es true. 

Map< Integer, ParellaImatges > mapImatges

Conte les imatges de la segona de navegacio associades amb el costat on s'han de dibuixar.

boolean exiteixenTotesLesImatges

Conte true si estan definides les imatges de la segona connexio per als quatre costats, fals

si falta definir-ne alguna. 

boolean noExisteixCapImatge

Conte true si no hi ha cap imatge de la segona connexio definida, fals en cas que n'hi hagi

alguna de definida. 

Descripció Detallada
Informacio d'un tipus d'associacio entre dues classes. 

Informacio obtinguda d'un fitxer de configuracio.

Autor:

zeysoft 

Documentació del Constructor i el Destructor
diagramaClasses.InfoAssociacio.InfoAssociacio ()

Crea un nou objecte amb els atributs a nul o a false segons el seu tipus. 

Documentació de les Funcions Membre
int diagramaClasses.InfoAssociacio.getDefecteMulti (int i)

Obte la posicio de AssociacioDosClasses#multiplicitat que conte el valor per defecte de la
multiplicitat en la definida pel parametre. 

Paràmetres:

i ha de ser 0 o 1 segons es vulgui el valor per defecte de la multiplictat en la primera o
en la segona connexio respectivament. 

Retorna:

si i es 0, getDefecteMulti1(); si i es 1, getDefecteMulti2() i si i es un altre valor, false. 

int diagramaClasses.InfoAssociacio.getDefecteMulti1 ()

Obte la posicio de AssociacioDosClasses#multiplicitat que conte el valor per defecte de la
multiplicitat en la connexio 1. 

Retorna:

la posicio de  AssociacioDosClasses#multiplicitat que conte el valor per defecte de la
multiplicitat en la connexio 1 o -1 en cas que no necessiti valor per defecte. 

int diagramaClasses.InfoAssociacio.getDefecteMulti2 ()

Obte la posicio de AssociacioDosClasses#multiplicitat que conte el valor per defecte de la
multiplicitat en la connexio 2. 
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Retorna:

la posicio de  AssociacioDosClasses#multiplicitat que conte el valor per defecte de la
multiplicitat en la connexio 2 o -1 en cas que no necessiti valor per defecte. 

boolean diagramaClasses.InfoAssociacio.getDirec1 ()

Obte si es pot definio o no direccionalitat en la primera connexio. 

Retorna:

si es pot definio o no direccionalitat en la primera connexio. 

boolean diagramaClasses.InfoAssociacio.getDirec2 ()

Obte si es pot definio o no direccionalitat en la segona connexio. 

Retorna:

si es pot definio o no direccionalitat en la segona connexio. 

String diagramaClasses.InfoAssociacio.getId ()

Obte l'identificador de tipus definit. 

Retorna:

l'identificador de tipus definit. 

ImagePack diagramaClasses.InfoAssociacio.getImage (int costat,   boolean

seleccionat)

Obte la imatge del costat indicat. 

Paràmetres:

costat costat pel qual es vol obtenir la imatge de la segona conneccio. 

seleccionat si es true es retorna la imatge de seleccionat, si es fals la imatge normal. 

Retorna:

la imatge del costat indicat. Si la imatge no existeix o es nula retorna nul. 

ImageIcon diagramaClasses.InfoAssociacio.getImgIcona ()

Obte la imatge a mostrar en el boto de creacio d'aquest tipus d'associacio. 

Retorna:

la imatge a mostrar en el boto de creacio d'aquest tipus d'associacio. 

ImageIcon diagramaClasses.InfoAssociacio.getImgIconaDirec1 ()

Obte la imatge a mostrar en el boto de creacio d'aquest tipus amb navegacio en la primera
connexio. 

Retorna:

si hi ha navegacio en la primera connexio, la imatge a mostrar en el boto de creacio
d'aquest tipus amb navegacio en la primera connexio,  o nul  en cas que no estigui
definida la imatge o que no hi hagi navegacio en la primera connexio. 

ImageIcon diagramaClasses.InfoAssociacio.getImgIconaDirec2 ()

Obte la imatge a mostrar en el boto de creacio d'aquest tipus amb navegacio en la segona
connexio. 
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Retorna:

si hi ha navegacio en la segona connexio, la imatge a mostrar en el boto de creacio
d'aquest  tipus  amb navegacio  en  la  segona  connexio,  o  nul  en  cas  que no  estigui
definida la imatge o que no hi hagi navegacio en la segona connexio. 

boolean diagramaClasses.InfoAssociacio.getLiniaDiscontinua ()

Indica si s'ha de dibuixar amb una linia discontinua o continua. 

Retorna:

true si s'ha de dibuixar usant una linia discontinua, false amb una linia continua. 

boolean diagramaClasses.InfoAssociacio.getMult (int i)

Obte si te la multiplicitat en la primera connexio o en la segona segons el parametre. 

Paràmetres:

i ha de ser 0 o 1 segons es vulgui la multiplicitat en la primera o en la segona connexio
respectivament. 

Retorna:

si i es 0, getMult1(); si i es 1, getMult2() i si i es un altre valor, false. 

boolean diagramaClasses.InfoAssociacio.getMult1 ()

Obte si te mutiplicitat en la primera connexio. 

Retorna:

true si te mutiplicitat en la primera connexio, false altrament. 

boolean diagramaClasses.InfoAssociacio.getMult2 ()

Obte si te mutiplicitat en la segona connexio. 

Retorna:

true si te mutiplicitat en la segona connexio, false altrament. 

String diagramaClasses.InfoAssociacio.getNom ()

Obte el nom a mostrar en l'applet al referir-se a aquest tipus d'associacio. 

Retorna:

el nom a mostrar en l'applet al referir-se a aquest tipus d'associacio. 

boolean diagramaClasses.InfoAssociacio.isClasseAssociacio ()

Indica si es pot afegir una classe associacio o no. 

Retorna:

si es pot afegir una classe associacio o no. 

boolean diagramaClasses.InfoAssociacio.isQualificable ()

Indica si es pot qualificar aquest tipus. 

Retorna:

true si es pot qualificar, false altrament. 

void diagramaClasses.InfoAssociacio.recalculaExistenciaImatges () [private]

Calcula si existeixen totes les imatges de la segona connexio i si no n'existeix cap. 
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void diagramaClasses.InfoAssociacio.setClasseAssociacio (boolean classAss)

Canvia si es pot afegir una classe associacio a l'associacio o no. 

Paràmetres:

classAss valor que indica que es pot afegir una classe associacio a l'associacio (true) o
que no es pot afegir (false). 

void diagramaClasses.InfoAssociacio.setDirec1 (boolean direc,   ImageIcon icon)

Canvia la navegacio i la imatge per el boto de creacio corresponents a la primera connexio. 

Paràmetres:

direc indica si hi ha navegacio en aquesta connexio. 

icon imatge  a  mostrar  en  el  boto  de  creacio  d'aquest  tipus  amb  navegacio  en  la
primera connexio. Si l'altre parametre es true, s'usara aquest valor per l'imatge, si es
false s'usara nul. 

void diagramaClasses.InfoAssociacio.setDirec2 (boolean direc,   ImageIcon icon)

Canvia la navegacio i la imatge per el boto de creacio corresponents a la segona connexio. 

Paràmetres:

direc indica si hi ha navegacio en aquesta connexio. 

icon imatge a mostrar en el boto de creacio d'aquest tipus amb navegacio en la segona
connexio. Si  l'altre parametre es true,  s'usara aquest  valor per  l'imatge,  si  es  false
s'usara nul. 

void diagramaClasses.InfoAssociacio.setId (String id)

Canvia l'identificador de tipus. 

Obligatori assignar-lo abans de poder usar l'objecte. 

Paràmetres:

id nou identificador de tipus. 

void diagramaClasses.InfoAssociacio.setImgCostat (String img,   int costat)

Canvia la imatge a dibuixar en la segona connexio en el costat indicat d'una classe. 

Si el costat no es valid, no fa res. 

Paràmetres:

img nom de la nova imatge que s'usara en la segona connexio en dibuixar en el costat
indicat d'una classe. 

costat costat del qual es vol modificar la imatge. 

void diagramaClasses.InfoAssociacio.setImgIcona (ImageIcon imgIcona)

Canvia la imatge a mostrar en el boto de creacio d'aquest tipus. 

Obligatori assignar-lo abans de poder usar l'objecte. 

Paràmetres:

imgIcona nova imatge per a mostrar en el boto de creacio del tipus. 

void diagramaClasses.InfoAssociacio.setImgTot (String imgTot)

Canvia totes les imatges a dibuixar a la segona connexio. 

Paràmetres:

imgTot nom de la nova imatge que s'utilitzara en dibuixar a la segona connexio. 
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void diagramaClasses.InfoAssociacio.setLiniaDiscontinua (boolean liniaDiscontinua)

Canvia si s'ha de dibuixar amb una linia discontinua o continua. 

Paràmetres:

liniaDiscontinua valor que indica si s'ha de usar una linia discontinua (true) o continua
(false) en dibuixar el tipus. 

void diagramaClasses.InfoAssociacio.setMult1 (boolean mult1,   int defecte)

Canvia si te multiplicitat o no en la primera connexio. 

Paràmetres:

mult1 valor que indica si es te multiplicitat o no en la primera connexio. 

defecte posicio de  AssociacioDosClasses#multiplicitat que s'usara per defecte per la
connexio 1 (-1 en cas que no estigui definit). 

void diagramaClasses.InfoAssociacio.setMult2 (boolean mult2,   int defecte)

Canvia si te multiplicitat o no en la segona connexio. 

Paràmetres:

mult2 valor que indica si es te multiplicitat o no en la segona connexio. 

defecte posicio de  AssociacioDosClasses#multiplicitat que s'usara per defecte per la
connexio 2 (-1 en cas que no estigui definit). 

void diagramaClasses.InfoAssociacio.setNom (String nom)

Canvia el nom a mostrar en l'applet al referir-se a aquest tipus d'associacio. 

Obligatori assignar-lo abans de poder usar l'objecte. 

Paràmetres:

nom nou nom que es mostrara a l'applet. 

void diagramaClasses.InfoAssociacio.setQualificable (boolean qualificable)

Canvia si es un tipus que es pot qualificar o no. 

Paràmetres:

qualificable valor que indica si el tipus es pot qualificar o no. 

boolean diagramaClasses.InfoAssociacio.teImatgeSegonaConnexio ()

Indica si te una imatge definida en la segona connexio o no. 

Retorna:

true en cas que hi hagi una imatge definida en la segona connexio, o false en cas que hi
hagi alguna imatge no definida. 

boolean diagramaClasses.InfoAssociacio.teMinimsAtributsNecessaris ()

Comprova que els minims atributs necessaris estiguin definits. 

Retorna:

true  si  els  atributs  minims  necessaris  estan  definits,  false  altrament.  Els  atributs
necessaris son un identificador de tipus, el nom, una imatge per posar en el boto de
creacio i o tenir imatges definides per a tots els costats o no tenir imatges per a cap
dels costats. 
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Documentació de les Dades Membre
boolean diagramaClasses.InfoAssociacio.classeAssociacio [private]

Indica si pot tenir una classe associacio o no. 

boolean diagramaClasses.InfoAssociacio.direc1 [private]

Indica si es pot posar una fletxa de direccionalitat en la primera connexio. 

boolean diagramaClasses.InfoAssociacio.direc2 [private]

Indica si es pot posar una fletxa de direccionalitat en la segona connexio. 

boolean diagramaClasses.InfoAssociacio.exiteixenTotesLesImatges [private]

Conte true si estan definides les imatges de la segona connexio per als quatre costats, fals
si falta definir-ne alguna. 

String diagramaClasses.InfoAssociacio.id [private]

Guarda l'identificador de tipus d'associacio. 

ImageIcon diagramaClasses.InfoAssociacio.imgIcona [private]

Imatge  a  posar  en  el  boto  de  la  finestra  principal  per  crear  l'associacio  sense  cap
direccionalitat. 

ImageIcon diagramaClasses.InfoAssociacio.imgIconaDireccional1 [private]

Imatge a posar en el boto de la finestra principal per crear l'associacio amb direccionalitat a
la primera connexio (nomes si direc1 es true. 

ImageIcon diagramaClasses.InfoAssociacio.imgIconaDireccional2 [private]

Imatge a posar en el boto de la finestra principal per crear l'associacio amb direccionalitat a
la segona connexio (nomes si direc2 es true. 

boolean diagramaClasses.InfoAssociacio.liniaDiscontinua [private]

Indica si s'ha de dibuixar amb una linia discontinua o no. 

Map<Integer, ParellaImatges> diagramaClasses.InfoAssociacio.mapImatges
[private]

Conte les imatges de la segona de navegacio associades amb el costat on s'han de dibuixar. 

boolean diagramaClasses.InfoAssociacio.mult1 [private]

Indica si es pot definir la multiplicitat en la primera connexio. 

boolean diagramaClasses.InfoAssociacio.mult2 [private]

Indica si es pot definir la multiplicitat en la segona connexio. 

boolean diagramaClasses.InfoAssociacio.noExisteixCapImatge [private]

Conte true si no hi ha cap imatge de la segona connexio definida, fals en cas que n'hi hagi
alguna de definida. 

String diagramaClasses.InfoAssociacio.nom [private]

Guarda el text a mostrar que identifica el tipus. 

int diagramaClasses.InfoAssociacio.posDefecteMulti1 [private]
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Posicio de AssociacioDosClasses#multiplicitat que s'usara per defecte per la connexio 1. 

int diagramaClasses.InfoAssociacio.posDefecteMulti2 [private]

Posicio de AssociacioDosClasses#multiplicitat que s'usara per defecte per la connexio 2. 

boolean diagramaClasses.InfoAssociacio.qualificable [private]

Indica si es una associacio qualificada o no. 

La documentació d'aquesta classe es va generar a partir del següent fitxer:

InfoAssociacio.java

Referència de la Classe diagramaClasses.IntAux
Classe usada en els llocs on es necessita un parametre int de sortida o entrada/sortida. 

Mètodes públics
IntAux ()

Crea un nou objecte. 

Atributs Públics
int val = 0

Valor d'entrada/sortida a passar a algun metode. 

Descripció Detallada
Classe usada en els llocs on es necessita un parametre int de sortida o entrada/sortida. 

La classe Integer de java no permet editar el seu valor enter un cop creat l'objecte.

Autor:

zeysoft 

Documentació del Constructor i el Destructor
diagramaClasses.IntAux.IntAux ()

Crea un nou objecte. 

Documentació de les Dades Membre
int diagramaClasses.IntAux.val = 0

Valor d'entrada/sortida a passar a algun metode. 

La documentació d'aquesta classe es va generar a partir del següent fitxer:

IntAux.java

Referència de la Classe javax.swing.JApplet
Diagrama d'Herència per a javax.swing.JApplet:
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La documentació d'aquesta classe es va generar a partir del següent fitxer:
AppletClasses.java

Referència de la Classe diagramaClasses.MyCanvas
Classe que conte gran part del  codi base del canvas principal  (els  events estan a la classe
Principal). 

Diagrama d'Herència per a diagramaClasses.MyCanvas:

Mètodes públics
MyCanvas ()

Constructor del canvas. 

int getXOffset ()

Obte el desplasament sobre l'eix x del punt superior esquerra del canvas. 

void setXOffset (int x)

Canvia el valor del desplasament sobre l'eix x del punt superior esquerra del canvas. 

int getYOffset ()

Obte el desplasament sobre l'eix y del punt superior esquerra del canvas. 

void setYOffset (int y)

Canvia el valor del desplasament sobre l'eix y del punt superior esquerra del canvas. 

boolean maxZoom ()

Indica si te zoom maxim. 

void mesZoom ()

Augmenta el zoom, cal que no estigui al maxim. 

boolean minZoom ()

Indica si te zoom minim. 

void menysZoom ()

Disminueix el zoom, cal que no estigui al minim. 

float getZoom ()

Obte el valor intern de zoom que s'usa. 

void paint (Graphics g)

Pinta el canvas. 

void setClassPoint (Point point)

Indica al canvas el punt base on esta la rata en dibuixar una nova classe. 

void setElementSeleccionat (int elementSeleccionat)

Canvia l'element seleccionat actualment. 
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void passarCoordenadesDibuix (Point p)

Passa les coordenades del punt (punt sobre el canvas) a coordenades de dibuix. 

Atributs Públics Estàtics
static final int MAX_AMPLADA = 794

Amplada del canvas. 

static final int MAX_ALTURA = 404

Altura del canvas. 

Atributs Privats
int zoom

Posicio de t_zoom que s'esta usant actualment com a zoom. 

int xOffset

Coordenada X de dibuix del punt superior esquerra. 

int yOffset

Coordenada Y de dibuix del punt superior esquerra. 

Point pClasse

Punt on esta la rata en dibuixar una nova classe (per poder dibuixar una classe fantasma). 

int elementSeleccionat

Codi  de  l'element  seleccionat  o  Element#CODI_NO_VALID en  cas  que  no  hi  hagi  res

seleccionat. 

Atributs Privats Estàtics
static final long serialVersionUID = -3395545872715689605L

Valor aleatori generat per l'Eclipse. 

static final float[] t_zoom

Valors del zoom: com mes gran mes petita es l'area vista i com mes petit mes gran l'area. 

Descripció Detallada
Classe que conte gran part del  codi base del canvas principal  (els  events estan a la classe
Principal). 

Autor:

zeysoft 

Documentació del Constructor i el Destructor
diagramaClasses.MyCanvas.MyCanvas ()

Constructor del canvas. 

Inicialitza els atributs del canvas. 

Documentació de les Funcions Membre
int diagramaClasses.MyCanvas.getXOffset ()

Obte el desplasament sobre l'eix x del punt superior esquerra del canvas. 

Retorna:

el desplasament sobre l'eix x del punt superior esquerra del canvas. 
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int diagramaClasses.MyCanvas.getYOffset ()

Obte el desplasament sobre l'eix y del punt superior esquerra del canvas. 

Retorna:

el desplasament sobre l'eix y del punt superior esquerra del canvas. 

float diagramaClasses.MyCanvas.getZoom ()

Obte el valor intern de zoom que s'usa. 

Retorna:

el valor intern de zoom que s'usa. 

boolean diagramaClasses.MyCanvas.maxZoom ()

Indica si te zoom maxim. 

Retorna:

true si el zoom esta al maxim, false altrament. 

void diagramaClasses.MyCanvas.menysZoom ()

Disminueix el zoom, cal que no estigui al minim. 

void diagramaClasses.MyCanvas.mesZoom ()

Augmenta el zoom, cal que no estigui al maxim. 

boolean diagramaClasses.MyCanvas.minZoom ()

Indica si te zoom minim. 

Retorna:

true si el zoom esta al minim, false altrament. 

void diagramaClasses.MyCanvas.paint (Graphics g)

Pinta el canvas. 

void diagramaClasses.MyCanvas.passarCoordenadesDibuix (Point p)

Passa les coordenades del punt (punt sobre el canvas) a coordenades de dibuix. 

Guarda el resultat en el propi parametre. 

Paràmetres:

p punt a passar les coordenades. 

void diagramaClasses.MyCanvas.setClassPoint (Point point)

Indica al canvas el punt base on esta la rata en dibuixar una nova classe. 

Paràmetres:

point punt en coordenades de dibuix on es troba la rata. 

void diagramaClasses.MyCanvas.setElementSeleccionat (int elementSeleccionat)

Canvia l'element seleccionat actualment. 

Paràmetres:

elementSeleccionat codi del nou element seleccionat (o Element#CODI_NO_VALID en
cas que no n'hi hagi cap. 

void diagramaClasses.MyCanvas.setXOffset (int x)
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Canvia el valor del desplasament sobre l'eix x del punt superior esquerra del canvas. 

Paràmetres:

x nou valor del desplasament. 

void diagramaClasses.MyCanvas.setYOffset (int y)

Canvia el valor del desplasament sobre l'eix y del punt superior esquerra del canvas. 

Paràmetres:

y nou valor del desplasament. 

Documentació de les Dades Membre
int diagramaClasses.MyCanvas.elementSeleccionat [private]

Codi  de  l'element  seleccionat  o  Element#CODI_NO_VALID en  cas  que  no  hi  hagi  res
seleccionat. 

final int diagramaClasses.MyCanvas.MAX_ALTURA = 404 [static]

Altura del canvas. 

final int diagramaClasses.MyCanvas.MAX_AMPLADA = 794 [static]

Amplada del canvas. 

Point diagramaClasses.MyCanvas.pClasse [private]

Punt on esta la rata en dibuixar una nova classe (per poder dibuixar una classe fantasma). 

Si es nul no es dibuixa. 

final long diagramaClasses.MyCanvas.serialVersionUID = -3395545872715689605L
[static, private]

Valor aleatori generat per l'Eclipse. 

Reimplementat de diagramaClasses.AbstractCanvas (p.20).

final float [] diagramaClasses.MyCanvas.t_zoom [static, private]

Valor inicial: { 0.125f, 0.25f, 0.5f, 0.75f, 1f,

                 1.5f,   2f,    2.5f, 3f,    3.5f }

Valors del zoom: com mes gran mes petita es l'area vista i com mes petit mes gran l'area. 

int diagramaClasses.MyCanvas.xOffset [private]

Coordenada X de dibuix del punt superior esquerra. 

int diagramaClasses.MyCanvas.yOffset [private]

Coordenada Y de dibuix del punt superior esquerra. 

int diagramaClasses.MyCanvas.zoom [private]

Posicio de t_zoom que s'esta usant actualment com a zoom. 

La documentació d'aquesta classe es va generar a partir del següent fitxer:
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MyCanvas.java

Referència de la Classe diagramaClasses.ParellaImatges
Classe que controla la imatge normal i la imatge seleccionada en les associacions. 

Mètodes públics
ParellaImatges (String nom, int costat)

Crea un objecte amb la imatge amb el nom indicat per al costat indicat. 

ImagePack getImatge (boolean seleccio)

Obte un ImagePack en funcio del parametre. 

Atributs Privats
ImagePack normal

ImagePack amb la imatge quan no esta seleccionat 

ImagePack seleccionat

ImagePack amb la imatge quan esta seleccionat 

Atributs Privats Estàtics
static final String pathNormal = "/diagramaClasses/imatges/dibuix/"

Path del package on es troben les imatges per dibuixar. 

static final String pathSelecc

Path del package on es troben les imatges que reprenenten que estan seleccionades per

dibuixar. 

Descripció Detallada
Classe que controla la imatge normal i la imatge seleccionada en les associacions. 

Autor:

zeysoft 

Documentació del Constructor i el Destructor
diagramaClasses.ParellaImatges.ParellaImatges (String nom,   int costat)

Crea un objecte amb la imatge amb el nom indicat per al costat indicat. 

Paràmetres:

nom nom  de  la  imatge  que  es  troba  a  /diagramaClasses/imatges/dibuix/  i/o
/diagramaClasses/imatges/dibuix/seleccio/ a usar. 

costat costat d'una classe on haura d'anar la imatge. 

Documentació de les Funcions Membre
ImagePack diagramaClasses.ParellaImatges.getImatge (boolean seleccio)

Obte un ImagePack en funcio del parametre. 

Paràmetres:

seleccio si es true es torna la imtge que representa una seleccio, si es false la imatge
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normal. 

Retorna:

el  ImagePack amb la imatge normal  o el  ImagePack amb la imatge de seleccio en
funcio del parametre. 

Documentació de les Dades Membre
ImagePack diagramaClasses.ParellaImatges.normal [private]

ImagePack amb la imatge quan no esta seleccionat 

final String diagramaClasses.ParellaImatges.pathNormal =

"/diagramaClasses/imatges/dibuix/" [static, private]

Path del package on es troben les imatges per dibuixar. 

final String diagramaClasses.ParellaImatges.pathSelecc [static, private]

Valor inicial: "/diagramaClasses/imatges/dibuix/seleccio/"

Path del package on es troben les imatges que reprenenten que estan seleccionades per
dibuixar. 

ImagePack diagramaClasses.ParellaImatges.seleccionat [private]

ImagePack amb la imatge quan esta seleccionat 

La documentació d'aquesta classe es va generar a partir del següent fitxer:

ParellaImatges.java

Referència de la Classe diagramaClasses.PetitCanvas
Classe que conte el codi del canvas de la miniatura. 

Diagrama d'Herència per a diagramaClasses.PetitCanvas:

Classes
class PetitMouseListener

Classe que conte el tractament dels events dels botons de la rata sobre el canvas petit. 

class PetitMouseMotionListener

Classe que conte el tractament els events de moure la rata sobre el canvas petit. 

class PetitMouseWheelListener

Classe que conte el tractament de l'event de girar la roda de la rata sobre el canvas petit. 

Mètodes públics
PetitCanvas (MyCanvas c)

Crea un nou objecte. 

void setVista (float x, float y, float zoomVell)

Canvia la vista en el canvas de dibuix quan es mou la roda de la rata sobre el canvas de

dibuix. 
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void setVista ()

Aplica el nou zoom mantenint el mateix centre de la vista. 

void setVista (float x, float y)

Aplica el nou zoom canviant el centre actual de la vista pel passat en els parametres. 

int getAmpladaCanvasGran ()

Obte l'amplada de la zona de dibuix. 

int getAlturaCanvasGran ()

Obte l'altura de la zona de dibuix. 

void paint (Graphics g)

Atributs Privats
float ESCALA_X

Escala sobre l'eix x entre el canvas petit i el gran. 

float ESCALA_Y

Escala sobre l'eix y entre el canvas petit i el gran. 

MyCanvas canvas

Canvas gran del qual depen aquest canvas. 

Rectangle2D.Float vista

Rectangle que representa la zona que es veu en el canvas. 

boolean draging

Indica si s'esta arrestrant la rata sobre el canvas. 

int x1

Variable per poder arrastrar la rata. 

int y1

int x2

int y2

Atributs Privats Estàtics
static final long serialVersionUID = 3668928207657459316L

Valor aleatori generat per l'Eclipse. 

static final int MAX_AMPLADA = 159

Amplada del canvas petit. 

static final int MAX_ALTURA = 119

Altura del canvas petit. 

static final int AUGMENT = 8

Numero de vegades que es mes gran la zona de dibuix repecte el canvas gran. 

static final float AMPLADA_QUADRE = (float) MAX_AMPLADA / AUGMENT

Amplada del recuadre que representa la zona de dibuix mostrada en el canvas gran. 

static final float ALTURA_QUADRE = (float) MAX_ALTURA / AUGMENT

Altura del recuadre que representa la zona de dibuix mostrada en el canvas gran. 

Descripció Detallada
Classe que conte el codi del canvas de la miniatura. 

Autor:

zeysoft 
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Documentació del Constructor i el Destructor
diagramaClasses.PetitCanvas.PetitCanvas (MyCanvas c)

Crea un nou objecte. 

Paràmetres:

c MyCanvas de la zona de dibuix. 

Documentació de les Funcions Membre
int diagramaClasses.PetitCanvas.getAlturaCanvasGran ()

Obte l'altura de la zona de dibuix. 

Retorna:

l'altura de la zona de dibuix. 

int diagramaClasses.PetitCanvas.getAmpladaCanvasGran ()

Obte l'amplada de la zona de dibuix. 

Retorna:

l'amplada de la zona de dibuix. 

void diagramaClasses.PetitCanvas.paint (Graphics g)

void diagramaClasses.PetitCanvas.setVista (float x,   float y)

Aplica el nou zoom canviant el centre actual de la vista pel passat en els parametres. 

Paràmetres:

x coordenada x del nou centre de la vista. 

y coordenada y del nou centre de la vista. 

void diagramaClasses.PetitCanvas.setVista ()

Aplica el nou zoom mantenint el mateix centre de la vista. 

void diagramaClasses.PetitCanvas.setVista (float x,   float y,   float zoomVell)

Canvia la vista en el canvas de dibuix quan es mou la roda de la rata sobre el canvas de
dibuix. 

Es moura deixant el punt (x, y) en el mateix lloc en la vista. 

Paràmetres:

x coordenada x del punt o estava la rata en moure la roda. 

y coordenada x del punt o estava la rata en moure la roda. 

zoomVell valor de zoom que hi havia abans de canviar-se. 

Documentació de les Dades Membre
final float diagramaClasses.PetitCanvas.ALTURA_QUADRE = (float) MAX_ALTURA /

AUGMENT [static, private]

Altura del recuadre que representa la zona de dibuix mostrada en el canvas gran. 

final float diagramaClasses.PetitCanvas.AMPLADA_QUADRE = (float) MAX_AMPLADA

/ AUGMENT [static, private]
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Amplada del recuadre que representa la zona de dibuix mostrada en el canvas gran. 

final int diagramaClasses.PetitCanvas.AUGMENT = 8 [static, private]

Numero de vegades que es mes gran la zona de dibuix repecte el canvas gran. 

MyCanvas diagramaClasses.PetitCanvas.canvas [private]

Canvas gran del qual depen aquest canvas. 

boolean diagramaClasses.PetitCanvas.draging [private]

Indica si s'esta arrestrant la rata sobre el canvas. 

float diagramaClasses.PetitCanvas.ESCALA_X [private]

Escala sobre l'eix x entre el canvas petit i el gran. 

float diagramaClasses.PetitCanvas.ESCALA_Y [private]

Escala sobre l'eix y entre el canvas petit i el gran. 

final int diagramaClasses.PetitCanvas.MAX_ALTURA = 119 [static, private]

Altura del canvas petit. 

final int diagramaClasses.PetitCanvas.MAX_AMPLADA = 159 [static,
private]

Amplada del canvas petit. 

final long diagramaClasses.PetitCanvas.serialVersionUID = 3668928207657459316L
[static, private]

Valor aleatori generat per l'Eclipse. 

Reimplementat de diagramaClasses.AbstractCanvas (p.20).

Rectangle2D.Float diagramaClasses.PetitCanvas.vista [private]

Rectangle que representa la zona que es veu en el canvas. 

int diagramaClasses.PetitCanvas.x1 [private]

Variable per poder arrastrar la rata. 

int diagramaClasses.PetitCanvas.x2 [private]

int diagramaClasses.PetitCanvas.y1 [private]

int diagramaClasses.PetitCanvas.y2 [private]

La documentació d'aquesta classe es va generar a partir del següent fitxer:

PetitCanvas.java

Referència de la Classe
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diagramaClasses.PetitCanvas.PetitCanvas.PetitMouseListener
Classe que conte el tractament dels events dels botons de la rata sobre el canvas petit. 

Hereta de java::awt::event::MouseAdapter.Mètodes públics
void mousePressed (MouseEvent e)

Event de presionar la rata. 

void mouseReleased (MouseEvent e)

Event de deixar anar la rata. 

void mouseClicked (MouseEvent e)

Event de presionar i deixar anar la rata. 

Descripció Detallada
Classe que conte el tractament dels events dels botons de la rata sobre el canvas petit. 

Autor:

zeysoft 

Documentació de les Funcions Membre
void diagramaClasses.PetitCanvas.PetitCanvas.PetitMouseListener.mouseClicked

(MouseEvent e)

Event de presionar i deixar anar la rata. 

void diagramaClasses.PetitCanvas.PetitCanvas.PetitMouseListener.mousePressed

(MouseEvent e)

Event de presionar la rata. 

void diagramaClasses.PetitCanvas.PetitCanvas.PetitMouseListener.mouseReleased

(MouseEvent e)

Event de deixar anar la rata. 

La documentació d'aquesta classe es va generar a partir del següent fitxer:

PetitCanvas.java

Referència de la Classe
diagramaClasses.PetitCanvas.PetitCanvas.PetitMouseMotionLi
stener
Classe que conte el tractament els events de moure la rata sobre el canvas petit. 

Hereta de java::awt::event::MouseMotionAdapter.Mètodes públics
void mouseDragged (MouseEvent e)

Event d'arrestrar la rata (moure-la presionant-la). 

Descripció Detallada
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Classe que conte el tractament els events de moure la rata sobre el canvas petit. 

Autor:

zeysoft 

Documentació de les Funcions Membre
void

diagramaClasses.PetitCanvas.PetitCanvas.PetitMouseMotionListener.mouseDragged

(MouseEvent e)

Event d'arrestrar la rata (moure-la presionant-la). 

La documentació d'aquesta classe es va generar a partir del següent fitxer:

PetitCanvas.java

Referència de la Classe
diagramaClasses.PetitCanvas.PetitCanvas.PetitMouseWheelLis
tener
Classe que conte el tractament de l'event de girar la roda de la rata sobre el canvas petit. 

Hereta de java::awt::event::MouseWheelListener.Mètodes públics
void mouseWheelMoved (MouseWheelEvent e)

Event de girar la roda de la rata. 

Descripció Detallada
Classe que conte el tractament de l'event de girar la roda de la rata sobre el canvas petit. 

Autor:

zeysoft 

Documentació de les Funcions Membre
void

diagramaClasses.PetitCanvas.PetitCanvas.PetitMouseWheelListener.mouseWheelMo

ved (MouseWheelEvent e)

Event de girar la roda de la rata. 

La documentació d'aquesta classe es va generar a partir del següent fitxer:

PetitCanvas.java

Referència de la Classe diagramaClasses.Principal
Classe que conte el codi de creacio de la finestra principal de l'applet. 
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Hereta de javax::swing::JPanel.Classes
class ActionListenerImpl

Implementacio d'ActionListener per a personalitzar-lo per als botons de creacio (per tal

que puguin indicar de quin tipus son i la navegacio inicial). 

class CBInfoAssociacioObject

Objecte usat per a guardar la informacio de diferents tipus d'associacions (InfoAssociacio) i

poder mostrar-la en el JComboBox d'escullir tipus de la pestanya d'edicio d'associacions. 

class CBStringIntObject

Classe usada  per  a  guardar  la  informacio  a  mostrar  en  els  desplegables  de  classes  i

associacions del panel d'associacions i el panel de classes associacio. 

class ListModelAtribut

Implementacio d'un ListModel d'atributs per a mostrar-los en JLists. 

Mètodes públics
Principal (boolean edicio, Color fons)

Crea una nova finetra principal. 

void setCadenaDibuix (String c)

Canvia la el dibuix pel definit en el parametre i guarda els canvis per tal de poder desfer i

refer (pels canvis externs de l'Applet). 

void actualitzaAtributs ()

Actualitza els elements seleccionats en cas que es canviin els atributs externament. 

void afegirBotoCrear (String tipus, int init, ImageIcon icon, String nom)

Afegeix un boto al panel dels botons de creacio. 

Mètodes Públics Estàtics
static String arreglarString (String s)

Subtitueix caracters del parametre per espais. 

Mètodes Privats
void initComponents ()

This method is called from within the constructor to initialize the form. 

Canvas initCanvas ()

Obte un nou Canvas gran (MyCanvas). 

void initAssociacions ()

Inicialitza els botons de les associacions i el combo box d'associacions. 

void control_btnResetActionPerformed (java.awt.event.ActionEvent evt)

Event de polsar el boto reset (esborrar tot), demana confirmacio. 

void control_btnEsborrarActionPerformed (java.awt.event.ActionEvent evt)

Event del boto d'esborrar. 

void control_btnCancelarActionPerformed (ActionEvent evt)

Event de polsar el boto de cancelar l'actual accio que es faria en clicar amb la rata sobre la

zona de dibuix. 

void control_btnDesferActionPerformed (java.awt.event.ActionEvent evt)

Event de polsar el boto desfer (<<) una accio. 

void control_btnReferActionPerformed (java.awt.event.ActionEvent evt)

Event de polsar sobre el boto refer (>>) una accio. 

void crear_btnClasseActionPerformed (java.awt.event.ActionEvent evt)
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Event de polsar el boto de creacio d'una classe. 

void crear_btnClasseAssociacioActionPerformed (java.awt.event.ActionEvent evt)

Event de polsar el boto de creacio d'una classe associacio. 

void crear_btnAssociacioDosClasses (ActionEvent evt, String tipus, int naveg)

Event de polsar un dels botons de creacio d'associacions. 

void zoom_btnMesActionPerformed (java.awt.event.ActionEvent evt)

Event de polsar sobre el boto d'augmentar el zoom. 

void zoom_btnMenysActionPerformed (java.awt.event.ActionEvent evt)

Event de polsar el boto de disminuir el zoom. 

void informacio_tabStateChanged (javax.swing.event.ChangeEvent evt)

Event de canvi de pestanya seleccionada. 

void classe_btnNomModificarActionPerformed (java.awt.event.ActionEvent evt)

Event de polsar el boto de modificar el nom de la classe seleccionada. 

void classe_btnEliminarAssociacioActionPerformed (java.awt.event.ActionEvent evt)

Event de polsar el boto d'eliminar una associacio de la classe seleccionada. 

void classe_btnAtributsNouActionPerformed (java.awt.event.ActionEvent evt)

Event de polsar el boto d'afegir un nou atribut definit per l'usuari a la classe seleccionada. 

void classe_btnAtributsFerIdActionPerformed (java.awt.event.ActionEvent evt)

Event  de  polsar  el  boto  de  fer  identificador  els  atributs  seleccionats  de  la  classe

seleccionada. 

void classe_btnAtributsDesferIdActionPerformed (java.awt.event.ActionEvent evt)

Event de polsar el boto d'eliminar la marca d'identificador els atributs seleccionats de la

classe seleccionada. 

void classe_btnAtributsTreureAtributActionPerformed (java.awt.event.ActionEvent evt)

Event de polsar el boto d'elimina els atributs seleccionats de la classe seleccionada. 

void classe_btnAtributsAfegirAtributActionPerformed (java.awt.event.ActionEvent evt)

Event de polsar el boto d'afegir els atributs seleccionats a la classe seleccionada. 

void classe_lstAtributsClasseMouseClicked (java.awt.event.MouseEvent evt)

Event de polsar i deixar anar la llista d'atributs de la classe. 

void classe_lstAtributsDisponiblesMouseClicked (java.awt.event.MouseEvent evt)

Event de polsar i deixar anar la llista d'atributs disponible per una classe. 

void associacio_cmbTipusActionPerformed (java.awt.event.ActionEvent evt)

Event de canviar el tipus seleccionat en la pestanya d'edicio d'associacions. 

void associacio_btnGirarDadesActionPerformed (java.awt.event.ActionEvent evt)

Event de polsar el boto de girar les dades dels extrems de les associacions. 

void associacio_btnNouActionPerformed (java.awt.event.ActionEvent evt)

Event de polsar el boto de crear una nova associacio amb la informacio seleccionada en la

pestanya d'associacions. 

void associacio_btnModificarActionPerformed (java.awt.event.ActionEvent evt)

Event de polsar el boto de modificar una associacio amb la informacio seleccionada en la

pestanya d'associacions. 

void associacio_btnEliminarActionPerformed (java.awt.event.ActionEvent evt)

Event de polsar el boto d'eliminar l'associacio seleccionada. 

void associacio_btnQualificarActionPerformed (java.awt.event.ActionEvent evt)
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Event de polsar el boto d'anar a la pestanya de qualificacio. 

void qualificar_btnAtributsTreureActionPerformed (java.awt.event.ActionEvent evt)

Event de polsar el boto d'elimina els atributs seleccionats de l'associacio seleccionada. 

void qualificar_btnAtributsAfegirActionPerformed (java.awt.event.ActionEvent evt)

Event de polsar el boto d'afegir els atributs seleccionats a l'associacio seleccionada. 

void qualificar_lstAtributsAssociacioMouseClicked (java.awt.event.MouseEvent evt)

Event de polsar i deixar anar la llista d'atributs de la qualificacio. 

void qualificar_lstAtributsDisponiblesMouseClicked (java.awt.event.MouseEvent evt)

Event de polsar i deixar anar la llista d'atributs disponible per una qualificacio. 

void classeAssociacio_btnNouActionPerformed (java.awt.event.ActionEvent evt)

Event de polsar el boto de crear una nova classe associacio amb la informacio seleccionada

en la pestanya de classe associacions. 

void classeAssociacio_btnModificarActionPerformed (java.awt.event.ActionEvent evt)

Event de polsar el boto de modificar una classe associacio amb la informacio seleccionada

en la pestanya de classes associacio. 

void classeAssociacio_btnEliminarActionPerformed (java.awt.event.ActionEvent evt)

Event de polsar el boto d'eliminar la classe associacio seleccionada. 

void canvas_MousePressed (MouseEvent e)

Event de polsar (el boto de la rata baixa) sobre el canvas principal (canvas. 

void canvas_MouseReleased (MouseEvent e)

Event de deixar anar un boto de la rata sobre el canvas principal canvas. 

void canvas_MouseClicked (MouseEvent e)

Event de polsar i deixar anar la rata sobre el canvas principal. 

void canvas_MouseDragged (MouseEvent e)

Event d'arrastrar la  rata sobre el  canvas principal  canvas S'utilitza en cas  que s'estigui

arrastrant  una classe  i  s'estigui  en  mode  edicio  per  canviar  la  posicio  de  la  classe  en

l'imatge. 

void canvas_MouseMoved (MouseEvent e)

Event de moure la rata sobre el canvas principal (canvas. 

void canvas_MouseWheelMoved (MouseWheelEvent e)

Event de la roda de la rata. 

AssociacioDosClasses crearAssociacio (int classe1, int classe2, String tipus, int navegacio)

Crea una associacio a partir dels parametres. 

void modificarConnexionsAssociacio (AssociacioDosClasses adc, int codi1, int codi2)

Canvia les connexions actuals de l'associacio adc, per connexions a les classes amb codis

codi1 i codi2. 

boolean crearClasseAssociacioDesdeCanvas (int codiAssociacio, int codiClasse)

Crea una classe associacio entre l'associacio i la classe indicades en els parametre. 

ClasseAssociacio crearClasseAssociacio (int codiAssociacio, int codiClasse)

Crea una classe associacio entre l'associacio i la classe indicades en els parametre. 

void  modificarConnexioClasseAssociacio (ClasseAssociacio ca,  int  codiClasse,  int
codiAssociacio)

Canvia les connexions actuals de la classe associacio ca, per connexions a la classe amb

codi codiClasse i l'associacio amb codi codiAssociacio. 

void posarInfoTabClasse (Classe c)
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Mostra la informacio de la classe del parametre en la seva pestanya, i si el parametre no es

nul es canvia a aquesta pestanya. 

void posarInfoTabAssociacio (AssociacioDosClasses adc)

Mostra la informacio de l'associacio del parametre en la seva pestanya, i si el parametre no

es nul es canvia a aquesta pestanya. 

void posarInfoTabQualificacio (AssociacioDosClasses adc)

Mostra la informacio de l'associacio qualificable del parametre en la seva pestanya, i si el

parametre no es nul es canvia a aquesta pestanya. 

void posarInfoTabClasseAssociacio (ClasseAssociacio ca)

Mostra la informacio de la classe associacio del  parametre en la seva pestanya, i  si  el

parametre no es nul es canvia a aquesta pestanya. 

DefaultComboBoxModel getComboModelAssociacionsPerClasse (Classe c)

Obte un DefaultComboBoxModel amb objectes CBStringIntObject amb el nom i codi de les

associacions connectades a la classe del parametre. 

DefaultComboBoxModel getComboModelClassesPerAssociacions ()

Obte un DefaultComboBoxModel amb objectes CBStringIntObject que contenen els noms i

codis de les classes de l'estructura que es poden usar en una associacio. 

DefaultComboBoxModel getComboModelClassesPerClasseAssociacio ()

Obte un DefaultComboBoxModel amb objectes CBStringIntObject que contenen els noms i

codis de les classes de l'estructura que es poden usar en una classe associacio. 

DefaultComboBoxModel getComboModelAssociacionsPerClasseAssociacio ()

Obte un DefaultComboBoxModel amb objectes CBStringIntObject que contenen els noms i

codis de les associacions de l'estructura que poden contenir una classe associacio. 

void emplenarAtributsDisponibles ()

Emplena els atributs disponibles de les llistes que els contenen. 

void passarCoordenadesDibuixClasse (Point p, Classe c)

A partir del punt p (punt sobre el canvas principal) calcula el punt on cal dibuixar la classe

passada per tal que el punt quedi al centre de la classe. 

void gestionarCanvis ()

Afegeix la cadena de dibuix al  Vector de canvis, nomes si la nova cadena es diferent a la

ultima. 

void ocultarBotons ()

Oculta els botons en cas de no estar en mode edicio. 

void repinta ()

Repinta els dos Canvas (canvas i petit) i l'applet. 

void setAccio (int accio)

Canvia l'accio de la seguent pulsacio del Canvas principal. 

void setElementSeleccionat (int codi)

Canvia el valor de elementSelec per el codi del parametre. 

void setElementSeleccionat (Element e)

Canvia el valor de elementSelec per el codi de l'Element del parametre. 

void actualitza ()

Actualitza l'element seleccionat. 

Mètodes Privats Estàtics
static void selecionarItemComboCBS (JComboBox jcb, int codi)
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Selecciona l'element cmb codi codi del model de dades de jcb, si no existeix no fa res i si

esta repetit es selecciona el primer. 

Atributs Privats
int accio = DIBUIX_RES

Accio que s'ha de fer en polsar amb la rata sobre la finestra de dibuix. 

String tipusAssoc2Class

Si  accio val  DIBUIX_ASSOCIACIO_2_CLASSES o  DIBUIX_ASSOCIACIO_2_CLASSES_PART2

conte el tipus d'associacio a dibuixar. 

int navegAssoc2Class

Si  accio val  DIBUIX_ASSOCIACIO_2_CLASSES o  DIBUIX_ASSOCIACIO_2_CLASSES_PART2

conte la navegacio inicial de la nova associacio. 

int elementSelec = CODI_NO_VALID

Codi de l'element seleccionat. 

int tipusElementSelec = TIPUS_NO_VALID

Indica el tipus de l'element amb codi elementSelec (o l'ausencia d'element seleccionat en

cas que valgui TIPUS_NO_VALID. 

int primSelec

En les accions que necesiten dos elements (o dos accions), guarda la primera d'elles. 

boolean edicio

Indica si es pot editar o no. 

Point punt

Punt usat en moure una classe. 

Point desplasament

Desplasament respecte el punt base al punt clicat d'una classe en moure-la (per tal que no

es mogui malament. 

Vector< String > canvis = new Vector<String>()

Vector per implementar el desfer/refer, guarda cadenes de dibuix. 

int index = 0

Posicio del vector superior que s'esta visualitzant. 

MyCanvas canvasG

Variable per a guardar el canvas gran com un MyCanvas i no haver de fer castings (exepte

en el constructor i en el metode init). 

PetitCanvas petitC

Variable  per  a guardar  el  canvas  petit  com un  PetitCanvas i  no  haver  de fer  castings

(exepte en el constructor i en el metode init). 

int numBotoCrear = 2

Numero de boto de creacio creat a partir de la configuracio de les associacions. 

JButton associacio_btnEliminar

JButton associacio_btnGirarDades

JButton associacio_btnModificar

JButton associacio_btnNou

JButton associacio_btnQualificar

JComboBox associacio_cmbClasse1

JComboBox associacio_cmbClasse2

JComboBox associacio_cmbMultiplicitat1
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JComboBox associacio_cmbMultiplicitat2

JComboBox associacio_cmbNavegacio

JComboBox associacio_cmbTipus

JLabel associacio_lblClasse1

JLabel associacio_lblClasse2

JLabel associacio_lblMultiplicitat1

JLabel associacio_lblMultiplicitat2

JLabel associacio_lblNavegacio

JLabel associacio_lblNom

JLabel associacio_lblTipus

JPanel associacio_panGeneral

JTextField associacio_txtNom

Canvas canvas

JPanel canvas_panBorder

JButton classeAssociacio_btnEliminar

JButton classeAssociacio_btnModificar

JButton classeAssociacio_btnNou

JComboBox classeAssociacio_cmbAssociacio

JComboBox classeAssociacio_cmbClasse

JLabel classeAssociacio_lblAssociacio

JLabel classeAssociacio_lblClasse

JLabel classeAssociacio_lblNom

JPanel classeAssociacio_panGeneral

JTextField classeAssociacio_txtNom

JButton classe_btnAtributsAfegirAtribut

JButton classe_btnAtributsDesferId

JButton classe_btnAtributsFerId

JButton classe_btnAtributsNou

JButton classe_btnAtributsTreureAtribut

JButton classe_btnEliminarAssociacio

JButton classe_btnNomModificar

JComboBox classe_cmbEliminarAssociacio

JLabel classe_lblAtributsClasse

JLabel classe_lblAtributsDisponibles

JLabel classe_lblAtributsNou

JLabel classe_lblEliminarAssociacio

JLabel classe_lblNom

JList classe_lstAtributsClasse

JList classe_lstAtributsDisponibles

JPanel classe_panAtributs

JPanel classe_panEliminarAssociacio

JPanel classe_panNom

JScrollPane classe_scrlAtributsClasse

JScrollPane classe_scrlAtributsDisponibles

JSeparator classe_sepAtributs
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JTextField classe_txtAtributsNou

JTextField classe_txtNom

JButton control_btnCancelar

JButton control_btnDesfer

JButton control_btnEsborrar

JButton control_btnRefer

JButton control_btnReset

JPanel control_pan

JButton crear_btnClasse

JButton crear_btnClasseAssociacio

JPanel crear_pan

JScrollPane crear_scrllPan

JPanel informacio_panAssociacions

JPanel informacio_panClasse

JPanel informacio_panClasseAssociacio

JPanel informacio_panQualificar

JTabbedPane informacio_tab

Canvas petit

JButton qualificar_btnAtributsAfegir

JButton qualificar_btnAtributsTreure

JLabel qualificar_lblAtributsAssociacio

JLabel qualificar_lblAtributsDisponibles

JLabel qualificar_lblNom

JList qualificar_lstAtributsAssociacio

JList qualificar_lstAtributsDisponibles

JPanel qualificar_panGeneral

JScrollPane qualificar_scrlAtributsAssociacio

JScrollPane qualificar_scrlAtributsDisponibles

JTextField qualificar_txtNom

JButton zoom_btnMenys

JButton zoom_btnMes

JPanel zoom_pan

Atributs Privats Estàtics
static final long serialVersionUID = 7013461121182195498L

Valor aleatori generat per l'Eclipse. 

static final int DIBUIX_RES = 0

Posible valor de accio: cap accio. 

static final int DIBUIX_CLASSE = 1

Posible valor de accio: dibuixar una classe. 

static final int DIBUIX_ESBORRAR = 2

Posible valor de accio: esborrar un element. 

static final int DIBUIX_ASSOCIACIO_2_CLASSES = 3

Posible valor de accio: dibuixar una associacio, primera classe. 

static final int DIBUIX_ASSOCIACIO_2_CLASSES_PART2 = 4
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Posible valor de accio: dibuixar una associacio, segona classe. 

static final int DIBUIX_CLASSE_ASSOCIACIO = 5

Posible valor de accio: dibuixar una classe associacio, primer element. 

static final int DIBUIX_CLASSE_ASSOCIACIO_PART2_CLASSE = 6

Posible valor de accio: dibuixar una classe associacio on el segon element a seleccionar es

una classe. 

static final int DIBUIX_CLASSE_ASSOCIACIO_PART2_ASSOCIACIO = 7

Posible valor de accio: dibuixar una classe associacio on el segon element a seleccionar es

una associacio. 

static final int TAB_CLASSE = 0

Posicio de la pestanya de classe dintre l'objecte contenidor. 

static final int TAB_ASSOCIACIO = 1

Posicio de la pestanya d'associacions dintre l'objecte contenidor. 

static final int TAB_QUALIFICAR = 2

Posicio de la pestanya de qualificacio d'una associacio dintre l'objecte contenidor. 

static final int TAB_CLASSE_ASSOCIACIO = 3

Posicio de la pestanya de classe associacio dintre l'objecte contenidor. 

static final int TIPUS_NO_VALID = -1

Posible valor de tipusElementSelec. 

static final int TIPUS_CLASS = 0

Posible valor de tipusElementSelec. 

static final int TIPUS_ASSOC = 1

Posible valor de tipusElementSelec. 

static final int TIPUS_CLA_AS = 2

Posible valor de tipusElementSelec. 

Descripció Detallada
Classe que conte el codi de creacio de la finestra principal de l'applet. 

Tambe te el seu tractament d'events (excepte del canvas petit (PetitCanvas) que el te la seva
classe i els botons dinamics de les associacions que esta en la classe ConfigAssociacions).

Els  atributs  no documentats  corresponent  als  objectes  que formen la  interficie  grafica.  Els
noms d'aquests objectes estan formats per el nom de la zona de l'inteficie on pertanyen, un
signe de subrallat (_), les incials del tipus de l'objecte i el nom del paper que desenpenyen.

Autor:

zeysoft 

Documentació del Constructor i el Destructor
diagramaClasses.Principal.Principal (boolean edicio,   Color fons)

Crea una nova finetra principal. 

Tambe afegeix la traduccio als elements 

Paràmetres:

edicio indica si s'ha de permetre editar o no. 

fons color a usar en el  fons de la finestra (o null  en cas de voler usar el  color per
defecte). 
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Documentació de les Funcions Membre
void diagramaClasses.Principal.actualitza () [private]

Actualitza l'element seleccionat. 

void diagramaClasses.Principal.actualitzaAtributs ()

Actualitza els elements seleccionats en cas que es canviin els atributs externament. 

void diagramaClasses.Principal.afegirBotoCrear (String tipus,   int init,   ImageIcon

icon,   String nom)

Afegeix un boto al panel dels botons de creacio. 

Paràmetres:

tipus tipus d'associacio. 

init inicialitzacio de navegacio. 

icon icona a posar a l'icona. 

nom nom de l'associacio. 

static String diagramaClasses.Principal.arreglarString (String s) [static]

Subtitueix caracters del parametre per espais. 

Les tabulacions, salts de linia i  retorns de carro del parametre son subtituits per espais.
Seguidament si  hi  ha mes d'un espai  seguit  es subtitueix  per un sol  espai.  Per  acabar
s'eliminen els espais de l'inici i final de la cadena. 

Paràmetres:

s cadena de caracters a tractar. 

Retorna:

si  el  parametre no es nul retorna la cadena resultant d'aplicar el  descrit.  Si es nul,
retorna nul. 

void diagramaClasses.Principal.associacio_btnEliminarActionPerformed

(java.awt.event.ActionEvent evt) [private]

Event de polsar el boto d'eliminar l'associacio seleccionada. 

En eliminar-se modifica l'estructura eliminat tota referencia a l'associacio. 

Paràmetres:

evt informacio de l'event. 

void diagramaClasses.Principal.associacio_btnGirarDadesActionPerformed

(java.awt.event.ActionEvent evt) [private]

Event de polsar el boto de girar les dades dels extrems de les associacions. 

Gira les connexions i la multiplicitat. 

Paràmetres:

evt informacio de l'event. 

void diagramaClasses.Principal.associacio_btnModificarActionPerformed

(java.awt.event.ActionEvent evt) [private]

Event de polsar el boto de modificar una associacio amb la informacio seleccionada en la
pestanya d'associacions. 

Les classes dels extrems de l'associacio nomes es modificarant si son diferents, si la classe o
classes modificades no formen part d'una classe associacio i tenen connexions lliures. El
nom, la navegacio i les multiplicitats se modificarant si el  nou valors, independentment
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entre ells, son valids. 

Paràmetres:

evt informacio de l'event. 

Mireu també:

ConjuntElements.conteCadenesProhibides(String) 

void diagramaClasses.Principal.associacio_btnNouActionPerformed

(java.awt.event.ActionEvent evt) [private]

Event de polsar el boto de crear una nova associacio amb la informacio seleccionada en la
pestanya d'associacions. 

L'associacio nomes es creara si les classes dels dos extrems no formen part d'una classe
associacio i tenen connexions lliures. Si el nom escollit no es valid es posara un nom per
defecte (nom del tipus d'associacio i un numero). 

Paràmetres:

evt informacio de l'event. 

Mireu també:

ConjuntElements.conteCadenesProhibides(String) 

void diagramaClasses.Principal.associacio_btnQualificarActionPerformed

(java.awt.event.ActionEvent evt) [private]

Event de polsar el boto d'anar a la pestanya de qualificacio. 

Per tal que el boto estigui actiu, cal que hi hagi associacio seleccionada, i  aquesta sigui
qualificable. 

Paràmetres:

evt informacio de l'event. 

void diagramaClasses.Principal.associacio_cmbTipusActionPerformed

(java.awt.event.ActionEvent evt) [private]

Event de canviar el tipus seleccionat en la pestanya d'edicio d'associacions. 

Canvia la informacio mostrada segons el tipus seleccionat. 

Paràmetres:

evt informacio de l'event. 

void diagramaClasses.Principal.canvas_MouseClicked (MouseEvent e) [private]

Event de polsar i deixar anar la rata sobre el canvas principal. 

Nomes es fa si es es pulsa i deixa anar rapid. 

Paràmetres:

e informacio de l'event 

void diagramaClasses.Principal.canvas_MouseDragged (MouseEvent e) [private]

Event  d'arrastrar  la  rata sobre el  canvas principal  canvas S'utilitza  en  cas  que s'estigui
arrastrant  una  classe  i  s'estigui  en  mode edicio  per  canviar  la  posicio  de  la  classe  en
l'imatge. 

Paràmetres:

e informacio de l'event. 

void diagramaClasses.Principal.canvas_MouseMoved (MouseEvent e) [private]

Event de moure la rata sobre el canvas principal (canvas. 

En cas que s'hagi de dibuixar una classe, informa al canvas principal de la posicio de la rata
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per tal de dibuixar una imatge fantasma de la classe. 

Paràmetres:

e informacio de l'event. 

void diagramaClasses.Principal.canvas_MousePressed (MouseEvent e) [private]

Event de polsar (el boto de la rata baixa) sobre el canvas principal (canvas. 

Paràmetres:

e informacio de l'event. 

void diagramaClasses.Principal.canvas_MouseReleased (MouseEvent e)
[private]

Event de deixar anar un boto de la rata sobre el canvas principal canvas. 

S'utilitza en moure les classes (nomes en mode edicio),  deixa la classe al  punt on s'ha
deixat anar en cas que no intersecti amb cap altre classe. Si intersecta es deixa la classe alla
on estava en comensar a arrastrar-la. 

Paràmetres:

e informacio de l'event. 

void diagramaClasses.Principal.canvas_MouseWheelMoved (MouseWheelEvent e)

[private]

Event de la roda de la rata. 

Canvia el zoom moguent la roda de la rata sobre la zona de dibuix. 

Paràmetres:

e informacio de l'event. 

void diagramaClasses.Principal.classe_btnAtributsAfegirAtributActionPerformed

(java.awt.event.ActionEvent evt) [private]

Event de polsar el boto d'afegir els atributs seleccionats a la classe seleccionada. 

Paràmetres:

evt informacio de l'event. 

void diagramaClasses.Principal.classe_btnAtributsDesferIdActionPerformed

(java.awt.event.ActionEvent evt) [private]

Event de polsar el boto d'eliminar la marca d'identificador els atributs seleccionats de la
classe seleccionada. 

Si no ni ha cap atribut o classe seleccionats, no fa res. Si hi ha atributs seleccionat que no
son identificadors no canvien. 

Paràmetres:

evt informacio de l'event. 

void diagramaClasses.Principal.classe_btnAtributsFerIdActionPerformed

(java.awt.event.ActionEvent evt) [private]

Event  de  polsar  el  boto  de  fer  identificador  els  atributs  seleccionats  de  la  classe
seleccionada. 

Si no ni ha cap atribut o classe seleccionats, no fa res. Si hi ha atributs seleccionat que ja
son identificadors no canvien. 

Paràmetres:

evt informacio de l'event. 
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void diagramaClasses.Principal.classe_btnAtributsNouActionPerformed

(java.awt.event.ActionEvent evt) [private]

Event de polsar el boto d'afegir un nou atribut definit per l'usuari a la classe seleccionada. 

Paràmetres:

evt informacio de l'event. 

void diagramaClasses.Principal.classe_btnAtributsTreureAtributActionPerformed

(java.awt.event.ActionEvent evt) [private]

Event de polsar el boto d'elimina els atributs seleccionats de la classe seleccionada. 

Paràmetres:

evt informacio de l'event. 

void diagramaClasses.Principal.classe_btnEliminarAssociacioActionPerformed

(java.awt.event.ActionEvent evt) [private]

Event de polsar el boto d'eliminar una associacio de la classe seleccionada. 

Si no ni ha cap, no fa res. 

Paràmetres:

evt informacio de l'event. 

void diagramaClasses.Principal.classe_btnNomModificarActionPerformed

(java.awt.event.ActionEvent evt) [private]

Event de polsar el boto de modificar el nom de la classe seleccionada. 

Si no ni ha cap, no fa res. 

Paràmetres:

evt informacio de l'event. 

void diagramaClasses.Principal.classe_lstAtributsClasseMouseClicked

(java.awt.event.MouseEvent evt) [private]

Event de polsar i deixar anar la llista d'atributs de la classe. 

S'usa per truere un element amb una doble pulsacio. 

Paràmetres:

evt informacio de l'event. 

void diagramaClasses.Principal.classe_lstAtributsDisponiblesMouseClicked

(java.awt.event.MouseEvent evt) [private]

Event de polsar i deixar anar la llista d'atributs disponible per una classe. 

S'usa per afegir un element amb una doble pulsacio. 

Paràmetres:

evt informacio de l'event. 

void diagramaClasses.Principal.classeAssociacio_btnEliminarActionPerformed

(java.awt.event.ActionEvent evt) [private]

Event de polsar el boto d'eliminar la classe associacio seleccionada. 

En eliminar-se modifica l'estructura eliminat tota referencia a la classe associacio. 

Paràmetres:

evt informacio de l'event. 

void diagramaClasses.Principal.classeAssociacio_btnModificarActionPerformed
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(java.awt.event.ActionEvent evt) [private]

Event de polsar el boto de modificar una classe associacio amb la informacio seleccionada
en la pestanya de classes associacio. 

L'associacio  es  modificara  si  es  diferent  a  l'anterior  i  la  nova  no  conte  ja  una  classe
associacio.  La  classe  es  canviara  si  la  nova  classe  no  conte  cap  associacio.  El  nom  es
modificara si el nou nom es valid. 

Paràmetres:

evt informacio de l'event. 

Mireu també:

ConjuntElements.conteCadenesProhibides(String) 

void diagramaClasses.Principal.classeAssociacio_btnNouActionPerformed

(java.awt.event.ActionEvent evt) [private]

Event de polsar el boto de crear una nova classe associacio amb la informacio seleccionada
en la pestanya de classe associacions. 

La  classe  associacio  nomes es  creara si  l'associacio seleccionada no te  cap altre classe
associacio i la classe seleccionada no te cap associacio. Si el nom escollit no es valid es
posara un nom per defecte (nom del tipus d'associacio i un numero). 

Paràmetres:

evt informacio de l'event. 

Mireu també:

ConjuntElements.conteCadenesProhibides(String) 

void diagramaClasses.Principal.control_btnCancelarActionPerformed (ActionEvent

evt) [private]

Event de polsar el boto de cancelar l'actual accio que es faria en clicar amb la rata sobre la
zona de dibuix. 

Paràmetres:

evt informacio de l'event. 

void diagramaClasses.Principal.control_btnDesferActionPerformed

(java.awt.event.ActionEvent evt) [private]

Event de polsar el boto desfer (<<) una accio. 

Nomes es pot usar si s'ha fet algn canvi des de l'inici de l'Applet. 

Paràmetres:

evt informacio de l'event. 

void diagramaClasses.Principal.control_btnEsborrarActionPerformed

(java.awt.event.ActionEvent evt) [private]

Event del boto d'esborrar. 

Si hi ha algun element seleccionat l'esborra al moment, si no prepara per esborrar algun
objecte pulsant'hi a sobre dos cops. 

Paràmetres:

evt informacio de l'event. 

void diagramaClasses.Principal.control_btnReferActionPerformed

(java.awt.event.ActionEvent evt) [private]

Event de polsar sobre el boto refer (>>) una accio. 
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Nomes funciona si no s'ha fet res des de l'ultim desfer. 

Paràmetres:

evt informacio de l'event. 

void diagramaClasses.Principal.control_btnResetActionPerformed

(java.awt.event.ActionEvent evt) [private]

Event de polsar el boto reset (esborrar tot), demana confirmacio. 

Paràmetres:

evt informacio de l'event. 

void diagramaClasses.Principal.crear_btnAssociacioDosClasses (ActionEvent evt,

String tipus,   int naveg) [private]

Event de polsar un dels botons de creacio d'associacions. 

Cridat des d'un dels botons creats dinamicament a ConfigAssociacions. 

Paràmetres:

evt informacio de l'event. 

tipus tipus d'associacio a crear. 

naveg inicialitzacio de la navegacio. 

void diagramaClasses.Principal.crear_btnClasseActionPerformed

(java.awt.event.ActionEvent evt) [private]

Event de polsar el boto de creacio d'una classe. 

Paràmetres:

evt informacio de l'event. 

void diagramaClasses.Principal.crear_btnClasseAssociacioActionPerformed

(java.awt.event.ActionEvent evt) [private]

Event de polsar el boto de creacio d'una classe associacio. 

Paràmetres:

evt informacio de l'event. 

AssociacioDosClasses diagramaClasses.Principal.crearAssociacio (int classe1,   int

classe2,   String tipus,   int navegacio) [private]

Crea una associacio a partir dels parametres. 

L'associacio nomes es creara si les classes dels dos extrems no formen part d'una classe
associacio i tenen connexions lliures. 

Paràmetres:

classe1 codi de la primera classe. 

classe2 codi de la segona classe. 

tipus tipus de l'associacio. 

navegacio navegacio inicial de l'associacio. 

Retorna:

la nova AssociacioDosClasses creada, o nul en cas d'error. 

ClasseAssociacio diagramaClasses.Principal.crearClasseAssociacio (int

codiAssociacio,   int codiClasse) [private]

Crea una classe associacio entre l'associacio i la classe indicades en els parametre. 
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Paràmetres:

codiAssociacio codi de l'associacio que ha de formar part de la ClasseAssociacio. 

codiClasse codi de la classe que ha de formar part de la ClasseAssociacio. 

Retorna:

una nova  ClasseAssociacio en cas que l'associacio indicada no en tingui cap i que la
classe no tingui cap associacio, en cas de no cumplir-se les condicions retorna nul. 

boolean diagramaClasses.Principal.crearClasseAssociacioDesdeCanvas (int

codiAssociacio,   int codiClasse) [private]

Crea una classe associacio entre l'associacio i la classe indicades en els parametre. 

Tambe afegeix la classe associacio al conjunt d'elements. 

Paràmetres:

codiAssociacio codi de l'associacio que ha de formar part de la ClasseAssociacio. 

codiClasse codi de la classe que ha de formar part de la ClasseAssociacio. 

Retorna:

true si s'ha pogut crear la classe associacio, false altrament. 

void diagramaClasses.Principal.emplenarAtributsDisponibles () [private]

Emplena els atributs disponibles de les llistes que els contenen. 

void diagramaClasses.Principal.gestionarCanvis () [private]

Afegeix la cadena de dibuix al  Vector de canvis, nomes si la nova cadena es diferent a la
ultima. 

DefaultComboBoxModel

diagramaClasses.Principal.getComboModelAssociacionsPerClasse (Classe c)

[private]

Obte un DefaultComboBoxModel amb objectes  CBStringIntObject amb el nom i codi de
les associacions connectades a la classe del parametre. 

Paràmetres:

c classe de la qual es vol obtenir les associacions que conte. 

Retorna:

un  DefaultComboBoxModel que conte.  CBStringIntObject amb el nom i codi de les
classes que estan conectades a la classe del parametre. Si la classe del parametre es
nula, el DefaultComboBoxModel estara buit. 

DefaultComboBoxModel

diagramaClasses.Principal.getComboModelAssociacionsPerClasseAssociacio ()
[private]

Obte un DefaultComboBoxModel amb objectes CBStringIntObject que contenen els noms
i codis de les associacions de l'estructura que poden contenir una classe associacio. 

Retorna:

un  DefaultComboBoxModel d'objectes  CBStringIntObject que  contenen els  noms i
codis de les associacions de l'estructura que poden contenir una classe associacio. 

DefaultComboBoxModel

diagramaClasses.Principal.getComboModelClassesPerAssociacions () [private]

Obte un DefaultComboBoxModel amb objectes CBStringIntObject que contenen els noms
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i codis de les classes de l'estructura que es poden usar en una associacio. 

Retorna:

un  DefaultComboBoxModel d'objectes  CBStringIntObject que  contenen els  noms i
codis de les classes de l'estructura que es poden usar en una associacio. 

DefaultComboBoxModel

diagramaClasses.Principal.getComboModelClassesPerClasseAssociacio ()
[private]

Obte un DefaultComboBoxModel amb objectes CBStringIntObject que contenen els noms
i codis de les classes de l'estructura que es poden usar en una classe associacio. 

Retorna:

un  DefaultComboBoxModel d'objectes  CBStringIntObject que  contenen els  noms i
codis de les classes de l'estructura que es poden usar en una classe associacio. 

void diagramaClasses.Principal.informacio_tabStateChanged

(javax.swing.event.ChangeEvent evt) [private]

Event de canvi de pestanya seleccionada. 

Torna  a  posar  el  contingut  d'un  objecte  seleccionat  a  la  pestanya  que  es  mostra,  o
n'esborra el contingut en qualsevol altre cas. 

Paràmetres:

evt informacio de l'event. 

void diagramaClasses.Principal.initAssociacions () [private]

Inicialitza els botons de les associacions i el combo box d'associacions. 

Canvas diagramaClasses.Principal.initCanvas () [private]

Obte un nou Canvas gran (MyCanvas). 

Retorna:

el Canvas gran a usar en l'Applet. 

void diagramaClasses.Principal.initComponents () [private]

This method is called from within the constructor to initialize the form. 

WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is always regenerated by
the Form Editor. 

void diagramaClasses.Principal.modificarConnexioClasseAssociacio (ClasseAssociacio

ca,   int codiClasse,   int codiAssociacio) [private]

Canvia les connexions actuals de la classe associacio ca, per connexions a la classe amb
codi codiClasse i l'associacio amb codi codiAssociacio. 

Si les noves connexions son les mateixes, se recalcularan, si no existien es crearan. 

Paràmetres:

ca classe associacio a modificar les connexions 

codiClasse codi de la nova classe on s'ha de connectar la classe associacio ca. 

codiAssociacio codi de l'associacio on s'ha de connectar la classe associacio ca. 

void diagramaClasses.Principal.modificarConnexionsAssociacio

(AssociacioDosClasses adc,   int codi1,   int codi2) [private]

Canvia les connexions actuals de l'associacio adc, per connexions a les classes amb codis
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codi1 i codi2. 

Si les noves classes de les connexions son les mateixes, se recalculen les connexions. 

Paràmetres:

adc associacio la qual cal canviar les connexions. 

codi1 codi de la nova classe que ha d'anar a la primera connexio de l'associacio. 

codi2 codi de la nova classe que ha d'anar a la segona connexio de l'associacio. 

void diagramaClasses.Principal.ocultarBotons () [private]

Oculta els botons en cas de no estar en mode edicio. 

void diagramaClasses.Principal.passarCoordenadesDibuixClasse (Point p,   Classe c)
[private]

A partir del punt p (punt sobre el canvas principal) calcula el punt on cal dibuixar la classe
passada per tal que el punt quedi al centre de la classe. 

Guarda el resultat en el primer parametre. 

Paràmetres:

p punt a passar les coordenades i objecte que en contindra el resultat. 

c classe que hi ha sota el punt p. 

Excepcions:

NullPointerException en cas que algun parametre sigui nul 

void diagramaClasses.Principal.posarInfoTabAssociacio (AssociacioDosClasses adc)

[private]

Mostra la informacio de l'associacio del parametre en la seva pestanya, i si el parametre no
es nul es canvia a aquesta pestanya. 

Paràmetres:

adc AssociacioDosClasses a mostrar (pot ser nul). 

void diagramaClasses.Principal.posarInfoTabClasse (Classe c) [private]

Mostra la informacio de la classe del parametre en la seva pestanya, i si el parametre no es
nul es canvia a aquesta pestanya. 

Paràmetres:

c Classe a mostrar la informacio (pot ser nul). 

void diagramaClasses.Principal.posarInfoTabClasseAssociacio (ClasseAssociacio ca)

[private]

Mostra la  informacio  de la classe associacio del  parametre en la  seva pestanya,  i  si  el
parametre no es nul es canvia a aquesta pestanya. 

Paràmetres:

ca ClasseAssociacio a mostrar (pot ser nul). 

void diagramaClasses.Principal.posarInfoTabQualificacio (AssociacioDosClasses adc)

[private]

Mostra la informacio de l'associacio qualificable del parametre en la seva pestanya, i si el
parametre no es nul es canvia a aquesta pestanya. 

Paràmetres:

adc AssociacioDosClasses a mostrar (pot ser nul). 
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void diagramaClasses.Principal.qualificar_btnAtributsAfegirActionPerformed

(java.awt.event.ActionEvent evt) [private]

Event de polsar el boto d'afegir els atributs seleccionats a l'associacio seleccionada. 

Paràmetres:

evt informacio de l'event. 

void diagramaClasses.Principal.qualificar_btnAtributsTreureActionPerformed

(java.awt.event.ActionEvent evt) [private]

Event de polsar el boto d'elimina els atributs seleccionats de l'associacio seleccionada. 

Paràmetres:

evt informacio de l'event. 

void diagramaClasses.Principal.qualificar_lstAtributsAssociacioMouseClicked

(java.awt.event.MouseEvent evt) [private]

Event de polsar i deixar anar la llista d'atributs de la qualificacio. 

S'usa per treure un element amb una doble pulsacio. 

Paràmetres:

evt informacio de l'event. 

void diagramaClasses.Principal.qualificar_lstAtributsDisponiblesMouseClicked

(java.awt.event.MouseEvent evt) [private]

Event de polsar i deixar anar la llista d'atributs disponible per una qualificacio. 

S'usa per afegir un element amb una doble pulsacio. 

Paràmetres:

evt informacio de l'event. 

void diagramaClasses.Principal.repinta () [private]

Repinta els dos Canvas (canvas i petit) i l'applet. 

static void diagramaClasses.Principal.selecionarItemComboCBS (JComboBox jcb,   int

codi) [static, private]

Selecciona l'element cmb codi codi del model de dades de jcb, si no existeix no fa res i si
esta repetit es selecciona el primer. 

Paràmetres:

jcb JComboBox el model del qual ha de ser d'elements CBStringIntObject. 

codi codi de l'element a seleccionar. 

Excepcions:

ClassCastException en  cas  que  algun  element  del  model  no  sigui  del  tipus
CBStringIntObject. 

void diagramaClasses.Principal.setAccio (int accio) [private]

Canvia l'accio de la seguent pulsacio del Canvas principal. 

Paràmetres:

accio nova accio a fer el seguent cop que es pulsi el MyCanvas. 

void diagramaClasses.Principal.setCadenaDibuix (String c)

Canvia la el dibuix pel definit en el parametre i guarda els canvis per tal de poder desfer i
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refer (pels canvis externs de l'Applet). 

Paràmetres:

c cadena que conte el nou dibuix. 

void diagramaClasses.Principal.setElementSeleccionat (Element e) [private]

Canvia el valor de elementSelec per el codi de l'Element del parametre. 

Tambe canvia el valor de tipusElementSelec en funcio de parametre. 

Paràmetres:

e element que ha de ser el seleccionat. 

void diagramaClasses.Principal.setElementSeleccionat (int codi) [private]

Canvia el valor de elementSelec per el codi del parametre. 

Tambe canvia el valor de tipusElementSelec en funcio de parametre. 

Paràmetres:

codi codi del  nou element seleccionat o  diagramaClasses.Element#CODI_NO_VALID

en cas que no hi hagi d'haver res seleccionat. 

void diagramaClasses.Principal.zoom_btnMenysActionPerformed

(java.awt.event.ActionEvent evt) [private]

Event de polsar el boto de disminuir el zoom. 

Paràmetres:

evt informacio de l'event. 

void diagramaClasses.Principal.zoom_btnMesActionPerformed

(java.awt.event.ActionEvent evt) [private]

Event de polsar sobre el boto d'augmentar el zoom. 

Paràmetres:

evt informacio de l'event. 

Documentació de les Dades Membre
int diagramaClasses.Principal.accio = DIBUIX_RES [private]

Accio que s'ha de fer en polsar amb la rata sobre la finestra de dibuix. 

JButton diagramaClasses.Principal.associacio_btnEliminar [private]

JButton diagramaClasses.Principal.associacio_btnGirarDades [private]

JButton diagramaClasses.Principal.associacio_btnModificar [private]

JButton diagramaClasses.Principal.associacio_btnNou [private]

JButton diagramaClasses.Principal.associacio_btnQualificar [private]

JComboBox diagramaClasses.Principal.associacio_cmbClasse1 [private]

JComboBox diagramaClasses.Principal.associacio_cmbClasse2 [private]

JComboBox diagramaClasses.Principal.associacio_cmbMultiplicitat1 [private]

JComboBox diagramaClasses.Principal.associacio_cmbMultiplicitat2 [private]

JComboBox diagramaClasses.Principal.associacio_cmbNavegacio [private]

JComboBox diagramaClasses.Principal.associacio_cmbTipus [private]

JLabel diagramaClasses.Principal.associacio_lblClasse1 [private]
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JLabel diagramaClasses.Principal.associacio_lblClasse2 [private]

JLabel diagramaClasses.Principal.associacio_lblMultiplicitat1 [private]

JLabel diagramaClasses.Principal.associacio_lblMultiplicitat2 [private]

JLabel diagramaClasses.Principal.associacio_lblNavegacio [private]

JLabel diagramaClasses.Principal.associacio_lblNom [private]

JLabel diagramaClasses.Principal.associacio_lblTipus [private]

JPanel diagramaClasses.Principal.associacio_panGeneral [private]

JTextField diagramaClasses.Principal.associacio_txtNom [private]

Canvas diagramaClasses.Principal.canvas [private]

JPanel diagramaClasses.Principal.canvas_panBorder [private]

MyCanvas diagramaClasses.Principal.canvasG [private]

Variable per a guardar el canvas gran com un MyCanvas i no haver de fer castings (exepte
en el constructor i en el metode init). 

Vector<String> diagramaClasses.Principal.canvis = new Vector<String>()

[private]

Vector per implementar el desfer/refer, guarda cadenes de dibuix. 

JButton diagramaClasses.Principal.classe_btnAtributsAfegirAtribut [private]

JButton diagramaClasses.Principal.classe_btnAtributsDesferId [private]

JButton diagramaClasses.Principal.classe_btnAtributsFerId [private]

JButton diagramaClasses.Principal.classe_btnAtributsNou [private]

JButton diagramaClasses.Principal.classe_btnAtributsTreureAtribut [private]

JButton diagramaClasses.Principal.classe_btnEliminarAssociacio [private]

JButton diagramaClasses.Principal.classe_btnNomModificar [private]

JComboBox diagramaClasses.Principal.classe_cmbEliminarAssociacio [private]

JLabel diagramaClasses.Principal.classe_lblAtributsClasse [private]

JLabel diagramaClasses.Principal.classe_lblAtributsDisponibles [private]

JLabel diagramaClasses.Principal.classe_lblAtributsNou [private]

JLabel diagramaClasses.Principal.classe_lblEliminarAssociacio [private]

JLabel diagramaClasses.Principal.classe_lblNom [private]

JList diagramaClasses.Principal.classe_lstAtributsClasse [private]

JList diagramaClasses.Principal.classe_lstAtributsDisponibles [private]

JPanel diagramaClasses.Principal.classe_panAtributs [private]

JPanel diagramaClasses.Principal.classe_panEliminarAssociacio [private]

JPanel diagramaClasses.Principal.classe_panNom [private]

JScrollPane diagramaClasses.Principal.classe_scrlAtributsClasse [private]

JScrollPane diagramaClasses.Principal.classe_scrlAtributsDisponibles [private]

JSeparator diagramaClasses.Principal.classe_sepAtributs [private]

JTextField diagramaClasses.Principal.classe_txtAtributsNou [private]

JTextField diagramaClasses.Principal.classe_txtNom [private]

JButton diagramaClasses.Principal.classeAssociacio_btnEliminar [private]
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JButton diagramaClasses.Principal.classeAssociacio_btnModificar [private]

JButton diagramaClasses.Principal.classeAssociacio_btnNou [private]

JComboBox diagramaClasses.Principal.classeAssociacio_cmbAssociacio [private]

JComboBox diagramaClasses.Principal.classeAssociacio_cmbClasse [private]

JLabel diagramaClasses.Principal.classeAssociacio_lblAssociacio [private]

JLabel diagramaClasses.Principal.classeAssociacio_lblClasse [private]

JLabel diagramaClasses.Principal.classeAssociacio_lblNom [private]

JPanel diagramaClasses.Principal.classeAssociacio_panGeneral [private]

JTextField diagramaClasses.Principal.classeAssociacio_txtNom [private]

JButton diagramaClasses.Principal.control_btnCancelar [private]

JButton diagramaClasses.Principal.control_btnDesfer [private]

JButton diagramaClasses.Principal.control_btnEsborrar [private]

JButton diagramaClasses.Principal.control_btnRefer [private]

JButton diagramaClasses.Principal.control_btnReset [private]

JPanel diagramaClasses.Principal.control_pan [private]

JButton diagramaClasses.Principal.crear_btnClasse [private]

JButton diagramaClasses.Principal.crear_btnClasseAssociacio [private]

JPanel diagramaClasses.Principal.crear_pan [private]

JScrollPane diagramaClasses.Principal.crear_scrllPan [private]

Point diagramaClasses.Principal.desplasament [private]

Desplasament respecte el punt base al punt clicat d'una classe en moure-la (per tal que no
es mogui malament. 

final int diagramaClasses.Principal.DIBUIX_ASSOCIACIO_2_CLASSES = 3 [static,

private]

Posible valor de accio: dibuixar una associacio, primera classe. 

final int diagramaClasses.Principal.DIBUIX_ASSOCIACIO_2_CLASSES_PART2 = 4
[static, private]

Posible valor de accio: dibuixar una associacio, segona classe. 

final int diagramaClasses.Principal.DIBUIX_CLASSE = 1 [static, private]

Posible valor de accio: dibuixar una classe. 

final int diagramaClasses.Principal.DIBUIX_CLASSE_ASSOCIACIO = 5 [static,

private]

Posible valor de accio: dibuixar una classe associacio, primer element. 

final int diagramaClasses.Principal.DIBUIX_CLASSE_ASSOCIACIO_PART2_ASSOCIACIO

= 7 [static, private]

Posible valor de accio: dibuixar una classe associacio on el segon element a seleccionar es
una associacio. 

final int diagramaClasses.Principal.DIBUIX_CLASSE_ASSOCIACIO_PART2_CLASSE = 6
[static, private]

Posible valor de accio: dibuixar una classe associacio on el segon element a seleccionar es
una classe. 
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final int diagramaClasses.Principal.DIBUIX_ESBORRAR = 2 [static, private]

Posible valor de accio: esborrar un element. 

final int diagramaClasses.Principal.DIBUIX_RES = 0 [static, private]

Posible valor de accio: cap accio. 

boolean diagramaClasses.Principal.edicio [private]

Indica si es pot editar o no. 

int diagramaClasses.Principal.elementSelec = CODI_NO_VALID [private]

Codi de l'element seleccionat. 

Si no hi ha cap element seleccionat val diagramaClasses.Element#CODI_NO_VALID. 

int diagramaClasses.Principal.index = 0 [private]

Posicio del vector superior que s'esta visualitzant. 

JPanel diagramaClasses.Principal.informacio_panAssociacions [private]

JPanel diagramaClasses.Principal.informacio_panClasse [private]

JPanel diagramaClasses.Principal.informacio_panClasseAssociacio [private]

JPanel diagramaClasses.Principal.informacio_panQualificar [private]

JTabbedPane diagramaClasses.Principal.informacio_tab [private]

int diagramaClasses.Principal.navegAssoc2Class [private]

Si  accio val  DIBUIX_ASSOCIACIO_2_CLASSES o  DIBUIX_ASSOCIACIO_2_CLASSES_PART2

conte la navegacio inicial de la nova associacio. 

int diagramaClasses.Principal.numBotoCrear = 2 [private]

Numero de boto de creacio creat a partir de la configuracio de les associacions. 

Indica el numero de botons del panell de creacio. 

Canvas diagramaClasses.Principal.petit [private]

PetitCanvas diagramaClasses.Principal.petitC [private]

Variable per a guardar el canvas petit com un PetitCanvas i no haver de fer castings (exepte
en el constructor i en el metode init). 

int diagramaClasses.Principal.primSelec [private]

En les accions que necesiten dos elements (o dos accions), guarda la primera d'elles. 

Point diagramaClasses.Principal.punt [private]

Punt usat en moure una classe. 

JButton diagramaClasses.Principal.qualificar_btnAtributsAfegir [private]

JButton diagramaClasses.Principal.qualificar_btnAtributsTreure [private]

JLabel diagramaClasses.Principal.qualificar_lblAtributsAssociacio [private]

JLabel diagramaClasses.Principal.qualificar_lblAtributsDisponibles [private]

JLabel diagramaClasses.Principal.qualificar_lblNom [private]

JList diagramaClasses.Principal.qualificar_lstAtributsAssociacio [private]

JList diagramaClasses.Principal.qualificar_lstAtributsDisponibles [private]
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JPanel diagramaClasses.Principal.qualificar_panGeneral [private]

JScrollPane diagramaClasses.Principal.qualificar_scrlAtributsAssociacio [private]

JScrollPane diagramaClasses.Principal.qualificar_scrlAtributsDisponibles

[private]

JTextField diagramaClasses.Principal.qualificar_txtNom [private]

final long diagramaClasses.Principal.serialVersionUID = 7013461121182195498L
[static, private]

Valor aleatori generat per l'Eclipse. 

final int diagramaClasses.Principal.TAB_ASSOCIACIO = 1 [static, private]

Posicio de la pestanya d'associacions dintre l'objecte contenidor. 

final int diagramaClasses.Principal.TAB_CLASSE = 0 [static, private]

Posicio de la pestanya de classe dintre l'objecte contenidor. 

final int diagramaClasses.Principal.TAB_CLASSE_ASSOCIACIO = 3 [static,

private]

Posicio de la pestanya de classe associacio dintre l'objecte contenidor. 

final int diagramaClasses.Principal.TAB_QUALIFICAR = 2 [static, private]

Posicio de la pestanya de qualificacio d'una associacio dintre l'objecte contenidor. 

final int diagramaClasses.Principal.TIPUS_ASSOC = 1 [static, private]

Posible valor de tipusElementSelec. 

El codi de elementSelec pertany a una associacio. 

final int diagramaClasses.Principal.TIPUS_CLA_AS = 2 [static, private]

Posible valor de tipusElementSelec. 

El codi de elementSelec pertany a una classe associacio. 

final int diagramaClasses.Principal.TIPUS_CLASS = 0 [static, private]

Posible valor de tipusElementSelec. 

El codi de elementSelec pertany a una classe. 

final int diagramaClasses.Principal.TIPUS_NO_VALID = -1 [static, private]

Posible valor de tipusElementSelec. 

elementSelec te el valor diagramaClasses.Element#CODI_NO_VALID. 

String diagramaClasses.Principal.tipusAssoc2Class [private]

Si  accio val  DIBUIX_ASSOCIACIO_2_CLASSES o  DIBUIX_ASSOCIACIO_2_CLASSES_PART2

conte el tipus d'associacio a dibuixar. 

int diagramaClasses.Principal.tipusElementSelec = TIPUS_NO_VALID [private]

Indica el tipus de l'element amb codi elementSelec (o l'ausencia d'element seleccionat en
cas que valgui TIPUS_NO_VALID. 

Si  aquest  tipusElementSelec val  TIPUS_NO_VALID,  elementSelec ha  de  valdre
diagramaClasses.Element#CODI_NO_VALID. 

JButton diagramaClasses.Principal.zoom_btnMenys [private]

JButton diagramaClasses.Principal.zoom_btnMes [private]

JPanel diagramaClasses.Principal.zoom_pan [private]
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La documentació d'aquesta classe es va generar a partir del següent fitxer:

Principal.java

Referència de la Classe
diagramaClasses.Principal.Principal.ActionListenerImpl
Implementacio d'ActionListener per a personalitzar-lo per als botons de creacio (per tal que
puguin indicar de quin tipus son i la navegacio inicial). 

Hereta de java::awt::event::ActionListener.Mètodes públics
ActionListenerImpl (String type, int navegacio)

Crea a partir dels parametres un nou ActionListener. 

void actionPerformed (ActionEvent evt)

Envia l'event de presionar sobre el boto. 

Atributs Privats
String tipus

Tipus de l'associacio que crea el boto. 

int naveg

Navegacio inicial que ha de tenir l'associacio creada. 

Descripció Detallada
Implementacio d'ActionListener per a personalitzar-lo per als botons de creacio (per tal que
puguin indicar de quin tipus son i la navegacio inicial). 

Autor:

zeysoft 

Documentació del Constructor i el Destructor
diagramaClasses.Principal.Principal.ActionListenerImpl.ActionListenerImpl (String

type,   int navegacio)

Crea a partir dels parametres un nou ActionListener. 

Paràmetres:

type tipus de l'associacio creada amb el boto. 

navegacio navagacio inicial de l'associacio creada amb el boto. 

Documentació de les Funcions Membre
void diagramaClasses.Principal.Principal.ActionListenerImpl.actionPerformed

(ActionEvent evt)

Envia l'event de presionar sobre el boto. 

Paràmetres:

evt informacio de l'event. 
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Documentació de les Dades Membre
int diagramaClasses.Principal.Principal.ActionListenerImpl.naveg [private]

Navegacio inicial que ha de tenir l'associacio creada. 

String diagramaClasses.Principal.Principal.ActionListenerImpl.tipus [private]

Tipus de l'associacio que crea el boto. 

La documentació d'aquesta classe es va generar a partir del següent fitxer:

Principal.java

Referència de la Classe
diagramaClasses.Principal.Principal.CBInfoAssociacioObject
Objecte usat per a guardar la informacio de diferents tipus d'associacions (InfoAssociacio) i
poder mostrar-la en el JComboBox d'escullir tipus de la pestanya d'edicio d'associacions. 

Mètodes públics
CBInfoAssociacioObject (InfoAssociacio ia)

Crea un nou objecte a partir del InfoAssociacio passat com a parametre. 

InfoAssociacio getInfoAssociacio ()

Obte la configuracio que te guardada. 

String toString ()

Obte el nom del tipus InfoAssociacio que conte. 

Atributs Privats
InfoAssociacio ia

InfoAssociacio que conte l'element. 

Descripció Detallada
Objecte usat per a guardar la informacio de diferents tipus d'associacions (InfoAssociacio) i
poder mostrar-la en el JComboBox d'escullir tipus de la pestanya d'edicio d'associacions. 

Autor:

zeysoft 

Documentació del Constructor i el Destructor
diagramaClasses.Principal.Principal.CBInfoAssociacioObject.CBInfoAssociacioObject

(InfoAssociacio ia)

Crea un nou objecte a partir del InfoAssociacio passat com a parametre. 

Paràmetres:

ia InfoAssociacio amb el qual crear l'objecte, no pot ser nul. 

Excepcions:
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NullPointerException en cas que el parametre sigui nul. 

Documentació de les Funcions Membre
InfoAssociacio

diagramaClasses.Principal.Principal.CBInfoAssociacioObject.getInfoAssociacio ()

Obte la configuracio que te guardada. 

Retorna:

l'objecte InfoAssociacio guardat. 

String diagramaClasses.Principal.Principal.CBInfoAssociacioObject.toString ()

Obte el nom del tipus InfoAssociacio que conte. 

Documentació de les Dades Membre
InfoAssociacio diagramaClasses.Principal.Principal.CBInfoAssociacioObject.ia
[private]

InfoAssociacio que conte l'element. 

La documentació d'aquesta classe es va generar a partir del següent fitxer:

Principal.java

Referència de la Classe
diagramaClasses.Principal.Principal.CBStringIntObject
Classe usada per a guardar la informacio a mostrar en els desplegables de classes i associacions
del panel d'associacions i el panel de classes associacio. 

Mètodes públics
CBStringIntObject (int codi, String nom)

Crea un nou CBStringIntObject amb el codi i nom pasats. 

int getCodi ()

Obte el codi guardat. 

String toString ()

Obte el nom guardat a l'objecte. 

Atributs Privats
int codi

Codi a guardar. 

String nom

Nom a guardar. 

Descripció Detallada
Classe usada per a guardar la informacio a mostrar en els desplegables de classes i associacions
del panel d'associacions i el panel de classes associacio. 

Guarda el nom a mostrar i el codi associaciat a l'element mostrat.
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Autor:

zeysoft 

Documentació del Constructor i el Destructor
diagramaClasses.Principal.Principal.CBStringIntObject.CBStringIntObject (int codi,

String nom)

Crea un nou CBStringIntObject amb el codi i nom pasats. 

Paràmetres:

codi a guardar a l'objecte. 

nom a guardar, no pot ser nul. 

Excepcions:

NullPointerException si el nom es nul. 

Documentació de les Funcions Membre
int diagramaClasses.Principal.Principal.CBStringIntObject.getCodi ()

Obte el codi guardat. 

Retorna:

el codi guardat en l'objecte. 

String diagramaClasses.Principal.Principal.CBStringIntObject.toString ()

Obte el nom guardat a l'objecte. 

Documentació de les Dades Membre
int diagramaClasses.Principal.Principal.CBStringIntObject.codi [private]

Codi a guardar. 

String diagramaClasses.Principal.Principal.CBStringIntObject.nom [private]

Nom a guardar. 

La documentació d'aquesta classe es va generar a partir del següent fitxer:

Principal.java

Referència de la Classe
diagramaClasses.Principal.Principal.ListModelAtribut
Implementacio d'un ListModel d'atributs per a mostrar-los en JLists. 

Hereta de javax::swing::AbstractListModel.Mètodes públics
ListModelAtribut (Vector< Atribut > v)

Crea un nou ListModelAtribut a partir del parametre. 

int getSize ()

Obte la quantitat d'elements de la llista. 
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Object getElementAt (int i)

Obte l'objecte de la posicio demanada. 

Atributs Privats
Vector< Atribut > strings

Vector d'atributs a mostrar amb l'objecte. 

Atributs Privats Estàtics
static final long serialVersionUID = -2847258841124700217L

Valor aleatori generat per l'Eclipse. 

Descripció Detallada
Implementacio d'un ListModel d'atributs per a mostrar-los en JLists. 

Autor:

zeysoft 

Documentació del Constructor i el Destructor
diagramaClasses.Principal.Principal.ListModelAtribut.ListModelAtribut (Vector<

Atribut > v)

Crea un nou ListModelAtribut a partir del parametre. 

Paràmetres:

v atributs a contenir aquest ListModel. 

Documentació de les Funcions Membre
Object diagramaClasses.Principal.Principal.ListModelAtribut.getElementAt (int i)

Obte l'objecte de la posicio demanada. 

Paràmetres:

i la posicio demanada 

Retorna:

l'objecte de la posicio demanada 

Mireu també:

ListModel.getElementAt(int) 

int diagramaClasses.Principal.Principal.ListModelAtribut.getSize ()

Obte la quantitat d'elements de la llista. 

Retorna:

la quantitat d'elements de la llista 

Mireu també:

ListModel.getSize() 

Documentació de les Dades Membre
final long diagramaClasses.Principal.Principal.ListModelAtribut.serialVersionUID =
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-2847258841124700217L [static, private]

Valor aleatori generat per l'Eclipse. 

Vector<Atribut> diagramaClasses.Principal.Principal.ListModelAtribut.strings

[private]

Vector d'atributs a mostrar amb l'objecte. 

La documentació d'aquesta classe es va generar a partir del següent fitxer:

Principal.java

Referència de la Classe diagramaClasses.VectorAtributs
Implementacio de la inteficie Atribuible per a tenir una classe per controlar les atributs de les
classes i associacions qualificables. 

Diagrama d'Herència per a diagramaClasses.VectorAtributs: 

Mètodes públics
VectorAtributs (int codi)

Crea un nou VectorAtributs. 

Vector< Atribut > getAtributs ()

Obte un Vector amb els atributs definits. 

void addAtribut (Atribut a)

Afegeix un Atribut si aquest no es nul. 

Atribut getAtribut (int i)

Obte l'atribut numero i. 

int getNumAtributs ()

Obte la quantitat d'atributs guardats. 

void removeAtribut (int i)

Esborra l'atribut numero i, si existeix. 

void removeAtribut (Atribut a)

Esborra l'objecte a  de la llista d'atributs (si hi es). 

Atributs Privats
Vector< Atribut > atributs

Vector que conte els atributs. 

int codiElement

Codi de l'element que conte l'objecte. 

Descripció Detallada
Implementacio de la inteficie Atribuible per a tenir una classe per controlar les atributs de les
classes i associacions qualificables. 
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Autor:

zeysoft 

Documentació del Constructor i el Destructor
diagramaClasses.VectorAtributs.VectorAtributs (int codi)

Crea un nou VectorAtributs. 

Paràmetres:

codi de l'element que el conte. 

Documentació de les Funcions Membre
void diagramaClasses.VectorAtributs.addAtribut (Atribut a)

Afegeix un Atribut si aquest no es nul. 

Paràmetres:

a atribut a afegir a l'Element. 

Implementa diagramaClasses.Atribuible (p.37).

Atribut diagramaClasses.VectorAtributs.getAtribut (int i)

Obte l'atribut numero i. 

Paràmetres:

i posicio de l'atribut. 

Retorna:

l'atribut numero i, si existeix, de l'Element, en cas de no existir (o i estar fora de rang)
retorna nul. 

Implementa diagramaClasses.Atribuible (p.37).

Vector<Atribut> diagramaClasses.VectorAtributs.getAtributs ()

Obte un Vector amb els atributs definits. 

Retorna:

el vector d'atributs per a mostrar-los. 

Implementa diagramaClasses.Atribuible (p.37).

int diagramaClasses.VectorAtributs.getNumAtributs ()

Obte la quantitat d'atributs guardats. 

Retorna:

el numero d'atributs que conte l'estructura. 

Implementa diagramaClasses.Atribuible (p.38).

void diagramaClasses.VectorAtributs.removeAtribut (Atribut a)

Esborra l'objecte a  de la llista d'atributs (si hi es). 

Paràmetres:
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a atribut a eliminar. 

Implementa diagramaClasses.Atribuible (p.38).

void diagramaClasses.VectorAtributs.removeAtribut (int i)

Esborra l'atribut numero i, si existeix. 

Paràmetres:

i posicio de l'atribut a esborrar. 

Implementa diagramaClasses.Atribuible (p.38).

Documentació de les Dades Membre
Vector<Atribut> diagramaClasses.VectorAtributs.atributs [private]

Vector que conte els atributs. 

int diagramaClasses.VectorAtributs.codiElement [private]

Codi de l'element que conte l'objecte. 

La documentació d'aquesta classe es va generar a partir del següent fitxer:

VectorAtributs.java
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ANNEX C: DOCUMENTACIÓ DEL ARXIUS PHP DE
L'ACME

Documentació extreta mitjançant el Doxygen dels dos fitxers PHP del servidor ACME.

Els  textos d'aquest  apartat  els  hi  falten accents i  altres símbols (com ç),  no hi  són

perquè no és recomanable usar aquest caràcters en fitxers de codi font, ja que sinó

poden aparèixer problemes en obrir el fitxer en un sistema operatiu diferent a l'usat en

crear-lo.

Índex
Aquestes són les estructures de dades acompanyades amb breus descripcions: 

tipus_39 (És el tipus 39 de problemes de l'ACME) .............................................................137

correctorClasses  .................................................................................................................141

Classe tipus_39
Aquesta classe deriva de la classe problema, i és el tipus 39 de problemes de l'ACME. 

Diagrama d'Herència per a tipus_39:
 

Mètodes públics
tipus_39 ()

Constructor. 

Afegir_Fitxer_Gif ($ruta_fitxer_gif, $fitxer_gif)

Aquesta funcio afegeix un fitxer a darrera d'un altre fitxer. 

Crear_Fitxer_Gif ($nom, $text, $nom_fitxer_seguit="")

Aquesta funcio executa el joc de comandes de latex per crear un fitxer latex i despres el gif. 

Paraula_Aleatoria ($longitud)

Generem una paraula aleatoria de la longituda que li diem. 

InitVector ($tamany)

Inicialitzacio del vector de combinacions pel parametre 1. 

Seleccionar_Enunciat_Atzar ($dades, $latex)

Sorteig_Enunciats ($bdb, $problemes, $alumnes, $assig)

Aquesta funcio fa el sorteig dels enunciats per els alumnes que li diem de l'assignatura que

li passem. 

Verificar_Capcelera ($nom, $latex)
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Aquesta funcio Verifica la capcelera d'un fitxer de problemes. 

Verificar_Enunciat ($latex)

Aquesta funcio verifica que estigui ben distribuit el problema. 

Capturar_Solucions ($latex)

Llegeix les solucions del fitxer $latex. 

Verificar_Solucions ($latex)

Aquesta funció verifica que les solucions estiguin correctament estructurades. 

Verificar_Problema ($bdb, $latex, $assig)

Aquesta funcio verifica que un enunciat estigui ben escrit i comprova l'existencia de la nota

referenciada a la base de dades i que tots els parametres i siguin. 

Verificar_Fitxer ($bdb, $nom, $ruta, $assig, $editor=0)

Aquesta funcio verifica si el fitxer pujat es un fitxer correcte per despres donar d'alta el

fitxer com a fitxer de problemes. 

Corregir_Problema ($bdb, $solucio, $login, $assig, $tema, $problema, $fitxer=-1, $modul=0,
$versio=0, $codi=0)

Corregim el problema. 

Corregir_Problema_Mobile ($bdb,  $solucio,  $login,  $assig,  $tema,  $problema,  $fitxer=-1,
$modul=0, $versio=0, $codi=0)

Simplement  imvoquem el  mètode  Corregir_Problema,  ja  que  no  hi  ha  diferència  entre

mòbil i no mòbil en aquest tipus. 

Corregir_Problema_Visual ($bdb,  $solucio,  $login,  $assig,  $tema,  $problema,  $fitxer=-1,
$modul=0, $codi=0)

Corregim el problema. 

Form_Enviar_Solucio ($login,  $clau,  $assig,  $tema,  $problema,  $parametre,  $modul=0,
$codigeneracio=0)

Aquest es el formulari que necessitem perque el corrector pugui corregi la solucio que envia

un alumne. 

Form_Enviar_Solucio_Mobile ($login,  $clau,  $assig,  $tema,  $problema,  $parametre,
$modul=0, $codigeneracio=0)

Aquest es el formulari que necessitem perque el corrector pugui corregi la solucio que envia

un alumne. 

Form_Enviar_Solucio_Profe ($login,  $alumne, $assig,  $tema, $problema, $text,  $parametre,
$modul=0, $codigeneracio=0)

Aquest es el formulari que necessitem perque el corrector pugui corregi la solucio que envia

un profe. 

Form_Enviar_Solucio_Profe_Mobile ($login,  $alumne,  $assig,  $tema,  $problema,  $text,
$parametre, $modul=0, $codigeneracio=0)

Aquest es el formulari que necessitem perque el corrector pugui corregi la solucio que envia

un profe via mòbil/pda. 

Mostrar_Problema ($bdb, $assig, $tema, $exercici, $codi, $mostrar, $modul=0)

Aquesta funcio es la que mostra un problema per pantalla. 

Mostrar_Problema_Mobile ($bdb, $assig, $tema, $exercici, $codi, $mostrar, $modul=0, $tipus)

Aquesta funcio es la que mostra un problema per pantalla mobile. 

Mostrar_Solucions_Enviades ($bdb, $assig, $codi, $solucio)

Mostrem les solucions per pantalla. 

Mostrar_Solucions_Enviades_Mobile ($bdb, $assig, $codi, $solucio)
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Mostrem les solucions per pantalla. 

Enunciat_Exemple ($bdb, $latex, $ruta)

Generem un enunciat d'exemple per tal de mostrar-lo en el quadern. 

Num_Enunciats_Generables ($fitxer)

Amb  aquest  tipus  de  problema  hem  de  comptar  exactament  quins  son  els  possibles

enunciats que podem generar. 

Seleccionar_Enunciat ($fitxer, $extra)

Seleccionem un enunciat a l'atzar. 

Visualitzar_Solucio ($bdb, $num, $solucio, $assig, $codi)

Visualització d'una solució. 

Enunciat_Amb_Parts ()

Aquest enunciat només consta d'una part. 

Escriure_Resultat ($solucio, $profe)

Escrivim un resultat per pantalla. 

Escriure_Resultat_Correccio ($resultat, $solucio, $profe)

Escrivim el resultat per pantalla després de corregir. 

Escriure_Resultat_Correccio_Mobile ($resultat, $solucio, $profe)

Escrivim el resultat per pantalla després de corregir. 

ObtenirAtributs ($fitxer)

Llegeix i retorna els atributs del fitxer d'enunciat. 

Descripció Detallada
Aquesta classe deriva de la classe problema, i és el tipus 39 de problemes de l'ACME. 

Aquest tipus de problemes són els problemes per corregir diagrames de classes per a definir
bases de dades.

Aquest fitxer te totes les funcions que es veuen involucrades en el proces de pujar un fitxer
latex a l'ACME, verificar que sigui  el  tipus de fitxer correcte i  crear el  seu gif corresponent
Basicament hi ha funcions per treballar amb els fitxers i sortejar els problemes. 

Documentació de les Funcions Membre
Afegir_Fitxer_Gif ($ ruta_fitxer_gif,   $ fitxer_gif)

Aquesta funcio afegeix un fitxer a darrera d'un altre fitxer. 

Capturar_Solucions ($ latex)
Llegeix les solucions del fitxer $latex. 

Corregir_Problema ($ bdb,   $ solucio,   $ login,   $ assig,   $ tema,   $
problema,   $ fitxer = -1,   $ modul = 0,   $ versio = 0,   $ codi = 0)

Corregim el problema. 

Corregir_Problema_Mobile ($ bdb,   $ solucio,   $ login,   $ assig,   $ tema,
$ problema,   $ fitxer = -1,   $ modul = 0,   $ versio = 0,   $ codi = 0)

Simplement  imvoquem el  mètode Corregir_Problema,  ja que no hi  ha diferència entre
mòbil i no mòbil en aquest tipus. 
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Corregir_Problema_Visual ($ bdb,   $ solucio,   $ login,   $ assig,   $ tema,
$ problema,   $ fitxer = -1,   $ modul = 0,   $ codi = 0)

Corregim el problema. 

Crear_Fitxer_Gif ($ nom,   $ text,   $ nom_fitxer_seguit = "")
Aquesta funcio executa el joc de comandes de latex per crear un fitxer latex i despres el gif. 

Enunciat_Amb_Parts ()
Aquest enunciat només consta d'una part. 

Enunciat_Exemple ($ bdb,   $ latex,   $ ruta)
Generem un enunciat d'exemple per tal de mostrar-lo en el quadern. 

Escriure_Resultat ($ solucio,   $ profe)
Escrivim un resultat per pantalla. 

Escriure_Resultat_Correccio ($ resultat,   $ solucio,   $ profe)
Escrivim el resultat per pantalla després de corregir. 

Escriure_Resultat_Correccio_Mobile ($ resultat,   $ solucio,   $ profe)
Escrivim el resultat per pantalla després de corregir. 

Form_Enviar_Solucio ($ login,   $ clau,   $ assig,   $ tema,   $ problema,   $
parametre,   $ modul = 0,   $ codigeneracio = 0)

Aquest es el  formulari que necessitem perque el  corrector pugui corregi  la solucio que
envia un alumne. 

Form_Enviar_Solucio_Mobile ($ login,   $ clau,   $ assig,   $ tema,   $
problema,   $ parametre,   $ modul = 0,   $ codigeneracio = 0)

Aquest es el  formulari que necessitem perque el  corrector pugui corregi  la solucio que
envia un alumne. 

Form_Enviar_Solucio_Profe ($ login,   $ alumne,   $ assig,   $ tema,   $
problema,   $ text,   $ parametre,   $ modul = 0,   $ codigeneracio = 0)

Aquest es el  formulari que necessitem perque el  corrector pugui corregi  la solucio que
envia un profe. 

Form_Enviar_Solucio_Profe_Mobile ($ login,   $ alumne,   $ assig,   $
tema,   $ problema,   $ text,   $ parametre,   $ modul = 0,   $ codigeneracio
= 0)

Aquest es el  formulari que necessitem perque el  corrector pugui corregi  la solucio que
envia un profe via mòbil/pda. 

InitVector ($ tamany)
Inicialitzacio del vector de combinacions pel parametre 1. 

Mostrar_Problema ($ bdb,   $ assig,   $ tema,   $ exercici,   $ codi,   $
mostrar,   $ modul = 0)

Aquesta funcio es la que mostra un problema per pantalla. 

Mostrar_Problema_Mobile ($ bdb,   $ assig,   $ tema,   $ exercici,   $ codi,
$ mostrar,   $ modul = 0,   $ tipus)

Aquesta funcio es la que mostra un problema per pantalla mobile. 

Mostrar_Solucions_Enviades ($ bdb,   $ assig,   $ codi,   $ solucio)
Mostrem les solucions per pantalla. 

Mostrar_Solucions_Enviades_Mobile ($ bdb,   $ assig,   $ codi,   $ solucio)
Mostrem les solucions per pantalla. 
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Num_Enunciats_Generables ($ fitxer)
Amb  aquest  tipus  de  problema  hem  de  comptar  exactament  quins  son  els  possibles
enunciats que podem generar. 

ObtenirAtributs ($ fitxer)
Llegeix i retorna els atributs del fitxer d'enunciat. 

Retorna:
un array amb els atributs ordenats alfabeticament. 

Paraula_Aleatoria ($ longitud)
Generem una paraula aleatoria de la longituda que li diem. 

Seleccionar_Enunciat ($ fitxer,   $ extra)
Seleccionem un enunciat a l'atzar. 

Seleccionar_Enunciat_Atzar ($ dades,   $ latex)
Sorteig_Enunciats ($ bdb,   $ problemes,   $ alumnes,   $ assig)

Aquesta funcio fa el sorteig dels enunciats per els alumnes que li diem de l'assignatura que
li passem. 

tipus_39 ()
Constructor. 

Verificar_Capcelera ($ nom,   $ latex)
Aquesta funcio Verifica la capcelera d'un fitxer de problemes. 

Verificar_Enunciat ($ latex)
Aquesta funcio verifica que estigui ben distribuit el problema. 

Verificar_Fitxer ($ bdb,   $ nom,   $ ruta,   $ assig,   $ editor = 0)
Aquesta funcio verifica si el fitxer pujat es un fitxer correcte per despres donar d'alta el
fitxer com a fitxer de problemes. 

Verificar_Problema ($ bdb,   $ latex,   $ assig)
Aquesta funcio verifica que un enunciat estigui ben escrit i comprova l'existencia de la nota
referenciada a la base de dades i que tots els parametres i siguin. 

Verificar_Solucions ($ latex)
Aquesta funció verifica que les solucions estiguin correctament estructurades. 

Visualitzar_Solucio ($ bdb,   $ num,   $ solucio,   $ assig,   $ codi)
Visualització d'una solució. 

La documentació d'aquesta classe es va generar a partir del següent
fitxer:

tipus_39.php

correctorClasses
Funcions
mostra ($entrada)

Funcio auxiliar que mostra el contingut del parametre. 

configuracioPerDefecte ()

Obte la configuracio per defecte a l'hora de corregir associacions. 

configuracioPesosPerDefecte ()
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Obte els pesos i penalitzacions per defecte. 

obtenirAtributs ($estructura)

Obte un array d'atributs a partir d'una solucio. 

concatenarArray ($array1, $array2)

Concatena dos arrays amb repetits. 

prepararEstructura ($arrayEntrada)

Crea una estructura mes adient per a corregir a partir d'una solucio. 

pe_afegirAssCla (&$elements, $pos_array, $class, $ass)

Afegeix l'associaico $ass a la llista $pos_array de l'element $class de $elements. 

pe_missatgeErrorAfegirAssCla ($associacio, $classe)

Missatge a mostrar quan hi ha algun problema en cridar a pe_afegirAssCla. 

pe_afegirCaAss (&$elements, $assN, $claAss)

Afegeix  la  classe  associacio  $claAss  com a  classe  associacio  dependent  de  l'associacio

$assN. 

pe_dividirLinia (&$linia)

Divideix una linia de l'entrada entre la clau de linia i el contingut. 

pe_dividirLiniaAmbValidacio (&$linia, $text)

Divideix la linia de l'entrada i valida que la clau de linia sigui igual a $text. 

pe_dividirLlista (&$element)

Crea una llista a partir del contingut d'una entrada. 

pe_llistaAtributsClasse (&$element)

Crea un array ordenat alfabeticament d'elements. 

pe_llistaAtributsAssociacio (&$element)

Obte el tipus i els atributs d'una associacio. 

pe_crearClasse ($nom, $i, &$linies)

Crea un element classe a partir de les dades d'una classe. 

pe_crearAssociacio ($nom, $i, &$linies)

Crea un element associacio a partir de les dades d'una associacio. 

pe_comprovarMultiplicitats (&$multis)

Comprova que les multiplicitats siguin correctes. 

pe_crearClasseAssociacio ($nom, $i, &$linies)

Crea un element classe associacio a partir de les dades d'una classe associacio. 

corregir ($solucioProfe, $solucioAlumne, $configuracioCorreccio, $configuracioPesos)

Corregeix la solucio de l'alumne comparant-la amb una solucio del professor. 

cor_classeAjuntar (&$estrucCorreccio,  &$config,  &$arrayDades,  &$posicioDades,  $pos,
$missatge, &$errorsAcumulats, &$millorSolucio, $ajuntar)

Funcio  recursiva  "indirecta"  (la  recursio  passa  a  traves  de  cor_associacioAjuntar)  que

ajunta parelles de classes. 

cor_associacioAjuntar (&$estrucCorreccio,  &$config,  &$arrayDades,  &$posicioDades,  $pos,
$missatge, &$errorsAcumulats, &$millorSolucio, $ajuntar, $assClasses, $ordre, $posAss)

Funcio recursiva que ajunta parelles d'associacions. 

cor_clausTipusObtenir ($solucio)

Crea un array amb les claus de cada un del tipus de dades d'una solucio (classe, associacio

o classe associacio). 

cor_clausCompararQuantitat (&$dif, $tipus)
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Usat en comparar la quantita de classes, associacions i classes associacions de les dues

solucions. 

cor_notaCrearEstructura ($info, $quantitats)

Crea una estructura de dades amb la informacio per a corregir el problema. 

cor_notaPuntuar (&$estructCor, &$errors)

Calcula la nota en funcio dels errors. 

cor_classeComparar ($classe_1, $classe_2)

Compara que els ids i atributs de les dues classes siguin iguals. 

cor_associacioTeDuesClassesAjuntades (&$solucio, &$associacio)

Comprova que les dues classes d'una associacio estiguin unides amb alguna altre classe de

l'altre solucio. 

cor_associacioComparar (&$solucioProfe,  &$solucioAlum,  $assProfe,  $assAlum,  &$config,
&$ajuntar)

Calcula el numero d'errors entre les associacions $assProfe i $assAlum i tambe els errors

entre les seves possibles classes associacio. 

cor_associacioComparar2 ($assProfe, $assAlum, &$config, &$ajuntar)

Calcula els errors entre les associacions $assProfe i $assAlum. 

cor_associacioCompararGirarAss ($ass)

A partir d'una associacio, obte la mateixa associacio girant les connexions. 

cor_associacioComparar3 ($assProfe, $assAlum, &$config, &$ajuntar)

Comprova  si  les  connexions  de  les  dues  associacions  ($assProfe  i  $assAlum)  son

equivalents. 

atributsComparar ($atr_prim, $atr_seg)

Compara els parametres. 

Documentació de les Funcions
atributsComparar ($ atr_prim,   $ atr_seg)

Compara els parametres. 

Paràmetres:
$atr_prim si es un array ha d'estar ordenat alfabeticament. 

$atr_seg si es un array ha d'estar ordenat alfabeticament. 

Retorna:
el numero d'errors trobats en comparar els dos parametres. 

concatenarArray ($ array1,   $ array2)
Concatena dos arrays amb repetits. 

Paràmetres:
array1 un dels arrays a concatenar. 

array2 l'altre array a concatenar. 

Retorna:
array2 concatenat al final d'array1. 

configuracioPerDefecte ()
Obte la configuracio per defecte a l'hora de corregir associacions. 
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Retorna:
la configuracio per defecte del corrector al corregir associacions. Es un array amb tres
booleans, on cada posicio significa:

0. Comparacio de les multiplicitats. 
1. Comparacio de les navegacions. 
2.  Comparacio  estricte  dels  tipus  d'associacions  (si  esta  desactivat  es  considera

correcte usar una associacio normal en lloc d'una agregacio o composicio). 

configuracioPesosPerDefecte ()
Obte els pesos i penalitzacions per defecte. 

Retorna:
un array amb els pesos i penalitzacions de les diferents parts d'una solucio. L'array esta
compost de dos arrays, el primer del qual conte els pesos d'una classe i una associacio
respectivament, i el segon, les penalizacions per errors en una classe i una associacio
respectivament. 

cor_associacioAjuntar (&$ estrucCorreccio,   &$ config,   &$ arrayDades,
&$ posicioDades,   $ pos,   $ missatge,   &$ errorsAcumulats,   &$
millorSolucio,   $ ajuntar,   $ assClasses,   $ ordre,   $ posAss)

Funcio recursiva que ajunta parelles d'associacions. 

Nomes s'ha de cridar aquesta funcio des de cor_classeAjuntar o des d'ella mateixa. 
Paràmetres:

$estrucCorreccio valor del parametre amb el mateix nom de  cor_classeAjuntar. Tot i
que sigui d'entrada/sortida no es modifica. 

$config valor del parametre amb el mateix nom de cor_classeAjuntar. Tot i que sigui
d'entrada/sortida no es modifica. 

$arrayDades valor del parametre amb el mateix nom de cor_classeAjuntar. Tot i ser un
parametre d'entrada/sortida, no es modifica. 

$posicioDades valor del parametre amb el mateix nom de cor_classeAjuntar. 

$pos valor a passar al parametre amb el mateix nom de  cor_classeAjuntar quan es
cridi la funcio cor_classeAjuntar. 

$missatge cadena de caracters amb el missatge d'error acumulat fins al moment. 

$errorsAcumulats array  de  dos  posicions  amb  el  numero  de  classes  (i  classes
associacions) i  associacions que son erronies respectivament. Aquests parametre es
d'entrada/sortida i es modifica durant els calculs, pero quan es retorna del metode es
deixa igual que estava. 

$millorSolucio valor del parametre amb el mateix nom de cor_classeAjuntar. 

$ajuntar array associatiu que guarda a quina clau de l'alumne correspont cada clau
d'un element de la solucio del professor. 

$assClasses array amb les claus de les associacions de les classes que s'han ajuntat en
l'ultima  crida  a  cor_classeAjuntar.  En  la  primera  posicio  conte  les  claus  de  les
associacons de la classe de l'ultima parella que s'ha ajuntat que te menys associacions i
a la segona posico te les claus de les associacions de l'altre classe. 

$ordre array  de  dues  posicions  que  indica  a  quina  posicio  de  de  assClasses  hi  ha
associacions de la solucio del professor i a quina la del alumne, respectivament. 

$posAss parametre de control del nivell de recursio. El valor inicial es zero. 

Retorna:
true si s'ha trobat una solucio exacta, false altrament. 
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cor_associacioComparar (&$ solucioProfe,   &$ solucioAlum,   $ assProfe,
$ assAlum,   &$ config,   &$ ajuntar)

Calcula el numero d'errors entre les associacions $assProfe i $assAlum i tambe els errors
entre les seves posibles classes associacio. 

Per comprovar les associacions usa totes les dades: classes dels extrems, multiplicitat (si
esta  comfigurat  per  tal  que  es  comprovi),  navegacio  (si  esta  configurat  per  tal  que  es
comprovi),  el  tipus d'associacio (d'acord amb la configuracio)i  els  posibles atributs.  Per
comprovar les posibles classes associacio es comten els errors entre els seus atributs (si
com a minim una de les dues associacions te classe associacio). 
Paràmetres:

$solucioProfe solucio  del  professor  en  forma  d'estructura  generada  per
prepararEstructura. 

$solucioAlum solucio  de  l'alumne  en  forma  d'estructura  generada  per
prepararEstructura. 

$assProfe associacio de la solucio del professor que s'esta comparant. 

$assAlum associacio de la solucio de l'alumne que s'esta comparant. 

$config configuracio de la correccio. 

$ajuntar array associatiu amb els elements de la solucio del professor ajuntats amb els
elements de la solucio de l'alumne. 

Retorna:
un array amb els errors entre les associacions i  els errors entre les posibles classes
associacio. 

cor_associacioComparar2 ($ assProfe,   $ assAlum,   &$ config,   &$
ajuntar)

Calcula els errors entre les associacions $assProfe i $assAlum. 

Nomes es te en compte que les classes dels extrems estiguin unides a l'equivalent de les
classes de l'altre associacio, que les multiplicitats siguin iguals (si esta configurar que es
comprovi) i  que la navegacio sigui igual. No es comproven ni els posibles atributs, ni la
posible classe associacio ni els tipus d'associacio. Tambe es comprova si les associacions
son mes iguals giran-ne una d'elles (tinguen en compte que cap d'elles es una associacio
normal hi ha una penalitzacio per haver dibuicat l'associacio al reves. 
Paràmetres:

$assProfe associacio de la solucio del professor que s'esta comparant. 

$assAlum associacio de la solucio de l'alumne que s'esta comparant. 

$config configuracio de la correccio. 

$ajuntar array associatiu amb els elements de la solucio del professor ajuntats amb els
elements de la solucio de l'alumne. 

Retorna:
el numero d'errors trobats. 

cor_associacioComparar3 ($ assProfe,   $ assAlum,   &$ config,   &$
ajuntar)

Comprova  si  les  connexions  de  les  dues  associacions  ($assProfe  i  $assAlum)  son
equivalents. 

Es a dir, que les classes dels extrems estan unides a l'equivalent de les classes de l'altre
associacio, que les multiplicitats son iguals (si esta configurar que es comprovi) i que la
navegacio  sigui  igual.  No  es  comproven  ni  els  posibles  atributs,  ni  la  posible  classe
associacio ni els tipus d'associacio. 
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Paràmetres:
$assProfe associacio de la solucio del professor que s'esta comparant. 

$assAlum associacio de la solucio de l'alumne que s'esta comparant. 

$config configuracio de la correccio. 

$ajuntar array associatiu amb els elements de la solucio del professor ajuntats amb els
elements de la solucio de l'alumne. 

Retorna:
el numero d'errors trobats. 

cor_associacioCompararGirarAss ($ ass)
A partir d'una associacio, obte la mateixa associacio girant les connexions. 

Paràmetres:
$ass associacio de la qual es volen girar les dades. 

Retorna:
una associacio amb les  connexions girades respecte l'associacio del  parametre.  Per
veure l'explicacio de la sortida mirar la informacio del retorn de  pe_crearAssociacio.
Fer  aquesta  operacio:  $res  =

cor_associacioCompararGirarAss(cor_associacioCompararGirarAss($ass));  implica que
$res == $ass; . 

Mireu també:
pe_crearAssociacio per veure l'estructura d'una associacio. 

cor_associacioTeDuesClassesAjuntades (&$ solucio,   &$ associacio)
Comprova que les dues classes d'una associacio estiguin unides amb alguna altre classe de
l'altre solucio. 

Paràmetres:
$solucio solucio que conte l'associacio a comprovar. 

$associacio associacio a comprovar si compleix la condicio. 

Retorna:
true si es compleix la condicio, false altrament. 

cor_classeAjuntar (&$ estrucCorreccio,   &$ config,   &$ arrayDades,   &$
posicioDades,   $ pos,   $ missatge,   &$ errorsAcumulats,   &$
millorSolucio,   $ ajuntar)

Funcio  recursiva  "indirecta"  (la  recursio  passa  a  traves  de  cor_associacioAjuntar)  que
ajunta parelles de classes. 

Paràmetres:
$estrucCorreccio array retornat per cor_notaCrearEstructura. Tot i que sigui d'entrada
sortida no es modifica. 

$config array  amb  la  configuracio  de  correccio  de  les  associacions  (mirar
configuracioPerDefecte per veure l'estructura). Tot i que sigui d'entrada sortida no es
modifica. 

$arrayDades array de dues posicions amb:

1. Dades de la solucio amb menys classes. 
2. Dades de la solucio amb mes classes
Si les dues solucions tenen el mateix numero de classes no importa l'ordre.
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Cada posicio de l'array es un nou array i te la seguent estructura.

0. Estructura retornada per prepararEstructura de la solucio que toca. 
1. Array amb les claus de les classes de la solucio. 
2. Mida de l'array de la posicio 1.
Tot i ser un parametre d'entrada/sortida, no es modifica. 

$posicioDades array de dues posicions que indica a quina posicio de de arrayDades hi
ha les dades de la solucio del professor i a quina la del alumne, respectivament. 

$pos parametre de control del nivell de recursio. El valor inicial es zero. 

$missatge cadena de caracters amb el missatge d'error acumulat fins al moment. 

$errorsAcumulats array  de  dos  posicions  amb  el  numero  de  classes  (i  classes
associacions) i  associacions que son erronies respectivament. Aquests parametre es
d'entrada/sortida i es modifica durant els calculs, pero quan es retorna del metode es
deixa igual que estava. 

$millorSolucio array amb la informacio de la millor solucio trobada fins al  moment.
Conte:

0. Valor que indica el bona que es la solucio. 
1. Missatges d'error de la millor solucio. 
2. Numero de classes i classes associacio amb errors. 
3. Numero d'associacions amb errors.
Es  un valor d'entrada sortida que el  principi  la posicio 0 ha de ser el  maxim valor
negatiu. Aquest parametre es modifica durant l'execusio i al final conte la informacio
de l'iguals que son les solucions comparades. 

$ajuntar array associatiu que guarda a quina clau de l'alumne correspont cada clau
d'un element de la solucio del professor. 

Retorna:
true si s'ha trobat una solucio exacta, false altrament. 

cor_classeComparar ($ classe_1,   $ classe_2)
Compara que els ids i atributs de les dues classes siguin iguals. 

Paràmetres:
$classe_1 classe d'una de les solucions. 

$classe_2 classe de l'altre solucio. 

Retorna:
el numero d'errors entre les dues classes. 

Mireu també:
pe_crearClasse per veure l'estructura d'una classe. 

cor_clausCompararQuantitat (&$ dif,   $ tipus)
Usat en comparar la quantita de classes, associacions i classes associacions de les dues
solucions. 

Compara la diferencia passada i retorna missatges d'error segons si hi ha mes o menys
elements. 
Paràmetres:

$dif diferenecia de quantitas entre un tipus d'elements entre les dues solucions. 

$tipus nom del tipus que es compara. 

Retorna:
un missatge d'error en cas que $dif sigui diferent de zero i una cadena buida en cas que
sigui zero. Si dif es negatiu es posa a zero. 
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cor_clausTipusObtenir ($ solucio)
Crea un array amb les claus de cada un del tipus de dades d'una solucio (classe, associacio
o classe associacio). 

Paràmetres:
$solucio de la qual es vol extreure les claus. 

Retorna:
un array amb les claus de les classes, les claus de les associacions i les claus de les
classes associacions. 

cor_notaCrearEstructura ($ info,   $ quantitats)
Crea una estructura de dades amb la informacio per a corregir el problema. 

Paràmetres:
$info valor retornat per configuracioPesosPerDefecte. 

$quantitats array amb el mateix numero d'elements que cada una de les files de $info.
Representa el numero d'elements de cada tipus que hi ha en la solucio del professor. 

Retorna:
una estructura  de dades que s'usara per  corregir.  Aquest  retorn  es  el  que  s'ha de
passar a cor_notaPuntuar com a primer parametre. Es un array format per la puntuacio
maxima que es pot assolir, i els valors precalculats de penalitzacio de cada error en els
diferents tipus. 

Mireu també:
configuracioPesosPerDefecte 

cor_notaPuntuar 

cor_notaPuntuar (&$ estructCor,   &$ errors)
Calcula la nota en funcio dels errors. 

A partir de una estructura de correccio (veure cor_notaCrearEstructura) i un array amb els
errors de cada tipus de dada, calcula la nota. La nota maxima es la indicada en la primera
posicio del primer parametre. 
Paràmetres:

$estructCor valor que retorna cor_notaCrearEstructura. 

$errors errors existents en el problema. 

Retorna:
la nota obtinguda tinguen en compte els errors existents. 

Mireu també:
cor_notaCrearEstructura 

corregir ($ solucioProfe,   $ solucioAlumne,   $ configuracioCorreccio,   $
configuracioPesos)

Corregeix la solucio de l'alumne comparant-la amb una solucio del professor. 

Paràmetres:
$solucioProfe segon parametre de l'array de prepararEstructura obtingut a partir d'una
solucio del professor (nomes si el primer es true). 

$solucioAlumne segon parametre de l'array de prepararEstructura obtingut a partir de
la solucio de l'alumne (nomes si el primer es true). 

$configuracioCorreccio array  amb  la  configuracio  de  la  correccio  (veure

148



Annex C: Documentació del arxius PHP de l'ACME

configuracioPerDefecte per veure l'estructura d'aquest l'array). 

$configuracioPesos array  amb  els  pesos  per  a  corregir  les  diferents  parts  (veure
configuracioPesosPerDefecte per veure l'estructura d'aquest array). 

Retorna:
un array amb la nota (de 0 a 10) i els missatges d'error (no n'hi haura cap si la nota es
10). 

mostra ($ entrada)
Funcio auxiliar que mostra el contingut del parametre. 

Usada en fer les proves per poder usar un navegador web per veure el resultat o el php des
de consola. 

obtenirAtributs ($ estructura)
Obte un array d'atributs a partir d'una solucio. 

Paràmetres:
$estructura segon parametre de l'estructura retornada per prepararEstructura (nomes
si el primer es true). 

Retorna:
un array amb els atributs ordenats alfabeticament. 

pe_afegirAssCla (&$ elements,   $ pos_array,   $ class,   $ ass)
Afegeix l'associaico $ass a la llista $pos_array de l'element $class de $elements. 

Paràmetres:
$elements part de l'estructura generada fins aquest moment. 

$pos_array indica la posicio de l'element amb clau $class que s'ha d'editar. 

$class clau de l'element de tipus classe (primera posicio de l'array valor ha de ser 0) a
editar. 

$ass clau de l'associacio a afegir a la classe. 

Retorna:
un boolea que indica si hi ha hagut algun error. Hi ha error si la clau $class no existeix a
$elements, si el valor associat a $class no es una classe o si el sub array de la classe
associada a $class que s'ha de modificar ja conte $ass. 

pe_afegirCaAss (&$ elements,   $ assN,   $ claAss)
Afegeix  la  classe  associacio  $claAss  com  a  classe  associacio  dependent  de  l'associacio
$assN. 

Paràmetres:
$elements part de l'estructura generada fins aquest moment. 

$assN clau de l'element de tipus associaico (primera posicio de l'array del valor ha de
ser 1) a editar. 

$claAss clau de la classe associacio a afegir a l'associacio amb clau $assN. 

Retorna:
un boolea que indica si hi ha hagut algun error. Hi ha error si la clau $assN no existeix a
$elements, si el valor associat a $assN no es una associacio o si l'associacio amb clau
$assN ja conte una classe associacio. 

pe_comprovarMultiplicitats (&$ multis)
Comprova que les multiplicitats siguin correctes. 
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En cas que l'array del parametre tingui un sol element i aquest estigui buit, s'afegeix un
segon element buit  (es el cas que no hi  hagi  cap de  les dues multiplicitats definides,  i
tampoc hi hagi la coma de separacio). 
Paràmetres:

$multis array amb les dues multiplicitats. 

Retorna:
true si les multiplicitats son correctes, false altrament. 

pe_crearAssociacio ($ nom,   $ i,   &$ linies)
Crea un element associacio a partir de les dades d'una associacio. 

Paràmetres:
$nom nom de l'associacio a llegir. 

$i posicio de l'array $linies on cal comensar a mirar. 

$linies linies que formen la solucio sense espais en blanc, tabulacions, retorns de carro
i linies buides, separades en un array que cada element conte una linia original. 

Retorna:
un array que representa una associacio o null si hi ha un error. Aquest array esta format
per:

0. Identificador de tipus (en les associacions 1). 
1. Indicador de corregit (per defecte 0). 
2. Nom de l'associacio. 
3. Identificador de tipus d'associacio. 
4. Array amb els dues classes dels extrems de l'associacio, la primera classe correspont

a la classe on comensa l'associacio i la segona la classe on acaba. 
5. Array amb les multiplicitats dels extrems de l'associacio, un element d'aquest array

correspont a la multiplicitat de la classe de la mateixa posicio. 
6. Navegacio de l'associacio ('-', '<' o '>') 
7. Array amb els atributs de l'associacio 
8.  Posicio  per  a  guardar  la  posible  classe  associacio  que  pot  dependre  d'aquesta

associacio. Per defecte val 0 (zero). Si es vol saber si es zero o un nom d'una classe
associacio, comparar amb "!== 0" o "=== 0". 

pe_crearClasse ($ nom,   $ i,   &$ linies)
Crea un element classe a partir de les dades d'una classe. 

Paràmetres:
$nom nom de la classe a llegir. 

$i posicio de l'array $linies on cal comensar a mirar. 

$linies linies que formen la solucio sense espais en blanc, tabulacions, retorns de carro
i linies buides, separades en un array que cada element conte una linia original. 

Retorna:
un array que representa una classe o null si hi ha un error. Aquest array esta format
per:

0. Identificador de tipus (en les classes 0). 
1. Indicador de corregit (per defecte 0). 
2. Nom de la classe. 
3. Array amb els ids ordenats alfabeticament. 
4. Array amb els altres atributs de la classe ordenats alfabeticament. 
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5. Array que contindra les claus de les associacions que comensen a aquesta classe. 
6. Array que contindra les claus de les associacions que acaben en aquesta classe. 

pe_crearClasseAssociacio ($ nom,   $ i,   &$ linies)
Crea un element classe associacio a partir de les dades d'una classe associacio. 

Paràmetres:
$nom nom de la classe associacio a llegir. 

$i posicio de l'array $linies on cal comensar a mirar 

$linies linies que formen la solucio sense espais en blanc, tabulacions, retorns de carro
i linies buides, separades en un array que cada element conte una linia original. 

Retorna:
un array que representa una classe associacio o null en cas que no tingui definida una
associacio. Aquest array esta format per:

0. Identificador de tipus (en les classes associacio 2). 
1. Indicador de corregit (per defecte 0). 
2. Nom de la classe associacio. 
3. Associacio de la qual depen. 
4. Llista d'atributs de la classe associacio ordenats alfabeticament. 

pe_dividirLinia (&$ linia)
Divideix una linia de l'entrada entre la clau de linia i el contingut. 

Paràmetres:
$linia a dividir. 

Retorna:
un array on hi ha el contingut del parametre d'entrada dividit per el signe ":". El primer
element de l'array es passat a minuscules i  eliminant els espais (i  altres caraters de
davant (veure la documentacio de la funcio ltrim de php). 

pe_dividirLiniaAmbValidacio (&$ linia,   $ text)
Divideix la linia de l'entrada i valida que la clau de linia sigui igual a $text. 

Paràmetres:
$linia linia dividir. 

$text valor que cal comparar amb la clau de la linia. 

Retorna:
el contingut de la linia o 0 (zero) en cas que hi hagi un error. Hi ha error si la clau de la
linia  es  diferent  a  $text  (comprovacio  no sensible  a  majuscules  i  minuscules)  o  en
dividir la linia hi ha un numero diferent de 2 de trosos. 

pe_dividirLlista (&$ element)
Crea una llista a partir del contingut d'una entrada. 

Paràmetres:
$element a dividir. 

Retorna:
un array amb la llista creada a partir del parametre. Cada element de l'array, es passat
a minuscules i s'eliminen els espais (i altres caracters) a l'inici i final (veure la funcio
trim de php). 
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pe_llistaAtributsAssociacio (&$ element)
Obte el tipus i els atributs d'una associacio. 

Paràmetres:
$element cadena de caracters que conte els elements a separar. 

Retorna:
la  un array  amb el  tipus  de l'associacio i  una llista  d'atributs  d'associacio  ordenats
alfabeticament (aquesta llista pot ser buida). Tots els elements es modifiquen d'acord
amb pe_dividirLlista. 

pe_llistaAtributsClasse (&$ element)
Crea un array ordenat alfabeticament d'elements. 

Paràmetres:
$element string que conte la llista d'atributs. 

Retorna:
un array amb els atributs del  parametre ordenats alfabeticament. Cada element es
modifica d'acord amb l'indicat a pe_dividirLlista 

pe_missatgeErrorAfegirAssCla ($ associacio,   $ classe)
Missatge a mostrar quan hi ha algun problema en cridar a pe_afegirAssCla. 

Esta en una funcio apart perque s'utilitza dos cops. 
Paràmetres:

$associacio nom de l'associacio implicada. 

$classe nom de la classe implicada. 

Retorna:
un missatge d'error. 

prepararEstructura ($ arrayEntrada)
Crea una estructura mes adient per a corregir a partir d'una solucio. 

Paràmetres:
$arrayEntrada cadena de caracters d'una solucio de diagrama de classes. 

Retorna:
un array que conte un boolea que indica si hi ha hagut algun error i un array amb una
millor representacio de l'estructura. Les claus d'aquesta estructura seran els noms dels
valors que conte. 

Mireu també:
el retorn de pe_crearClasse() per veure la representacio d'una classe. 

el retorn de pe_crearAssociacio() per veure la representacio d'una associacio. 

el  retorn  de  pe_crearClasseAssociacio() per  veure  la  representacio  d'una  classe
associacio. 
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