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2 Resum del projecte 

La finalitat d’aquest projecte, consisteix en estudiar detalladament el funcionament del  

llenguatge d’intercanvi XMI (de l’anglès XML Metadata Interchange), cosí del XML, que 

transporta al seu codi especificacions del llenguatge UML, de manera que ens permet 

compartir i enviar aquest UML entre diferents plataformes i eines de manipulació d’aquest 

llenguatge. 

Per assolir aquest objectiu, desenvoluparem una eina que ens permetrà exportar a un 

format de imatge (jpg, jpeg, gif, etc.) aquestes especificacions UML contingudes en els 

fitxers XMI, fent servir tots els coneixements adquirits al llarg de la carrera, i més 

concretament, a les assignatures de Compiladors I i II. A més ens ajudarem d’eines 

capaces de generar els fitxers XMI esmentats i d’altres, que generaran una imatge a partir 

d’un fitxer d’instruccions.  

La nostra feina consisteix en desenvolupar aquesta transformació del XMI al llenguatge 

DOT, un llenguatge de instruccions per representar diagrames, entre ells els de l’UML, que 

interpretat per l’eina Graphviz, permet generar la imatge resultant.   

Al llarg del projecte farem un estudi de tots els llenguatges implicats en la transformació, 

des de les especificacions formals de l’UML, passant per com emmagatzema el XMI aquest 

UML i finalment com es transforma tot plegat (amb XSLT) a un llenguatge amb 

instruccions, que interpretades per l’eina adequada, mostren una imatge del diagrama de 

classes inicial.  

Àrea PFC: Compiladors. 

Paraules clau: UML, XMI, GRAPHVIZ, XSLT, DOT, XML, transformació llenguatges, 

generació imatges, compiladors. 
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3 Introducció 

L’especificació UML (per les seves sigles en anglès, Unified Modeling Language) és el 

llenguatge de modelatge de sistemes de software més conegut i utilitzat en la actualitat. 

Ofereix un estàndard per a descriure un "plànol" del sistema (model), incloent aspectes 

conceptuals com ara processos de negoci o funcions del sistema, i aspectes concrets com 

expressions de llenguatges de programació, esquemes de bases de dades i components de 

software reutilitzables. 

Hi ha disponibles moltes eines informàtiques que manipulen especificacions UML i que 

permeten generar fitxers d’intercanvi dels sistemes modelats. Moltes d’aquestes eines 

utilitzen com a format de fitxer el XMI (XML Metamodel Interchange format). Al PFC 

estudiarem l’UML i aquesta especificació XMI, per desenvolupar una eina que ens permeti 

obtenir una imatge de la notació inicial UML continguda en aquest fitxer XMI. 

3.1 Justificació del PFC: punt de partida i aportació del PFC 

Qui més qui menys ha sentit a parlar i ha fet servir alguna vegada l’UML, sempre 

mitjançant una eina de modelatge concreta. En el transcurs de la carrera d’Enginyeria en 

Informàtica, són moltes les assignatures on l’hem fet servir (les diferents Enginyeries del 

Programari, Sistemes Distribuïts, Teoria d’autòmats, etc). La UOC en els darrers anys, ha 

facilitat als estudiants el Visio de Microsoft, com a eina de modelatge, a més de l’ArgoUML i 

la versió de llicència lliure del Poseidon. 

Però que passa si hem de compartir models entre companys de grup d’una assignatura? O 

necessitem enviar el nostre model a un company de feina per una tasca comuna? Si les 

eines de modelatge que fem servir són diferents, tenim dues opcions, o bé fem un copiar i 

enganxar de la nostra eina de modelatge i esperem a que el nostre company torni a fer el 

model que li hem enviat a la seva eina, o treballem amb eines que facin servir XMI capaces 

d’exportar el nostre model a fitxers en aquest format, i desprès importar-ho en l’eina del 

nostre company (i a l’inrevés). 

No totes les eines que hi ha al mercat permeten copiar i enganxar el nostre model, 

evidentment sempre podem capturar la imatge de la finestra de l’eina de modelatge, però 

no podem garantir que veiem tot el model. Tampoc totes les eines poden treballar amb 

XMI, no totes treballen amb la mateixa versió i no podem pretendre que tothom tingui les 

mateixes eines i plataformes per fer l’intercanvi, fins i tot, potser només volem veure el 

model i no tenim cap eina de modelatge.  
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El que sí tenim tots a qualsevol entorn de treball amb qualsevol maquinari i sistema 

operatiu, és la possibilitat de veure un fitxer en format imatge (gif, jpg, jpeg, etc), és aquí 

on aquest projecte fa una de les primeres aportacions, desenvolupar una eina que permet 

exportar les especificacions UML contingudes en un fitxer en format XMI a una imatge. 

No entenc aquesta eina com la aportació fonamental del PFC, crec que l’estudi dels 

llenguatges implicats en el seu desenvolupament (UML, XMI, DOT) en les seves darreres 

especificacions, així com l’explicació de tot el procés de transformació entre el model UML i 

el fitxer de imatge, representen en conjunt, tota una part de investigació i experimentació 

pròpies d’un PFC, a més de l’aplicació de tot l’aprenentatge adquirit en les assignatures de 

Compiladors i de la resta de la carrera d’Enginyeria en Informàtica. 

En definitiva, el resultat és un estudi en la nostra llengua de les especificacions més recents 

d’aquests llenguatges (fins i tot hi ha ben pocs en cap altra llengua), i un exemple 

d’aplicació dels conceptes apressos a les assignatures de Compiladors aplicats a aquest 

estudi de l’UML i el XMI. 

3.2 Objectius del Projecte 

Amb el plantejament fet, els objectius del projecte, estan encaminats en aprofundir en el 

coneixement dels llenguatges implicats en el procés de transformació de l’origen, amb UML, 

fins al resultat final, el propi llenguatge de l’eina gràfica triada. 

Aquesta eina, serà “GRAPHVIZ”. Primer per ésser una eina de lliure distribució, després per 

la relativa simplicitat del llenguatge que llegeix (DOT), així com per la facilitat d’ús. El 

llenguatge DOT serà dons el que generarem a partir de l’especificació UML en format XMI, 

mitjançant XSLT. 

Els objectius concrets del projecte els podem resumir en els següents punts: 

• Estudi del llenguatge i especificacions UML (centrant-nos en els diagrames de 

classes) 

• Estudi del llenguatge d’intercanvi XMI i de les eines que en donen suport 

• Estudi del llenguatge DOT fet servir per l’eina GRAPHVIZ 

• Implementació d’una eina que faci la transformació de XMI, amb l’especificació UML, 

a llenguatge DOT 

• Aprofundir en el grau de programació amb el llenguatge de transformació XSLT  
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3.3 Enfocament i mètode seguit 

Donat l’abast del projecte i les característiques del mateix, podem dir que tenim dues parts 

ben diferenciades. La primera part més teòrica i de investigació, que comporta 

pràcticament el 60% del projecte, implica un estudi de tots els llenguatges, mecanismes de 

transformació i eines de manipulació d’aquests, que farem servir per la segona part del 

projecte, la implementació de l’eina per passar de XMI a DOT, on es troba el 40% restant. 

Amb aquest plantejament, podem dir que el mètode que hem aplicat és un dels estudiats a 

l’assignatura d’Enginyeria del Programari 3, el Rational Unified Process. Com a mètode amb 

cicle de vida iteratiu i incremental, ens permet anar desenvolupant tot el projecte mica en 

mica, obtenint en cada iteració (podem dir que aquestes iteracions serien les PAC) una part 

del projecte desenvolupat. Evidentment, és molt més fàcil identificar aquest mètode amb la 

part pràctica del projecte, tot i que es pot aplicar al llarg de tot el projecte.1 

Juntament amb aquest mètode, la planificació del projecte és clarament orientada a 

objectius, seguint un enfocament metodològic de dalt a baix i centrant-nos sempre a tenir 

presents els objectius del projecte. Aquest enfocament s’explica més extensament a 

l’assignatura de Metodologia i Gestió de Projectes Informàtics.2   

3.4 Planificació del projecte 

La planificació inicial del projecte es va fer amb les consideracions de tenir dues parts ben 

diferenciades i dependents. La primera part comporta tot l’estudi, investigació i 

experimentació dels llenguatges UML, XMI i DOT en les seves darreres especificacions 

formals. La segona part recull els fruits dels estudis i investigacions fetes en la primera part 

per fer l’anàlisi, disseny i implementació de l’eina de transformació de XMI a format imatge 

(jpg, png, gif, etc). 

Les tasques principals del projecte són les següents: 

Pla de projecte 

Objectiu: Establir el pla de projecte, els objectius del mateix, les tasques a realitzar, fites 

principals i planificació temporal de la feina. 

Durada Estimada: 1 setmana  Dependències: - 

                                       
1 Benet Campderrich i Rosa Valcárcel – UOC 2002, Enginyeria del Programari III 

2 José Ramón Rodríguez i Ignacio Lamarca – UOC 2003, Metodologia i gestió de projectes informàtics. 
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Responsable/Participants: Responsable de la feina l’estudiant, amb la corresponent 

supervisió del consultor del PFC, que amb les seves indicacions i consells, han de servir a  

l’estudiant per tancar el pla de projecte definitiu. 

Estudi del llenguatge de modelatge UML 

Objectiu: Fer un estudi genèric del llenguatge UML i més específic del modelatge dels 

diagrames de classes dins el llenguatge, així com les especificacions formals del mateix. 

Plasmar l’estudi del llenguatge a la memòria del projecte. 

Durada Estimada: 10 dies   Dependències: Pla de projecte. 

Responsable/Participants: Estudiant, tot i aclarint possibles dubtes amb el consultor. 

Estudi del llenguatge d’intercanvi XMI 

Objectius: Estudiar en profunditat el llenguatge XMI. Tant les especificacions formals com la 

generació de XMI amb especificacions UML. Redacció a la memòria de l’estudi realitzat. 

Investigació de les diferents eines que poden generar i manipular el llenguatge XMI, 

concretament centrant-nos en aquelles que permeten generar, en aquest llenguatge, 

qualsevol especificació formal de l’UML 

Durada Estimada: 21 dies    Dependències: Estudi del llenguatge UML 

Responsable/Participants: Estudiant, tot i aclarint possibles dubtes amb el consultor. 

Estudi del llenguatge DOT eina GRAPHVIZ 

Objectiu: Estudi del llenguatge DOT que interpreta GRAPHVIZ per generar imatges. Veure 

les equivalències en DOT de les especificacions UML, concretament pels diagrames de 

classes. 

Durada Estimada: 5 dies   Dependències: Estudi del llenguatge UML i XMI. 

Responsable/Participants: Estudiant, tot i aclarint possibles dubtes amb el consultor. 

Tria, instal·lació i configuració de programari 

Objectiu: Cercar i triar les eines necessàries pel desenvolupament del projecte, entre 

d’altres: JAVA i JVM, GRAPHVIZ, eina de manipulació de XMI i UML, etc. 

Durada Estimada: 5 dies  

Dependències: Pla de projecte. Estudi llenguatges (UML, XMI i DOT). 
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Responsable/Participants: Estudiant, sempre seguin els consells que pugui donar el 

consultor en aquesta tria. 

Revisió coneixements programació XSLT 

Objectiu: Per tal de dur a terme la implementació de l’eina que passa de XMI a DOT, 

recuperarem i aprofundirem en el coneixement del llenguatge de transformació XSLT. 

Durada Estimada: 5 dies   Dependències: Instal·lació programari. 

Responsable/Participants: Estudiant, tot i aclarint possibles dubtes amb el consultor. 

Desenvolupament eina transformació XMI a DOT 

Anàlisi i disseny de les transformacions de XMI a DOT. 

Objectius: Abans de fer res, hem de estudiar i analitzar les transformacions que seran 

necessàries entre el XMI i el DOT per traspassar la informació de les especificacions de 

l’UML que conté el XMI. Desenvolupament de l’eina de transformació de XMI a DOT, 

mitjançant XSLT. 

Durada Estimada: 28 dies   

Dependències: Revisió XSLT. Instal·lació programari.  

Responsable/Participants: Estudiant, tot i aclarint possibles dubtes amb el consultor. 

Proves unitàries 

Objectiu: Creació del joc de proves per a testar l’eina i realització de diferents proves de tot 

el procés de transformació. 

Durada Estimada: 4 dies 

Dependències: Implementació eina de transformació.  

Responsable/Participants: Estudiant, tot i aclarint possibles dubtes amb el consultor. 

Elaboració de la memòria del projecte 

Objectiu: Anar plasmant a la memòria del projecte, a totes les tasques, les parts 

corresponents de cadascuna que a la fi han de confeccionar tota la memòria. Aquesta és 

una tasca que dura tot el projecte, tot i que la dedicació no és a temps complert, sinó que 
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representa un percentatge de cadascuna de les tasques del projecte. A la fi, s’haurà de fer 

una revisió de tot el contingut per fer la darrera entrega. 

Durada Estimada: Tot el projecte (84 dies). Dependències: Pla de projecte. 

Responsable/Participants: Estudiant, tot i aclarint possibles dubtes amb el consultor, i 

seguint les seves oportunes indicacions a partir de les corresponents entregues a les PAC. 

Elaboració presentació virtual 

Objectiu: Una vegada finalitzada tota la feina, hem de contemplar una darrera tasca, que 

tot repassant tota la feina feta i possibles notes presses al llarg del projecte, consisteix a 

fer un resum en forma de presentació virtual que s’entregarà conjuntament amb la 

memòria a la fi del projecte (darrera PAC). 

Durada Estimada: 7 dies   Dependències: Confecció de la memòria. 

Responsable/Participants: Estudiant, seguint les indicacions del consultor. 

Defensa del projecte 

Objectiu: Tal i com estableix el pla d’estudis de la UOC, hi ha una setmana en la que el 

Tribunal d’avaluació del PFC pot fer preguntes i demanar explicacions a l’alumne, per tal 

d’avaluar el PFC. 

Durada Estimada: 7 dies   Dependències: Presentació virtual i memòria. 

Responsable/Participants: Tribunal d’avaluació i estudiant. 

Es pot veure el diagrama de Gannt de la planificació amb les dates previstes inicialment a 

l’annex 1 d’aquesta memòria. Al mateix annex hi ha un segon diagrama de Gannt on es 

mostra la correcció de la planificació inicial, degut fonamentalment a l’esforç en temps i 

dedicació a la part de l’estudi de les darreres especificacions formals dels llenguatges que 

intervenen al projecte, juntament amb tota la feina de investigació i experimentació 

necessàries. El temps s’ha compensat amb un sobreesforç i amb una mica de sort en poder 

enllestir altres tasques planificades amb menys temps del previst inicialment. Igualment es 

veu un intercanvi en el cost de les tasques d’estudi de l’UML i el XMI, novament ocasionada 

per l’aposta feta d’estudiar les darreres versions dels llenguatges.  

Les fites establertes inicialment al projecte són les següents: 

• 15/03/07 - PAC1. Pla de projecte. 
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• 16/04/07 - PAC2. Fi estudi UML i XMI. Primera entrega de la memòria amb l’estudi 

dels dos llenguatges. Instal·lació del programari.  Es poden començar a generar els 

XMI amb les especificacions UML, que faran de joc de proves per l’eina del PFC. 

• 24/04/07 - Programari instal·lat. 

• 29/04/07 - Fi estudi llenguatge DOT i revisió XSLT. Ja podem començar amb la 

implementació de l’eina. 

• 14/05/07 - PAC3. Fi del disseny de l’eina i segona entrega de la memòria. Ja hem 

començat amb la implementació. 

• 27/05/07 - Fi desenvolupament eina. Comencem amb les proves. 

• 15/06/07 - PAC4. Entrega final. Ja hem finalitzat la confecció definitiva de la 

memòria i la presentació virtual de la feina feta. 

• 24/06/07 - Fi de projecte. Ja hem finalitzat la setmana de defensa del projecte i 

amb ella hem arribat a la fi del projecte. 

Degut a la revisió de la planificació inicial, és evident que les fites canvien de data, així com 

els continguts de la segona PAC, doncs no s’ha finalitzat l’estudi del XMI, tot i que en reduir 

els temps de les tasques de instal·lació de programari, proves unitàries, revisió dels 

continguts de la memòria i presentació virtual, s’assoleixen els continguts de la tercera i 

darrera PAC. 

3.5 Productes Obtinguts 

Com a resultats del desenvolupament del projecte, obtindrem: 

• Memòria del projecte, amb l’estudi dels diferents llenguatges esmentats (UML, XMI, 

DOT), així com de les eines que manipulen i generen UML en format XMI, i l’anàlisi i 

disseny del procés de transformació que implementa l’eina desenvolupada. 

• Eina de transformació de XMI (amb especificació d’un diagrama de classes en UML) 

a llenguatge DOT que permet a l’eina GRAPHVIZ generar una imatge de 

l’especificació UML inicial. S’inclouen els fitxers XMI generats com a jocs de proves 

per provar l’eina i el resultat de l’execució d’aquesta sobre els mateixos (fitxers .dot 

i imatges .jpg en un directori separat). 

• Presentació virtual, com a resum de tota la feina feta i exposada a la memòria del 

projecte. 
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3.6 Anàlisi de Riscos 

A priori no es presenta cap risc directe. Si més no, per evitar un possible retard a la feina, 

pretenc establir una comunicació fluïda i constant amb el consultor, per reduir aquest 

possible risc, sempre que no es pugui evitar. 

3.7 Breu descripció dels altres capítols de la memòria 

El següents capítols de la memòria, mostren l’estudi fet dels diferents llenguatges que 

intervenen al projecte. Les especificacions de l’UML al capítol quatre. L’estudi del XMI i de la 

representació del diagrama de classes en XMI al capítol cinc. El llenguatge DOT i la eina 

Graphviz que genera imatges a partir d’un fitxer d’instruccions en aquest llenguatge, així 

com la representació dels diferents elements del diagrama de classes en format DOT, al 

capítol sis. 

Seguidament trobarem el capítol set, on es descriu tot el procés de transformació des de 

els fitxer XMI amb l’especificació UML fins a la generació de la imatge final resultant. Es 

detalla el procés de transformació en XSLT i el funcionament definitiu de l’eina. Tot seguit 

trobarem un capítol de conclusions de tota la feina feta, seguit del glossari del projecte amb 

els termes directament relacionats descrits molt breument, per finalitzar amb el darrer 

capítol de bibliografia consultada, on apareixen totes les referències fetes al llarg de la 

memòria i d’altres consultades per fer el desenvolupament de l’eina. 

Finalment apareixen un seguit d’annexos, el primer conté els diagrames de Gannt de la 

planificació inicial del projecte i la seva posterior revisió. El segon amb els jocs de proves 

emprats per testar l’eina, on s’inclou el propi model com a imatge directa de l’eina de 

modelatge.  El tercer annex conté les imatges JPG generades per l’eina Graphviz a partir 

del fitxer dot generat per la nostra eina com a transformació dels models UML representats 

en XMI de l’annex anterior. El quart conté tres exemples de importació de models entre 

diferents eines de modelatge, on fem servir els XMI generats per unes eines i els importem 

amb unes altres, veiem els problemes derivats de la diversitat de codi XMI per representar 

un mateix model UML. 



Pàg. 16 de 86 

4 Estudi del llenguatge de modelatge UML 

Prèviament a la primera formalització de l’UML, Grady Booch va desenvolupar i promoure el 

mètode Booch. James Rumbaugh entre d’altres (Coad-Yourdon) van fer el mateix amb la 

tècnica del modelatge d’objectes mentre que l’Ivar Jacobson  ho va fer amb el concepte 

dels casos d’ús.3 

Tots tres enginyers, es van reunir a l’empresa Rational Software, tractant d’unificar la seva 

feina, fins que a principis del 1997, aquesta empresa va proposar l’UML a l’OMG (de 

l’anglès Object Management Group) per a la seva estandardització, que va adoptar 

l’especificació 1.3 de l’UML com a estàndard al Novembre de 1999. L’OMG va definir l’UML 

com un llenguatge per visualitzar, especificar, construir i documentar els diferents 

components que formen un sistema de software.4 

A la fi, l’UML no deixa de ser un llenguatge gràfic que serveix per definir i modelar un 

sistema, especialment aquells sistemes orientats a objectes. Amb la seva riquesa, permet 

crear tot un model de sistema, des del modelatge dels processos de negoci, funcions, 

esquemes de base de dades, expressions del propi llenguatge de programació, etc. Per les 

seves especificacions i el seu disseny, l’UML permet modelar qualsevol tipus de projecte, ja 

sigui informàtic, d’arquitectura o d’altres projectes orientats a objectes, fins i tot projectes 

no necessàriament OO (Orientats a Objectes).  

Des de l’adopció de la versió 1.3 de l’UML per l’OMG, han anat desenvolupant noves 

versions amb noves especificacions, considerant els valors de investigació que ha de tenir 

tot PFC, m’he decidit a fer un estudi de les més recents, les especificacions de l’UML 2.1.1, 

publicades per l’OMG al Febrer d’aquest mateix any. Tot i que les primeres especificacions 

de l’UML 2.0, que marca un canvi considerable respecte a les versions 1.x predecessores, 

van sortir al 2003, i per tant en farem moltes referències a aquesta versió de l’UML. 

Aquesta serà la part més innovadora del projecte, en la que hi ha molta més investigació i 

experimentació, en fer servir especificacions tan recents. Tot i això, l’estàndard definit per 

l’ISO/IEC de l’UML data de l’Abril del 2005, basant-se en les especificacions formals de 

l’UML 1.4.25.  

                                       
3 Grady Booch, James Rumbaugh, Ivar Jacobson, (1996). El Lenguaje Unificado de Modelado¸Addison Wesley. 

4 ISO/IEC 19501:2005(E). Unified Modeling Language Specification 

5 www.iso.org 
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4.1 Descripció del llenguatge UML 

A l’hora de desenvolupar el nou estàndard 2.0 de l’UML, l’OMG ho ha fet amb dos objectius 

que podem considerar fonamentals, donada la influència que han tingut a la versió final de 

l’estàndard. En primer lloc, fer el llenguatge de modelatge molt més extensible del que ja 

era. En segon lloc, permetre la validació i execució de models creats mitjançant UML. 

Aquests dos objectius, fan que hi hagi una forta diferència respecte a les versions 1.x de 

l’estàndard. En aquestes versions prèvies de l’UML, es feia especial èmfasi en que l’UML no 

era un llenguatge de programació, de manera que un model creat amb UML no es podia 

executar. A partir de la versió 2.0 de l’UML, aquest fet canvia radicalment, provocant una 

modificació del llenguatge, de manera que permetés capturar molt més el comportament 

del sistema modelat. Així, es permet la creació d’eines que poden suportar l’automatització 

i generació de codi executable a partir de models UML.  

Per dur a terme els objectius esmentats, diferents aspectes del llenguatge han estat 

reestructurats i/o modificats. L’especificació inicial de l’UML es va separar en quatre 

especificacions ben definides com es pot veure a la següent figura, on cada paquet del 

diagrama representa cadascuna de les quatre especificacions formals que composen el 

llenguatge: 

 

Fig. 1 Paquets que formen les especificacions formals de l’UML 2.0 

Descriurem breument cadascun d’aquests paquets. 
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4.1.1 OCL 

L’OCL són les sigles en anglès de Object Constrain Language, o en català Llenguatge de 

Restriccions d’Objectes. L’OCL defineix un llenguatge simple per escriure restriccions i 

expressions sobre els elements d’un model.  

Aquest OCL acostuma a ser d’utilitat quan s’està especificant un domini en particular 

mitjançant UML i és necessari restringir els valors permesos pels objectes que pertanyen al 

domini en qüestió. L’OCL ofereix la possibilitat de definir, als elements d’un diagrama, 

invariants, precondicions, postcondicions, especificació de context, valors previs i derivats 

dels atributs d’un element i restriccions, entre d’altres. Va ser incorporat a l’UML en la 

versió 1.1. El fet de que originàriament va ser definit per IBM, el converteix en un exemple 

de les moltes eines que s’han anat afegint a l’UML.6 

4.1.2 Infraestructura 

A la infraestructura de l’UML es defineixen els conceptes fonamentals i de més baix nivell. 

La seva infraestructura és un meta-model (model de models) i mitjançant ella mateixa, es 

modela la resta de l’UML. Tot i que no és la part que fem servir habitualment els usuaris 

finals, proveeix la base sobre la que es defineix la superestructura de l’UML. De la mateixa 

manera, ens ofereix diversos mecanismes d’extensió (els estereotips, les restriccions i els 

valors marcats), que fan de l’UML un llenguatge configurable. 

Els principis de disseny d’aquesta Infraestructura han estat: modularitat, per proporcionar 

una forta cohesió i una mínim acoblament; estructuració per capes, creant un metamodel 

de quatre capes per establir diferents nivells d’abstracció i separar constructors del 

metallenguatge dels constructors del llenguatge d’alt nivell; diferents nivells de 

desglossament per poder fer el llenguatge flexible i a la vegada robust; extensibilitat 

permetent l’ús de perfils per adaptar el llenguatge a nous requeriments i la reutilització de 

part del paquet de la pròpia infraestructura afegint metaclasses i metarelacions per crear 

un nou llenguatge; reutilització, com és un paquet ben definit, desglossat i flexible, permet 

reutilitzar-se a ell mateix per definir altres meta-models, com ara MOF (Meta Object 

Facility) y CWM (Common Warehouse Metamodel). 

La següent figura mostra un exemple il·lustratiu del metamodel de quatre capes de l’UML 

definit per l’OMG. 

                                       
6 OMG, May 2006. Object Constraint Language OMG Available Specification Version 2.0 formal/06-05-01 
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Fig. 2 Exemple del metamodel de quatre capes de l’UML.7 

4.1.3 Superestructura 

El paquet de la Superestructura de l’UML defineix els constructors de nivell d’usuari, o dit 

d’una altra manera, és la definició formal dels elements de l’UML que farem servir 

directament per modelar el nostre sistema, entre els que es troben els diagrames i els 

elements que els formen. 

Aquesta superestructura es troba dividida en nivells, a cadascun dels quals es troben 

diferents conceptes de modelatge, aquest nivells s’anomenen Nivells de Compilació. Hi ha 

un nivell 0 que és el definit per la Infraestructura de l’UML, els altres tres nivells són: 

Nivell 1 (L1): Afegeix noves unitats del llenguatge i amplia les capacitats del nivell 0 

(Infraestructura), afegint, entre d’altres, casos d’us, interaccions, estructures i activitats. 

Nivell 2 (L2): Igual que en el cas anterior, però ara afegeix funcionalitats al nivell 1, entre 

d’altres, unitats del llenguatge pels diagrames de desplegament, de màquines d’estat i 

perfils. 

Nivell 3 (L3): Representa el llenguatge UML complet, afegint informació per modelar fluxos, 

modelat de paquets, accions, etc. 

                                       
7 OMG, February 2007. Unified Modeling Language: Infrastructure version 2.1.1 formal/07-02-04 
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Veiem l’organització de l’estructura de paquets de la Superestructura de l’UML segons 

l’OMG a la següent figura: 

 

Fig. 3 Estructura de paquets del “top-level” de la Superestructura de l’UML 2.08 

4.1.4 Intercanvi de Diagrames 

Aquesta especificació es va desenvolupar per facilitar compartir models, fets en UML, entre 

diferents eines de modelatge. En versions anteriors de l’UML (1.x) es feia servir un 

esquema XML per anar capturant els elements utilitzats en els diagrames, però no aportava 

gaire informació sobre com s’havien de tornar a dibuixar, aquest fet feia que algunes eines, 

pel seu compte, afegissin informació addicional al XML per a dibuixar correctament el 

diagrama UML. 

L’OMG per tal de solucionar el problema, va desenvolupar aquesta especificació fent servir 

un nou esquema XML que permet construir una representació gràfica SVG (Scalable Vector 

Graphics). Aquesta especificació es coneix amb les sigles XMI de l’anglès XML Metadata 

Interchange, que traduït és XML de Intercanvi de Metadades. El seu estudi amb més 

profunditat, és precisament un dels objectius del PFC. 

                                       
8 OMG, February 2007. Unified Modeling Language: Infrastructure version 2.1.1 formal/07-02-04 
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4.2 Els diagrames de l’UML 

L’essència de l’UML són els diagrames de diferents tipus i les vistes que formen entre ells, 

aquests estan formats per diferents elements amb les seves propietats i atributs, així com 

pels diferents tipus de relacions que poden existir entre aquests elements.  

Com hem comentat en apartats anteriors, ens centrarem en les especificacions de l’UML 

2.1.1, la taxonomia de l’estructura de diagrames d’aquestes especificacions, diferencia molt 

clarament entre dos tipus de diagrames, els d’estructura (en versions anteriors de l’UML 

1.x anomenats estàtics) i els de comportament (també anomenats dinàmics en 

especificacions anteriors de l’UML 1.x) 9.  

Podem veure gràficament aquest plantejament a la següent figura: 

Diagrames

Diagrama de 
Comunicacions

Diagrama de 
Casos d’Ús

Diagrama 
d’Objectes

Diagrama de 
Classes

Diagrames de 
Comportament

Diagrames 
d’Estructura

Diagrama de 
Seqüència

Diagrama 
d’Estats

Diagrama 
d’Activitats

Diagrames de 
Interacció

Diagrama de 
Paquets

Diagrama de 
Desplegament

Diagrama de 
Components

Diagrama de 
Composició 

d’Estructures

Diagrama de Vista 
de Interacció

Diagrama de 
Temps

 

Fig. 4 Estructura Diagrames UML 2.1.1 

4.2.1 Diagrames d’estructura 

Els diagrames d’estructura, representen l’arquitectura i disseny estàtics del sistema 

modelat, on es troben els seus elements (classes, objectes, interfícies, etc.) així com les 

relacions i dependències entre ells. També són els que representen l’arquitectura del 

sistema en temps d’execució, com ho fan els diagrames d’objectes o els de composició 

d’estructures. 10 

                                       
9 OMG, February 2007. Unified Modeling Language: Superstructure formal/2007-02-03 (UML2.1.1) 

10 Cambridge University Press, 2004 - The Object Primer 3rd Edition Agile Model Driven Development with UML 2 
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4.2.1.1 Diagrama de Paquets 

Aquest tipus de diagrama representa com és l’organització dels elements de modelatge en 

agrupacions lògiques o paquets, incloent-hi les importacions i extensions de paquets així 

com les relacions entre ells a alt nivell. 

Els diagrames de paquets mostren l’espai de noms del model desenvolupat, de manera que 

tot element dins un paquet ha de ser únic en quant a tipus o nom. Els paquets es 

representen en forma de carpetes a l’UML 2.0 i comparteixen el mateix espai de noms (per 

tant no poden haver dos amb el mateix nom). 

Tenim tres tipus de relacions fonamentals entre paquets: l’extensió (merge) que determina 

una generalització explícita dels elements del paquet origen al paquet destí (en els dos 

paquets aquest elements tenen el mateix nom); la importació (import), que permet que els 

elements del paquet origen puguin cridar als elements del paquet destí; els connectors 

jeràrquics, indiquen que el paquet origen està contingut totalment dins el paquet destí. 

 

Fig. 5 Exemple diagrama de paquets Dependència entre sub-paquets del Kernel package de 
l’UML2.0. 11 

4.2.1.2 Diagrama  de Components 

Els diagrames de components, mostren les diferents parts que formen un sistema, els 

components, interfícies, interaccions i relacions entre aquests. Aquest tipus de diagrama és 

una abstracció de més alt nivell d’un diagrama de classes, doncs normalment un 

component està format per una o varies classes (o objectes) en temps d’execució. 

                                       
11 OMG, February 2007. Unified Modeling Language: Superstructure formal/2007-02-03 (UML2.1.1) 
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A l’especificació 2.0 de l’UML s’ha canviat la forma de representar els components (tal i com 

es veu a la fig. 6), s’han creat uns connectors d’ensamblatge (assembly connectors) que 

serveixen per representar les interfícies que ofereix o bé requereix un component.  

 

Fig. 6 Exemple de diagrama de components 12  

4.2.1.3 Diagrama d’Objectes 

Aquest diagrama representa els objectes i les seves relacions en un instant del temps. Els 

diagrames d’objectes es poden considerar com uns cassos especials dels diagrames de 

classes o de comunicacions. Són bons per entendre els diagrames de classes, ja que 

representen instàncies d’aquestes, i per tant, tot i no aportar més informació sobre 

l’arquitectura o disseny del sistema, sí que mostren els diferents rols i la multiplicitat de les 

classes que instancien. 

A la següent figura podem veure un exemple de diagrama d’objectes i el diagrama de 

classes del que prové: 

Renault : Cotxe

Dav.Esq. : Roda Dav.Dret : Roda

Tras.Dret. : RodaTras.Esq. : Roda

Cotxe

Roda

1

*

Diagrama d’Objectes Diagrama de Classes

 

Fig. 7 Diagrama d’objectes derivat de diagrama de classes 

                                       
12 OMG, February 2007. Unified Modeling Language: Superstructure formal/2007-02-03 (UML2.1.1) 
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4.2.1.4 Diagrama de Desplegament 

Un diagrama de desplegament mostra de quina manera es desplegarà el sistema. 

Representen una vista estàtica de la configuració del maquinari i dels components de 

programari que s’executen sobre aquest en temps d’execució. Mostren doncs el maquinari 

que forma el sistema, el programari que hi ha instal·lat en aquest sistema i el programari 

intermediari (middleware) que es fa servir per connectar els diferents components. 

Aquests components de programari desenvolupats que apareixen als diagrames de 

desplegament se’ls anomena artefactes. A més d’aquests, els nodes, que poden ser 

artefactes o bé estereotips de maquinari, així com possibles instàncies d’aquest maquinari i 

les relacions que hi ha entre tots ells, composen els diferents elements que trobem en 

aquest tipus de diagrames. 

Els nodes que representen maquinari, poden ser contenidors d’artefactes. Podem veure un 

exemple d’aquest tipus de diagrama a la següent figura: 

 

Fig. 8 Exemple de diagrama de desplegament13 

4.2.1.5 Diagrama de Composició d’Estructures 

Els diagrames de composició d’estructures és un dels canvis més importants de les 

especificacions 2.0 de l’UML. És un diagrama que representa l’estructura interna d’un 

classificador (com ara una classe, component o cas d’ús) incloent-hi els punts de interacció 

                                       
13 Scott W. Ambler 2005. The Elements of UML 2.0 Style 
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amb altres parts del sistema. Mostra la configuració i relacions de les parts del classificador, 

que juntes, composen el comportament del mateix. 

Els conceptes fonamentals per descriure aquesta estructura interna dels classificadors són: 

les parts, els ports i els connectors. Les parts d’un classificador, són les instàncies de les 

propietats del mateix, es creen quan es crea el classificador que les conté i es destrueixen 

si es destrueix aquest contenidor. Els ports d’un classificador representen un punt de 

interacció concret entre el classificador i l’entorn, poden tenir interfícies requerides pel 

classificador o bé oferir-ne les que disposa aquest. Els ports estan connectats a través de 

connectors des de els que es poden realitzar peticions amb l’objectiu de cridar les 

característiques del comportament del classificador. 

Als diagrames de composició d’estructures, també podem trobar col·laboracions, que es 

defineixen com una estructura d’elements col·laboradors (o rols) amb unes funcions 

específiques, la suma dels quals permet obtenir la funcionalitat desitjada. 

 

Fig. 9 Exemple de diagrama de composició d’estructures d’una casa. 

4.2.1.6 Diagrama de Classes 

Els diagrames de classes són l’eina principal de suport en l’anàlisi i disseny orientats a 

objecte. A l’especificació formal dels mateixos de l’UML 2.0 representen les classes del 

sistema, les seves interrelacions (incloent-hi l’herència, agregació, associació, 

generalització o realització d’interfícies), les operacions i els atributs de les mateixes. Els 

diagrames de classes es fan servir per a molts propòsits, entre els que trobem el modelatge 

conceptual del domini o el model detallat del disseny. 

 
Casa

Ciuna Bany 

Rebedor 

Pasadís 

Habitació[2] 

[1][1]

:Porta :Finestra 

:Finestra[2] 

:Finestra[1] 

:Finestra :Finestra 
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Tot i que mostren, amb les funcions, atributs i relacions entre classes, una perspectiva de 

comportament de la part del sistema que modelen, es tracta d’una representació estàtica 

del mateix. 

Aquest serà el diagrama en que ens basarem per dur a terme l’eina de transformació i 

assolir un dels objectius principals del projecte, per tant ens centrarem una mica més en 

profunditat en el diagrama de classes i en els elements que podem trobar al diagrama, 

doncs seran els que trobarem al XMI que després haurem de transformar per convertir-lo 

en una imatge. 

Els elements que habitualment trobem en un diagrama de classes són: 

Classes: Podem dir que una classe es una persona, lloc, cosa, concepte, objecte, 

esdeveniment, imatge, informe, en definitiva, qualsevol tipus d’element que pot ser aplicat 

al nostre sistema. A més, una classe pot definir restriccions, estereotips i valors marcats 

(tagged values), tots tres, elements d’extensió de l’UML. 

Aquest element defineix atributs i operacions que podran generar els objectes que 

instanciïn la classe, o dit d’una altra manera, una classe és un classificador que descriu tot 

un conjunt d’objectes que comparteixen les mateixes especificacions sobre característiques 

de comportament, semàntica i restriccions. Els atributs i operacions tenen una visibilitat 

que indica com es veuran fora de la classe, és a dir, si es poden accedir o fer servir fora de 

la classe on es defineixen. Aquesta pot ser pública (+) qualsevol altre classe el té 

disponible, protegida (#) qualsevol descendent de la classe el veu o privada (-) només la 

pròpia classe en pot fer ús. 

Hi ha diferents tipus de classes: les abstractes, que no poden ser directament instanciades; 

les actives, que generen objectes actius; les concretes, que són les que poden ser 

instanciades directament; classes focus, classe estereotipada i que defineix la lògica 

principal o fonamental de les classes auxiliars que li donen suport; les auxiliars, que són 

també estereotipades que donen suport a una classe més principal, normalment 

implementen una lògica secundària o flux de control que normalment representen les 

classes focus; classes d’associació, un tipus de classe que relaciona dues o més classes i 

conté propietats de classe i d’associació; classes de implementació, un altre tipus de classe 

estereotipada que especifica la implementació d’una classe amb algun llenguatge de 

programació, en aquestes classes, una instancia no pot pertànyer a més d’una única classe, 

un exemple serien les implementacions de tipus. 

Un exemple de notació gràfica d’una classe amb atributs i operacions seria aquesta: 
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Fig. 10 Notació gràfica d’una classe 

Interfícies: Les interfícies defineixen un conjunt d’operacions que caracteritzen el 

comportament de la classe a la que estan associades i per tant les classes han de estar 

preparades per a garantir el comportament requerit amb les operacions i atributs adequats. 

Veiem les dues maneres de representar una interfície gràficament a un diagrama de 

classes: 

        Interficie  

Fig. 11 Exemple de notació de interfície 

Relacions: Hi ha molts tipus de relacions entre els elements d’un diagrama de classes, 

aquestes uneixen dos o més elements, trobem els següents: 

Associacions: Les associacions connecten dues classes en les que els seus objectes (les 

instàncies de les classes) estan relacionats. Les associacions poden tenir descripció de rols i 

multiplicitat a cadascun dels seus extrems, a més d’una etiqueta al connector que la  

representa. Les diferents possibilitats de multiplicitat les veiem en la següent taula, al 

costat la representació gràfica de les associacions: 

Indicador Significat 
0..1 Cero o U 
1 Només U 
0..* Cero o més 
1..* U o més  
n Només n 
0..n De Cero a n (on n > 1) 
1..n De U a n (on n > 1)  

Fig. 12 Taula de multiplicitats i representació gràfica d’associacions 
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Agregació: Una forma especial d’associació que representa una relació de tot-part entre la 

classe agregada (el tot) i una part component. Hi ah un tipus especial d’agregació 

anomenada composició o agregació composta, que requereix que la instància d’una part ha 

d’estar inclosa, com a màxim, en un tot, i aquest s’ha d’encarregar de crear i destruir 

aquestes parts. Les primeres es representen amb un diamant blanc i les segones amb un 

de negre, ho veiem a la següent imatge: 

 
Fig. 13 Representació d’agregació i composició 

Dependència: És una relació en la que es representa la dependència de la classe destí vers 

la classe origen a l’hora de ser instanciada o implementada, de manera que tot canvi a la 

classe independent repercutirà a la classe depenent d’aquesta. 

 
Fig. 14 Notació gràfica de la relació de dependència 

Generalització: Relació derivada de l’herència, entre una classe genèrica i una classe més 

específica que comparteix atributs i/o operacions amb la primera. Cada instància de la 

classe específica és també una instància indirecta de la més genèrica. La seva 

representació gràfica és la següent: 

 
Fig. 15 Representació de la generalització 

Realitzacions: Relació que indica que l’objecte (classe en el nostre cas) origen implementa, 

ofereix o crea l’objecte destí. El primer representa doncs una especificació (actua com a 

proveïdor) i el segon la implementació que especifica el primer (client). Es representa com 

una dependència però amb la fletxa sòlida: 

 
Fig. 16 Notació gràfica de la realització 

Un exemple de diagrama de classes el podem veure a la següent figura: 
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Fig. 17 Exemple de diagrama de classes14 

4.2.2 Diagrames de Comportament 

Aquest subconjunt de diagrames, tal com diu el seu nom, representen les característiques 

de comportament d’un sistema o procés de negoci. Mostren doncs les interaccions i els 

estats en un instant de temps, així com l’evolució del sistema en un entorn modelat del 

mon real, observant els efectes d’una determinada operació o esdeveniment i dels seus 

resultats. 

4.2.2.1 Diagrama de Casos d’Ús 

Els diagrames de casos d’ús mostren una representació dels requeriments del sistema així 

com les interaccions entre els diferents actors (usuaris o entitats externes al sistema) i el 

propi sistema. Els components fonamentals d’aquests diagrames són: 

Els actors: Que representen una persona, organització, mecanisme o entitat externa al 

sistema, que dur a terme un determinat rol en una o varies interaccions amb el sistema. 

Casos d’ús: Descriuen una unitat funcional, és a dir, una seqüència d’accions que 

proporcionen quelcom mesurable i identificable per l’actor. 
                                       
14 Sparx Systems 2007. UML2 Tutorial 
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Associacions: Entre els casos d’ús i els actors, representen l’activació del cas d’ús per part 

de l’actor. Si l’associació és entre casos d’ús, pot ser una inclusió (include) indiquen que el 

cas d’ús origen inclou la funcionalitat del cas d’ús destí; també pot ser una extensió 

(extend) on s’indica que en casos excepcionals, el cas d’ús origen pot aportar el seu 

comportament i funcionalitat al cas d’ús destí. 

Un exemple de diagrama de casos d’ús d’una petita aplicació de gestió de dominis, on s’han 

detallat un parell dels casos d’us principals de l’aplicació el podem veure a la següent 

figura: 

 

Fig. 18 Exemple diagrama de casos d’ús 

4.2.2.2 Diagrama d’Activitats 

Pel que fa als diagrames d’activitat es fan servir per mostrar una seqüència d’activitats. 

Aquests mostren el flux de treball des d’un punt inicial fins un punt final, detallant en el 

procés les diferents decisions i camins existents en funció dels esdeveniments continguts 

dins l’activitat.  

L’ús principal d’aquests diagrames és el modelatge dels processos de negoci, generalment 

la funcionalitat continguda en un cas d’ús, o bé per representar el detall de la lògica 

d’alguna regla de negoci. Són l’equivalent, en programació orientada a objectes, als 

diagrames de control de flux de la programació estructurada. 

Els elements fonamentals que trobem a un diagrama d’activitats són: les activitats, com a 

classificador que conté la resta d’elements; els nodes inicial i final, tot i que són 

prescindibles permeten entendre millor el diagrama ja que identifiquen l’inici i l’acabament 

de l’activitat; les accions, que representen els passos que es van fent a l’activitat; els 

fluxos, que representen el pas d’una acció a una altre; objectes, que representen elements 

que pot generar o requerir l’activitat; nodes de decisió i congruència, serveixen per indicar 
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on es produeix una presa de decisió i on retornen les diferents activitats que s’han fet en 

funció del camí triat al primer node; nodes de bifurcació i agrupament, semblants als 

anteriors, tot i que en aquest cas indiquen l’inici i el final de l’execució en paral·lel de 

diferents activitats; regions de interrupció, representen una part de l’activitat on hi ha la 

possibilitat d’interrompre el flux normal d’aquesta, contenen l’acció que interromp el flux i 

un connector de interrupció; particions, que no són més que línies divisòries que separen 

les accions dins l’activitat segons un determinat criteri, que pot ser l’actor que les dur a 

terme o una separació segons camins alternatius de l’activitat. 

Veiem a la següent figura, un diagrama d’activitats on es veuen els diferents elements 

definits per l’OMG: 

 

Fig. 19 Diagrama d’activitats amb regions d’interrupció15 

4.2.2.3 Diagrama d’Estats 

Els objectes tenen un comportament i uns estats, el que és equivalent a fer coses 

(comportament) i conèixer coses (estat). Els diagrames d’estat representen els diferents 

estats en que un objecte pot estar així com les transicions que hi ha entre aquests, per això 

també es pot anomenar diagrama d’estats i transicions. Un estat representa un punt en el 

temps del comportament que pot tenir un objecte, mentre que les transicions són passos 

entre aquests punts, que es produeixen per un esdeveniment que pot ser intern o extern a 

l’objecte. A la fi el que tenim no és més que una màquina d’estats amb transicions. 

Com als diagrames d’activitats, tenim uns nodes que representen estat inicial i final, el 

primer representa la creació de l’objecte, a partir d’aquest estat segons els senyals rebuts 

pels esdeveniments es produiran unes o altres transaccions. L’estat final es aquell on ja no 

es poden produir transaccions que ens portin a un estat diferent. També tenim en aquests 

                                       
15 OMG, February 2007. Unified Modeling Language: Superstructure formal/2007-02-03 (UML2.1.1) 
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diagrames els nodes de decisió, congruència, bifurcació i agrupament equivalents als vistos 

als diagrames d’activitats (veure punt anterior), amb la diferència que els dos últims només 

es donen si hi ha sub-estats, ja que un objecte no pot estar en dos estats diferents en el 

mateix instant de temps.  

També podem tenir en un diagrama d’estats, representades diferents sub-màquines 

d’estat, en aquestes tenim el que s’anomenen punts d’entrada, que permeten, mitjançant 

transicions, accedir a la màquina d’estats en un estat diferent al que normalment accedim a 

partir de l’estat inicial. De forma anàloga tenim els punts d’escapament, que indiquen 

sortides alternatives d’aquesta sub-màquina d’estats. Tenim també estats històrics, que es 

fan servir per guardar l’estat en que es troba la màquina d’estats en cas de que 

s’interrompi la seva execució. 

Podem veure un diagrama d’estats que representa un objecte telèfon: 

 

Fig. 20 Exemple de diagrama d’estats d’un telèfon16 

4.2.2.4 Diagrama de Seqüència 

Uns dels diagrames més representatius de l’UML són els diagrames de seqüència. 

Representen els objectes amb la seva línia de vida temporal i les interaccions entre aquests 

al llarg del temps a través de l’intercanvi de missatges així com l’ocurrència dels 

esdeveniments associats. A diferència dels diagrames de comunicació, aquests no mostren 

les relacions entre els objectes. 

                                       
16 OMG, February 2007. Unified Modeling Language: Superstructure formal/2007-02-03 (UML2.1.1) 
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En aquests diagrames podem tenir creació i acabament de línies de vida d’objectes del 

diagrama, es creen en donar-se un esdeveniment i rebre un missatge de creació d’un altre 

objecte. Els missatges poden ser perduts o desconeguts, els primers s’envien en produir-se 

l’esdeveniment corresponent però o bé no arriben enlloc o bé el classificador al que arriben 

no apareix al diagrama, els desconeguts apareixen i l’origen no apareix al diagrama. 

A més també podem mostrar restriccions de temps amb uns connectors inclinats entre 

dues línies de temps, per indicar justament aquesta restricció, que pot ser un retard o una 

duració. També podem tenir sub-diagrames de seqüència (com ja hem vist en altres 

diagrames) i portes (gates) que representen un punt de connexió per un missatge de fora a 

dins dels sub-diagrames o a l’inrevés. 

Podem veure un diagrama de seqüències a la següent imatge: 

 

Fig. 21 Exemple de diagrama de seqüència17 

4.2.2.5 Diagrama de Comunicacions 

Substituts dels diagrames de col·laboració a les versions 1.x d’UML, expressen una 

informació similar als diagrames de seqüència però en un format diferent, els diagrames de 

comunicació estan enfocats a les relacions entre els objectes. En aquests diagrames els 

objectes es mostren associats amb connectors, els missatges es mostren lligats a aquestes 

associacions amb un indicador de la direcció del flux del missatge. La seqüència de 

missatges es mostra mitjançant un esquema numèric. Veiem el diagrama de comunicacions 

equivalent al diagrama de seqüències del punt anterior: 

                                       
17 Sparx Systems 2007. UML2 Tutorial 
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Fig. 22 Exemple de diagrama de comunicacions18 

4.2.2.6 Diagrama de Vista de Interaccions 

Tot i que és una novetat de l’UML2.0, representen una variació dels diagrames d’activitats 

on es mostra el control de fluxos dintre del nostre sistema o procés de negoci. La 

particularitat és que els nodes que apareixen en aquests tipus de diagrama, representen 

diagrames de interacció, que poden ser diagrames d’activitats, de seqüència, de temps o 

fins i tot altres diagrames de vista de interaccions. 

Així doncs podem trobar tot el que trobem als diagrames esmentats, el que ens ofereix és 

una visió global del comportament del nostre sistema o procés de negoci, mostrant la 

interacció entre diferents elements del mateix. Podem veure un exemple a la següent 

figura: 

 

                                       
18 Sparx Systems 2007. UML2 Tutorial 
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Fig. 23 Exemple de diagrama de vista de interaccions 

4.2.2.7 Diagrama de Temps 

Una altra de les novetats de les especificacions de l’UML 2.0. Aquest tipus de diagrama els 

fem servir per inspeccionar el comportament d’un o més objectes durant un període de 

temps. Representen els canvis en l’estat o condició d’una instancia d’un classificador, o bé 

d’un rol, al llarg del temps. Mostren aquests canvis en l’objecte com a resposta als 

esdeveniments puntuals, la seva durada i les possibles restriccions que puguin tenir. 
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Podem representar els diagrames de temps de diferents formes, una de més senzilla, o 

com diu l’OMG compacta, i l’altra complerta amb més informació. L’OMG dóna un parell 

d’exemples molt clars i representatius de les dues notacions19: 

 

 
Fig. 24 Diagrama de temps en forma compacte 

 

 
Fig. 25 Diagrama de temps amb dues línies de vida 

 

                                       
19 OMG, February 2007. Unified Modeling Language: Superstructure formal/2007-02-03 (UML2.1.1) 
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5 Estudi del llenguatge d’intercanvi XMI 

Després de la primera presa de contacte amb el XMI al capítol anterior de l’UML, entrarem 

una mica més en profunditat en la descripció d’aquest llenguatge, cosí germà del XML. Com 

l’UML, el XMI va ser adoptat per l’OMG al Febrer de 1999 (en la seva primera versió 1.0). 

Desenvolupat com a resposta a tot un seguit de requeriments de l’equip d’Anàlisi i Disseny 

de l’OMG per poder cobrir la necessitat d’intercanviar model i metadades. 

L’objectiu del XMI és proporcionar una manera de fer l’intercanvi de metadades entre 

diferents aplicacions de modelatge (basades en UML) i entorns de treball basats en MOF, 

tot això en entorns heterogenis i distribuïts. EL XMI integra tres estàndards de la industria: 

el XML (definit per l’W3C), l’UML (de l’OMG i actual estàndard de l’ISO) i el MOF (també 

especificat per l’OMG i estàndard de l’ISO).20 

L’estàndard actual aprovat per l’ISO és la versió 2.0.1 del XMI, i tot i que hi ha una versió 

2.1 definida per l’OMG, els canvis, a més de ser petits en tractar-se d’una revisió i no 

afectar al nostre projecte, farem servir aquestes darreres especificacions de l’OMG, com 

aposta i aportació del PFC.  

5.1 Descripció i especificacions del llenguatge 

EL XMI com a llenguatge i estàndard, ofereix les especificacions formals per21: 

• Un conjunt de regles de producció de XSD (XML Schema Definition), per poder 

transformar metamodels basats en MOF a esquemes XML. 

• Un conjunt de regles de producció de documents XML per codificar i descodificar 

metadades basades en MOF. 

• Els principis de disseny de l’esquema XMI i de documents XML 

• Un conjunt de regles de producció per importar DTD’s de XML en un metamodel 

basat en MOF. 

Totes aquestes especificacions, juntament amb les especificacions formals de l’UML i del 

MOF, són les que serveixen a les diferents companyies de desenvolupament d’eines de 

modelatge, per poder traduir els models que l’usuari crea entre diferents entorns de treball. 

                                       
20 ISO/IEC 19503:2005(E). XML Metadata Interchange Specification 

21 OMG, September 2005 MOF 2.0/XMI Mapping Specification, v2.1formal/05-09-01 
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Estableixen així una “traducció” d’aquestes notacions de l’UML (o qualsevol altre 

metamodel basat en MOF) a XMI, un format molt semblant al XML, de forma que qualsevol 

altre aplicació que pugui importar aquest llenguatge, podrà visualitzar el model especificat 

amb l’eina inicial. 

L’objectiu del nostre PFC no és desenvolupar una eina que transformi la notació UML a XMI, 

sinó interpretar i traduir aquesta traducció en XMI a un altre llenguatge (en el nostre cas 

DOT), per tant no entrarem en l’explicació de les especificacions formals per a la producció 

de XMI, sinó que veurem el format que tenen els documents XMI generats a partir d’un 

model basat en UML. 

Veurem doncs quin aspecte o format tenen aquests documents XML amb les especificacions 

XMI, generats segons les regles de producció definides per l’OMG (la gramàtica en EBNF es 

pot trobar a les especificacions de l’OMG22). Aquests documents es generen i validen a 

partir d’esquemes XML, també definits per l’OMG en les mateixes especificacions, i en 

versions anteriors a la 2.0 de XMI, es podia fer també amb DTD’s. 

Tot document XML per XMI, ha de mantenir una estructura determinada composta de 3 

parts: versió del processador de instruccions del XML; opcionalment la declaració amb 

l’especificació del joc de caràcters utilitzat; la resta de instruccions XML vàlides. Veiem 

aquesta capçalera: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<xmi:XMI … 
… 
</xmi:XMI> 

Segons el model de XMI, el que trobem entre les dues etiquetes “<xmi:XMI>” es composa 

de tres classes d’elements segons veiem a la següent figura23: 

 

Fig. 26 Classes del model de XMI (Element XMI, Documentació i Extensió)  

                                       
22 OMG, September 2005 MOF 2.0/XMI Mapping Specification, v2.1formal/05-09-01 

23 OMG, September 2005 MOF 2.0/XMI Mapping Specification, v2.1formal/05-09-01 
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L’element XMI és la que conté tota la resta de classes del model XMI i les instruccions XML 

vàlides amb el model UML. Aquest element XMI conté en la seva declaració els espais de 

noms necessaris per poder identificar unívocament els elements tant del model que estem 

codificant (en el nostre cas l’UML) com els propis elements del XMI. A més conté un atribut 

anomenat versió, on el valor serà la versió del XMI que estem fent servir. És necessari 

sempre que no es pugui agafar d’un element XML pare, com que en aquest cas es tracta de 

l’element arrel, s’ha d’especificar obligatòriament aquest atribut. Veiem un exemple de 

declaració d’aquest element XMI: 

<xmi:XMI xmi:version="2.1"  
xmlns:uml="http://schema.omg.org/spec/UML/2.1" 
xmlns:xmi="http://schema.omg.org/spec/XMI/2.1"> 

Pel que fa a les altres dues classes, cap de les dues és obligada a un document XMI. 

L’Extensió conté informació addicional al metamodel que representa el XMI, totalment fora 

de l’àmbit del mateix, format per elements XMI amb diferents atributs que depenen de 

l’aplicació que genera el XMI, generalment contenen dades de format. Pel que fa a la classe 

Documentació, conté informació sobre el propi document XMI, com ara l’aplicació que ha 

creat el document, la versió del mateix, comentaris descriptius del model que codifiquen, 

etc. Podem veure exemples de codificació en XMI d’aquestes classes als jocs de proves 

entregats com a producte resultant d’aquest projecte, on les eines més sofisticades 

inclouen aquests elements a la codificació XMI. 

En general, els elements que trobarem als documents XML amb l’especificació XMI, poden 

tenir altres atributs. Aquests es defineixen en un esquema XSD a les especificacions del 

XMI. El següent diagrama mostra esquemàticament l’agrupació d’aquest atributs i si són o 

no opcionals en la declaració de l’element XMI corresponent: 

 

Fig. 27 Agrupació d’atributs XMI24 

                                       
24 ISO/IEC 19503:2005(E). XML Metadata Interchange Specification 
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L’atribut Id és l’identificador XMI de l’element XML dins el document. Ha de ser únic a tot el 

document, tot i que no cal que sigui únic globalment (per exemple podem tenir dos 

elements amb el mateix Id en dos documents XMI diferents. 

Label és un atribut opcional on cada aplicació pot especificar el valor que vulgui per 

l’element XML en concret que el conté. 

L’UUID sí és un identificador únic a nivell global, no poden haver dos elements amb el 

mateix UUID ni tan sols a documents XMI diferents. Alguns UUID’s venen prefixats pels 

tipus de l’identificador. El format dels UUID venen definits per un estàndard de l’Open 

Group, de 128 bits de longitud, i el mecanisme de generació dels UUID’s es troba definit 

dins aquest estàndard25.  

L’atribut version indica la versió de XMI que estem codificant, tal com ja he comentant 

abans. Pel que fa a l’atribut type es fa servir per identificar el tipus de l’objecte quan aquest 

no és conegut pel model XMI. 

Respecte als atributs de referència, l’href ens permet fer referència a un objecte del nostre 

document o d’altres, segueix les recomanacions del W3C sobre XLink i XPointer, permetent 

fer servir l’UUID de l’element de referència. Per contra l’atribut idref només pot fer 

referència a un element del nostre document XMI a partir del seu id. 

Tot i tenir clarament establer els atributs que son necessaris i opcionals, el XMI no estableix 

un ordre concret pel que fa a la seva utilització dins un mateix element XML, com tampoc 

estableix una única forma de representar o especificar aquests atributs, ja que podem 

donar valors als atributs dins un mateix element XML o bé fent referència a un altre 

element XML que tingui els valors. És fàcil d’entendre amb un exemple, podem tenir tot un 

seguit de classes amb atributs i operacions que fan referència al mateix tipus de dades, 

XMI permet declarar els valors dels atributs d’aquest tipus de dades com un element XML, i 

d’aquesta manera, fer-ne referència a aquest element XML allà on convingui. Aquest fet fa 

que no totes les eines generin el mateix XMI per a representar el mateix model UML, fet 

que ens complicarà una mica el desenvolupament de l’eina de transformació. 

Respecte a les regles de producció, l’OMG defineix clarament tres requeriments per un 

intercanvi de metadades satisfactori: 

• Tots els aspectes significatius de les metadades han d’estar inclosos al document 

XML i s’han de poder recuperar del mateix. No s’ha de perdre informació. 

• El document XML ha de ser el més compacte possible sense que es perdi informació. 

                                       
25 OMG, September 2005 MOF 2.0/XMI Mapping Specification, v2.1formal/05-09-01 
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• El document XML ha de reflectir el model d’una forma intuïtiva per tal de guanyar 

acceptació a la comunitat XML. 

El primer dels requeriments es compleix per totes les especificacions del XMI (de la 1.1 a la 

2.1), mentre que els dos darrers tan sols han estat assolits per les darreres especificacions 

(a partir de la 2.0) on s’ha aconseguit reduir la mida dels documents XML i s’ha millorat 

notablement la claredat i representació del model. 

Un segon punt rellevant per les regles de producció de documents XML, són els diferents 

patrons XML de serialització que s’utilitzen a la gramàtica. Els podem veure en el següent 

diagrama: 

 

Fig. 28 Model de serialització26 

D’aquesta manera, cada elements del nostre document XML de XMI, es pot interpretar com 

un d’aquests patrons. Així, un XMIObjectElement és un element XML que pot contenir altres 

elements d’informació (elements i/o atributs XML). Un XMIValueElement pot contenir un 

valor, però no altres elements o atributs XML. EL XMIReferenceElement es tracta d’un 

element XML amb l’atribut idref o href que fa referència a altres XMIElements. Un 

XMIReferenceAttribute és un atribut XML que fa  referència a un XMIElement mitjançant 

l’atribut Id d’aquest. EL XMIValueAttribute és sencillament un atribut XML amb un valor27. 

El que ens interessa realment pel nostre projecte en concret, és com tot aquest conjunt de 

normes i regles de producció dels elements XML que es generen en codificar segons les 

especificacions del XMI, codifiquen els models UML, concretament els elements d’un 

diagrama de classes, per tal de poder transformar-ho segons les nostres necessitats.  

Tot i que com veurem als següents apartats, les diferents eines disponibles al mercat no 

generen necessàriament el mateix codi XMI pel mateix model UML amb les mateixes 

especificacions, doncs el XMI dóna llibertat per poder representar el model de formes 

                                       
26 OMG, September 2005 MOF 2.0/XMI Mapping Specification, v2.1formal/05-09-01 

27 OMG, September 2005 MOF 2.0/XMI Mapping Specification, v2.1formal/05-09-01 
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diferents, per exemple, podem definir el tipus d’un atribut d’una classe fent servir elements 

extension del model XMI o bé afegint un element més al model que conte el tipus de dada 

al que fem referència des de l’atribut, o representar relacions entre classes de diferents 

formes en codi XMI. A la fi, la informació és la mateixa, i és correcta la codificació, però 

veurem que dóna més d’un mal de cap a l’hora de recuperar els models que generen eines 

diferents.  

5.2 Estudi eines de manipulació de XMI. 

Un cop conegut el llenguatge XMI i l’UML que ha de codificar, procedim a fer un estudi de 

diferents eines que manipulen aquests llenguatges. Com ja hem comentat anteriorment, la 

UOC ha ofert diferents eines de modelatge als estudiants, el Visio, l’ArgoUML i el Poseidon. 

Per treballar amb especificacions d’UML superiors a la 2.0 i amb el XMI 2.1, l’ArgoUML no 

ens serveix, ja que treballa amb l’estàndard d’UML definit per l’ISO/IEC, que és la versió 

1.4.2 (definida al ISO/IEC 19501:200528) i tampoc no accepta l’especificació més recent del 

XMI. Pel que fa al Visio, tots sabem que es tracta d’un sistema propietari de Microsoft, 

requereix llicència i unes llibreries complementàries a la versió del Visio 2003 que ofereix la 

UOC per poder fer servir XMI i UML en les seves darreres especificacions. El Poseidon, tot i 

tenir una versió de proves de 30 dies, obliga a registrar-te introduint dades de pagament 

per cobrar-te si et descuides de cancel·lar la subscripció abans de finalitzar el període de 

prova. 

Tot i així, hi ha altres eines de modelatge que ofereixen versions d’avaluació només per 

registrar-te a la web i sense demanar-te dades bancàries. També tenim eines de codi lliure 

amb llicencia GNU que podem fer servir sense cap requeriment, tot i que són moltes menys 

i les possibilitats són més limitades que les de les eines de pagament (compatibilitats per 

exportar/importar XMI en diferents versions, menys funcionalitat, menys possibilitats de 

manipular els diagrames, etc). 

Eines de lliure llicència que accepten les darreres especificacions del XMI i de l’UML en 

tenim per exemple: Dia, D·OM, BOUML, per entorns Windows i el MonoUML per entorn 

Linux i el Together que s’integra amb l’Eclipse. Hi ha més eines, però amb les limitacions 

que hem comentat. D’aquestes hem triat una per fer-la servir, el BOUML. Les no 

compatibles amb l’entorn queden descartades (MonoUML), el Together requereix de 

l’Eclipse i és una mica més complicat de fer servir que la resta, per tant ens comporta 

perdre més temps en configurar-lo i fer-lo servir que els altres, i el temps, és or. D’altres 

com el Dia de GNOME, han donat problemes en les descàrregues i a l’hora d’executar-lo, i 

                                       
28 www.iso.org 
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el D·OM no oferia la facilitat d’us i simplicitat en la instal·lació del BOULM, a més de ser 

més lent i tenir una mica menys de funcionalitat. 

Pel que fa a les eines de pagament que ofereixen versions d’avaluació sense gaires 

complicacions (i sense demanar dades bancàries) en tenim un bon grapat, primer hem 

descartat totes les que no accepten les especificacions 2.1 de l’UML i 2.1 del XMI, i de la 

resta hem triat les que hem vist més complertes i han estat ben valorades a diferents 

fòrums, tot i que un factor determinant, és que algunes són directament recomanades per 

l’OMG (com és el cas de l’Enterprise Architect). Completant aquesta darrera, farem servir 

per la seves funcionalitats, la visualització molt complerta dels diagrames, la facilitat d’ús i 

evidentment el suport de les darreres versions dels llenguatges UML i XMI, l’UModel i el 

Visual Paradigm. 

La instal·lació de totes les eines triades és molt senzilla, la que requereix de descarregar un 

fitxer de llicències per poder-la fer servir és el Visual Paradigm, la resta de versions 

d’avaluació amb llicència envien les claus per activar el producte per correu electrònic, però 

no cal cap descàrrega addicional. Evidentment el BOUML que és de lliure distribució, no 

requereix cap tipus de clau o similar. 

Malauradament degut a les possibilitats que ofereix el XMI per codificar l’UML, de vegades 

no es produeix un intercanvi correcte entre diferents eines de modelatge, tot i que facin 

servir les mateixes especificacions. Sí que totes les eines exporten tota la informació del 

diagrama en XMI (per tant es compleix el principi de la no pèrdua d’informació essencial del 

model), però la llibertat de fer servir o no els elements extension del XMI, l’ordre en que 

poden aparèixer els atributs pels elements XMI, i les possibilitats de poder fer referència a 

d’altres elements XMI, fa que cada eina generi un XMI diferent per un mateix diagrama 

UML.  

El que veurem és que pràcticament totes generen uns atributs mínims pels diferents 

elements XMI que trobem al diagrama de classes, aleshores, en funció de la qualitat i 

potència de l’eina de modelatge per importar XMI, obtindrem més o menys informació del 

model UML exportat per una altra eina. 

Un cop instal·lades, totes elles ofereixen la possibilitat de crear diagrames en UML2.1 i fer 

importacions/exportacions d’aquests en diferents versions del XMI. El funcionament és 

semblant en totes elles, per poder crear un diagrama de classes, és necessari crear-ne un 

contenidor (paquet) on hi ha el diagrama i al que anem afegint els elements del model. La 

representació gràfica varia en tots els cassos, com ja he comentat, aquesta és molt més 

complerta a les eines de pagament que a la de lliure distribució.  
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Veiem un exemple del mateix diagrama de classes amb una classe complerta visualitzat per 

les diferents eines: 

    

Fig. 29 Classe Usuari amb Enterprise Architect (esquerra) i Visual Paradigm (dreta) 

                      

Fig. 30 Classe Usuari amb UModel (esquerra) i BOUML (dreta) 

Queda totalment evident la diferència de visualització (i per tant de dades a simple vista del 

model) entre les tres eines de pagament i la gratuïta, tot i que a nivell intern totes tres 

eines contenen les dades complertes de la classe (tipus, noms, estereotips, etc...). La 

nostra eina de transformació, representa una qualitat (pel que fa a la representació de 

dades i quantitat de informació) similar a les dues primeres eines. 

Tot seguit mostrem una petita taula comparativa entre les diferents eines testades, a nivell 

de simplicitat en la instal·lació i configuració, facilitat d’ús de l’eina, nombre d’elements UML 

que és capaç de representar, qualitat de la informació gràfica del model, ajudes/exemples 

continguts i possibilitats per importar i exportar XMI. 

Eina / Criteris 
Enterprise 
Architect 

Altova 
Umodel 

Visual 
Paradigm BOUML 

Instal·lació 4 4 3 5 
Facilitat ús 4 4 2 5 
Elements UML 5 4 4 2 
Info. Gràfica 4 4 5 2 
Ajudes 3 3 3 2 
Imp/Exp XMI 5 4 3 4 
 25 23 20 20 

Fig. 31 Taula comparació eines XMI testades 
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A més, podem trobar una bona comparació de diferents eines a la pàgina del BOUML29, i 

moltes de les diferents eines que podem trobar al mercat a aquesta altra pàgina web30. 

5.3 El diagrama de Classes d’UML dins el XMI 

En l’apartat d’estudi de l’UML, hem vist tots els diagrames de la darrera especificació del 

llenguatge, entre ells el Diagrama de Classes. En aquest apartat veurem com es codifiquen 

els diferents elements que ens podem trobar en aquests tipus de diagrama segons les 

especificacions del XMI 2.1.  

Tenint en compte les consideracions de l’apartat anterior, respecte a la codificació de l’UML 

en XMI que fan les diferents eines de modelatge, és utòpic creure que podrem 

desenvolupar una eina millor que les existents avui dia al mercat, capaç de llegir a la 

perfecció qualsevol tipus de codificació d’UML en XMI i mostrar-ne el model gràficament, 

doncs ja hem comentat que l’intercanvi entres diferents eines del mercat no és precisament 

exacte ni perfecte.  

Tot i així, garantim un mínim de informació que sí podem trobar a totes les codificacions 

XMI testades, per tots els elements podem obtenir sempre el nom, el tipus (classe, paquet, 

atribut, etc) i la visibilitat. Amb aquestes dades mínimes podem fer una representació prou 

acurada del model, però a més, podrem obtenir altres dades, com el tipus de dades dels 

atributs, paràmetres i operacions, que fins i tot algunes de les eines del mercat no poden 

obtenir. 

Partim de la base que ja hem comentat en l’apartat anterior, totes les eines requereixen 

d’un contenidor arrel (un paquet) que conté tota la resta d’elements del diagrama de 

classes. Aquest primer element es pot codificar amb XMI com segueix: 

<packagedElement isAbstract="false" isLeaf="false" name="PaqueteRoot"  

xmi:id="vSefNkiGAqACBAT5" xmi:type="uml:Package"> 

La idea és que hem de tenir en compte aquest primer element contenidor, que pot tenir 

més o menys atributs, no el representarem, doncs tan sols ens serveix per poder crear la 

resta d’elements del diagrama. Opcionalment hi ha eines que codifiquen al mateix nivell 

d’aquest paquet, els tipus de dades, i l’atribut xmi:type de l’element XML pren un valor 

similar a “*Type” (p.e. DataType, PrimitiveType, etc). També és freqüent tenir un element 

XML per sobre d’aquest contenidor del tipus uml:Model (xmi:type=”uml:Model”) o 

uml:Package (xmi:type=”uml:Package”) que fa de contenidor del paquet inicial i dels tipus 

de dades (o d’altres paquets si n’hi ha) al mateix nivell que aquest. 

                                       
29 http://bouml.free.fr/benchmark.html 

30 http://www.metaintegration.net/Products/MIMB/SupportedTools.html 



Pàg. 46 de 86 

Comencem doncs per la representació d’una classe complerta, és a dir, amb atributs amb 

tipus i valors per defecte, i operacions amb paràmetres i tipus de retorn. A l’apartat 

anterior hem vist com es representava gràficament una classe complerta amb les diferents 

eines de modelatge, l’esquema del codi XMI que representa una classe com aquesta seria: 

<packagedElement xmi:type=”uml:Class” xmi:id=”id” name=”Nom” 
visibility=”visib” ... > 

  <ownedAttribute xmi:type=”uml:Property” xmi:id=”id” name=”Attr1” 
visibility=”visib” ... > 

  </ownedAttribute name> 

  <ownedAttribute xmi:type=”uml:Property” xmi:id=”...” name=”Attr1” 
visibility=”visib”  ... > 

    <defaultValue xmi:id=”...” value=”valor”... /> 

  </ownedAttribute name> 

... 

  <ownedOperation xmi:type=”uml:Operation” xmi:id=”...” name=”Operation1” 
visibility=”visib” ... 

    <ownedParameter xmi:id="..." name="NomParam" .../> 

    <ownedParameter xmi:id="..." name="Id" ... > 

      <defaultValue xmi:id="..." value="valor" ... /> 

    </ownedParameter> 

  </ownedOperation name> 

... 

</packagedElement> 

Com es pot apreciar, la codificació XMI representa de forma intuïtiva el model UML, un 

paquet que conté un seguit de classes i cada classe conte els seus atributs amb els seus 

valors per defecte, i les seves operacions, que a l’hora contenen els seus paràmetres (amb 

o sense valors per defecte).  

Totes les classes, paquets, tipus de dades, interfícies, i d’altres elements del diagrama de 

classes, es representen com a elements XMI al mateix nivell, continguts dintre d’aquest 

element arrel de tipus paquet.  

Tot i així, hi ha eines que representen alguns dels elements del model (com ara els tipus de 

dades) dins elements extension de XMI, on defineixen el tipus de dada de l’atribut afectat. 

Ens podem trobar alguna eina que en lloc d’identificar els elements del model com 

<packagedElement o fan amb <ownedMember (compatibilitat amb UML2.0). Aquests i 

d’altres detalls es tenen en compte al desenvolupament de l’eina de transformació, com 

veurem en el proper capítol. 

Un cop hem vist l’esquema d’una classe, podem veure com es poden codificar en XMI la 

resta d’elements del nostre diagrama. Partim de la base que tots els elements XMI tenen 
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un atribut que els identifica de forma única (xmi:id) així com d’altres atributs en funció del 

tipus d’element que representem, el que farem es veure esquemàticament els elements 

XMI com trobar-los i identificar-los sota l’element que els conté (el paquet que hem 

comentat anteriorment). 

 

<paquet contenidor ... 

Paquets dins el diagrama de classes. 

  <packagedElement … xmi:type=”uml:Package” . 

   

Interfícies. 

  <packagedElement … xmi:type=”uml:Interface” … 

   

Comentaris o notes al diagrama. 

  <ownedComment … xmi:type=”uml:Comment” … 

 

Tipus de dades en algunes eines. 

  <packagedElement … xmi:type=”uml:DataType” … 

 

Dependències. 

  <packagedElement … xmi:type=”uml:Dependency” … client=”id1” supplier=”id2” 

 

Realitzacions. 

  <packagedElement … xmi:type=”uml:Realization” … client=”id1” supplier=”id2” 

 

Generalització. 

  <packagedElement … xmi:type=”uml:Class” 

    <generalization … xmi:type=”uml:Generalization”… 

 

Associació 

  <packagedElement … xmi:type=”uml:Association”… 

    <memberEnd xmi:idref=”id1” …  

    <memberEnd xmi:idref=”id2” … 
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Classe Associativa 

  <packagedElement … xmi:type=”uml:AssociationClass”… 

    <memberEnd xmi:idref=”id1” …  

    <memberEnd xmi:idref=”id2” … 

 

Pel que fa a les Composicions i Agregacions, es representen igual que les associacions, amb 

la diferència que a la classe origen s’afegeix un element XML de tipus atribut, que té un 

parell d’atributs anomenats aggregation i association, el primer ens indica si és una 

composició (aggregation=”composite”) o agregació aggregation=”shared”)  i el segon ens 

indica l’id de l’associació. Per trobar l’altre extrem, depenent de l’eina el trobarem als 

elements dins de l’associació, o bé la classe també tindrà un atribut com el de la classe 

origen, però l’atribut aggrgation pren el valor “none”.  

Amb la classe associativa també s’afegeix un atribut addicional a la classe origen, igual que 

en les agregacions o composicions, amb l’atribut aggregation=”none”.  

El que ens queda per veure és la multiplicitat de les relacions. A versions prèvies de XMI 

(1.x) no es considerava aquests valors, a partir de la 2.0, s’afegeixen un parell d’elements 

a cadascun dels extrems de la relació, que indiquen els rangs de valors d’aquesta 

multiplicitat. Així l’element <lowerValue ... value=”valor_inferior” /> ens diu el primer valor 

(el més petit) i l’element <upperValue ... value=”valor_superior”/> indica el darrer. En cas 

que tots dos valors siguin iguals, ens indica que la multiplicitat no és un interval, sinó un 

valor fix. 

Amb tot això, ja podem passar a conèixer el llenguatge DOT, al que tindrem que traduir tot 

aquest XMI vist fins ara. 
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6 Estudi del llenguatge DOT eina GRAPHVIZ 

6.1 Descripció del llenguatge DOT 

Un dels llenguatges que fa servir l’eina Graphviz  per generar imatges en diferents formats 

és el DOT. Aquest és un llenguatge de instruccions per generar diagrames (graph en 

notació dot) amb una complexitat relativament baixa, degut a l’existència només de tres 

elements de base que podem trobar en tot diagrama de dot: els grafs 

(graph/digraph/subgraph), els nodes (node) i les arestes (edge). 

Aquests elements poden tenir diferents atributs per crear els diagrames segons ens 

convingui, podem crear nodes de diferents formes, mides, colors, estils, etc. , grafs amb 

arestes dirigides (digraph) o no dirigides (graph) amb estil, mida, separació entre nodes 

determinada, escala, fins i tot es poden declarar grafs estrictes (strict digraph) que no 

permeten les arestes múltiples ni els arcs, etc. , amb diferents agrupacions de nodes 

(cluster) o diferents subgrafs (subgraph) i les arestes es poden crear amb diferents estils 

de línia, gruix, orientació, en els dos sentits, etc. 

Els documents d’instruccions en llenguatge dot, segueix una estructura senzilla, es tracta 

d’una seqüència de sentències que poden ser: una declaració d’atributs amb els valors que 

convingui per un tipus d’element (graf, node o aresta), o bé de nodes (podem enumerar els 

diferents nodes d’un graf o subgraf  separant cada node per ‘;’), o establir les connexions 

entre nodes i/o subgrafs, prèviament declarats o no amb l’operador ‘edgeop’. Si no 

establim uns atributs pels diferents elements que anem declarant, aquests agafaran el 

valor per defecte (en cas que tingui valor per defecte). 

6.2 Gramàtica del llenguatge 

Podem entrar una mica més en detall sobre la formació d’aquestes sentències DOT, si ens 

fixem en la gramàtica del llenguatge. Com és una gramàtica relativament senzilla i petita, 

ens plau mostrar-la a continuació, per veure les possibilitats que ens ofereix el llenguatge: 

graph  : [ strict ] (graph | digraph) [ ID ] '{' stmt_list '}'  
stmt_list : [ stmt [ ';' ] [ stmt_list ] ]  
stmt  : node_stmt | edge_stmt | attr_stmt | ID '=' ID | subgraph  
attr_stmt : (graph | node | edge) attr_list 
attr_list : '[' [ a_list ] ']' [ attr_list ]  
a_list : ID [ '=' ID ] [ ',' ] [ a_list ]  
edge_stmt : (node_id | subgraph) edgeRHS [ attr_list ]  
edgeRHS : edgeop (node_id | subgraph) [ edgeRHS ]  
node_stmt : node_id [ attr_list ]  
node_id : ID [ port ] 
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port  : ':' ID [ ':' compass_pt ] | ':' compass_pt 
subgraph : [ subgraph [ ID ] ] '{' stmt_list '}' | subgraph ID 
compass_pt : (n | ne | e | se | s | sw | w | nw) 

On un Id pot ser: 

• Qualsevol cadena de caràcters alfanumèrics i guions baixos sempre que no comenci 

amb un nombre: [a-zA-Z_]([a-zA-Z0-9_])* 

• Un nombre: [-]?(.[0-9]+ | [0-9]+(.[0-9]*)?) 

• Qualsevol cadena de caràcters entre cometes dobles, incloent caràcters especials 

com retorn de línia, espais, etc, precedits de ‘\’. 

• Una cadena HTML <...> 

La cadena HTML ha de contenir parelles <> coincidents i es poden incloure salts de línia. 

S’ha de tenir en compte que tot el que troba dins la parella <> ho considera HTML, 

incloent-hi els possibles comentaris. Igualment el seu contingut pot ser XML vàlid. 

El llenguatge dot, accepta comentaris de tipus C++, per tant el que troba entre les parelles 

/* */ ho considera un comentari, igual que el que troba darrera la parella //. A més, si la 

línia comença amb el caràcter # descarta la línia. 

L’operador edgeop és -> als grafs dirigits (digraph) i -- als no dirigits (graph). 

Pel que fa als valors dels atributs d’un determinat tipus d’element (graf, node o aresta) 

declarat en el fitxer dot, si aquests valors no s’estableixen en el moment de declarar aquest 

element per primera vegada, tindran, com ja hem comentat, els valors per defecte, a no 

ser que en una declaració prèvia haguem especificat valors diferents pels atributs d’aquest 

tipus d’element. 

Els diferents atributs i els valors que poden tenir pels diferents elements del llenguatge dot, 

els podem trobar a la web de l’eina Graphviz, on també trobarem el seu significat31. 

6.3 El diagrama de classes UML en DOT 

Fent servir aquests coneixements del llenguatge DOT, podem veure com es representen en 

aquest llenguatge, els diferents components que podem trobar a un diagrama de classes, 

d’aquesta manera, i juntament amb les representacions dels mateixos elements en XMI, 

                                       
31 http://www.graphviz.org/Documentation.php 
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podem entrar de dret al desenvolupament de l’eina de transformació, dons l’anàlisi de les 

transformacions el tenim mig enllestit. 

Veiem doncs la representació dels diferents elements en dot. 

Classes: 

Per representar una classe amb els seus atributs i operacions podem crear un node amb 

estil de registre amb tres esglaons verticals (nom de la classe, atributs i operacions) o bé 

un node tipus text amb etiquetes HTML. La primera opció és molt més fàcil d’implementar, 

però si volem qualitat i similitud amb les eines de modelatge, hem de triar la segona opció. 

Veiem la representació en codi dot de la Classe anomenada “Usuari” amb els atributs 

“Id(int), Nom(string), Contrasenya(string)” i les operacions “Crear(Nom:string,Pwd:string) 

: int” , “Modificar(Id:int) : void”, “Esborrar(Id:int) : void”.  

digraph G { 

  node [shape=plaintext] 

  cUsuari  [ label=< 

<TABLE BORDER="0" CELLBORDER="1" CELLSPACING="0"> 

  <TR><TD>Usuari</TD></TR> 

  <TR><TD><TABLE BORDER="0" CELLBORDER="0" CELLSPACING="0"> 

   <TR><TD ALIGN="LEFT"><FONT POINT-SIZE="9"> 

  # Id : int</FONT></TD></TR> 

   <TR><TD ALIGN="LEFT"><FONT POINT-SIZE="9"> 

  # Nom : string</FONT></TD></TR> 

   <TR><TD ALIGN="LEFT"><FONT POINT-SIZE="9"> 

  # Contrasenya : string</FONT></TD></TR> 

  </TABLE></TD></TR> 

  <TR><TD><TABLE BORDER="0" CELLBORDER="0" CELLSPACING="0"> 

   <TR><TD ALIGN="LEFT"><FONT POINT-SIZE="9"> 

  + Crear(Nom:string,Pwd:string) : int</FONT></TD></TR> 

   <TR><TD ALIGN="LEFT"><FONT POINT-SIZE="9"> 

  + Modificar(Id:int) : void</FONT></TD></TR> 

   <TR><TD ALIGN="LEFT"><FONT POINT-SIZE="9"> 

  + Esborrar(Id:int) : void</FONT></TD></TR> 

  </TABLE></TD></TR> 

 </TABLE>> 

   ] 

} 
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Fig. 32 Representació gràfica i codi dot d’una classe 

Veiem que la representació d’una classe es forma a partir d’un node que té clarament tres 

parts diferenciades, el nom de la classe, amb una lletra més gran i centrat, els atributs de 

la classe, alineats a l’esquerra i lletra més petita, i les seves operacions amb el mateix 

format que els atributs. L’ús d’etiquetes HTML, ens permeten crear aquesta representació, 

creant una taula amb tres files (nom classe, atributs i operacions) on les cel·les dels 

atributs i de les operacions són a l’hora taules amb alineació i mida de la font diferents a la 

primera amb tants registres com atributs i/o operacions té la classe. 

Qualsevol classe es representarà de la mateixa manera, la diferència serà el nombre 

d’operacions i d’atributs que tindrà, el que representarà tenir més o menys files (una per 

atribut/operació). 

Desprès tenim les interfícies, que com s’ha vist al capítol del llenguatge UML, es poden 

representar de dues maneres. En dot les podem codificar de la forma que vulguem, per 

tant triarem la primera de totes (en forma de rectangle). La codificació és molt semblant a 

la d’una classe, la diferència és que al primer registre de la taula tenim l’etiqueta 

<<interfície>> i una segona línia amb el nom de la interfície. El segon registre contindrà 

una taula amb tants registres com operacions ofereixi la interfície. Veiem un exemple de 

codificació d’una interfície en dot i la imatge resultant: 

digraph G { 

  graph [nodesep="0.01"]; 

  node [shape=plaintext]; 

  edge [fontsize="9",labelfontsize="7",arrowsize="0.5"]; 

  iCerques  [ label= 

<<TABLE BORDER="0" CELLBORDER="1" CELLSPACING="0"> 

  <TR><TD><TABLE BORDER="0" CELLBORDER="0" CELLSPACING="0"> 

<TR><TD ALIGN="CENTER"><FONT POINT-SIZE="9"> 

 &lt;&lt;interf&iacute;cie&gt;&gt;</FONT></TD></TR> 

   <TR><TD ALIGN="CENTER"><FONT POINT-SIZE="11"> 

 Cerques</FONT></TD></TR></TABLE> 

</TD></TR> 
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  <TR><TD><TABLE BORDER="0" CELLBORDER="0" CELLSPACING="0"> 

   <TR><TD ALIGN="LEFT"><FONT POINT-SIZE="9"> 

 + CercaNom (Nom:string) : int</FONT></TD></TR> 

   <TR><TD ALIGN="LEFT"><FONT POINT-SIZE="9"> 

 + CercaId (Id:int) : string</FONT></TD></TR></TABLE> 

</TD></TR> 

 </TABLE>> 

      ]; 

} 

 

 
Fig. 33 Representació gràfica i codi dot d’una interfície 

Les relacions entre classes són les arestes del llenguatge dot. Serà l’estil de cada aresta, 

amb l’ús dels atributs arrowhead i arrowtail(per definir el tipus de cap i final de l’aresta), 

style (per establir si dibuixarem una línia ratllada o continua) i les diferents etiquetes 

headlabel i taillabel pels extrems i label per la pròpia etiqueta, el que determinarà el tipus 

exacte de relació que hi ha entre les classes connectades per aquesta aresta.  

Un petit detall a tenir en compte, és que hi ha relacions on la fletxa de l’aresta no es troba 

al cap de l’aresta, sinó a l’inici (generalització, dependència, agregació i composició), en 

aquests casos fem servir l’atribut dir que indica la direcció de l’aresta, que pren com a valor 

dir=back (per defecte el valor és forward). En aquests casos la forma de la fletxa la 

posarem a l’atribut arrowtail, mentre que a la resta s’estableix a l’atribut arrowhead. Això 

és perquè a l’UML tenim una relació amb una classe origen i una destí, on la forma del cap 

de la relació pot estar a qualsevol de les dues, pel dot el destí sempre ha de tenir el cap de 

l’aresta, i per aquests cassos l’ha de tenir a l’origen, la forma de fer-ho és la que acabem 

d’explicar. 

D’aquesta manera veiem com es codificarien aquests atributs pels diferents tipus de 

relacions que trobem normalment entre dues classes. Per totes les relacions que permeten 

tenir multiplicitat, aquesta la posarem amb les etiquetes d’inici (taillabel) i final (headlabel) 

de l’aresta, i si tenen nom, farem servir l’atribut label. La mida de les fonts que fem servir a 

les etiquetes també serà igual per totes les relacions, que es defineixen amb els atributs 

labelfontsize (per les etiquetes dels extrems de l’aresta) i fontsize (aplicat al tipus edge, 

estableix la mida de la font per les etiquetes del nom de l’aresta). La mida del cap de la 
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fletxa també el definim per totes les arestes amb l’atribut arrowsize. Veiem doncs aquesta 

codificació comuna per totes les arestes: 

edge [arrowsize=”0.75”,fontsize=”9”,labelfontsize=”7”]; 
 

Ara nomes resta veure la codificació dels atributs que les diferencien, que són l'atribut 

arrowhead o arrowtail (en el segon cas també fem servir l’atribut dir) i l'atribut style per 

definir l’estil de línia entre els dos nodes. 

Associacions:  

(amb cap) classA -> classB [arrowhead=vee]; 
(sense cap) classA -> classB [arrowhead=none]; 
 

Agregació i composició : 

(agregació) classA -> classB [dir=back,arrowtail=odiamond]; 
(composició) classA -> classB [dir=back,arrowtail=diamond]; 
 

Dependència: 

classA -> classB [dir=back,arrowtail=vee,style=dashed]; 
 

Generalització:  

classA -> classB [dir=back,arrowtail=onormal]; 
 

Realitzacions:  

classA -> classB [arrowhead=onormal,style=dashed]; 
 

Veiem un diagrama fet amb dot on apareixen totes aquestes relacions entre diferents 

classes representades per nodes amb forma de rectangle (shape=box): 

 

 
 

Fig. 34 Representació de diferents relacions en dot 

Un cas particular del diagrama de classes són les classes d’associacions, ja que comporten 

un parell d’arestes i una classe extra com hem vist en l’estudi de l’UML. Per poder 
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representar aquesta classe, el que farem en dot és descomposar-la en una classe (la nova 

classe relació) un node intermedi en forma de rombe, entre aquests dos elements 

dibuixarem la primera de les arestes, i dues arestes més entre les dues classes 

relacionades per aquesta tercera i el node intermedi. La primera aresta la dibuixarem 

ratllada  (style=dashed) i les altres dues com una associació normal, totes tres sense cap 

(no seran doncs dirigides). El codi dot i la corresponent imatge del conjunt els podem veure 

a continuació: 

digraph G { 

  graph [nodesep="1"]; 

  node [shape=plaintext]; 

  edge [fontsize="9",labelfontsize="7",arrowsize="0.5"] 

  cEmp  [ label=<<TABLE BORDER="0" CELLBORDER="1" CELLSPACING="0"> 

   <TR><TD>Treballador</TD></TR> 

   <TR><TD><TABLE BORDER="0" CELLBORDER="0" CELLSPACING="0"> 

    <TR><TD ALIGN="LEFT"><FONT POINT-SIZE="9"> 

  # LlocTreball : string</FONT></TD></TR> 

   </TABLE></TD></TR> 

  </TABLE>> 

      ]; 

  cProj  [ label=<<TABLE BORDER="0" CELLBORDER="1" CELLSPACING="0"> 

   <TR><TD>Projecte</TD></TR> 

   <TR><TD><TABLE BORDER="0" CELLBORDER="0" CELLSPACING="0"> 

    <TR><TD ALIGN="LEFT"><FONT POINT-SIZE="9"> 

  # NomProjecte : string</FONT></TD></TR> 

    <TR><TD ALIGN="LEFT"><FONT POINT-SIZE="9"> 

  # Perfil : string</FONT></TD></TR> 

    <TR><TD ALIGN="LEFT"><FONT POINT-SIZE="9"> 

  # CodiVelocitat : char</FONT></TD></TR> 

   </TABLE></TD></TR> 

  </TABLE>> 

      ]; 

  cRole  [ label=<<TABLE BORDER="0" CELLBORDER="1" CELLSPACING="0"> 

   <TR><TD>Rol</TD></TR> 

   <TR><TD><TABLE BORDER="0" CELLBORDER="0" CELLSPACING="0"> 

    <TR><TD ALIGN="LEFT"><FONT POINT-SIZE="9"> 

  # Denominaci&oacute; : string</FONT></TD></TR> 

    <TR><TD ALIGN="LEFT"><FONT POINT-SIZE="9"> 

  # Perfil : string</FONT></TD></TR> 

    <TR><TD ALIGN="LEFT"><FONT POINT-SIZE="9"> 

  # CodiHorari : int</FONT></TD></TR> 

   </TABLE></TD></TR> 

  </TABLE>> 

      ]; 

  rREP [shape=diamond,height="0.01",width="0.015",fontsize="1",label=”\ ”]; 

  cEmp -> rREP [arrowhead=none]; 
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  rREP -> cProj [arrowhead=none]; 

  { rank=same; cRole -> rREP [arrowhead=none,style=dashed]; }  

  }  

 

 
Fig. 35 Classe relació en dot (codi i imatge) 

Podem veure que per qüestions estètiques, hem fet servir una propietat dels grafs de dot, 

que permet posar a la mateixa alçada dos o més nodes, amb l’atribut rank=same, la resta 

del codi ja l’hem vist, nodes per classes i arestes per les relacions. 

Al diagrama de classes podem tenir altres elements com ara comentaris (notes) que les 

representarem per un node de tipus box amb l’atribut style=diagonals, ja que és la forma 

més semblant a la seva imatge en UML i paquets, que els representarem com si fos una 

classe amb un primer registre amb el nom del paquet, i un segon registre amb una mida 

molt diferent, a més amb un color de fons marfil com a la majoria d’eines de modelatge. 

Veiem el codi i la representació d’aquests dos elements: 

 digraph G { 
  node [shape=plaintext]; 

  a [ label=<<TABLE BORDER="0" CELLBORDER="1" CELLSPACING="0"> 

  <TR><TD BGCOLOR="cornsilk"> 

  <FONT POINT-SIZE="10">NomPaquet</FONT></TD></TR> 

  <TR><TD BGCOLOR="cornsilk" ROWSPAN="100" COLSPAN="150"> </TD></TR> 

</TABLE>> 

  ]; 

  b [shape=box,style=diagonals,fontsize="10", 

     label="Exemple de possible\nnota sobre el paquet"]; 

  {  rank=same; 

  a -> b [style=dashed,arrowhead=none]; } 

} 
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Fig. 36 Exemple de codi i visualització en dot d’un paquet i una nota 

Com a opció de millora de la qualitat de l’eina que desenvoluparem, hi ha la opció d’afegir 

colors a les fonts i als fons de les classes, interfícies i d’altres elements que trobem al 

diagrama, com hem fet amb el cas del paquet. Per fer-ho, afegirem atributs de color a les 

etiquetes que composen els diferents elements i a les fonts, amb diferents atributs que 

ofereix dot per aquesta tasca, en el nostre cas, els que més farem servir són BGCOLOR i 

FONTCOLOR de les etiquetes HTML, pel fons i la lletra respectivament. 

Amb tot això, ja podem començar a fer l’anàlisi de les diferents transformacions del XMI a 

DOT, procediment que expliquem al següent capítol. 
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7 Desenvolupament transformació XMI a DOT 

Ja hem vist els diferents llenguatges implicats en el desenvolupament de l’eina de 

transformació, començant pel disseny d’un diagrama de classes amb UML, exportant-lo a 

un fitxer XMI, transformant-lo a un fitxer DOT i finalment convertint aquest fitxer DOT en 

una imatge jpg, gif o png. Tot seguit veurem el procés complert de transformació des de 

XMI fins a la imatge resultant. 

7.1 Anàlisi i disseny de les transformacions de XMI a DOT 

Una gran part de la feina d’anàlisi i disseny de les transformacions que cal fer de XMI a 

llenguatge DOT, l’hem anat fent als capítols anteriors. El fet de voler implementar una eina 

amb les darreres especificacions d’UML i XMI, implica l’estudi de la representació d’aquest 

UML en codi XMI, ja que hi ha molt poques referències d’aquestes darreres especificacions, 

i per tant l’anàlisi implica tot un procés de investigació i proves amb la part teòrica i les 

implementacions que hi ha al mercat que acompleixen aquestes especificacions. 

Un cop feta aquesta feina als capítols previs, l’anàlisi i disseny de la nostra eina significa 

analitzar quines seran les transformacions necessàries per passar de XMI a DOT, i com les 

podem dur a terme. 

Podem deduir ràpidament que les transformacions mencionades es corresponen a fer la 

traducció del codi XMI dels diferents elements que ens apareixen en un diagrama de 

classes a codi DOT. En primer lloc traduïm Classes, Interfícies, Paquets, Notes, i en general 

els elements que podem representar com a nodes en llenguatge DOT, després analitzarem 

les relacions existents entre aquests elements, o el que és el mateix, quines existeixen 

entre ells i de quin tipus són, doncs determinaran la seva representació en DOT (segons el 

tipus hem de definir uns atributs o altres, amb els valors apropiats tal i com hem vist al 

capítol de DOT). 

L’anàlisi sembla força senzill, i de fet ho és, els diferents inconvenients que ja hem 

comentat al llarg dels capítols previs, sobre la llibertat que ofereix XMI per representar el 

mateix model, comencen ara. 

Com ho fem per implementar aquesta eina i aquest anàlisi? Hem de partir de la base que el 

document que hem de tractar és un document XML, i per tant una de les eines més potents 

i eficients pel processament de documents XML és el XSLT (de l’anglès Extensible 
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Stylesheet Language Transformation) que juntament amb XPath ens ajudaran a dur a 

terme la transformació del nostre model a llenguatge DOT. 

El primer problema és que no tractem amb un XML estàndard, és a dir, que un mateix 

model UML no es representa de la mateixa manera en XMI amb diferents eines de 

modelatge, per tant la nostra eina s’ha d’adaptar a diferents representacions de l’UML 

inicial amb el mateix significat, i aquest serà un dels principals objectius de disseny de la 

mateixa. 

En segon lloc ha de ser modular, és a dir, que puguem anar afegint funcionalitat a l’eina 

sense afectar al que ja tinguem fet, i reutilitzar sempre que sigui possible, els elements ja 

desenvolupats. Aquest és el nostre segon principi de disseny. 

Per assolir el primer dels objectius, el més costos, s’ha de contemplar a cada mòdul les 

diferents possibilitats de representació d’un mateix element UML en XMI. Així, si una classe, 

interfície o relació entre elements pot tenir diferent codi XMI, diferents elements XML i 

diferents atributs, procurem contemplar-les totes per donar el mateix resultat, tot i que en 

realitat és impracticable contemplar totes les possibilitats, doncs és impossible reconèixer 

tots els cassos per totes les eines existents al mercat, per tant aplicarem aquest principi a 

les eines que hem triat al capítol del XMI, tot i que un cop finalitzada l’eina, podrem veure 

que funciona per altres no contemplades. 

El desenvolupament d’una eina modular i reutilitzable és més senzill d’assolir, seguint la 

metodologia i enfocament comentats al capítol 3 d’aquesta memòria. El fet de separar les 

transformacions per elements, ens permet tenir la transformació feta per un element i anar 

incrementant el nombre de transformacions i funcionalitats a cada pas. Començarem doncs 

per la transformació d’una classe i continuarem amb la resta d’elements. Aquests elements 

vindran donats pels elements que trobarem al fitxer XMI, doncs la representació en XML del 

diagrama de classes de UML, es fa seguint aquest criteri de separa els diferents elements i 

les seves relacions, tal i com hem vist en el capítol del XMI. 

Veurem doncs el procés de transformació a partir dels plantejaments fets en aquest anàlisis 

i seguint els principis de disseny establerts, amb quines eines farem tot el 

desenvolupament i com anem solucionant els inconvenients que anirem trobant al llarg de 

la implementació de la nostra eina. 

7.2 El procés de transformació amb XSLT i Xalan 

Com ja hem comentat, el XSLT és l’eina més adient per manipular fitxers XML, i en el 

nostre cas, transformar-los a un altre llenguatge anomenat DOT. El XSLT ens permet 
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tractar els mòduls mencionats prèviament com a templates de XSLT, assolint per tant la 

modularitat desitjada a la nostra aplicació, i adaptant-se perfectament a l’anàlisi d’elements 

i relacions plantejat al punt anterior. A més, les diferents funcions que ens ofereix XPath 

per cercar elements i propietats en documents XML, i les pròpies del XSLT, ens permeten 

processar els documents XML amb claredat i eficiència, optimitzant les constants 

referències creuades que trobarem al llarg dels XMI generats (generalment establertes per 

l’atribut xmi:idref dels diferents elements XML). Podem trobar les característiques, 

funcionament juntament amb referències de XSLT i XPath a la web del W3C32, creadors 

d’aquestes especificacions. 

El XSLT és el llenguatge que farem servir per desenvolupar la nostra eina, processarà un 

fitxer d’entrada XML que conté les especificacions UML en format XMI, i el traduirà a 

llenguatge DOT, concretament a un fitxer d’instruccions en aquest llenguatge que 

interpretat per l’eina Graphviz genera la imatge del model original en UML. 

Com a llenguatge que és, requereix d’un intèrpret o compilador per poder executar-ne el 

programa escrit en XSLT, és en aquest punt on entra el Xalan. Aquest processador de XSLT 

forma part del projecte Apache, que reuneix tot un conjunt d’eines de lliure distribució 

(servidor web Apache, intèrpret de XSLT, etc.) i que ha estat distribuït com a programari 

lliure per la UOC. Per dur a terme el nostre projecte, hem fet servir la darrera versió que 

podem trobar a la web del projecte Apache, a més de la guia d’instal·lació i funcionament 

del Xalan33. 

El Xalan ofereix dues versions del processador de XSLT, l’intèrpret que corre sobre Java 

(JVM) i el compilat. Nosaltres farem servir el compilat sobre Java, per garantir el 

funcionament sobre qualsevol plataforma, ja que el compilat pot no funcionar correctament 

a segons quines plataformes HW, tal com ho indiquen a la web del Xalan. Un cop 

descarregada la darrera versió en un fitxer .zip, es descomprimeix allà on vulguem, només 

hem de tenir cura d’incloure a la variable d’entorn CLASSPATH els .jar que ens indiquen al 

manual d’instal·lació del Xalan.  

Finalment ens caldrà l’eina Graphviz, amb el llenguatge DOT, per transformar el fitxer 

resultant de la transformació XSLT a una imatge jpg, gif o png. Com en el cas del Xalan, és 

una eina de lliure distribució i la podem aconseguir a la seva web34. Nosaltres ens hem 

descarregat la darrera versió (un fitxer .exe), quan l’executem només cal seguir les 

indicacions de instal·lació, deixant totes les opcions per defecte, per tal de no tenir 

problemes amb les fonts que fem servir al codi DOT. 

                                       
32 http://www.w3.org/Style/XSL/ 

33 http://xalan.apache.org/ 

34 http://www.graphviz.org/ 
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Un cop descarregades les eines i feta la instal·lació per defecte podem continuar amb el 

desenvolupament de l’eina. 

Així doncs tot el procés de transformació és completament modular, separat en dues fases 

ben definides. Els punts clau d’aquest procediment, des de l’UML a la imatge resultant, són 

els següents: 

• Creació del diagrama de classes UML 2.1 amb l’eina de modelatge i exportació del 

model a XMI versió 2.1. 

• Processament del fitxer XMI generat (en format XML) amb el codi XSLT implementat 

fent servir el Xalan, generant el fitxer d’instruccions en llenguatge DOT. 

• Interpretació del fitxer DOT per l’eina Graphviz que genera la imatge del model 

inicial en UML. 

La representació gràfica de tot el procés de traducció, el podem fer amb el diagrama de 

Tombstone següent, on el nostre desenvolupament consisteix en la implementació del 

compilador: 

 

Fig. 37 Diagrama de Tombstone del procés de transformació 

7.3 Implementació eina de transformació 

Arribats a aquest punt, amb l’anàlisi i el disseny de les transformacions fets, procedim a fer 

el desenvolupament. Per fer-ho ens ajudarem d’una eina feta servir a Compiladors 2, el 

Cooktop, en la seva versió 2.5 que distribueix la UOC al CD de programari lliure. Aquesta 

eina ens facilitarà tot el procés de codificació i depuració del nostre compilador XSLT, ja que 

permet carregar el fitxer XML en format XMI, processar-lo amb el nostre XSLT i veure el 

resultat, tot a l’hora, a més ens mostra els errors sintàctics que troba, ajudant-nos en el 

procés de correcció i depuració del codi. 
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Com ja hem explicat als apartats anteriors, el nostre codi XSLT modular, l’implementarem 

segons els patrons que hem estudiat i analitzat de codificació XMI vistos al capítol referent 

a aquest llenguatge. Així, tractarem fitxers XML on tot el diagrama UML que hem de 

representar es troba sota un paquet arrel inicial, per tant disposarem d’un template que 

farà match amb tots els possibles contenidors, fins que troba el que realment conté el 

diagrama de classes. En aquest punt trobem el primer inconvenient que comentem en 

aquest mateix capítol a l’apartat de “Problemàtica trobada i solucions adoptades”, 

juntament amb la resta de incidències trobades. 

Aquest únic template que trobarà aquest element arrel, cridarà per nom al template que 

traduirà a llenguatge DOT la representació del diagrama, anomenat “dDiagrama”, de forma 

que recorrerà els elements continguts en aquest node arrel cridant a la resta de templates 

en funció del tipus de node que trobi. 

Aquí és on es veu clarament la metodologia i els principis de disseny abans esmentats. En 

primer lloc per que cada vegada que implementem un template, aquest queda finalitzat 

completament (tret que afegim funcionalitat a una nova iteració del desenvolupament) a 

més de ser totalment funcional i reutilitzable. En segon lloc la modularitat, un element del 

diagrama, un template. Finalment la reutilització, ja que veurem que per algun tipus 

d’elements reutilitzarem els ja desenvolupats, per exemple per les Classes Associació fem 

servir els templates per representar les classes i el de les associacions. 

Tenim dons el template dDiagrama recorre els elements del diagrama i segons el tipus 

crida al template corresponent, que tradueix el codi XMI que representa l’element a codi 

DOT. Tot i que amb el PFC s’entrega tot el codi de l’eina desenvolupada, veiem de manera 

esquemàtica com fem la crida a la resta de templates des de aquest que dur el control de 

la transformació: 

Segons tipus_element(xmi:type) fer 

  Si és Paquet           -> crida a dPaquete 

  Si és Classe           -> crida a dClasse 

  Si és Interfície       -> crida a dInterf 

  Si és Nota             -> crida a dNota 

  Si és Dependència      -> crida a dDepen 

  Si és Realització      -> crida a dRealiz 

  Si és Associació       -> crida a dAsoc 

  Si és ClasseAssociació -> crida a dAsocClas 

  Si no és cap anterior  -> No fer res 

fi segons 

A partir d’aquest punt, el desenvolupament és modular, com ja hem comentat, seguint la 

correspondència entre element del diagrama i template de XSLT per transformar-lo. La 
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traducció és passar del codi XMI, vist al capítol sobre aquest llenguatge, al codi DOT del 

mateix element, vist al capítol sobre el llenguatge DOT. Com que sempre hi ha una 

excepció que confirma la teoria, en el nostre cas es dóna amb les associacions.  

Tal i com hem vist al llarg de l’estudi de l’UML, podem tenir diferents tipus d’associacions 

(dirigides, no dirigides, classe associativa, associacions de n classes, agregacions i 

composicions), per totes elles l’element que les codifica en XMI és del mateix tipus 

(xmi:type=uml:Association) i per tant és dins el template per representar les associacions, 

on analitzem diferents aspectes dels seus atributs, elements i referències, per poder decidir 

de quin tipus d’associació es tracta.  

Com a conseqüència d’aquest fet, el template “dAsoc” és el més complex de tots, ja que a 

la varietat comentada s’afegeix la diversitat de possibles codificacions en XMI per 

representar una mateixa associació. 

La resta de templates són relativament senzills, anem desenvolupant un template per cada 

element del diagrama com ja hem comentat, tret d’alguns que són genèrics i que els fan 

servir la resta de templates, com per exemple el “busca_tipus”, que ens troba el tipus de 

dada dels atributs, dels paràmetres i el tipus de retorn de les operacions, un exemple més 

de reutilització de codi, seguint amb la coherència dels principis de disseny esmentats. 

A més d’aquests principis i de com es reflecteixen a la implementació de l’eina, hem posat 

especial atenció en la claredat del codi desenvolupat (comentaris, espais, format, etc) i en 

la optimització del mateix. Aquests punts i d’altres com la problemàtica real del 

desenvolupament, que ja hem mencionat al llarg del PFC, els diferents aspectes de l’eina 

desenvolupada, com ara les possibles millores, les limitacions, les característiques, etc, els 

comentem en els següents apartats. 

Finalment i per simplificar el procés d’execució de proves durant el desenvolupament i de 

cara a l’execució definitiva de l’eina, hem creat un fitxer .bat que executa les comandes 

necessàries per dur a terme tot el procés de transformació. Només hem d’executar aquest 

fitxer passant-li com a paràmetre el fitxer XMI que conté les especificacions UML, i si volem 

un format de imatge diferent al jpg, podem passar-li un segon paràmetre pel format de la 

imatge resultant, que ha de tenir els valors jpg, gif o png. 

Opcionalment podem afegir un tercer paràmetre (que ha de tenir el valor 1) si volem evitar 

creuaments entre les arestes i els nodes, ja que per defecte la nostra eina dibuixa les 

relacions amb línies rectes, però ens dóna la opció de fer-ho amb corbes per evitar 

aquestes possibles interseccions (encara que dibuixem rectes no sempre només es 

produeixen interseccions en cassos excepcionals). 
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7.3.1 Problemàtica trobada i solucions adoptades 

El primer escull el trobem a l’hora d’identificar el paquet arrel (contenidor) del diagrama 

UML. Per error humà del dissenyador, o bé per restriccions de la pròpia eina de modelatge, 

podem tenir aquest element arrel (de tipus paquet xmi:type=uml:Package) contingut dins 

altres paquets. La nostra eina, es capaç de solucionar aquest problema, considerant que 

l’element contenidor correcte és aquell que conté més d’un element de qualsevol altre tipus 

i cap d’aquests elements és un paquet que conté altres elements. Per fer-ho hem creat un 

template anomenat “TornarPare” amb l’únic objectiu d’establir com a node arrel el pare del 

darrer paquet buit trobat. 

El problema generalitzat al llarg de tot el desenvolupament de la nostra eina, ha estat el 

que hem comentat al llarg de tot el projecte, la diversitat de codi XMI que podem trobar 

per a representar els mateixos elements i aspectes de l’UML, que es produeix per la 

flexibilitat que permeten les especificacions XMI. Aquest fet fa que diferents eines de 

modelatge no facin un intercanvi correcte del model UML quan intercanvien els XMI que 

generen elles mateixes, així un XMI del BOUML no s’importa correctament amb el Visual 

Paradigm, o bé un XMI d’UModel no l’interpreta bé l’Enterprise Architect. 

Evidentment, és poc creïble que puguem desenvolupar una eina capaç de reconèixer totes 

les possibles codificacions en XMI d’un mateix model d’UML, de fet no disposem ni del 

temps ni dels recursos per fer-ho, però tot i així, la nostra eina és capaç de reconèixer la 

codificació d’un mateix diagrama de classes per múltiples codificacions de XMI, fins i tot en 

alguns casos, millor que no pas les eines de modelatge que hem fet servir al projecte.  

Com s’assoleix aquest nivell de qualitat? Evidentment incrementant la complexitat del codi 

XSLT que tradueix el XMI, afegint opcions múltiples de patrons d’entrada per un mateix 

element, i conseqüentment, la generació del mateix codi dot per a totes aquestes opcions. 

Un exemple d’aquest ventall de patrons d’entrada, el podem veure a templates com ara el 

de obtenció del tipus ja comentat, el que representa les associacions o el que representa 

els paràmetres de les operacions, entre d’altres 

El darrer assumpte que hem de gestionar, són les constants referències creuades que 

trobem al llarg del XML d’entrada, ja que gairebé tots els elements d’un diagrama de 

classes amb un mínim de complexitat, contenen referències entre ells. El cas més comú es 

dóna amb les relacions, degut a la diversitat de tipus de relacions entre elements i les 

múltiples codificacions en XMI per representar-les.  

La problemàtica que comporta és l’augment exponencial de cerques amb XPath que hem de 

fer per obtenir els valors a les referències creuades. Per solucionar aquest tema, ens 

ajudem de claus per indexar els elements i accedir més eficientment als seus atributs. 
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Aquesta optimització la fem amb funcionalitat del XSLT creant diferents índexs pels 

elements als que accedim amb més freqüència, amb la parella de patrons <xsl:key .../>, 

per declarar els índexs definint el conjunt de nodes que volem indexar amb l’atribut per fer 

la indexació, i la funció key(), per accedir-hi als elements a partir del valor de l’atribut. Com 

podem veure ens aprofitem de l’atribut xmi:id que compleix les condicions ideals per ser 

índex, és únic per cada element al document XMI i les referències es fan sempre als altres 

elements a través d’altres atributs (com ara xmi:idref) que contenen el xmi:id de l’element 

relacionat. A més, aquesta millora de l’eina, fa el codi molt més llegible. 

7.3.2 Execució de l’aplicació 

Per tal d’executar la nostra aplicació, tan sols hem de tenir al directori on l’executem 

aquest executable (xmi2jpg.bat), el fitxer XSLT (xmi2dot.xsl) i el fitxer XMI generat amb 

l’eina de modelatge que vulguem transformar en imatge. El fitxer .bat genera dos fitxers, el 

primer amb el mateix nom que el paràmetre i extensió .dot, el segon genera la imatge amb 

extensió jpg, gif o png. La crida des de la línia de comandes de l’MS-DOS és la següent: 

xmi2jpg.bat <Fitxer_XMI> [Format_Imatge][No_Interseccions] 

on: 

<FitxerXMI>: ha de ser el primer paràmetre, obligatori, i que té el nom del fitxer XMI que 

conté el diagrama de classes UML original.    

Format_Imatge: paràmetre opcional que permet triar el format de la imatge generada per 

l'aplicació. Els valors permesos són: jpg, gif i png. Si posem un altre valor dona error. 

No_Interseccions: paràmetre opcional que només accepta el valor 1. Ens permet evitar 

possibles interseccions entre els nodes i les arestes del graf resultant. 

Aquest petit executable, crida al Xalan per processar el fitxer inicial amb el nostre codi 

XSLT de transformació (xml2dot.xslt) generant el fitxer <Fitxer_XMI>.dot (amb el codi dot 

per generar la imatge) i després cridem al dot amb aquest fitxer generat, obtenint la 

imatge resultant en el fitxer <Fitxer_XMI>.jpg (jpg és el format per defecte). La crida per 

defecte de l’aplicació per convertir el fitxer DiagramaSimpleEA.xmi seria aquesta: 

xmi2jpg.bat DiagramaSimpleEA.xmi 
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Fig. 38 Exemple d’execució correcta de l’aplicació 

Si volem, per exemple, generar la imatge en format gif i que s’evitin les interseccions entre 

arestes i nodes pel mateix diagrama de l’exemple anterior, la crida seria la següent: 

 

Fig. 39 Exemple d’execució correcta de l’aplicació triant format de imatge gif i no interseccions 

A més, inclou un petit control d’errors, de manera que si no existeix el fitxer d’entrada XMI,  

no posem cap paràmetre o posem un paràmetre incorrecte (ja sigui de format o un valor 

diferent de 1 per triar la opció d’evitar interseccions) ens informa de que hi ha un error i 

ens mostra una ajuda de com executar correctament l’aplicació. 

 

Fig. 40 Exemple d’ajuda i/o d’execució incorrecta de l’aplicació 
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7.4 Característiques de l’eina desenvolupada 

En aquest punt volem fer èmfasi en els trets més característics de l’eina desenvolupada, no 

només ressaltant els seus punts forts, sinó indicant les millores que poden arribar a 

implementar-se i les pròpies limitacions de l’eina. 

Com hem pogut veure al llarg del capítol, hem seguit una metodologia i uns principis de 

disseny que ens han permès obtenir com a resultat una bona eina, tant pel que fa a la 

qualitat de la representació gràfica de la mateixa (detalls, quantitat de informació, formats, 

etc) com per la diversitat de patrons que és capaç de traduir i representar o la opció de 

poder triar el format de la imatge resultant. Els trets més característics de la mateixa el 

podem resumir en els següents punts: 

• Innovadora per especificacions. L’eina desenvolupada accepta les darreres 

especificacions dels llenguatges implicats, UML 2.1.1, XMI 2.1 i DOT 2.13.2. 

• Eficaç i eficient. No només fa la feina que realment ha de fer ben feta, sinó que a 

més ho fa de forma eficient, seguint un conjunt estricte d’optimitzacions de codi, 

sobretot en la part de cerques de XPath on s’han aplicat mecanismes de generació 

de índexs i claus per optimitzar-les, aconseguint, a més, augmentar la claredat del 

codi facilitant la comprensió del mateix. 

• Ampli reconeixement de patrons d’entrada. Com ja hem esmentat en diverses 

ocasions, el treball amb diferents eines de modelatge i en conseqüència diferents 

codificacions XMI, ens ha permès desenvolupar una eina capaç d’interpretar 

múltiples codificacions del mateix diagrama de classes obtenint una mateixa 

representació gràfica per totes elles. 

• Qualitat de visualització del model molt bona. La representació gràfica del diagrama 

de classes generada per la nostra eina, es troba a l’alçada de les millors eines de 

modelatge del mercat, tant pel detall, pel format i per la informació mostrada del 

model. 

• Modular i reutilitzable. Fidels als principis de disseny i a la metodologia, la nostra 

eina és totalment modular, amb codi independent pels diferents elements del 

diagrama de classes. Igualment els diferents mòduls (templates) són reutilitzats no 

només de forma recursivsa (optimitzant l’ús dels bucles for en XSLT) sinó també 

entre ells, el que permet reduir la quantitat de codi desenvolupat, optimitzar el 

rendiment i facilitar la comprensió del propi codi. 
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• Claredat i llegibilitat. El format, l’espaiat, tabulacions, comentaris al codi, i algunes 

de les característiques abans mencionades, garanteixen la claredat del codi així com 

la seva llegibilitat i comprensió. 

7.4.1 Limitacions 

Tot i l’esforç realitzat al llarg del projecte i la qualitat de l’eina desenvolupada, té algunes 

limitacions. Les causes d’aquestes són bàsicament la llibertat de codificació permesa per el 

XMI per representar un mateix model de UML, i la manca de recursos (fonamentalment de 

temps), tot i que en cap cas l’objectiu del nostre projecte ha estat desenvolupar una eina 

equiparable a les pròpies eines de modelatge, sinó aplicar tots els coneixements, 

investigacions i estudis realitzats per assolir aquest grau de comprensió i globalització de 

tota la feina feta, on la nostra eina és un dels productes resultants. 

Així doncs les limitacions detectades en aquest punt són: 

• Accés a múltiples fitxers XML. El XMI permet representar un model en diferents 

fitxers XML i fer referències creuades entre ells (atribut xmi:href). La nostra eina no 

funciona quan volem tractar aquest tipus de representacions del XMI, com per 

exemple la que fa l’eina Together per Eclipse. 

• Representació del diagrama més profund de l’arbre XML. Tal i com hem explicat, la 

nostra eina representa el model UML que trobem al node de tipus paquet més 

profund dins l’arbre XML, de manera que si tinguéssim altres paquets amb altres 

diagrames de classes no els reconeixem. 

• No pot representar estereotips ni perfils. Degut a que els estereotips s’apliquen a 

perfils, i la seva representació varia molt entre les diferents eines de modelatge, fins 

i tot algunes ni tan sols els codifiquen. Per aquests motius no es contempla la seva 

traducció. Excepcionalment sí representem interfícies que en el fons no deixen de 

ser una classe estereotipada, però totes les eines permeten afegir-les al model com 

un element diferent a la classe (xmi:type=”uml:Interface”). 

7.4.2 Millores 

Durant tot el desenvolupament hem anat detectant diferents punts de millora de l’aplicació. 

Alguns els hem pogut dur a terme, com ara optimització de les consultes amb generació de 

claus, augmentar la quantitat de informació mostrada al diagrama, etc. D’altres per manca 

de temps o per la complexitat requerida per dur-les a terme, les enumerem en aquest punt 

com a referència del potencial al que pot arribar l’eina desenvolupada: 
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• Representació de diagrames continguts en paquets. Com ja hem comentat, la versió 

presentada de l’eina representa el diagrama contingut al paquet més profund de 

l’arbre XML. Podria ser que aquest no fos el diagrama principal, i que realment 

tinguem un paquet superior amb el diagrama correcte que conté un paquet fill amb 

uns quants elements. Es podria afegir codi per contemplar aquesta opció i 

representar paquets amb objectes continguts i representats de forma reduïda com 

ho fan algunes eines de modelatge. 

• Ús de perfils i estereotips. Tot i que representa una complexitat força elevada, es 

pot afegir el codi necessari per mostrar al diagrama de classes les diferents 

representacions dels perfils en XMI i dels estereotips que poden contenir. També 

seria necessari veure quins canvis s’haurien de tenir en compte a l’hora de 

representar classes estereotipades. 

• Interpretació de models UML en múltiples fitxers XMI. Potser el repte més complex 

de tots els plantejats. Requereix pràcticament el mateix esforç que tota la resta de 

l’aplicació. No només tindríem referències creuades dins el propi fitxer, sinó entre 

diferents fitxers, incrementant la complexitat i el cost de les cerques, a més de 

necessitar molt més codi per identificar els patrons dels elements del diagrama de 

classes. 

Algunes de les millores proposades segurament requereixen d’un procés de pre-compilació 

del fitxer/fitxers XMI inicials, per generar un XML amb una estructura estàndard per a 

qualsevol tipus de codificació inicial. Aquest processament previ, fins i tot ha de permetre 

simplificar el codi de les transformacions, ja que podríem obviar les diferents variacions del 

XMI per codificar els diferents elements del diagrama de classes, centrant-nos 

exclusivament en la transformació a DOT d’aquest segon fitxer XML més estandarditzat. 

7.5 Proves unitàries 

Tot i que al llarg del desenvolupament anem fent proves per verificar el correcte 

funcionament de l’aplicació o de les transformacions, al pla de projecte i a la planificació es 

contempla la realització de diferents tipus de proves unitàries un cop finalitzat el 

desenvolupament, per poder avaluar l’eina complerta i no pas amb proves individuals per 

funcionalitat específica.  

Aquestes proves les hem separat en dos nivells, el primer nivell consisteix en representar 

diferents elements que poden aparèixer en un diagrama de classes, és a dir, classes 

interfícies, notes, paquets, amb algunes relacions simples entre ells, sense etiquetes o 

multiplicitats, ni relacions complexes o entre múltiples classes ni tampoc classes 
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associatives. Testem els diagrames de classes senzills, sense complicacions o relacions 

excessives i complexes, amb un volum d’elements i informació relativament petit. 

El segon nivell exigeix el 100% de la funcionalitat de l’eina, afegint al nivell anterior, 

associacions entre múltiples classes (n-àries), classes associació, multiplicitats i noms 

d’etiqueta a les diferents relacions. La complexitat i volum del diagrama de classes de l’UML 

és més alta que en el joc de proves anterior, augmentant la complexitat de les relacions i 

els elements implicats, així com el nombre d’elements del diagrama. 

Per ambdós nivells de complexitat generem el mateix diagrama a totes les eines triades de 

modelatge (amb alguna limitació inherent a l’eina), i exportem el model a XMI en les 

darreres especificacions permeses (UML2.1 y XMI 2.1). Així tindrem un total de vuit 

codificacions XMI, quatre amb un model més senzill i quatre amb el model complex. Al 

segon annex d’aquesta memòria, veiem els vuit diagrames UML generats per les diferents 

eines, mentre que als fitxers presentats conjuntament amb la memòria, trobem el codi XMI 

corresponent a cadascun d’aquests diagrames, on es podrà apreciar la diversitat 

esmentada en la codificació XMI.  

Juntament amb la representació gràfica del diagrama original que mostrarem amb 

cadascuna de les eines, presentem la imatge jpg generada per la nostra eina com a resultat 

de processar els fitxers XMI dels diagrames per comparar amb l’original. Podrem veure en 

els diferents exemples fins a quin punt arriba la diversitat XMI, on ens trobarem elements 

que ni tan sols es codifiquen en el document XML generat per l’eina de modelatge (com per 

exemples les notes que no es codifiquen en XMI), en aquests casos es perd aquesta 

informació (tot i que no és fonamental i per tant es compleixen les especificacions XMI). 

La darrera prova que fem, per verificar la qualitat de l’aplicació desenvolupada, és mostrar 

els diagrames de classes resultat de la importació creuada entre diferents eines de 

modelatge. En el quart annex podem veure com les pròpies eines no son capaces de 

interpretar correctament el XMI generat per una altra aplicació, perdent informació 

fonamental del model i fins i tot alguns elements del mateix. Aquest és un dels aspectes 

que la nostra aplicació millora respecte a les eines del mercat. 
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8 Conclusions 

Després de tot l’estudi realitzat, conjuntament a tot el procés de investigació i proves amb 

els llenguatges implicats en el projecte, a més del coneixement adquirit al llarg de la 

carrera i específicament a Compiladors, hem assolit els objectius establerts i hem anat més 

enllà, doncs tot i el risc assumit per treballar amb les darreres especificacions dels 

llenguatges, a més de la motivació addicional i l’esforç que representa, ens ha permès 

aprendre una mica més, tot aconseguint una eina de transformació molt més complerta, 

potent i innovadora del que pensàvem. 

Ens hem obert a l’aplicació del coneixement i de la teoria de compiladors més enllà de la 

construcció dels compiladors o fins i tot de la seva optimització, de l’anàlisi lèxic i semàntic 

o de les eines vistes i estudiades a les dues assignatures que composen la matèria de 

Compiladors. Hem vist com es pot estendre la visió que podíem tenir fins ara del mon de la 

compilació pura, amb l’aplicació global, conjunta i en diferents àmbits de tots els 

coneixements apresos. 

Partint d’aquesta premissa prèvia, podem dur a terme altres transformacions a partir de 

l’UML i el XMI, com ara generar HTML a partir del XMI, o fins i tot processar els XML en dos 

passos, donant format en un primer pas i fent la representació en un segon (com ja hem 

esmentat al capítol set), una filosofia de la que van sorgir les fulles d’estil XSL per separar 

les dades del format a les pàgines Web, o fins i tot encaminar-nos a la generació 

automàtica de codi a partir d’unes especificacions UML dins un XMI. Les possibilitats que 

s’obren són moltes, i poden treballar conjuntament per obtenir solucions encara millors. 

D’altra banda podem concloure que el XMI ha d’evolucionar per tancar opcions de cara a la 

codificació de l’UML, la diversitat de codi generat, tot ell complint les especificacions del 

XMI, dificulta el paper de les eines de modelatge i de possibles desenvolupaments sobre 

aquest llenguatge. Entenc que ha de ser un punt de millora de l’OMG a l’hora de presentar 

futures versions del XMI, en un treball conjunt amb els diferents proveïdors per a permetre 

realment una integració total entre les seves eines de modelatge. 

Relacionat amb el punt anterior, hem vist que hi ha eines que no compleixen estrictament 

les especificacions XMI. L’OMG estableix que no es poden incloure dades significatives i 

directament relacionades amb el model en elements de tipus Extensió (xmi:extension), 

però hi ha eines de modelatge que ho fan, el que provoca que en importar aquest XMI en 

una altra eina que no fa servir elements d’extensió, perdi les dades del model, com ara el 

tipus de dada d’un atribut o paràmetres d’una funció, entre d’altres. És evident que han 

d’evolucionar juntament amb el XMI per resoldre aquestes i d’altres ambigüitats. 
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9 Glossari 

Diagrama de Classes: Un dels més importants diagrames de l’UML que pertany al grup 

dels diagrames estructurals. Mostra les diferents classes d’objectes del sistema que 

modelem, així com les relacions entre elles i les interfícies que ofereixen. Es fan servir per 

descriure el modelatge conceptual del domini o el model detallat del disseny. 

Diagrama de Tombstone. Diagrames per representar els diferents elements que formen 

part d’un procés de compilació, entre els que tenim programes, compiladors, intèrprets i 

màquines. 

Diagrames UML: Eina fonamental de l’UML que fem servir per modelar un sistema i que 

representen els diferents objectes del mateix. Es poden dividir en dos grans grups, 

diagrames d’estructura i de comportament. Als primers trobem els diagrames de classes, 

components, objectes, paquets, composició d’estructures i desplegament. Al segon grup els 

de casos d’ús, d’activitats, d’estats i el subgrup de interaccions amb els diagrames de 

seqüència, vista de interacció, comunicacions i temps. 

Eina de modelatge. Eina de tipus CASE (Computer Aided Software Engineering, en català 

Enginyeria de Programari Assistida per Ordinador) que permet crear un model UML de 

forma gràfica. En alguns casos poden importar i exportar el model a llenguatge XMI, com 

és el cas de les que hem fet servir al llarg del PFC. 

Eina de transformació. Aplicació desenvolupada en aquest projecte per traduir les 

especificacions UML d’un diagrama de classes contingut en un fitxer XMI a una imatge en 

format jpg, gif o png. 

Fitxer DOT. Fitxer d’instruccions en llenguatge DOT per codificar un diagrama. En el nostre 

cas resultat de la transformació del fitxer XMI inicial. 

Fitxer XMI. Fitxer en format XML que conté les especificacions UML d’un model dissenyat 

en aquest UML segons les regles definides per el XMI de l’OMG. En el nostre cas conté les 

dades d’un diagrama de classes. 

Imatge Resultant. Imatge en format jpg,gif o png generada a partir de la transformació 

del fitxer XMI inicial en llenguatge dot i posterior interpretació del fitxer .dot per l’eina 

Graphviz. 
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Llenguatge DOT: Llenguatge de instruccions que fa servir la eina Graphviz per 

representar diagrames i gràfics de diferents tipus. Les instruccions del llenguatge 

defineixen grafs, nodes, arestes entre nodes i atributs de propietats per tots tres elements. 

MOF. De l’anglès Meta Object Facility. especificació del metamodel definit per l'OMG com a 

entorn de treball per gestionar metadades i establir les bases sobre les que desenvolupar 

models i tecnologies derivades del metamodel, com ara UML, XMI, JMI, CWM, etc. 

OMG. De l’anglès Object Management Group. És un consorci dedicat al desenvolupament i 

manteniment de diferents estàndards de tecnologies orientades a objectes, com ara l’UML, 

el XMI, CORBA, etc. El formen tot un conjunt de companyies entre les que es troben HP, 

IBM, Sun Microsystems o Apple entre d’altres. 

Processador XSLT: Eina que ens permet aplicar el codi XSLT als fitxers d'entrada XML per 

obtenir un fitxer resultat, en el nostre cas un fitxer en llenguatge DOT. 

UML: De l’anglès Unified Modeling Language, és el llenguatge gràfic de modelatge més 

estès, que ens serveix per construir, especificar i descriure un sistema. La seva eina 

fonamental són els diagrames i en les darreres especificacions de l’OMG està format a 

partir del metallenguatge MOF. 

XMI: De l’anglès XML Metadata Interchange, és una especificació de l’OMG per l’intercanvi 

de metadades i de models basats en MOF, entre els que destaca l’UML basada en el XML. 

XML: De l’anglès eXtensible Markup Language, és un metallenguatge extensible 

d’etiquetes, desenvolupat pel W3C i procedent de l’adaptació i simplificació de l’SGML. 

XPath: De l’anglès XML Path Language, és una sintaxi no basada en XML, per accedir o fer 

referències a diferents parts d’un document XML. 

XSLT: De l’anglès Extensible Stylesheet Language Transformations, llenguatge que ens 

permet convertir documents XML en una altra sintaxi, com ara HTML, DOT, XML, etc. 
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11 Annex 1. Diagrames de Gannt del projecte 

 

Fig. 41 Gannt de planificació inicial 

 

Fig. 42 Gannt de correcció de la planificació 
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12 Annex 2. Diagrames UML de proves 

 
Fig. 43 Diagrama Simple amb BOUML 

 

Fig. 44 Diagrama Simple amb Visual Paradigm 
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Fig. 45 Diagrama Simple amb Entreprise Architect 

 
 

Fig. 46 Diagrama Simple amb UModel 
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Fig. 47 Diagrama estès amb BOUML 

 

Fig. 48 Diagrama estès amb Visual Paradigm 
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Fig. 49 Diagrama estès amb Enterprise Architect 

 

Fig. 50 Diagrama estès amb UModel 
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13 Annex 3. Imatges resultants dels diagrames de 

proves 

A continuació veiem les imatges generades per la nostra eina a partir dels fitxers XMI 

generats amb els diagrames de proves de l’annex anterior: 

 

Fig. 51 Imatge generada del diagrama simple del BOUML 

 

Fig. 52 Imatge generada del diagrama simple del Visual Paradigm 
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Fig. 53 Imatge generada del diagrama simple de l’Entreprise Architect 

 

Fig. 54 Imatge generada del diagrama simple de l’UModel 



Pàg. 82 de 86 

 

Fig. 55 Imatge generada del diagrama estès del BOUML 
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Fig. 56 Imatge generada del diagrama estès del Visual Paradigm 

 

Fig. 57 Imatge generada del diagrama estès de l’Entreprise Architect 
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Fig. 58 Imatge generada del diagrama estès de l’UModel 
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14 Annex 4. Creuament XMI entre eines de 

modelatge. Diagrames resultants 

En aquest annex veiem tres exemples del diagrama resultat d’importar el XMI generat per 

una eina diferent a la que exporta el diagrama, podem veure diferents pèrdues de 

informació així com interpretacions incorrectes de les dades del model original. 

El primer exemple consisteix en mostrar el diagrama simple de Visual Paradigm mostrat a 

l’annex dos, un cop importat el XMI per la eina BOUML. Veiem una interpretació de dades 

incorrecta, no és capaç de importar el paquet Administració i es perd tota la informació de 

tipus dels atributs i de les operacions, a més dels paràmetres d’aquestes. 

 

Fig. 59 Importació del XMI del diagrama simple del Visual Paradigm al BOUML 

Al segon exemple veiem el mateix diagrama simple, però en aquest cas el fitxer XMI ha 

estat generat per l’Enterprise Architect i la importació feta per l’UModel. Veiem que no 

només es perd tota la informació dels tipus de dades, sinó que també es perden les 

operacions de les classes. 
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Fig. 60 Importació del XMI del diagrama simple de l’Enterprise Architect a l’UModel 

El darrer exemple, té com a eina generadora del XMI el BOUML, mentre que la importació 

del mateix la fa l’Enterprise Architect. Tot i que sembla que aquesta és una bona 

importació, canvia els tipus de dades de tots els atributs i perd els tipus de retorn de les 

operacions, posant el tipus per defecte de l’eina (int), a més de fer interpretacions 

incorrectes de l’agregació del model. 

 

Fig. 61 Importació del XMI del diagrama simple del BOUML a l’Enterprise Architect 


