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Àrea del T.F.C.:  Java Platform, Enterprise Edition 'J2EE'  

Resum:
El proyecte de La Botigueta de Vinils és una web realitzada segons el 

paradigma de J2EE. Aquest projecte ha de servir com eina d'una hipotética 
botiga de venda de vinils de segona mà i/o nous.

Els visitants i usuaris del web poden consultar els vinils que estan en venda i 
veure informació associada sobre l'autor, la portada del vinil, etcètera. Aquests 
usuaris podran registrar-se al web i adquirir els vinils, ja sigui directament des 
de el web, o reservar-los, passant a recullir-los i pagar per la própia botiga.

Aquests  també  podran  consultar  les  seves  comandes  anteriors,  realitzar 
recerques, consultar informació sobre artistes i àlbums, sobre la pròpia botiga, 
registrar-se, modificació de paraula de pas,...

Així mateix el present projecte també serveix per poder administrar la venda i 
recollida dels dels vinils  de la botiga. Per una banda és podrà consultar  la 
informació de les compres i en cas de necessitat poder anul·lar alguna compra 
realitzada al web.

Per l'altra banda el venedor també podrà executar les reserves quan un client 
passi a pagar i recollir els vinils d'una comanda, o en el seu defecte anular-la 
en diversos supósits.

El portal també permet al administrador mantenir a la base de dades totes les 
informacions dels artistes, álbums, als que cada vinil pertany. Aixì mateix cada 
vinil  disposa  de  la  seva  informació  específica  sobre  el  seu  estat,  versió, 
etcètera

Finalment  indicar  que  la  construcció  de  l'aplicació  s'ha  realitzat  mitjançant 
l'arquitectura J2EE i  les  seves  especificacions com detallarem en posteriors 
apartats de la present memòria.

3 Resum

Paraules Clau Projecte

Java 2 Plataform Enterprise J2EE Spring Web Hibernate JavaServerFaces
Model Vista Controlador ICEfaces MySQL
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Llicència de l'aplicació: Llicència Pública General de GNU.

(Llicència GPL ) 
Pot copiar i distribuir el Programa (o un treball basat en  ell, segons s'especifica en l'apartat 2, com  
a codi objecte o en format executable segons els termes dels apartats 1 i 2, suposat que a més 
compleixi una de les següents condicions

1. Acompanyar-lo amb el codi font complet corresponent, en format electrònic, que ha de 
ser  distribuït  segons  s'especifica  en  els  apartats  1  i  2  d'aquesta  Llicència  en  un  medi  
habitualment utilitzat per a l'intercanvi de programes, o

2.  Acompanyar-lo  amb  una  oferta  per  escrit,  vàlida  durant  almenys  tres  anys,  de  
proporcionar a qualsevol tercera part una còpia completa en format electrònic del codi font 
corresponent, a un cost no major que el de realitzar físicament la distribució del font, que 
serà distribuït sota les condicions descrites en els apartats 1 i  2 anteriors,  en un medi  
habitualment utilitzat per a l'intercanvi de programes, o

3.  Acompanyar-lo  amb  la  informació  que  vas  rebre  oferint  distribuir  el  codi  font  
corresponent. (Aquesta opció es permet només per a distribució no comercial i només si  
vostè va rebre el programa com a codi objecte o en format executable amb tal oferta,  
d'acord amb l'apartat 2 anterior).
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Memòria5  Cos de la memòria 5.1 Introducció 

5.1.1 Justificació
La decisió d'emprendre un projecte ambiciós com és la de l'elecció de 

l'àrea de TFC de J2EE va ser en gran part motivada per la grata experiència de 
l'assignatura  Tecnologia  de  Desenvolupament  del  Programari  (així  com 
Programació Orientada al Objecte). 

Aquesta assignatura va exigir una càrrega de treball molt elevada i d'un esforç 
en adquisició de nou coneixents elevat. Però al final de la mateixa i fruit de la 
pròpia dificultat vaig aconseguir adquirir nous coneixements i una important 
millora en la meva capacitat de desenvolupar programari.

Per  altra  banda,  quan la decisió  de J2EE ja  estava pressa vaig valorar  les 
diferents  alternatives  de  projectes  suggerits.  La  meva  idea  original  era 
desenvolupar  un  programari  per  la  meva  “biblioteca  musical”  de  vinils,  i 
d'aquesta manera donar-li una visió més personal.

Finalment  la  idea  de  construir  un  programari  per  una  botiga  de  vinils  va 
guanyar  a  la  de  la  biblioteca  perquè  la  botiga  virtual  incorpora  una  serie 
d'actors  (compradors  i  venedors)  i  de  processos  molt  més  orientats  als 
objectius del TFC J2EE.

El punt de partida del projecte era aquesta idea anterior, sense cap experiència 
prèvia  en  l'elaboració  d'un  programari  de  botiga  virtual.  Per  altra  banda 
tampoc  és  disposa  de  cap  experiència  professional  en  l'elaboració  de 
programari per estar la meva carrera professional orientada en altres sectors.

Per finalitzar comentar que l'elecció del projecte, un cop finalitzat aquest, la 
valoro com encertada tot i que cal dir que l'esforç i temps dedicat ha estat 
major  del  previst.  No  només  per  l'arquitectura  J2EE,  o  per  fer  funcionar 
correctament el flux de les dades amb la base de dades i la vista han estat un 
repte,  altres  aspectes  com  l'ús  de  frameworks  també  han  estat  una 
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experiència. 
El resultat final no és l'aplicació en si mateixa, sinó l'adquisició del valor de 
l'arquitectura  J2EE,  que  un  cop  construïda  i  en  funcionament  esdevé  molt 
estable i gens problemàtica, i la que s'intueix (estem davant un projecte amb 
un volum de dades petit) un potencial important per la estabilitat demostrada 
durant les proves realitzades.  

5.1.1.1 Definició del programari
 La Botigueta de Vinils és una botiga virtual destinada a la venda de discs 

musicals en suport físic de vinil. 

El  programari  està  orientat  a  la  venda de vinils  de  segona mà mitjançant 
Internet i està dissenyat i construït per satisfer les necessitats de venda de una 
petita botiga.

La botiga virtual donarà sortida al catàleg de productes musicals de segona mà 
(o nou si  escau) de la botiga física,  facilitant les vendes al  propietari  i  les 
compres als internautes. 

En  conseqüència  el  programari  que  desenvoluparà  el  present  treball  fi  de 
carrera haurà de satisfer les necessitats de venda i control de l'inventari de 
discos de la botiga destinat a la venda on-line.

5.1.1.2 Motivació del projecte
El  propietari  de  la  botiga  física  especialitzada  en  venda  de  vinils  de 

segona mà disposa d'un ampli catàleg de vinils. Malauradament, la ubicació de 
la botiga en un barri del extraradi de la capital fa que el nombre de clients sigui 
reduït a pesar de disposar d'un inventari interessant pels col·leccionistes.

Aquest  fet  genera  la  necessitat  de  donar  sortida  al  seu  estoc  musical 
mitjançant  un  altre  canal  de  comunicació,  Internet.  Per  aquesta  raó,  és 
desenvolupa el present lloc web per tal de que els clients de la botiga pugin 
anar consultant el ampli catàleg disponible.

Por suposat, aquests clients podran adquirir o reservar(1) els discos vinils a la 
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botiga i rebre'ls  a casa seva mitjançant els serveis de missatgeria de la pròpia 
botiga. 

Els processos de venda o reserva generaran una interacció amb el control del 
magatzem de la botiga física, és dir, controlarem l'estoc disponible de la botiga 
física.

D'aquesta manera i mitjançant el programari La Botigueta de Vinils satisfarem 
la  necessitat  del  propietari  de  la  botiga,  vendre  vinils  de  manera  senzilla 
mitjançant la pàgina web La Botigueta de Vinils.

5.1.2 Els objectius
Aquest Treball de Fi de Carrera te com objectiu la de formar i educar al 

desenvolupador de l'aplicació en l'arquitectura distribuïda J2EE i en l'ús dels 
diferents  frameworks necessaris  per  aconseguir  els  objectius  proposats  a 
l'origen.

Així mateix també és objectiu l'aplicació de coneixents en el disseny i ús de la 
base de dades relacional de l'aplicació  'dbvinls.sql' o de l'aplicació del model-
vista-controlador. Un altre objectiu clar al desenvolupar el present programari 
és la de desenvolupar una aplicació empresarial dissenyada per Internet.

En aquest sentit cal destacar que cada cop més les aplicacions tendeixen a 
usar  la  web  com interfície  de  comunicació  amb els  usuaris  i/o  clients.  En 
aquest sentit destacar que s'ha verificat, ja en les fases de proves finals, que la 
nostra aplicació funciona correctament en navegadors (browsers) com Google 
Chrome o Mozilla FireFox, fruit del entorn de elaboració de l'aplicació.

Els objectius del present projecte son doncs formar i capacitar al responsalbe 
del projecte en la tecnologia Java distribuïda J2EE per empreses, ja que J2EE 
ha esdevingut ja en un estàndard per les empreses alhora de desenvolupar 
aplicacions.

És vital no oblidar d'altres objectius, tal i com veurem en posteriors apartats, 
la  importància  de  les  fases  d'anàlisis  i  disseny,  conjuntament  amb  la 
planificació  del  projecte  resulten  fonamentals  per  aconseguir  els  objectius 
determinats segons els requeriments de projecte.
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El present programari de La Botigueta de Vinils està encaminat a satisfer unes 
necessitats bàsiques del propietari del negoci. En aquest sentit anomenarem a 
continuació, i sense aprofundir en detalls tècnics o especificatius, quin son els 
objectius de la nostra aplicació.

5.1.2.1 En vers els usuaris
• Posar a disposició de tota la comunitat d'Internautes l'accés a la consulta 

dels discos que estan en venda a la botiga digital.

• Permetre  a  aquells  usuaris  que  ho  desitgin  realitzar  compres  digitals 
mitjançant  la  nostra  pàgina  i  que  d'aquesta  manera  adquireixin  els 
nostres productes.

• Permetre als usuaris el registre a La Botigueta de Vinils. El està registrat 
és requisit indispensable per la compra dels nostres productes.

• Emmagatzemar  de  forma  segura  les  dades  dels  usuaris  registrats  al 
nostre portal, aixi com la pròpia derivada de les seves compres.

• Garantir l'accés segur i  estable als usuaris registrats amb la seu nom 
d'usuari i paraula de pas corresponents.

• Oferir la la possibilitat de consultes dels discos que estan a la venda al 
nostre portal, ja siguin usuaris registrats o visitants.

5.1.2.2 En vers al propietari
• El nostre programari te com objectiu la de permetre i afavorir una venda 

atractiva dels vinils al portal web de la botiga.

• Permetre l'actualització de la base de dades en relació a la venda i l'estoc 
dels vinils disponible.

• Accés dedicat per a les tasques pròpies de les  necessitats del venedor (o 
administrador).

• Manteniment de la informació dels artistes, àlbums i vinils que és volen 

                                       Treball fí de carrera - J2EE                                  Pàgina 10 de 60



La Botigueta de Vinils
Memòria

posar o estan a la venda al portal de La Botigueta de Vinils.

• Realització de consultes respecte a les compres i reserves realitzades.

• Permetre l'edició/anulació de comandes d'ambos tipus realitzades pels 
clients de la botiga.

5.1.2.3 En vers la qualitat 
El present projecte ha estat emmarcat dins unes fites molt ajustades, i 

amb petits marges de variació respecte a la planificació inicial. Aquest fet ha 
implicat, per part del desenvolupador del projecte, una corba d'aprenentatge 
pronunciadament elevada.

Els  temps  i  les  fites  marcades  al  present  projecte  en  vers  la  consulta  de 
literatura i formació han resultat de gran rellevància. D'aquesta manera s'ha 
intentat  d'evitar  possibles  disminucions  de  qualitat  i/o  funcionalitats  a  la 
aplicació final resultant. 

Aspectes que determinen que hem assolit els objectius amb qualitat son els 
que  a  continuació  s'enumeren,  sense  oblidar  aquells  que  el  consultor  del 
projecte ha afegit i conduït durant el transcurs del present projecte:

• Ser un programari estable en el seu funcionament intern.

• Ser  un  programari  usable  i  accessible,  independent  del  grau  de 
coneixement de les tecnologies informàtiques dels usuaris finals. 

• Acomplir i assolir els objectius inicials del projecte.

• Gestionar eficientment la base de dades relacional de la botiga.

• Gestionar els clients de la botiga.

• Gestionar les compres/reserves de la botiga.

• Respectar  i  acomplir  els  fonaments  de  la  programació  orientada  al 
objecte i de la estructura de la informació.

• Utilitzar  els  coneixements  de  les  tecnologies  de  desenvolupament  de 
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programari.5.1.3 Enfocament i mètode seguit.
El mètode seguit durant el procés de desenvolupament ha pres com a 

base el cicle de vida iteratiu i creixent, una evolució del model en cascada. 
Primerament és va realitzar una fase prèvia de definició d'objectius pel TFC 
J2EE, és dir, com havia de ser a grans trets la aplicació final.

Quines necessitats bàsiques pels usuaris i administrador havia de acomplir el 
nostre  programari  i,  per  altra  banda,  com  volíem  aconseguir  aquests 
requeriments, amb quines tecnologies.

Aquesta primera fase també va incloure la periodificació de les diferents fases 
de treballs, grans fites del projectes i altres marques importants per verificar 
que el projecte anava assolint els objectius i les dates imposades.

Posteriorment és va realitza la fase d'anàlisis del projecte, es van estudiar i 
elaborar els casos d'usos principals del l'aplicació o aquells que per la seva 
dificultat  compressora  requerien  un  estudi  més  en  profunditat,  i  és  va 
aprofundir en els actors del sistema.

Seguidament a la fase de disseny és van establir aquelles especificacions o 
requeriments necessaris per assolir l'èxit del programari i és can determinar 
les solucions tecnològiques que s'utilitzarien alhora de construir l'arquitectura 
del programari.

En aquesta fase de disseny vam enunciar  les  capes de negoci,  l'ús  de les 
diferents  tecnologies,  així  com  frameworks,  diagrames  de  entitat-relació, 
definició de la base de dades relacional, etcètera

Tot seguit, tot i que ja s'havia iniciat la construcció de l'arquitectura, és va 
iniciar  la  fase de implementació del  programari.  Aquesta fase,  la  de major 
dedicació en hores del present projecte ha inclòs la implementació per iteració 
de diferents funcionalitats.

És dir, com exemple, primerament és va realitzar la iteració de login al sistema 
d'usuaris. Aquesta ens va permetre establir i valorar el correctament el flux de 
dades des de la vista de l'aplicació fins arribar a la base de dades i el flux de 
retorn al la vista. 
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D'aquesta manera ens aprofitem de les avantatges del cicle de vida iteratiu e 
incremental. Veiem a continuació una imatge que ajuda a entendre millor el 
cicle de vida del programari emprat per l'elaboració de La Botigueta de Vinils:

Imatge extreta de http://introingsw.wiki-site.com/

Finalment s'han realitzar les proves que permeten realitzar les verificacions de 
funcionament  general  de  l'aplicació  i  així  detectar  possibles  errades  o 
problemes no vistos durant el control global del projecte.
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5.1.4 Planificació Projecte
A  continuació  detallem  els  punts  del  Pla  de  Treball  del  projecte  La 

Botigueta de Vinils. Bàsicament és tracta de la mateixa informació disponible al 
diagrama de Gant de la planificació del projecte.

5.1.4.1 Plantejament Projecte
• Determinació tipus projecte: quin projecte desenvoluparem.

• Idea de projecte: la motivació i la idea de projecte.

• Definició del projecte: determinar l'abast del projecte.

• Presentació proposta projecte: presentar estat actual del projecte 
al coordinador.

• Pla de Treball: elaborar diagrama de Gant del projecte.

• Creació  plantilles:  creació  de  plantilles  homogènies  per  la 
presentació dels documents del projecte.

• Establiment d'objectius del  projecte: objectius bàsics (no tècnics 
del projecte).

• Selecció  de  tecnologies  bàsiques:  quines  tecnologies  de 
desenvolupament farem servir.

• Planificar els períodes de treball durant el projecte, vacances, caps 
de setmana de treball,...

• Altres aspectes plantejament projecte.

• Entorn  Desenvolupament  Projecte:  preparar  el  maquinari  i 
programaris per la correcta execució dels programes necessaris per 
la realització del projecte.

• Instal·lació/verificació programaris ofimàtics.
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• Creació  estructura directoris:  objectiu mantenir  la  informació  de 
projecte localitzada i organitzada.

• Instal·lació de MS Project: diagrames de Gant.

• Instal·lació de MS Visio: diagrames i algoritmes.

• Instal·lació de programari de desenvolupament, varis.

• Instal·lació entorn Java.

• Consulta literatura gestor BBDD.

• Proves bàsiques de funcionament.

• Elaboració document de síntesis de la PAC 1.

• Presentació de la PAC 1 al coordinador.

5.1.4.2 Anàlisis funcional i el disseny tècnic del projecte.
• Consultes de literatura tècnica diversa (cal destacar la forta corba 

d'aprenentatge per l'ús de la nova tecnologia J2EE).

• Spring Framework: literatura, aprenentatge i consultes.

• J2EE: literatura, aprenentatge i consultes.

• BBDD Relacionals,  consultes  i  MySQL:  literatura,  aprenentatge i 
consultes.

• Altres tecnologies: literatura, aprenentatge i consultes.

• Posta en marxa del  IDE Netbeans i  les  proves  corresponent  de 
funcionament.

• Posta en marxa i proves del servidor d'aplicacions.

• Proves de visualització bàsiques (GUI) & altres frameworks.
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• Proves  de desenvolupament  senzilles  de  funcionament  entre  els 
diferents frameworks, el servidor d'aplicacions, GUI, ...

• Altres  proves/solució  errors  entorn  de  desenvolupament  (inclou 
BBDD)

• Definició i concreció del projecte:
• Funcionalitats principals de l'aplicació.
• Especificació més detallada de les funcionalitats.

• Presentació del estat actual del projecte: presentar estat actual del 
projecte al coordinador.

• La fase d'anàlisi del programari:
• Els actors
• Els casos d'ús

• La fase de disseny de l'aplicació:
• Els prototipus de pantalles, la GUI.
• Disseny relacional de la BBDD
• Diagrames de les classes principals de l'aplicació.
• Diagrama de l'arquitectura (dels components principals).

• Elaboració document de síntesis de la PAC 2.

• Presentació de la PAC 2 al coordinador.

5.1.4.3 La fase Implementació del codi.
• Construcció de la base de la aplicació senzilla que permeti observar 

el funcionament correcta dels diferents mòduls que formen part del 
projecte J2EE.

• Iteració  de  desenvolupament  1:  Login  d'un  usuari  registrat 
prèviament a la BBDD.

• Iteració  de  desenvolupament  2:  Alta  de  un  nou  usuari,  amb 
validació de la seva paraula de pas. Altre opció d'iteració 2 podria 
ser l'alta d'un nou àlbum.
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• Comunicació  al  consultor  dels  avanços  de  la  implementació  del 
codi.

• Iteració de desenvolupament 3: GUI, usabilitat, visualització estat 
connexió. Proves de visualització dels vinils en venda.

• Iteració  de  desenvolupament  4:  desenvolupament  de  l'aplicació 
segons els requeriments de la fases prèvies. Aquesta seria la fase 
d'implementació  del  codi  principal  del  projecte,  intercomunicació 
total entre mòduls, la gestió de la BBDD, usuaris;

• Implementació detallada de la visualització dels vinils.
• Implementació  de  la  recerca  de  vinils  (per  categories 

d'autors,  d'àlbums)  (per  recerca  directa,  pendent 
valoració)

• Implementació de la compra de vinils (afegir a la llista de 
compra) i de reserva de vinils (pendent valoració).

• Qui som, on estem, ajuda,…

• Comunicació  al  consultor  dels  avanços  de  la  implementació  del 
codi.

• Proves  de  funcionament:  jocs  de  proves  de  funcionament  de 
l'aplicació.

• Enviament del codi del projecte al consultor [PAC 3].

5.1.4.4 Memòria i Presentació del Projecte.
• Repàs de la documentació d'entregues anteriors. Valoració del que 

s'ha d'incloure a la memòria final.

• Creació  i  presentació  document  final,  memòria  i  presentació  de 
diapositives digitals.

• Redactat detallat de la memòria.

• Presentació del estat actual de projecte al consultor.

                                       Treball fí de carrera - J2EE                                  Pàgina 17 de 60



La Botigueta de Vinils
Memòria

• Elaboració presentació en format digital.

• Preparació/repàs/enviament programari i docs finals.

• Presentació  i  entrega  final  del  projecte  La  Botigueta  de  Vinils, 
PAC FINAL. 

5.1.4.5 Diagrama de Gant 
A continuació mostrem el pla de treball en diagrama de Gant.
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5.1.5 Productes obtinguts
El  producte que ha esdevingut després de totes les fases ha esta La 

Botigueta de Vinils. Un programari web desenvolupat sota el paradigma del 
J2EE.

Altres  productes  que  formen  part  del  present  projecte  son  els  que  a 
continuació enunciem:

– El Web Application Archive, conegut com *.WAR. Que és l'arxiu JAR per 
distribuir la col·lecció JavaServer Pages i la resta de l'aplicació.

– El codi font de les classes de l'aplicació que s'han implementat.

– La documentació de les APIs en format HTML del codi font Java, conegut 
com JavaDoc.

– Els fitxers de creació de la base de dades de l'aplicació.

– Els fitxers de configuració utilitzats així com les llibreries necessàries per 
la correcta distribució del programari.

– Manual d'instal·lació.

5.1.6 Descripció dels propers capítols
En els propers capítols és facilita informació de les fases de anàlisis i 

disseny  de  la  aplicació.  En  ells  es  pot  observar  com  s'ha  analitzat  els 
requeriments necessaris i dissenyat l'aplicació.

Així mateix s'ha profunditza en les tecnologies emprades durant la construcció 
del programari La Botigueta de Vinils.

Per altra banda altres seccions de la documentació realitzada durant el projecta 
ha estat eliminada per no resultar important al estar el programari ja finalitzat. 
Com  som  els  prototipus  de  la  interfície  gràfica,  que  ja  es  pot  veure  en 
funcionament a la aplicació, o els requeriments funcionals que és van establir 
en fase primerenca al inici de projecte.
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5.2.1.1 Perfil d'usuari no registrat

 La  Botigueta  de  Vinils  permetrà  a  usuaris  no  registrats  i  a  usuaris 
registrats  que  no  hagin  realitzat  login interactuar  amb  el  web.  D'aquesta 
manera podran consultar els vinils que hi han disponibles. 

En aquest sentit el primer que veuran serà 'l'aparador' de discos de la botiga. 
Així  mateix  està  previst  una  sèrie  de  consultes  pre-establertes  per  tal  de 
facilitar la consulta de la biblioteca de vinils disponible. 

Els  usuaris  no  registrats  podran  navegar  per  consultar  els  vinils  en  venda 
(veuran també els vinils reservats) amb la intenció d'animar-los a registra-se 
al portal i aixi afavorir la venda de vinils.

Veiem  a  continuació  el  diagrama  dels  usuaris  no  registrats  o  sense  login 
realitzat:
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5.2.1.2 Perfil del usuari registrat 
 A continuació mostrem el diagrama per el perfil de cas d'ús del usuari 

registrat  e  identificat  correctament.  A  aquest  perfil  accedim  només  d'una 
correcta identificació mitjançant nom d'usuari i paraula de pas. 

Per evitar oblits en el nom d'usuari dels nostres clients la seva identificació 
com a usuari serà mitjançant una de les seves d'adreça de correu electrònic. 

El cas d'us del usuari registrat generalitza el cas d'ús dels usuaris no registrat, 
afegint la possibilitat de realitzar compres i/o reserves de vinils. 

Recordem de la primera fase del  present  projecte que els  vinils  és  podran 
comprar, enviament i pagament contra reemborsament, o reservar, reserva al 
portal web i recollida i pagament a la botiga física.

Veiem  el  diagrama  del  cas  d'us  per  el  perfil  d'usuari  registrat  amb  login 
realitzat:
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5.2.1.3     Perfil administrador (o venedor)
 A  continuació  mostrem el  diagrama de cas  d'ús  del  administrador  o 

venedor del La Botigueta de Vinils. Aquest cas d'ús generalitza el usos dels 
perfil  de usuari no registrat i usuari registrat (al següent apartat es mostra 
diagrama general).

L'administrador serà l'encarregat de anar afegint al catàleg de la botiga els 
nous vinils que afegeix a la venda. Així mateix, si alhora d'afegir un nou vinil a 
la venda no existeix l'àlbum aquest l'haurà de donar d'alta. Caldrà realitzar el 
mateix procediment en cas de que l'artista (o grup) no estigui donat d'alta a la 
nostra base de dades.

Altres funcionalitat serà la d'executar les reserves realitzades per els usuaris 
registrats si aquests passen per la botiga a pagar i recollir els vinils.

Altra funció serà la de cursar la retirada d'un disc de vinil  reservat que és 
retirat de la botiga per un usuari registrat. Veiem a continuació el diagrama 
corresponent:
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5.2.1.4 Diagrama de casos de l'aplicació
 Finalment annexem el diagrama amb el recull dels casos d'ús per als 

tres perfils d'interacció previstos per La Botigueta de Vinils.
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A  continuació  mostrem  els  casos  d'ús  principals  de  l'aplicació  de  La 
Botigueta  de  Vinils.  La  especificació  d'aquests  és  vital  per  la  fase 
d'implementació ja que son uns dels dipòsits principals dels requisits funcionals 
del disseny de l'aplicació. D'aquesta manera aconseguim tancar la funcionalitat 
i el disseny del nostre projecte.

5.2.2.1 Cas d'us Registre de usuari
Registre Usuari                                                                                            

Funcionalitat: la de permetre als nous usuaris donar-se d'alta a La Botigueta 
de Vinils.

Actor: Usuari no registrat.

Pre condició: que l'usuari disposi d'adreça de correu electrònic i d'adreça dins 
l'estat espanyol (el venedor de la botiga només ven a l'estat espanyol).

Post condició: que l'usuari quedi registrat al sistema i que el seu nom d'usuari i 
paraula de pas li permetin l'accés al portal web.

Flux  d'esdeveniments:  l'usuari  no  registrat  selecciona  l'opció  d'alta  de  nou 
usuari. Introdueix les dades obligatòries que lli son requerides. Quan l'usuari te 
les  dades  omplertes  i  selecciona  l'opció  de  enregistrar  les  seves  dades,  el 
sistema haurà de validar les dades. Si les dades son correctes, s'enregistrarà a 
la  base de dades  la  informació  de l'usuari.  Si  les  dades  no son correctes, 
s'informarà de les dades que son errònies i que impedeixen l'enregistrament 
del nou usuari.
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5.2.2.2 Cas d'us Login al portal web
Login al sistema                                                                                           

Funcionalitat: permetre només als usuaris registrats accedir a La Botigueta de 
Vinils, necessari per realitzar compres al portal.

Actor: Usuari registrat i Administrador.

Pre condició: que l'usuari o administrador recordi el seu nom d'usuari i la seva 
paraula de pas. Que l'usuari no tingui sessió ja oberta a La Botigueta de Vinils.

Post  condició:  que  l'usuari  o  administrador  pugin  accedir  a  les  opcions 
predeterminades al seu perfil  i  mantinguin una sessió oberta al servidor de 
l'aplicació.

Flux  d'esdeveniments:  L'usuari  seleccionarà  l'opció  de  inici  de  sessió, 
s'identifiqui  amb el seu nom d'usuari i paraula de pas. El sistema validarà que 
l'usuari i paraula de pas corresponent son correctes i obrirà sessió al servidor 
per aquest usuari o administrador. Si cap dels dos requeriments és erroni el 
sistema  avisarà  a  l'usuari  de  que  s'ha  produït  un  error,  però  no  farà  cap 
diferenciació d'error. És a dir, el sistema no dirà si l'error és al nom d'usuari o a 
la paraula de pas per qüestions de seguretat del sistema.
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5.2.2.3 Diagrama de seqüencia de Login al portal web
A continuació mostrem el diagrama de seqüencia per al cas d'us del Login al 
sistema. Aquest diagrama ens ajudarà comprendre les diferents interaccions 
en el temps dels objectes de l'aplicació. 

Els diagrames de seqüencia s'han de modelar per cadascun del casos d'us de 
les  aplicacions.  Tot  i  això,  al  present  projecte  s'ha  descartat  per  evitar 
sobrecàrrega de treball i només mostrem un parell d'exemples. Si durant la 
fase  d'implementació,  o  altres  raons,  fos  necessari  és  realitzaríem  els 
diagrames pertinents.
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5.2.2.4 Cas d'us Consultes: vinils en venda
Consultes de les vinils en venda                                                                    

Funcionalitat: la de permetre als usuaris saber quins son els vinils que hi han 
en venda. Recordem que l'àlbum és l'obra i el vinil és una unitat concreta del 
àlbum.

Actor: Usuari no registrat, Usuari registrat i Administrador.

Pre condició:  que els  usuaris  no estiguin realitzant  altres tasques al  portal 
incompatibles  amb la  consulta.  Que a la  base de dades  hi  hagin  vinils  en 
venda.

Post condició: que els usuaris pugin veure i consultar la informació del vinils.

Flux d'esdeveniments: al seleccionar l'usuari la consulta, el sistema mostrarà la 
informació dels vinils que hi han al portal.5.2.2.5 Cas d'us Recerca: per àlbum
Recerca de vinils per àlbum                                                                          

Funcionalitat:  la permetre als usuaris localitzar tots els vinils en venda d'un 
àlbum en concret.

Actor: Usuari no registrat, Usuari registrat i Administrador.

Pre condició:  que els  usuaris  no estiguin realitzant  altres tasques al  portal 
incompatibles amb la consulta.  Que a la base de dades existeixin vinils  en 
venda del àlbum en qüestió.

Post condició: que els usuaris pugin veure i consultar la informació dels vinils 
que existeixen en venda o reserva d'aquell àlbum en concret.

Flux  d'esdeveniments:  al  seleccionar  l'usuari  la  consulta,  aquest  haurà  de 
seleccionar  un  dels  àlbums  que  estan  donats  d'alta  a  la  base  de  dades  i 
posteriorment seleccionar l'opció de veure els vinils. El sistema mostrarà per 
pantalla tots els vinils en venda d'aquell àlbum en concret.
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5.2.2.6 Cas d'us Recerca: per artista
Recerca de vinils per artista                                                                          

Funcionalitat:  la permetre als usuaris localitzar tots els vinils en venda d'un 
artista en concret.

Actor: Usuari no registrat, Usuari registrat i Administrador.

Pre condició:  que els  usuaris  no estiguin realitzant  altres tasques al  portal 
incompatibles amb la consulta.  Que a la base de dades existeixin vinils  en 
venda del artista en qüestió.

Post condició: que els usuaris pugin veure i consultar la informació dels vinils 
que existeixen en venda o reserva d'aquell artista o grup en concret.

Flux  d'esdeveniments:  al  seleccionar  l'usuari  la  consulta,  aquest  haurà  de 
seleccionar  un  dels  artistes  que  estan  donats  d'alta  a  la  base  de  dades  i 
posteriorment seleccionar l'opció de veure els vinils. El sistema mostrarà per 
pantalla tots els vinils en venda d'aquell artista o grup en concret.5.2.2.7 Cas d'us 'Aparador'
Aparador de La Botigueta de Vinils                                                                

Funcionalitat: la de visualitzar a la pàgina principal del portal 4 discos de vinils 
en venda al portal. Així mateix s'haurà de poder llegir la informació associada a 
aquests vinils.

Actor: Usuari no registrat, Usuari registrat i Administrador.

Pre  condició:  que  l'usuari  no  estigui  realitzant  altres  tasques  al  portal 
incompatibles amb la visualització del aparador.

Post condició: que l'usuari pugi veure i consultar la informació de 4 vinils que 
estiguin en venda a la web.
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Flux d'esdeveniments:  L'usuari  quan accedeixi  a  la  nostra  pàgina haurà de 
poder visualitzar els  4 vinils  que per defecte mostri  la web. L'usuari  podrà 
consultar la informació associada al vinil.5.2.2.8 Cas d'us Afegir vinil
Afegir un vinil a la cistella                                                                             

Funcionalitat:  la de afegir un vinil a la cistella, amb la finalitat de compar o 
reservar un vinil. 

Actor: Usuari registrat (i Administrador per herència).

Pre condició: que l'usuari registrat o administrador no estiguin realitzant altres 
tasques al portal incompatibles amb la visualització de vinils i hagin realitzar 
login correctament. Que la cistella no arribi al seu límit de capacitat (si és que 
te  límit  per  qüestions  d'implementació  i/o  visualització)  i  que  els  disc  que 
vulgui  afegir  estigui  a la  venda (no discos venut o reservats  en comandes 
realitzades).

Post condició: que la cistella contingui els vinils que ha estat afegits durant la 
sessió en curs del usuari registrat/administrador.

Flux d'esdeveniments: L'usuari durant la navegació a La Botigueta de Vinils, al 
veure un vinil del seu interès podrà seleccionar-lo i enviar-lo a la cistella. De 
cara a futures versions s'exploraran les possibilitats del  framework ICEfaces 
per tal  d'utilitzar la tecnologia Drag & Drop, i  si  millora l'experiència de la 
navegabilitat del portal s'emprarà.

5.2.2.9 Cas d'us Esborrar vinil
Esborrar un vinil de la cistella                                                                       

Funcionalitat:  la  d'esborrar  un  vinil  de  la  cistella,  amb  la  finalitat  de  no 
compar-lo o reservar-lo. 

Actor: Usuari registrat (i Administrador per herència).
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Pre condició: que l'usuari registrat o administrador no estiguin realitzant altres 
tasques  al  portal  incompatibles  amb  la  visualització  de  la  cistella  i  hagin 
realitzar login correctament. Que la cistella no estigui buida.

Post  condició:  que  la  cistella  contingui  tots  els  vinils  a  excepció  d'aquell 
seleccionat  prèviament  pel  seu  esborrar  de  la  cistella,  per  part  del  usuari 
registrat/administrador durant la seva sessió actual.

Flux d'esdeveniments: L'usuari durant la navegació a La Botigueta de Vinils, al 
accedir a la cistella, podrà seleccionar per esborrar qualsevol vinil del que no 
vulgui realitzar una comanda o reserva. 

5.2.2.10   Cas d'us 'Comprar'
Comprar vinils                                                                                             

Funcionalitat: la de realitzar una comanda a La Botiga de Vinils amb els vinils 
que l'usuari ha inclòs a la cistella. 

Actor: Usuari registrat (i Administrador per herència).

Pre condició: que l'usuari registrat o administrador no estiguin realitzant altres 
tasques  al  portal  incompatibles  amb  la  visualització  de  la  cistella  i  hagin 
realitzar login correctament. Que la cistella no estigui buida.

Post condició: que és realitzi una comanda i aquesta quedi registrada a la base 
de dades a: 

- per gestionar les comandes ->  [comanda.dbVinils, detall_comanda.dbVinils]
- per indicar que el vinil s'ha venut  -> [vinils.dbVinils]

Que la comanda inclogui el preu total dels vinils adquirits, que detall comanda 
inclogui els vinils de la comanda, que els vinils venuts actualitzin el seu estatus 
i data estatus.
 
Flux d'esdeveniments: L'usuari durant la navegació a La Botigueta de Vinils 
anirà afegint vinils a la cistella. Un cop desitgi adquirir el/s vinil/s seleccionarà 
l'opció de 'comprar'. 
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Un cop fet això, és donarà d'alta tota la comanda al sistema, és crearà el detall 
de la comanda,  i  s'actualitzaran els  vinils  que han estat  venuts en aquella 
comanda.

Les comandes seran enviades mitjançant servei de missatgeria de la botiga i 
serà el servei de missatgeria l'encarregat de cobrar l'import un cop faci entrega 
al client dels vinils.

Encara que no s'ha previst per a la fase d'implementació la possibilitat d'anular 
una comanda de compra, s'haurà de dissenyar la base de dades per gestionar 
aquesta possibilitat de millora futura de l'aplicació.

5.2.2.11    Cas d'us 'Reservar'
Reservar vinils                                                                                             

Funcionalitat:  la de realitzar una reserva a La Botiga de Vinils amb els vinils 
que l'usuari ha inclòs a la cistella. 

Actor: Usuari registrat (i Administrador per herència).

Pre condició: que l'usuari registrat o administrador no estiguin realitzant altres 
tasques  al  portal  incompatibles  amb  la  visualització  de  la  cistella  i  hagin 
realitzar login correctament. Que la cistella no estigui buida.

Post condició: que és realitzi una comanda i aquesta quedi registrada a la base 
de dades a: 

- per gestionar les comandes ->  [comanda.dbVinils, detall_comanda.dbVinils]
- per indicar que el vinil s'ha reservat  -> [vinils.dbVinils]

Que  la  comanda  inclogui  el  preu  total  dels  vinils  reservats,  que  el  detall 
comanda inclogui els vinils de la comanda, que els vinils reserats actualitzin el 
seu estatus i data estatus.
 
Flux d'esdeveniments: L'usuari durant la navegació a La Botigueta de Vinils 
anirà afegint vinils a la cistella. Un cop desitgi reservar el/s vinil/s seleccionarà 
l'opció de 'reserva'. 
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Un cop fet això, és donarà d'alta tota la comanda al sistema, és crearà el detall 
de la comanda, i s'actualitzaran els vinils que han estat reservats en aquella 
comanda (estatus i data reserva).

A partir d'aquest moment quan el venedor de la botiga (perfil administrador) 
seleccioni l'opció de 'Executar reserves' li apareixerà el llistat de comandes del 
tipus reserva, i d'aquestes aquelles que el seu estatus sigui pendent.  

5.2.2.12   Cas d'us 'Executar Reserva'
Executar reserves (Tancar reserva)                                                                

Funcionalitat:  la executar les reserves que vinils realitzades a La Botiga de 
Vinils. 

Actor: Administrador.

Pre condició: que l'usuari  registrat  o administrador tingui  una comanda del 
tipus reserva realitzada i passi per la botiga a recollir-la i a pagar-la. Que un 
venedor el pugi atendre i executar la reserva mitjançant el nostre programari.

Post condició: que al client se li donin els vinils reservats previ pagament a la 
botiga.

- per gestionar les comandes ->  [comanda.dbVinils, detall_comanda.dbVinils]
- per indicar que el vinil s'ha venut  -> [vinils.dbVinils]

Que és visualitzi la comanda (vinils, preu total, i nom client) i que l'estatus de 
la comanda passi a 'finalitzada', que l'estatus del  vinil  passi de 'reservat' a 
'venut'.
 
Flux d'esdeveniments: L'usuari, després d'haver realitzat una comanda a casa 
seva passa per la botiga a recollir-la i fer el pagament. 

Quan arriba a la botiga diu el seu nom (o número de comanda) i el venedor 
localitza la comanda al  nostre aplicatiu (i  passa a buscar el  seus discos al 
magatzem de la botiga). 

Després el venedor verifica el preu de venda global de la comanda i li cobra al 
client. A partir d'aquest moment el venedor el venedor executa la comanda i 
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així s'executa la venda a la base de dades, s'actualitza l'estatus del/s vinil/s i 
de la comanda (i el detall associat a la comanda).

5.2.2.13 Cas d'us Alta nou Artista
Alta nou artista                                                                                            

Funcionalitat: La de permetre al administrador (o venedor) donar d'alta a la 
base de dades un nou artista (o grup musical) i la seva informació associada.

Actor: Administrador

Pre condició: Que l'administrador hagi realitzat el login correctament i la seva 
sessió estigui oberta. Que l'artista no estigui donat d'alta a la base de dades.

Post condició: Que el nou artista quedi donat d'alta a la base de dades amb els 
camps d'informació obligatoris associats.

Flux d'esdeveniments: L'administrador selecciona l'opció d'alta de nou artista. 
Introdueix les dades obligatòries del artista. Quan l'administrador te les dades 
omplertes i  selecciona l'opció de enregistrar  les  dades el  sistema haurà de 
validar les dades. Si les dades son correctes, s'enregistrarà a la base de dades 
la  informació  del  artista.  Si  les  dades  no son correctes,  s'informarà de les 
dades que son errònies i que impedeixen l'enregistrament del nou artista.
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5.2.2.14  Diagrama de seqüencia de Alta nou Artista
A continuació mostrem un altre  diagrama de seqüencia que ens  ajudarà a 
entendre el flux de procés en el temps para una alta d'un artista. Tret de les 
diferències  derivades  de  la  necessitat  d'associar  un  àlbum a  un  artista,  el 
present  diagrama  també  ajuda  a  entendre  el  flux  del  procés  per  l'alta 
d'àlbums.
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5.2.3.1 Diagrama activitat 'Alta vinil'
Aquest diagrama especifica l'acció de donar d'alta un nou vinil per part 

de l'administrador (o venedor). Per aquells casos en que l'àlbum no existeixi en 
la base de dades caldrà sortir del procediment d'alta vinil i anar a donar d'alta 
l'àlbum.

Per l'activitat  d'alta  d'àlbum el  procediment és molt  similar,  i  tindrà com a 
requeriment que el artista existeixi. Si això no succeeix caldrà cursar un altra 
per nou artista.
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5.2.3.2 Diagrama activitat 'Afegir a cistella'
Ara presentem el diagrama de l'activitat que realitzaran els usuaris quan 

vulguin realitzar compres o reserves a La Botigueta de Vinils. 

Quan els usuaris registrats (o administradors) naveguen per la pàgina podran 
anant afegint a la cistella aquells vinils que més els hi agradin. En el moment 
que ells ho desitgin podran, o comprar els vinils (enviament al seu domicili 
contra-reemborsament),  o  be  reservar-los  per  passar  a  recollir-los  i  pagar 
directament per la botiga.
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5.2.3.3 Diagrama activitat 'Executar reserves'
Aquest procediment serà el que executarà el venedor (administrador) a 

la botiga quan un client passi a pagar i recollir per la botiga una reserva.

El venedor veurà les dades de la reserva, els vinils que ha d'entregar al client, 
el preu de venda, etcètera. En aquest punt, un client sempre és pot fer enrere, 
per aquesta raó el venedor podrà anular la comanda de reserva. 

Per les comandes serà molt similar. La diferència és que en lloc d'executar les 
reserves quan el client passa per la botiga, les comandes s'executaran quan el 
venedor rebi la confirmació de l'entrega de la comanda contra-reemborsament.
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Aquesta  aplicació  es  desenvolupa sota  el  paradigma  Java  2  Platform, 
Enterprise Edition conegut com J2EE, i implementat amb POJOS per la lògica 
del negoci i un client web per la interfície amb l'usuari.

A  continuació  explicarem  l'arquitectura  J2EE,  els  patrons  i  els  bastiments 
emprats en l'aplicació de La Botigueta de Vinils.5.2.4.1 Java 2 Plataform Enterprise Edition (J2EE)

La  plataforma  de  programació  J2EE  és  un  conjunt  d'especificacions 
obertes, amb arquitectura de N capes distribuïdes, especialment orientada per 
a la creació d'aplicacions empresarials.

El present projecte s'ha desenvolupat en J2EE cosa que ens permet simplificar 
la  implementació,  gràcies  a la encapsulació dels  components desplegats  en 
contenidors. Podem especificar un component com una unitat auto-continguda 
que precisa d'un contenidor per funcionar.

A continuació detallem la arquitectura multicapa emprada:

– Capa CLIENT  : aquesta és la capa dedicada a la interfície  i interacció 
amb l'usuari. En ella és realitzen les peticions de dades a l'usuari i, 
amb aquestes dades, és realitzen les peticions als components d'altres 
capes del programari (principalment a la capa WEB).

– Capa WEB  : s'executa en el costat servidor, Glassfish V2 en el nostre 
cas.  Serà  la  cap  encarregada  de  proporcionar  les  funcionalitats  al 
usuari de la navegació. És dir s'ocupa de la interacció entre l'usuari i 
la  capa  de  negoci.  La  comunicació  per  rebre  o  enviar  peticions 
utilitzarà el protocol HTTP.

– Capa de NEGOCI  : aquesta capa es troba al servidor i conté les regles 
o lògica del negoci. En ella és definiran els mètodes i atributs segons 
la lògica de l'aplicació. Aquests component seran els que habitualment 
accedeixin a la capa de dades.
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– Capa de DADES   (o EIS): en ella s'integren les base de dades i altres 
sistemes que no son propis de J2EE. És a dir és la capa encarregada 
de la comunicació amb altres sistemes externs.

5.2.4.2 Arquitectura de l'aplicació
Alhora de desenvolupar el present programari hem optat per aprofitar el 

patró de disseny anomenat Model-View-Controller, més conegut con MVC. 

Aquest  patró,  al  igual  que  la  resta,  ens  permet  aprofitar  un  model  ja 
consolidat,  àmpliament testat per la comunitat de programadors i del qual 
existeix àmplia literatura a les fonts de referència. 

Patró MVC: aquest patró és caracteritza per separar les dades de l'aplicació, la 
interfície d'usuari, i la lògica de control en tres components diferenciats. Això 
és així per tal de que la modificació en un d'ells tinguin la mínima repercussió 
sobre la resta de components.

– Model  : format per els components que controlen les dades que utilitza 
la aplicació i contenen la representació específica de la informació. En 
ell  és conté el nucli de la funcionalitat de l'aplicació i és correspon 
amb la lògica de l'aplicació, incloent les classes, drivers de connexió, 
persistència, llibreries, etcètera.

– View  : és la representació del model i està formada pels components 
de la interfície  amb l'usuari.  Per  aquesta raó,  la  vista,  pot obtenir 
informació  del  model,  però  sense  modificar-lo.  Exemple  de  la 
tecnologies emprades a la vista és el HTML.

– Controller  : serà la part del patró encarregada de donar resposta als 
esdeveniments normalment provocats per l'usuari. El controlador serà 
l'encarregat de processar les accions del usuari i d'executar els canvis 
corresponents en el model i la vista.
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A continuació mostrem dos models gràfics del funcionament del patró MVC:

Un altre patró  que utilitzarem al  present  projecte serà el  patró DAO, Data 
Access  Object  (objecte  d'accés  a  dades).  Utilitzarem  aquest  patró  per 
l'encapsulament de les dades en els accessos a la base de dades de l'aplicació.

D'aquesta manera el patró DAO permet una abstracció entre els objectes que 
accedeixen  a  les  dades  i  la  interfície  de  l'aplicació,  afavorint  un  accés 
transparent a les dades. D'aquesta manera les classes DAO implementaran la 
persistència en la base de dades utilitzada, MySQL, mitjançant Hibernate.

D'aquesta manera en un futur, la nostra aplicació i la nostra base de dades ´s 
podrien connectar a d'altres projectes de manera fàcil i efectiva. Això és així ja 
que els DAO son independents dels servidors d'aplicacions Java.
A més a més,  i  després  de amplies  consultes  a  les  fonts  d'informació,  he 
arribat  a  la  conclusió  que  presenten  unes  de  les  millors  pràctiques  de 
programació amb Java i JDBC.
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Finalment el  maneig d'excepcions que aportaran qualitat  a La Botigueta de 
Vinils és troba perfectament integrat amb els frameworks emprats.
  5.2.4.3 Spring Web MVC 2.5

Pel  desenvolupament  de  la  present  aplicació  s'ha  escollit  Spring 
Framework. Spring és un conjunt de llibreries a la carta que s'encarreguen de 
facilitar el desenvolupament d'aplicacions per la plataforma Java.

D'entre els seus potencials principals destaquem el seu contenidor d'inversió 
de  control  i  la  introducció  d'aspectes.  Així  mateix  també  cal  destacar  les 
plantilles per Hibernate i per JDBC, i sobretot perquè treballen entre si sense 
establir apenes dependència. 

A continuació mostrem gràfic extret de  http://www.developersbook.com que 
ens enumera els diferents mòduls de Spring:

El per què de l'elecció del Spring és l'alt nivell de suport que l'autor del present 
projecte ha trobat d'aquest Framework. L'amplia literatura existent a Internet i 
el recolzament de l'obra 'Spring' de Graig Walls (Anaya Multimèdia) han estat 
determinant en l'elecció.
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Altre raons son per exemple el poder configurar Spring per fer referència a les 
fonts  de  dades.  Així  mateix  utilitzarem  Hibernate  DAO  Support que  ens 
permetrà connectar un bean directament a la classe DAO, per així tenir accés a 
les dades.

El següent esquema ajuda a la compressió del anteriorment explicat:5.2.4.4 Hibernate 3.2.5.
Pel  present  projecte  s'ha  seleccionat  Hibernate com eina  de  'mapeig' 

entre la base de dades relacional  i els objectes de la nostra aplicació. En el 
nostre cas hem optat per  Hibernate3, ja que ens permet l'ús d'anotacions i 
evitar  així  els  arxius  de  'mapeig'  de  cada  taula,  simplificant  el 
desenvolupament.

L'amplia literatura existent i el recolzament de l'experiència de la comunitat de 
desenvolupadors  a  Internet  també  son  aspectes  que  inviten  a  l'elecció  de 
Hibernate3.5.2.4.5 JavaServer Faces 

JavaServer Faces és el  Framework per la capa de presentació del web. 
JSF  és  un  estàndard  senzill  i  molt  estès  a  la  comunitat  de  programadors. 
Aquest ens aporta una sèrie de components que son la base per construir la 
wev, com ara menús, pestanyes, barres de scroll, etcètera.
A més a més trobem a la nostra disposició implementacions comercials i de 
codi obert que permetem millorar les característiques gràfiques i d'interacció 
amb l'usuari.

Des  del  punt  de  vista  de  la  implementació,  JavaServer  Faces  ens  permet 
incorporar  plugins per poder desenvolupar pàgines .jsp de manera visual.5.2.4.6 Visual Web ICEfaces 1.8.

Aquest  framework ens permetrà estalviar  temps en el  disseny ja que 
disposa  d'una  àmplia  gama  de  components.  Està  previst  que  aquestes 
avantatges s'adaptin al disseny previst de La Botigueta de Vinils.

Entre  elles  cal  destacar  la  previsió  d'incloure  PanelSeries i  aprofitar  les 
característiques del  Drag and Drop de components que s'intentaran aprofitar 
per gestionar la cistella de la compra. 
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Altres característiques de millora de l'experiència en la navegació amb l'usuari 
final que ens permet ICEfaces és 'l'autocompletar', eina que també s'intentarà 
incorporar a la propera fase de desenvolupament.5.2.4.7 Integració dels frameworks

Tots els  frameworks anteriorment enumerats formen part del projecte. 
Cadascun d'ells disposa del seu arxiu de configuració segons la figura següent:

Així  mateix,  per  tenir  perfectament  independitzats  l'accés  a  les  dades,  els 
serveis  realitzen  crides  als  DAO  corresponents  per  realitzar  operacions  de 
lectura/escriptura a la base de dades.

Totes aquestes operacions és comuniquen mitjançant  interfícies,  classes del 
tipus  Java  Interface.  Al  present  projecte  evitarem que  les  pàgines  JSP  és 
comuniquin  directament  amb  els  beans,  ja  que  d'aquesta  manera 
independitzem la part de la vista (Model-View-Controller) del model de dades i 
lògica del negoci.5.2.5 Diagrama de classes

A continuació s'inclou l'esbos del diagrama de classes de l'aplicació:
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Si observem el  model estàtic anterior veiem que tenim relacions d’herència 
entre els diferents perfils d'actors amb l'aplicació. Usuaris no registrats, usuaris 
registrats i administrador mantenen una relació de herència entre ells.
El que farem és suprimir aquesta herència. Hem optat per l'opció de deixar una 
única classe amb els atributs comuns per els tres perfils d'usuaris de La Botiga 
de Vinils.

Però per poder gestionar els diferents rols d'actors serà necessari crear una 
altra  classe  i taula  a  la  base 
de  dades  per definir  el  perfil 
de  cadascun d'ells.  Ara  el 
diagrama  de classes  ens 
queda  de  la següent 
manera:
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Serà  a  partir  d'aquest  diagrama  de  classes  d'on  partirem  per  realitzar  el 
diagrama entitat-relació de l'aplicació (següent apartat) i desenvolupar la base 
de dades de l'aplicació.

5.2.6 Diagrama Entitat – Relació
A continuació mostrem el  diagrama entitat-relació de La Botigueta de 

Vinils.

                                       Treball fí de carrera - J2EE                                  Pàgina 46 de 60



La Botigueta de Vinils
Memòria

5.2.7 Creació de la base de dades
La present base de dades ha estat realitzada en MySQL Administrator. A 

continuació facilitem el script de creació de la base de dades, dbVinils.
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-- MySQL dump 10.13  Distrib 5.5.15, for Win32 (x86)
--
-- Host: localhost    Database: dbvinils
-- ------------------------------------------------------
-- Server version 5.5.15

/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8 */;
/*!40103 SET @OLD_TIME_ZONE=@@TIME_ZONE */;
/*!40103 SET TIME_ZONE='+00:00' */;
/*!40014 SET @OLD_UNIQUE_CHECKS=@@UNIQUE_CHECKS, UNIQUE_CHECKS=0 */;
/*!40014 SET @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS=@@FOREIGN_KEY_CHECKS, FOREIGN_KEY_CHECKS=0 */;
/*!40101 SET @OLD_SQL_MODE=@@SQL_MODE, SQL_MODE='NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO' */;
/*!40111 SET @OLD_SQL_NOTES=@@SQL_NOTES, SQL_NOTES=0 */;

--
-- Table structure for table `albums`
--

DROP TABLE IF EXISTS `albums`;
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */;
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */;
CREATE TABLE `albums` (
  `idAlbums` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `titol` varchar(45) NOT NULL,
  `anyalbum` date NOT NULL,
  `idartista` int(11) NOT NULL,
  `comentari` varchar(255) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`idAlbums`),
  KEY `artista_album` (`idartista`),
  KEY `FKABA64FE46BE9157B` (`idartista`),
  CONSTRAINT  `artista_album`  FOREIGN  KEY  (`idartista`)  REFERENCES  `artistes` 
(`idArtista`) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION,
  CONSTRAINT  `FKABA64FE46BE9157B`  FOREIGN  KEY  (`idartista`)  REFERENCES  `artistes` 
(`idArtista`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=22 DEFAULT CHARSET=latin1;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

--
-- Dumping data for table `albums`
--

--
-- Table structure for table `artistes`
--

DROP TABLE IF EXISTS `artistes`;
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */;
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */;
CREATE TABLE `artistes` (
  `idArtista` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
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  `nom` varchar(45) NOT NULL,
  `datanaixe` date DEFAULT NULL,
  `membres` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `descripcio` varchar(255) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`idArtista`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=39 DEFAULT CHARSET=latin1;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

--
-- Dumping data for table `artistes`
--

--
-- Table structure for table `ciutats`
--

DROP TABLE IF EXISTS `ciutats`;
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */;
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */;
CREATE TABLE `ciutats` (
  `id` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `nomCiutat` varchar(45) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=52 DEFAULT CHARSET=latin1;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

--
-- Dumping data for table `ciutats`
--

LOCK TABLES `ciutats` WRITE;
/*!40000 ALTER TABLE `ciutats` DISABLE KEYS */;
INSERT  INTO  `ciutats`  VALUES  (1,'Alava'),(2,'Albacete'),(3,'Alicante'),(4,'Almer a'),í
(5,'Asturias'),(6,'Avila'),(7,'Badajoz'),(8,'Barcelona'),(9,'Burgos'),(10,'Badajoz'),
(11,'C ceres'),(12,'C diz'),(13,'Cantabria'),(14,'Castell n'),(15,'Ciudad  Real'),á á ó
(16,'C rdoba'),(17,'A  Coru a'),(18,'Cuenca'),(19,'Girona'),(20,'Granada'),ó ñ
(21,'Guadalajara'),(22,'Guip zcoa'),(23,'Huelva'),(24,'Huesca'),(25,'Illes  Balears'),ú
(26,'Ja n'),(27,'Le n'),(28,'Lleida'),(29,'Lugo'),(30,'Madrid'),(31,'M laga'),é ó á
(32,'Murcia'),(33,'Nafarroa'),(34,'Ourense'),(35,'Palencia'),(36,'Las  Palmas'),
(37,'Pontevedra'),(38,'La  Rioja'),(39,'Salamanca'),(40,'Segovia'),(41,'Sevilla'),
(42,'Soria'),(43,'Tarragona'),(44,'Santa  Cruz  de  Tenerife'),(45,'Teruel'),
(46,'Toledo'),(47,'Valencia'),(48,'Valladolid'),(49,'Bizkaia'),(50,'Zamora'),
(51,'Zaragoza');
/*!40000 ALTER TABLE `ciutats` ENABLE KEYS */;
UNLOCK TABLES;

--
-- Table structure for table `comandavinils`
--

DROP TABLE IF EXISTS `comandavinils`;
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */;
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */;
CREATE TABLE `comandavinils` (
  `idComanda` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `idClient` int(11) NOT NULL,
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  `estatus_comanda` int(11) NOT NULL,
  `reserva` tinyint(1) NOT NULL,
  `preu` decimal(6,2) NOT NULL DEFAULT '0.00',
  `data` date NOT NULL,
  `costEnviament` decimal(3,2) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`idComanda`),
  KEY `FKABD6F3E0B6AA3831` (`idClient`),
  KEY `FKABD6F3E0659EBA1E` (`estatus_comanda`),
  CONSTRAINT  `FKABD6F3E0659EBA1E`  FOREIGN  KEY  (`estatus_comanda`)  REFERENCES 
`estatus_comanda` (`idEstatus_comanda`),
  CONSTRAINT  `FKABD6F3E0B6AA3831`  FOREIGN  KEY  (`idClient`)  REFERENCES  `usuaris` 
(`idUsuari`),
  CONSTRAINT `FK_comandavinils_client` FOREIGN KEY (`idClient`) REFERENCES `usuaris` 
(`idUsuari`),
  CONSTRAINT  `FK_comandavinils_estatus`  FOREIGN  KEY  (`estatus_comanda`)  REFERENCES 
`estatus_comanda` (`idEstatus_comanda`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=41 DEFAULT CHARSET=latin1;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

--
-- Dumping data for table `comandavinils`
--

--
-- Table structure for table `conservacio`
--

DROP TABLE IF EXISTS `conservacio`;
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */;
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */;
CREATE TABLE `conservacio` (
  `idConservat` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `estat` varchar(10) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`idConservat`) USING BTREE
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=5 DEFAULT CHARSET=latin1;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

--
-- Dumping data for table `conservacio`
--

LOCK TABLES `conservacio` WRITE;
/*!40000 ALTER TABLE `conservacio` DISABLE KEYS */;
INSERT INTO `conservacio` VALUES (1,'Nou'),(2,'Dolent'),(3,'Bo'),(4,'Excel lent');·
/*!40000 ALTER TABLE `conservacio` ENABLE KEYS */;
UNLOCK TABLES;

--
-- Table structure for table `detall_comanda`
--

DROP TABLE IF EXISTS `detall_comanda`;
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */;
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */;
CREATE TABLE `detall_comanda` (
  `idDetall_comanda` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
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  `idcomanda` int(11) NOT NULL,
  `idvinil` int(11) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`idDetall_comanda`),
  KEY `comanda` (`idcomanda`),
  KEY `vinil` (`idvinil`),
  KEY `FK9C85CBDA291C087F` (`idvinil`),
  KEY `FK9C85CBDAF6DDFA69` (`idcomanda`),
  CONSTRAINT  `comanda`  FOREIGN  KEY  (`idcomanda`)  REFERENCES  `comandavinils` 
(`idComanda`) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION,
  CONSTRAINT  `FK9C85CBDA291C087F`  FOREIGN  KEY  (`idvinil`)  REFERENCES  `vinils` 
(`idVinils`),
  CONSTRAINT `FK9C85CBDAF6DDFA69` FOREIGN KEY (`idcomanda`) REFERENCES `comandavinils` 
(`idComanda`),
  CONSTRAINT `vinil` FOREIGN KEY (`idvinil`) REFERENCES `vinils` (`idVinils`) ON DELETE 
NO ACTION ON UPDATE NO ACTION
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=62 DEFAULT CHARSET=latin1;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

--
-- Dumping data for table `detall_comanda`
--

--
-- Table structure for table `estatus`
--

DROP TABLE IF EXISTS `estatus`;
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */;
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */;
CREATE TABLE `estatus` (
  `idEstatus` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `estatus` varchar(11) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`idEstatus`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=6 DEFAULT CHARSET=latin1;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

--
-- Dumping data for table `estatus`
--

LOCK TABLES `estatus` WRITE;
/*!40000 ALTER TABLE `estatus` DISABLE KEYS */;
INSERT  INTO  `estatus`  VALUES  (1,'En  venda'),(2,'Reservat'),(3,'Venut'),(4,'Baixa'),
(5,'En curs');
/*!40000 ALTER TABLE `estatus` ENABLE KEYS */;
UNLOCK TABLES;

--
-- Table structure for table `estatus_comanda`
--

DROP TABLE IF EXISTS `estatus_comanda`;
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */;
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */;
CREATE TABLE `estatus_comanda` (
  `idEstatus_comanda` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
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  `estatus_comanda` varchar(10) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`idEstatus_comanda`),
  KEY `FK6500EAC3F1DDF5C1` (`idEstatus_comanda`),
  CONSTRAINT  `FK6500EAC3F1DDF5C1`  FOREIGN  KEY  (`idEstatus_comanda`)  REFERENCES 
`comandavinils` (`idComanda`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=5 DEFAULT CHARSET=latin1;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

--
-- Dumping data for table `estatus_comanda`
--

LOCK TABLES `estatus_comanda` WRITE;
/*!40000 ALTER TABLE `estatus_comanda` DISABLE KEYS */;
INSERT  INTO  `estatus_comanda`  VALUES  (1,'Tancada'),(2,'En  curs'),(3,'Reserva'),
(4,'Anul.lada');
/*!40000 ALTER TABLE `estatus_comanda` ENABLE KEYS */;
UNLOCK TABLES;

--
-- Table structure for table `perfils`
--

DROP TABLE IF EXISTS `perfils`;
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */;
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */;
CREATE TABLE `perfils` (
  `idPerfil` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `tipus` varchar(5) NOT NULL DEFAULT '',
  PRIMARY KEY (`idPerfil`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=3 DEFAULT CHARSET=latin1;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

--
-- Dumping data for table `perfils`
--

LOCK TABLES `perfils` WRITE;
/*!40000 ALTER TABLE `perfils` DISABLE KEYS */;
INSERT INTO `perfils` VALUES (1,'user'),(2,'admin');
/*!40000 ALTER TABLE `perfils` ENABLE KEYS */;
UNLOCK TABLES;

--
-- Table structure for table `usuaris`
--

DROP TABLE IF EXISTS `usuaris`;
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */;
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */;
CREATE TABLE `usuaris` (
  `idUsuari` int(10) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `nom` varchar(20) NOT NULL DEFAULT '',
  `cognom1` varchar(20) NOT NULL DEFAULT '',
  `cognom2` varchar(20) NOT NULL DEFAULT '',
  `adreca` varchar(45) NOT NULL DEFAULT '',
  `municipi` varchar(45) NOT NULL DEFAULT '',
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  `provincia` int(11) unsigned NOT NULL,
  `telefon` varchar(15) NOT NULL,
  `codipostal` varchar(10) NOT NULL DEFAULT '',
  `mail` varchar(45) NOT NULL DEFAULT '',
  `paraulapas` varchar(10) NOT NULL DEFAULT '',
  `perfil` int(11) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`idUsuari`),
  KEY `FKF814F332D875B701` (`provincia`),
  KEY `FKF814F33266A4FE4C` (`perfil`),
  CONSTRAINT  `FKF814F33266A4FE4C`  FOREIGN  KEY  (`perfil`)  REFERENCES  `perfils` 
(`idPerfil`),
  CONSTRAINT  `FKF814F332D875B701`  FOREIGN  KEY  (`provincia`)  REFERENCES  `ciutats` 
(`id`),
  CONSTRAINT  `FK_usuaris_perfil`  FOREIGN  KEY  (`perfil`)  REFERENCES  `perfils` 
(`idPerfil`),
  CONSTRAINT  `FK_usuaris_provincia`  FOREIGN  KEY  (`provincia`)  REFERENCES  `ciutats` 
(`id`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=3 DEFAULT CHARSET=latin1;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

--
-- Dumping data for table `usuaris`
--

LOCK TABLES `usuaris` WRITE;
/*!40000 ALTER TABLE `usuaris` DISABLE KEYS */;
INSERT  INTO  `usuaris`  VALUES  (1,'Francisco  Jose','Villar','Alvarez','Ctra  Esplugues, 
125  ENT','Cornella  de 
Llobregat',1,'933423022','08914','fvillara@hotmail.com','paco',2),
(2,'Pepe','Juan','Rodriguez','Diagonal,600','Barcelona',1,'654111111','08901','jjuanr@h
otmail.com','jjuanr',1);
/*!40000 ALTER TABLE `usuaris` ENABLE KEYS */;
UNLOCK TABLES;

--
-- Table structure for table `usuaris_comandavinils`
--

DROP TABLE IF EXISTS `usuaris_comandavinils`;
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */;
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */;
CREATE TABLE `usuaris_comandavinils` (
  `usuaris_idUsuari` int(11) NOT NULL,
  `comandavinilsCollection_idComanda` int(11) NOT NULL,
  UNIQUE KEY `comandavinilsCollection_idComanda` (`comandavinilsCollection_idComanda`),
  KEY `FK94EF399326533434` (`usuaris_idUsuari`),
  KEY `FK94EF39932A6FB9E8` (`comandavinilsCollection_idComanda`),
  CONSTRAINT `FK94EF399326533434` FOREIGN KEY (`usuaris_idUsuari`) REFERENCES `usuaris` 
(`idUsuari`),
  CONSTRAINT  `FK94EF39932A6FB9E8`  FOREIGN  KEY  (`comandavinilsCollection_idComanda`) 
REFERENCES `comandavinils` (`idComanda`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

--
-- Dumping data for table `usuaris_comandavinils`
--
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LOCK TABLES `usuaris_comandavinils` WRITE;
/*!40000 ALTER TABLE `usuaris_comandavinils` DISABLE KEYS */;
/*!40000 ALTER TABLE `usuaris_comandavinils` ENABLE KEYS */;
UNLOCK TABLES;

--
-- Table structure for table `vinils`
--

DROP TABLE IF EXISTS `vinils`;
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */;
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */;
CREATE TABLE `vinils` (
  `idVinils` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `idalbum` int(11) NOT NULL,
  `idconservacio` int(11) NOT NULL,
  `comentari` varchar(45) DEFAULT NULL,
  `preu` decimal(5,2) NOT NULL,
  `idestatus` int(11) NOT NULL,
  `referencia_foto` varchar(255) NOT NULL,
  `dataEstatus` date NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`idVinils`),
  KEY `album_vinil` (`idalbum`),
  KEY `FK_vinils_estatus` (`idestatus`) USING BTREE,
  KEY `FKCF5715B58A82CE9E` (`idconservacio`),
  KEY `FKCF5715B58185340C` (`idestatus`),
  KEY `FKCF5715B5444869F` (`idalbum`),
  CONSTRAINT `album_vinil` FOREIGN KEY (`idalbum`) REFERENCES `albums` (`idAlbums`) ON 
DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION,
  CONSTRAINT  `FKCF5715B5444869F`  FOREIGN  KEY  (`idalbum`)  REFERENCES  `albums` 
(`idAlbums`),
  CONSTRAINT  `FKCF5715B58185340C`  FOREIGN  KEY  (`idestatus`)  REFERENCES  `estatus` 
(`idEstatus`),
  CONSTRAINT  `FKCF5715B58A82CE9E`  FOREIGN  KEY  (`idconservacio`)  REFERENCES 
`conservacio` (`idConservat`),
  CONSTRAINT  `FK_vinils_conservacio`  FOREIGN  KEY  (`idconservacio`)  REFERENCES 
`conservacio` (`idConservat`),
  CONSTRAINT  `FK_vinils_estatus`  FOREIGN  KEY  (`idestatus`)  REFERENCES  `estatus` 
(`idEstatus`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=52 DEFAULT CHARSET=latin1;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

--
-- Dumping data for table `vinils`
--

-- Dump completed on 2012-01-14 21:15:47
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Al present projecte no s'ha realitzat pressupost ni valoració econòmica 
del mateix. Això ha estat així per no ser objecte principal del àrea del treball de 
fi de carrera.

5.4 Conclusions
De  les  tecnologies  emprades  destacar  la  robustesa  que  des  de  bon 

començament  hibernate3  ha  oferit  a  l'aplicació.  Tret  de  les  dificultats  de 
configuració  dels  enllaços  entre  els  diferents  frameworks,  un  cop  en 
funcionament  s'ha  agilitzar  molt  la  implementació  de  les  funcionalitats  que 
l'aplicació requeria.

Pel que respecte al framework ICEfaces, crec que ha estat la part del projecte 
que  més  disgustos  ha  ocasionat.  Durant  la  fase  de  coneixement  de  les 
tecnologies a emprar ICEfaces semblava una opció molt potent, especialment 
pel que respecta al disseny de components i altres característiques d'usabilitat.

Però durant la utilització d'aquest framework he tingut molts problemes en la 
qualitat del resultat de visualització. Així mateix he hagut d'implementar un 
filtre per obrir les sessions a la capa de la vista per evitar consultes amb sessió 
tancada. 

Un altre problema ha estat el 'lazy loading', que he hagut d'evitar incrementant 
el nombre de consultes, però que valoro que és millor opció que una càrrega 
de dades en modus 'EAGER'.

Respecte a  la  base de dades relacional  el  funcionament ha estat  l'esperat, 
MySql es robust i senzill, i no ha generat cap tipus de problemàtica.

Respecte  al  IDE de desenvolupament  NetBeans  IDE 6.5.1  ha  funcionat  tot 
correctament, tot i  que en les fases finals del  projecte s'ha tornat lent per 
tractar la part del disseny de les pàgines. S'ha pogut generar el JavaDoc, però 
he  tingut  problemes  per  realitzar  la  internalització  i18n  de  manera 
automatitzada.
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Pel que respecta a la vessant personal qualificaria el TFC J2EE com d'alta o 
molt alta càrrega de treball (sense tenir cap altre experiència prèvia en TFC). 

Per una banda s'ha de crear un background de la nova tecnologia en un temps 
limitat. Tot i que al final dels estudis d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de 
Gestió  un  ja  ha  desenvolupat  el  potencial  per  la  realització  de  projectes 
d'envergadura,  la  falta  de  pràctica  habitual  en  implementació  de  codi, 
endarrereix els avenços.

La valoració global del projecte és molt positiva. Es va partir d'una idea, La 
Botiga de Vinils, i d'una tecnologia 'desconeguda', J2EE. A partir d'aquest punt 
es va realitzar l'anàlisi, definint el que és volia fer i com s'havia de fer, es va 
dissenyar, construir l'arquitectura, implementar, etcètera

Tot  aquest  conjunt  d'accions  han  esdevingut  en  el  programari  presentat 
conjuntament amb aquesta memòria.  Un programari  que dona resposta als 
requeriments plantejats al inici del projecte.
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Administrador: serà la persona o persones encarregades de l'administració de La Botiga 
de Vinils. 

Artista: és la persona o grup de persones autores d'una obra musical. Un artista o grup 
pot ser autor de cap àlbum, o de un o més àlbums.

Àlbum: és la col·lecció de cançons que conjuntament formen part de la mateixa edició  
comercial.

Cistella o Cistella de compra: és el llistat a on els usuaris o administradors del sistema afegeixen 
(o eliminant) el productes del seu interès per tal de realitzar una compra o reserva.

Compra: procés mitjançant el qual un usuari o administrador adquireix els vinils de la  
cistella de compra. Els vinils els rebrà el comprador a la seca adreça de la base de 
dades.

, Tancada: aquella compra que s'ha realitzat en ferm a l'aplicació.

, Anul·lada: la comprar que ha estat anul·lada per un administrador.

Conservació: valoració dels venedors de la botiga del estat d'un vinil. Al seu parer un vinil  
pot estar conservat en els següents estats: Dolent, Bo, Excel·lent, Nou.

Grup: veure artista.

Reserva:  procés mitjançant el  qual un usuari  o administrador reserva els vinils de la  
cistella de compra per posteriorment passar a recollir-los i pagar a la botiga física.

, Pendents de recollir: aquelles reserves realitzades per usuaris o administradors 
que no han estar recollides i pagades a la botiga física i, a més a més, fa 
menys d'un més que s'ha efectuat la comanda.

, Que han caducat(caducades):  aquelles reserves realitzades per usuaris o 
administradors que no han estar recollides i pagades a la botiga física i, a 
més a més, fa mes d'un més que s'ha efectuat la comanda.

, Tandada: aquella reserva que s'ha realitzar en ferm a l'aplicació.

Tancar Comanda: procés mitjançant el qual una comanda queda tancada ja que ha estat 
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pagada.
, automàticament: quan és realitza una compra la comanda queda finalment en 

estat tancada.
, manualment: quan és realitza una reserva i el client passa per la botiga a pagar i 

recollir els vinils de la comanda.

Usuari: és aquella persona que utilitza l'aplicació sense haver-se registrat mitjançant el  
procés de login al sistema.

Usuari  registrat:  és  aquella  persona  que  s'ha  identificat  correctament  a  l'aplicació  
mitjançant el seu nom d'usuari i la seva paraula de pas.

Venedor: veure administrador.

Vinil: és la unitat física de format de reproducció musical basat en la gravació mecànica  
analògica  de  gran  qualitat  sonora.  Per  conèixer  breument  com  és  un  vinil  li  
remetem a  DISCO DE VINILO, Wikipédia [en línia].  Disponible  en  web:  
http://es.wikipedia.org/wiki/Disco_de_vinilo.

, en venda:  vinil en disposició de ser adquirit.

, reservat: vinil que està inclòs en una comanda del tipus reserva i que encara la 
comanda no ha estat tancada en ferm.

, en curs: vinil que està inclòs en alguna cistella de compra.

, venut: vinil que ja ha estat venut i no és disponible al catàleg de la botiga.

, baixa: vinil que per alguna raó no desitgen que estigui en venda (o qualsevol altre 
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i altrés lloc web de propósit més general.8 Annexos
– El Web Application Archive, conegut com *.WAR. 

Dins el directori ...\BotiguetaVinils\dist

– El codi font de les classes de l'aplicació que s'han implementat.
Dins el directori ...\BotiguetaVinils\src\java\botiguetavinils

– La documentació de les APIs en format HTML, JavaDoc.
Dins el directori ...\BotiguetaVinils\dist\javadoc\index.html

– Els fitxers de la base de dades de l'aplicació 'dbvinils.sql'.(*les sentencies 
de creació de la BD ja estan a la present memòria).

– Els fitxers de configuració utilitzats així com les llibreries necessàries per 
la correcta distribució del programari.

– Manual d'instal·lació

– Directori amb portades de vinils per realitzar proves.

– Tutorials de funcionament pels usuaris
                    http://www.youtube.com/user/LaBotiguetadeVinils 
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fi

                                                                          

Estudiant: Francisco José Villar.
Consultor: José Juan Rodríguez
Àrea: TFC- J2EE
                                                                          

Fi de la memòria La Botigueta de Vinils.

14 de gener de 2012.

                                       Treball fí de carrera - J2EE                                  Pàgina 60 de 60


	1 Portada 
	2 Dedicatoria 
	3 Resum
	4 Taula de continguts
	5  Cos de la memòria 
	5.1 Introducció 
	5.1.1 Justificació
	5.1.1.1 Definició del programari
	5.1.1.2 Motivació del projecte
	5.1.2 Els objectius
	5.1.2.1 En vers els usuaris
	5.1.2.2 En vers al propietari
	5.1.2.3 En vers la qualitat 
	5.1.3 Enfocament i mètode seguit.
	5.1.4 Planificació Projecte
	5.1.4.1 Plantejament Projecte
	5.1.4.2 Anàlisis funcional i el disseny tècnic del projecte.
	5.1.4.3 La fase Implementació del codi.
	5.1.4.4 Memòria i Presentació del Projecte.
	5.1.4.5 Diagrama de Gant 
	5.1.5 Productes obtinguts
	5.1.6 Descripció dels propers capítols
	5.2 Nucli de la memòria
	5.2.1 Actors de l'aplicació
	5.2.1.1 Perfil d'usuari no registrat
	5.2.1.2 Perfil del usuari registrat 
	5.2.1.3     Perfil administrador (o venedor)
	5.2.1.4 Diagrama de casos de l'aplicació
	5.2.2 Casos d'us principals
	5.2.2.1 Cas d'us Registre de usuari
	5.2.2.2 Cas d'us Login al portal web
	5.2.2.3 Diagrama de seqüencia de Login al portal web
	5.2.2.4 Cas d'us Consultes: vinils en venda
	5.2.2.5 Cas d'us Recerca: per àlbum
	5.2.2.6 Cas d'us Recerca: per artista
	5.2.2.7 Cas d'us 'Aparador'
	5.2.2.8 Cas d'us Afegir vinil
	5.2.2.9 Cas d'us Esborrar vinil
	5.2.2.10   Cas d'us 'Comprar'
	5.2.2.11    Cas d'us 'Reservar'
	5.2.2.12   Cas d'us 'Executar Reserva'
	5.2.2.13 Cas d'us Alta nou Artista
	5.2.2.14  Diagrama de seqüencia de Alta nou Artista
	5.2.3 Diagrames d'activitats destacats
	5.2.3.1 Diagrama activitat 'Alta vinil'
	5.2.3.2 Diagrama activitat 'Afegir a cistella'
	5.2.3.3 Diagrama activitat 'Executar reserves'
	5.2.4 Disseny de l'aplicació
	5.2.4.1 Java 2 Plataform Enterprise Edition (J2EE)
	5.2.4.2 Arquitectura de l'aplicació
	5.2.4.3 Spring Web MVC 2.5
	5.2.4.4 Hibernate 3.2.5.
	5.2.4.5 JavaServer Faces 
	5.2.4.6 Visual Web ICEfaces 1.8.
	5.2.4.7 Integració dels frameworks
	5.2.5 Diagrama de classes
	5.2.6 Diagrama Entitat – Relació
	5.2.7 Creació de la base de dades
	5.3 Valoració econòmica
	5.4 Conclusions
	6 Glossari
	7 Bibliografia
	8 Annexos

