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1 Introducció 

 

1.1  Descripció del projecte: 

El projecte que he escollit per fer el TFC és una aplicació web que permeti gestionar una botiga 

online, consultar el catàleg de productes, fer una comprar i gestionar els enviaments. 

Hi haurà tres tipus d’usuaris:  els venedors, els clients i els transportistes. Els venedors podran 

donar d’alta qualsevol tipus de producte, categoria de diferents productes i altres usuaris dels 

tipus venedor o transportista. A més també podrà consultar l’estat de una compra i si es el cas 

modificar-la i actualitzar l’estoc de un producte per si s’ha acabat al magatzem o s’ha esgotat a 

la botiga física. Els clients podran consultar tot el catàleg de productes accedint-hi per 

categories i si ho desitgen comprar-lo. Quan hagin de confirmar la compra si encara no s’han 

identificat es podran identificar amb l’usuari que tenen o registrar-se amb un de nou. A més 

també podran consultar l’estat de la compra i l’enviament i les compres antigues. El 

transportista anirà actualitzant l’estat d’enviament de cada paquet que hagi de portar.  

Quan algú entri a la pagina principal li sortirà un menú on es podrà identificar, registrar 

(sempre com a client), consultar el catàleg de productes en venda o la informació sobre la 

pàgina i la botiga. Mentre no s’hi identifiqui estigui consultant el catàleg l’aplicació li assignarà 

l’usuari per defecte i podrà anar deixant productes al carro de la comprar fins que decideixi 

confirmar la comprar o identificar-se.  

Algunes de les ampliacions que he fet són que els clients puguin donar certa valoració a algun 

producte en concret, repetir una compra anterior o que els reenviïn la seva contrasenya i nom 

d’usuari al seu correu electrònic.  

1.2  Justificació del projecte: 

He escollit fer aquest projecte amb la temàtica de l’aplicació web de una botiga online per que 

solc comprar bastant per internet i ho he fet a diversos llocs diferents i he vist moltes coses 

que m’han agradat i d’altres que no, i aquí intentaré mostrar tal com ho faria jo. A més com 

aquest tipus d’aplicació es molt utilitzat actualment en aquest àmbit empresarial hem podrà 

servir per practicar per si en un futur he de fer algun projecte similar per alguna botiga.  

 

1.3 Objectius: 

A nivell de l’aplicació els objectius d’aquest projecte eren intentar reunir en una mateixa 

aplicació tots les accions i activitats que estan relacionades amb  una tenda Online que permet 

comprar producte, consultar les compres fetes, tot les tasques de gestió de la web i la 

problemàtica de poder automatitzar la relació amb els transportistes. 

A nivell personal, el principal objectiu d’aquest projecte era ampliar el coneixements de la 

tecnologia Java i aprofundir amb la arquitectura J2EE mitjançant el desenvolupament de una 

aplicació web que permet gestionar compres de forma online. 
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1.4 Enfocament i pla seguit: 

L’enfocament que li he donat es el que tinc com a client habitual de diverses pagines sobre 

tendes online, i he intentar posar tot el que considero necessari que han de tenir.  

El pla seguit és el que es mostra en la taula següent: 

Fase Nom Activitats paral·leles 

 
1 

 
Pla de treball 

 
 Observacions a nivell usuari d’altres pagines web sobre  
       tendes online 

 
 Investigar les tecnologies a utilitzar 
 

 
2 

 
Especificació i anàlisis 

 
 Instal·lar tot el software necessari per la implementació 

(servidors, entorn de desenvolupament) 
 
 Proves unitàries del que s’implementaria en el projecte 

(struts2, hibernate, jsp, apache) 
 

 
3 

 
Implementació 

 
Junt amb la documentació generada a la fase 2 i les proves 
fetes iniciar la implementació del projecte. 
 

 

 

 

1.5  Planificació: 

 

1 - Pla de Treball 

Tria del projecte 

Descripció 

Objectius 

Planificació 

Entrega PAC1 (03/10/2012) 

2 - Anàlisi i Disseny 

 Anàlisi 

Especificació funcionalitats 

Casos d'us 

Definició entitats i glossari 
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Disseny 

Diagrama de classes 

Disseny Casos d'ús 

Diagrames de Col·laboració 

Disseny de la Base de Dades 

Disseny Interfície Gràfica 

Entrega PAC2 (08/11/2012) 

3 - Implementació 

Instal·lació programari 

Creació Base de Dades 

Programació 

Proves  

Manual Instal·lació 

Entrega PAC3 (17/12/2012) 

4 - Memòria i Presentació 

Correccions 

Realització de la Memòria 

Realització de la Presentació 

Entrega Final (14/01/2013) 

 

1.6  Productes obtinguts: 

El producte obtingut en aquest projecte ha sigut l’aplicació web d’una Tenda Online que 

permet compra productes per internet, gestionar els catàleg, estoc, usuaris i els enviaments. 
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2. Anàlisi 

El primer apartat consistirà en identificar els actors i els principals casos d’ús mitjançant 

l’anàlisi orientat a objectes. A més a més, també inclourà el prototipus del disseny gràfic 

de l’aplicació web. 

2.1 Actors 

Els actors que intervindran en la Tenda Online són: 

 Invitat: són els usuaris que accedeixen a la aplicació web i no s’identifiquen. Quan 

entri a la pagina principal li sortirà un menú on es podrà identificar, registrar 

(sempre com a client), consultar el catàleg de productes en venda o la informació 

sobre la pàgina i la botiga. Mentre consulta el catàleg podrà anar deixant 

productes al carro de la comprar fins que decideixi confirmar la comprar o 

identificar-se, llavors en els dos casos canviarà al actor Client. 

 Client:  un cop estigui identificat se li mostrarà una pàgina on podrà consultar tot 

el catàleg de productes en venda, accedir al seu historial de compres o la 

informació sobre la pàgina i la botiga. Al entrar al catàleg de productes podrà 

consultar-los segons les diferents categories i si ho desitgen afegir-los al carro i 

després confirmar la compra. Si s’havia identificat al confirmar la compra serà 

enviat al apartat on se l’informa que la seva compra està en procés. Quan entri al 

historial de compres podrà consultar totes les compres que ha realitzat i veure 

l’estat de la compra (tramitant-se, pendent de pagar o pagat) i l’enviament. 

 Venedor/Administrador: podran donar d’alta qualsevol tipus de producte, 

categoria de diferents productes i altres usuaris dels tipus venedor o transportista. 

A més també podrà consultar l’estat de una compra i si es el cas modificar-la i 

actualitzar l’estoc de un producte per si s’ha acabat al magatzem o s’ha esgotat a 

la botiga física. 

 Transportista: anirà actualitzant l’estat d’enviament de cada paquet que hagi de 

portar. Cada transportista pertany a una Empresa Transportista que té les seves 

tarifes i períodes d’entrega. 
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2.2 Casos d’us  

 

 

2.3 Descripció casos d’ús 

2.3.1 Descripció cas d’ús Registrar-se: 

 Actor Principal: Invitat 

Precondició: Poden ser dos: un actor del tipus invitat està al menú principal i escull 

registrar-se o un actor del tipus invitat ha confirmat una compra i se li ha sol·licitat que 

es registri o s’identifiqui i ha escollit la primera opció. 

Postcondició: Existeix un nou usuari del tipus Client al sistema i l’Usuari està identificat 

amb aquest Client. En el cas que anteriorment hagi intentat confirma una compra i 

intenti tornar al menú principal li informarà que per confirmar la comprar primer s’ha 

d’identificar. 

Casos d´ús relacionats: Confirma compra, Identificar-se, Veure historial  compres, 

Gestió d’usuaris, Gestió catàleg i productes, Gestió compres i Consultar Enviaments 

Descripció: Al usuari se li demana que introdueixi el seu nom, cognoms, DNI, nom 

d’usuari, la contrasenya, la repetició de la contrasenya, el correu electrònic, la direcció, 

la localitat, el codi postal, país i opcionalment el telèfon. Si tot va bé s’informa a 

l’usuari que ja s’ha registrat correctament. 
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Fluxos alternatius: Si el nom d’usuari o el correu electrònic ja estan en ús a la base de 

dades, la contrasenya i la repetició no coincideixen o l’usuari o la contrasenya tenen 

caràcters no permesos s’informa al usuari amb un missatge explicant el problema i se li 

permet modificar-ho. 

 

2.3.2 Consultar Informació pàgina: 

 Actor Principal: Invitat, Client 

Precondició: Un actor del tipus Invitat o Client que està al menú principal entra al 

apartat d’informació de la pàgina i tenda online. 

Postcondició: Retorna al menú principal. 

Casos d´ús relacionats: Cap. 

Descripció: Es mostra al usuari diversa informació sobre la pagina com ara els diferents 

tipus de pagaments, empreses d’enviament amb el cost i els terminis d’entrega , 

telèfons de contacte i direcció física de la tenda o magatzem. 

Fluxos alternatius: Cap. 

 

2.3.3 Veure Llista Categories: 

 Actor Principal: Invitat, Client 

Precondició: L’actor és del tipus Invitat o Client. 

Postcondició: Es mostrarà la llista de producte d’aquella categoria.  

Casos d´ús relacionats: Veure Llista Productes de certa Categoria. 

Descripció: Quan un usuari del tipus invitat o client està en el menú principal se li 

mostra la llista de les diverses categories de productes que hi ha i pot seleccionar 

qualsevol per veure la llista completa de producte d’aquella categoria. 

Fluxos alternatius: Cap. 

 

2.3.4 Veure Llista Productes de certa Categoria: 

 Actor Principal: Invitat, Client 

Precondició: L’actor és del tipus Invitat o Client i ha seleccionat alguna categoria en el 

menú principal. 

Postcondició: Es mostrarà les dades del producte escollit.  
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Casos d´ús relacionats: Veure Dades Producte, Veure Llista Categories. 

Descripció: Quan un usuari del tipus invitat o client escull alguna categoria en el menú 

principal se li mostra la llista dels diversos productes d’aquella categoria i pot 

seleccionar qualsevol producte per veure les dades. 

Fluxos alternatius: Pot tornar endarrere al menú principal i triar una altra categoria o 

alguna altra funcionalitat. 

 

2.3.5 Veure Dades Producte: 

 Actor Principal: Invitat, Client 

Precondició: L’actor és del tipus Invitat o Client i ha seleccionat algun producte de la 

llista de productes d’alguna categoria. 

Postcondició: Cap. 

Casos d´ús relacionats: Veure Llista Productes de certa Categoria, Valoració Producte, 

Afegir Producte al carro. 

Descripció: Quan un usuari del tipus invitat o client selecciona algun producte li surt un 

finestra on li surten les principals dades dels producte, com ara el nom, el preu, el id 

intern, la descripció, la imatge, la valoració d’altres clients i l’estat en l’estoc. A més li 

permet algunes funcionalitats com ara afegir-lo al carro de compra actual o si es un 

usuari del tipus client donar la seva valoració numèrica sobre el producte. 

Fluxos alternatius: Si l’usuari decideix afegir-lo al carro es cridarà al cas d’ús Afegir 

Producte al carro. Si decideix dona la seva valoració respecte el producte si es del tipus 

Client cridarà al cas d’ús Valoració Producte però si es del tipus Invitat li informarà que 

domes poden votar els usuaris registrats. Si no li convens el producte i decideix torna 

endarrere es cridarà al cas d’ús Veure Llista Productes de certa Categoria. 

 

2.3.6 Valoració Producte: 

 Actor Principal: Client 

Precondició: L’actor és del tipus Client i ha seleccionat algun producte de la llista de 

productes d’alguna categoria. 

Postcondició: S’enregistra la valoració del producte a la basa de dades. 

Casos d´ús relacionats: Veure Dades Producte. 

Descripció: Quan l’usuari decideix donar la seva valoració se li mostrarà un desplegable 

on podrà seleccionar qualsevol nombre entre 0 i 10 i confirmar-ho. 
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Fluxos alternatius: Si l’usuari ja havia votat en anterioritat aquell mateix producte se’l 

informarà que solament es pot votar un cop el mateix producte. 

2.3.7 Afegir Producte al carro: 

 Actor Principal: Invitat, Client 

Precondició: L’actor és del tipus Invitat o Client i ha seleccionat algun producte de la 

llista de productes d’alguna categoria. 

Postcondició: S’afegeix aquell producte al carro actual de compra que es temporal i es 

mostra tots els productes agregats al carro. 

Casos d´ús relacionats: Veure Dades Producte, Mostrar Carro Actual. 

Descripció: Quan l’usuari decideix afegir un producte al carro de la compra, s’afegeix 

un exemplar d’aquest producte al carro i després es cridarà al cas d’ús Mostrar Carro 

Actual per mostrar-li tots els productes que hi ha al carro. 

Fluxos alternatius: Cap. 

 

2.3.8 Mostrar Carro Actual: 

 Actor Principal: Invitat, Client 

Precondició: L’actor és del tipus Invitat o Client i ha afegit algun producte al carro de la 

compra. 

Postcondició: Cap. 

Casos d´ús relacionats: Afegir Producte al carro, Confirmar Compra, Mostrar Llista 

Categories. 

Descripció: Desprès que l’usuari afegeixi un producte al carro de la compra, es mostrar 

tots els productes que hi ha al carro per si vol modificar alguna cosa indicant el nombre 

d’exemplars de cada producte. A més li permet confirmar la compra si la vol finalitzar i 

llavors cridarà al cas d’ús Confirmar Comprar o si encara vol seguir comprant li permet 

tornar al menú principal i per tant cridarà al cas d’ús Mostrar Llista Categories. 

Fluxos alternatius: Si decideix confirmar la compra llavors cridarà al cas d’ús Confirmar 

Comprar o si encara vol seguir comprant li permet tornar al menú principal i per tant 

cridarà al cas d’ús Mostrar Llista Categories. 

 

2.3.9 Confirmar Compra: 

 Actor Principal: Invitat, Client 

Precondició: L’actor és del tipus Invitat o Client i ha decidit confirmar la compra. 



Treball Fi de Carrera - TendaOnline 

14 
 

Postcondició: S’afegeix una nova compra a la base de dades i es començarà a tramitar. 

Casos d´ús relacionats: Mostrar Carro Actual, Registrar-se, Identificar-se, Enviar Email 

amb Contrasenya i nom d’Usuari. 

Descripció: Primer que tot es comprova que sigui un usuari registrat del tipus Client. En 

el cas que sigui Invitat se li demana que es registri o que s’identifiqui. Un cop està 

identificat li deixar escollir el mètode de pagament, la companyia d’enviament i si ha 

de donar algunes observacions sobre l’enviament, com ara horaris de disponibilitat. 

Finalment quan ho confirma tot s’enregistra a la base de dades la compra i 

l’enviament.   

Fluxos alternatius: Si l’usuari es del tipus Invitat se li sol·licita que primer es registri o 

que s’identifiqui o se li recordi el seu usuari i contrasenya, cridant als casos d’ús 

Registrar-se o Identificar-se o Enviar Email amb Contrasenya i nom d’Usuari 

respectivament. En el cas que intenti identificar-se amb un usuari dels tipus Venedor o 

Transportista li informa que no es possible tramitar una compra amb aquest usuaris i 

per tant si vol identificar-se amb aquest usuari perdrà el carro actual. Llavors li deixa la 

possibilitat de continuar amb la identificació i perdre el carro o torna enrere per 

identificar-se o registrar-se amb un nou usuari del tipus Client. 

 

2.3.10 Identificar-se: 

 Actor Principal: Client, Venedor, Transportista. 

Precondició: L’actor és de qualsevol dels tipus. 

Postcondició: L’usuari està identificat i se li mostra el menú segons el tipus d’usuari 

que és. Si estava intentant confirmant una compra, continuarà amb la confirmació 

d’aquesta. 

Casos d´ús relacionats: Registrar-se, Confirmar Compra, Enviar Email amb Contrasenya 

i nom d’Usuari . 

Descripció: Es mostra al usuari una finestra amb dos camps per escriure el seu nom 

d’usuari i la seva contrasenya. Desprès el programa comprova que sigui un usuari vàlid 

donat d’alta al sistema. Si existeix serà redirigit al menú que li correspon segons el 

tipus d’usuari. Si el nom d’usuari o la contrasenya son incorrectes se li informarà amb 

un missatge i li sortirà la opció de recordar-li el seu nom d’usuari i contrasenya 

introduint el seu correu electrònic per rebre allí la reposta..  

Fluxos alternatius: Si l’usuari primer havia intentat confirmar una compra i se li havia 

sol·licitat que s’identifiqués, un cop estigui identificat amb èxit serà redirigit a la 

finestra per confirmar la compra. En el cas que intenti identificar-se amb un usuari dels 

tipus Venedor o Transportista se li informa que no es possible tramitar una compra 

amb aquest usuaris i per tant si vol identificar-se amb aquest usuari perdrà el carro 
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actual. Llavors li deixa la possibilitat de continuar amb la identificació i perdre el carro 

o torna enrere per identificar-se o registrar-se amb un nou usuari del tipus Client. 

2.3.11 Veure Historial Compres: 

 Actor Principal: Client. 

Precondició: L’actor és del tipus Client i està identificat. 

Postcondició: Cap. 

Casos d´ús relacionats: Identificar-se, Veure dades i estat Compra i Enviament. 

Descripció: Es mostra al usuari una finestra amb una taula que conté totes les compres 

que ha realitzat el Client i de cada una mostra l’identificador de la compra, la data de la 

compra, el preu total, el tipus de pagament, l’estat de la compra i l’estat del 

enviament. Si selecciona una de les compres serà enviat a una finestra on es mostrarà 

detingudament tots els productes d’aquells compra i altres dades importants referents 

a la compra i l’enviament d’aquesta.   

Fluxos alternatius: Si selecciona una de les compres es cridarà al cas d’ús Veure dades i 

estat Compra i Enviament, que li mostrarà les principals dades de la compra.   

 

 

2.3.12 Veure dades i estat Compra i Enviament: 

 Actor Principal: Client. 

Precondició: L’actor és del tipus Client, està identificat i ha seleccionat una compra en 

del historial de compres. 

Postcondició: Cap. 

Casos d´ús relacionats: Identificar-se, Veure Historial Compres, Veure Dades Producte. 

Descripció: Es mostra al usuari una finestra amb una taula que conté tots els productes 

de la compra i de cada un mostra l’identificador del producte, el nom i el preu. A més 

també mostra l’identificador de la compra, la data de la compra, el preu total, el tipus 

de pagament, l’estat de la compra, l’empresa transportista, l’estat del enviament, la 

data de Recollida, la data d’entrega i els intents d’entrega. Si selecciona un dels 

productes serà enviat a una finestra on li surten les principals dades dels producte.   

Fluxos alternatius: Si selecciona un dels productes es cridarà al cas d’ús Veure Dades 

Producte, que li mostrarà les principals dades dels producte.   
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2.3.13 Gestió Usuaris: 

 Actor Principal: Venedor. 

Precondició: L’actor és del tipus Venedor, està identificat i d’entre les tres opcions que 

es mostren al menú venedor ha seleccionat Gestió Usuaris. 

Postcondició: S’ha donat d’alta un nou usuari, s’ha modificat o eliminat.. 

Casos d´ús relacionats: Identificar-se. 

Descripció: Permet al venedor donar d’alta usuaris dels tipus Venedor o Transportista 

els camps que pot omplir son entre altres: el nom i cognoms, el nom d’usuari i el tipus 

d’usuari. També li permet la possibilitat de donar d’alta noves Empreses 

Transportistes.  

Fluxos alternatius: Pot escollir entre donar d’alta un usuari, modificar alguna de les 

dades.   

 

2.3.14 Gestió Categories i Productes: 

 Actor Principal: Venedor. 

Precondició: L’actor és del tipus Venedor, està identificat i d’entre les tres opcions que 

es mostren al menú venedor ha seleccionat Gestió Categories. 

Postcondició: Pot haver creat, modificat o eliminat una categoria. 

Casos d´ús relacionats: Identificar-se, Gestió Productes. 

Descripció: Es mostra al venedor una finestra amb dos taules, en la primera surten 

totes les Categories i es pot seleccionar-ne alguna de forma que es mostra en la segona 

taula tots els productes que pertanyen a aquella categoria. Hi ha les funcionalitats per 

afegir una noca categoria, assignar-li una imatge, i afegir-li nous productes. A més 

també hi ha funcionalitats per afegir nous productes, modificar-los i eliminar-los. 

Fluxos alternatius: Pot escollir entre donar d’alta una categoria, eliminar-la o afegir-li 

nous productes, donar d’alta nous productes, modificar-los o eliminar-los.   
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2.3.15 Gestió Compres: 

 Actor Principal: Venedor. 

Precondició: L’actor és del tipus Venedor, està identificat i ha decidit modificar l’estat 

de les compres. 

Postcondició: L’estat d’alguna de les compres ha canviat. 

Casos d´ús relacionats: Identificar-se. 

Descripció: Es mostra al venedor una llista de totes les compres i de cada una es 

mostra els productes. A més, permet modificar l’estat de cada compra que pot ser 

Esperant Pagament, Tramitant-se (Pagament Pendent  -Contrareemborsament), 

Tramitant-se (Pagat), Preparat, Enviat i Entregat. 

Fluxos alternatius: Cap. 

   

2.3.16 Gestió Enviaments: 

 Actor Principal: Transportista. 

Precondició: L’actor és del tipus Transportista, està identificat i ha decidit modificar 

l’estat dels enviaments. 

Postcondició: Cap. 

Casos d´ús relacionats: Identificar-se, Modificar Estat Enviament. 

Descripció: Es mostra al transportista una llista de tots els enviaments que te que 

entregar i es permet seleccionar-ne un per modificar l’estat. Al modificar l’estat 

automàticament es posa la data actual com a data de recollida o data d’entrega depèn 

l’estat. A més també mostra les dades del client per a que el transportista pugui 

entregar el paquet a la direcció correcta. 

Fluxos alternatius: Al seleccionar un enviament es crida al cas d’us Modificar Estat 

Enviament.   

 

2.3.17 Modificar Estat Enviaments: 

 Actor Principal: Transportista. 

Precondició: L’actor és del tipus Transportista, està identificat i ha seleccionat un 

enviament per modificar el seu estat. 

Postcondició: L’estat d’algun dels enviaments ha canviat. 

Casos d´ús relacionats: Gestió Enviaments. 
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Descripció: Es mostra diversos camps per introduir o modificar les diferents dades del 

enviament. Es pot modificar l’estat del enviament escollint entre Tramitant-se, 

Preparat, Recollit i Entregat. A més es pot indicar la data de recollida i la d’entregar i si 

es necessari es pot incloure una llista de Intents d’Entrega i la seva data i hora.  

Fluxos alternatius: Si s’ha intentat entregar i no hi havia ningú a la casa el transportista 

introduirà un Intent d’Entrega i la seva data i hora.  

 

2.3.18 Repetir Compra: 

 Actor Principal: Client. 

Precondició: L’actor és del tipus Client, està identificat i està consultant les dades 

d’alguna compra que ha fet. 

Postcondició: El carro de la compra actual es substituït pels productes de la compra 

que estava consultant. 

Casos d´ús relacionats: Veure dades i estat Compra i Enviament, Mostrar Carro Actual . 

Descripció: Quan el client seleccionar el boto Repetir Compra que hi ha a la finestra de 

les dades d’una compra anterior el carro actual de la compra es substituït pels 

productes i la quantitat de cada un de la compra. Desprès es mostrar el contingut del 

carro amb tots aquest productes agregats. 

Fluxos alternatius: Si abans tenia algun producte afegit al carro ara ja no estarà, ja que 

solament estaran els productes de la compra que es vol repetir. Si també el vol 

comprar l’haurà d’afegir.  

 

2.3.19 Enviar Email amb Contrasenya i nom d’Usuari: 

 Actor Principal: Client, Venedor,  Transportista. 

Precondició: L’usuari ha intentat identificar-se però no ha pogut per posar un nom 

d’usuari o la contrasenya incorrectes. L’usuari ha intentat confirmar la compra i encara 

no estava identificat i se’l ha enviat a la finestra que li permet escollir entre identificar-

se i registrar-se, però per si no recorda el nom d’usuari o la contrasenya se li permet 

recordar-li. 

Postcondició: L’usuari rep un email amb el seu nom d’usuari i la seva contrasenya per 

poder identificar-se correctament. Es enviat a la pantalla d’inici o a la de pre-confirmar 

compra on podia escollir entre registrar-se o identificar-se 

Casos d´ús relacionats: Identificar-se, Confirmar Compra. 

Descripció: Quan el client seleccionar el boto Repetir Compra que hi ha a la finestra de 

les dades d’una compra anterior el carro actual de la compra es substituït pels 
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productes i la quantitat de cada un de la compra. Desprès es mostrar el contingut del 

carro amb tots aquest productes agregats. 

Fluxos alternatius: Si no hi ha cap usuari registrat amb aquell correu electrònic o el 

format introduït no es correcte se li informa. 

 

2.3.20 Canviar l’idioma de la Web: 

 Actor Principal: Invitat, Client, Venedor,  Transportista. 

Precondició: cap. 

Postcondició: Es canvia l’idioma de la web i es retorna a la pagina inici(depenent del 

perfil del usuari) i es mostrar amb el nou idioma seleccionat tot i cada un dels títols, 

missatges i inclús el missatge de correu electrònic per recordar la contrasenya. La 

descripció dels productes no canvia (ja que en alguns casos inclús està en angles).  

Casos d´ús relacionats: cap 

Descripció: Quan el client seleccionar qualsevol de les dos banderes que apareixen a la 

capçalera es canvia l’idioma per aquell seleccionat. Les dues banderes són la espanyola 

per al castellà i la catalana per al català. L’idioma per defecte es el castellà. 

Fluxos alternatius: cap. 
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3. Disseny i Implementació 

3.1 Arquitectura 

L’arquitectura d’aquest projecte serà la de client-servidor, ja que permet al client accedir a 

l’aplicació i totes les seves funcionalitats a traves del navegador web.  

Les principals avantatges d’aquest tipus d’arquitectura són: 

 No cal instal·lar cap tipus d’aplicació al client. 

 El client es pot accedir des de qualsevol ordinador o dispositiu amb internet sense 

importar el sistema operatiu que tingui. 

 L’actualització de les dades es en temps real. 

 

L’esquema general d’aquesta arquitectura és: 

 

Els principals elements que es poden observar són: 

 Client: és l’usuari que utilitza l’aplicació. 

 Servidor Web: és el que permet que l’aplicació sigui accessible des de Internet pels 

clients. En aquest projecte serà l’Apache Tomcat. 

 Servidor Base de Dades: és el responsable d’emmagatzemar totes les dades que 

utilitza l’aplicació. En aquest projecte serà el MySQL Server. 

 

En aquest projecte he considerat oportú utilitza un arquitectura de capes utilitzant el model  

MVC (Model-Vista-Controlador) que permet el desacoblament entre la capa vista i la model de 

forma que les dades de negoci estan separades de la lògica de presentació  i els components 

de control que processen dades no controlen la visualització de les dades. 

Algunes dels avantatges de una arquitectura multicapa com la MVC són: 

 Reusabilitat: les dades i el model solament es defineixen un cop, i permeten que sigui 

utilitzats pe altres aplicacions. 

 Manteniment: les modificacions en un capa solament afecten a aquella capa. 

 Escalabilitat: el sistema es flexible per dividir-se quan canvien els requeriments 

d’utilització de l’aplicació. 
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 Lleugeresa del client: el client pot executar l’aplicació sense importar el sistema 

operatiu que utilitza sense necessitat de descarregar-se ni instal·lar cap tipus de 

software.  

 Presentació desacoblada del model: es poden dissenyar nous clients (capa vista) que 

accedeixen al model i les regles de negoci sense fer canvis a aquestes altres capes.  

 

L’arquitectura de l’aplicació de una forma més concreta serà aquesta: 

 

El client fa una petició a la pàgina JSP. 

El JSP mostra la informació al usuari i prepara la petició del 

action. 

 

L’action està declarat al fitxer struts.xml, de forma que 

aquest cridà algun mètode d’algun dels objectes Java que 

executen l’action. 

Els Java són les aplicacions de la lògica de negoci. 

Els Beans son les classes entitat negoci. 

L’Hibernate relaciona les classes entitat negoci amb la base 

de dades relacional. 

MySQL es el servidor de base de dades relacional que permet 

la persistència de les dades. 

 

 

3.2 Frameworks utilitzats 

Aquí explicarem més detingudament el funcionament dels dos frameworks que hem introduït 

en l’apartat anterior, l’Struts 2 i l’Hibernate. 

 

3.2.1 Struts 2 

Per poder utilitzar el model MVC he integrat en l’aplicació web el framework Struts 2 que està 

dissenyat segons el patró MVC i el patró de disseny J2EE Controller. Aquest framework està 

destinat al desenvolupament de la capa web, formada al mateix temps per la cap vista i la 

controlador. 
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L’esquema de l’arquitectura de l’Struts 2 és:  

 

 

El funcionament dels diversos components d’Struts 2 és: 

1 - El navegador web fa una petició d’un recurs de l’aplicació 
(index.action, reporte.pdf, etc.). El filtre d’Struts (FilterDispatcher ) revisa la petició i 
determina l’Action apropiat per servir-la. 

2 - S’apliquen els interceptors, els quals realitzen alguns funcions com validacions, flux 
de dades, pujada de fitxers, etc. 

3 - Primer s’utilitzen els mètodes set() per inicialitzar les variables de l’Action i desprès 
s’executa el mètode correcte de l’Action (por defecte el mètode "execute"), aquest 
mètode normalment emmagatzema o retorna informació. 

4 - L’Action indica quin result ha de ser aplicat. El result genera la sortia apropiada 
depenent del resultat del procés. 

5 - El resultat es enviat la capa vista (JSP) que obté alguns valors amb els mètodes get() 
del action. I finalment s’envia tot al usuari i aquest el visualitza.  

 

El principals fitxer de configuració de l’Struts 2 són: 

 Struts.xml: es el fitxer de configuració específic d’Struts i s’encarrega del mapeig o 
emparellament entre els URL de petició i les actions o accions. Cada acció esta 
associada algun action. Els seus atributs defineixen el form bean associat a aquesta 
acció, si s’aplicarà o no la validació en el form bean, la vista en la que es mostrarà els 
errors de validació, si hi ha mapejos entre noms de vistes lògiques i vistes reals.  

 Web.xml : Indica el elements de l’aplicació no relacionats directament amb Struts. 
Normalment fa referencia al servlet controlador ActionServlet, el patró URL de les 
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peticions que gestionarà aquest servlet i els fitxers de benvinguda de l’aplicació, entre 
altres coses. 

 NomAction-validation.xml: és un fitxer que permet fer validacions de les dades 
introduïdes per un formulari abans de que s’executi el mètode execute del action. Es 
pot configurar el missatges d’error. 

 

3.2.2 Hibernate 

Per a la persistència de les dades utilitzo el framework Hibernate, que encapsula l’accés a les 
dades. Hibernate es un ORM (Object Relational Modeler) es a dir permet fer una capa 
d’abstracció per poder relacionar el paradigma de la orientació a objectes i el disseny 
relacional de base de dades. 

 

L’esquema d’Hibernate és aquest:  

 

 
  

Hibernate s’encarrega de mapejar les taules de la base de dades i les seves relacions dintre de 
l’aplicació, mitjançant un fitxer XML anomenat hibernate.cfg.xml. Per fer normalment ho fa 
amb un fitxer XML de definició per a cada classe de la capa model que seran les entitats, però 
jo en aquest cas he preferit fen-ho amb anotacions a cada classe de la capa model ja que era 
més senzill. 

Hibernate té integrat un llenguatge de consultes anomenat HQL (Hibernate Query Language), 

però igualment reconeix les consultes de SQL natiu. 

L’Hibernate permet tenir independència de la base da dades relacional ja que s’encarrega de 

fer la traducció entre el mon de l’orientació als objectes i el mon de les bases de dades 

relacionals. 
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3.3 Diagrames de classes 

A continuació presentem el diagrama de classes d’entitat juntament amb els seus atributs 

principals: 

 

3.4 Diagrames d’estat 

A continuació hi ha els digrames d’estat més importants del sistema. 

3.4.1 Estats d’una Compra: 

 

3.4.2 Estats d’un Enviament: 
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3.5 Diagrames de seqüencia  

3.5.1 Diagrama de seqüencia de Registrar-se: 
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3.5.2 Diagrama de seqüencia de Identificar-se: 
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3.5.3 Diagrama de seqüencia de Veure Categories i Productes: 
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3.5.4 Diagrama de seqüencia Veure Producte: 
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3.5.5 Diagrama de seqüencia de Valoració Producte: 
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3.5.6 Diagrama de seqüencia d’Afegir al Carro: 
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3.5.7 Diagrama de seqüencia de Confirmar Compra: 
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3.5.8 Diagrama de seqüencia de Escollir entre Registrar-se o Identificar-se: 
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3.5.9 Diagrama de seqüencia de Veure Historial Compres: 

  



Treball Fi de Carrera - TendaOnline 

34 
 

3.5.10 Diagrama de seqüencia de Veure Dades i Estat Compra i Enviament: 
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3.5.11 Diagrama de seqüencia de Gestió d’Usuaris: 
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3.5.12 Diagrama de seqüencia de Gestió Categories i Productes: 
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3.5.13 Diagrama de seqüencia de Gestió Compres: 
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3.5.14 Diagrama de seqüencia de Gestió Enviaments: 
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3.6 Disseny de la base de dades 

El disseny de la base de dades seguint el model relacional normalitzat de la notació UML és 

aquest, tot i que durant la implementació pot haver-hi algun petit canvi ja que utilitzaré 

Hibernate. La relació entre Venedor, Transportista i Client amb Usuari pot canviar un poc, tal 

com he explicat, ja que amb l’Hibernate hi ha tres mètodes per l’herència: una taula per 

jerarquia de classes, una taula per cada subclasse i una taula per cada classes concreta. En 

l’esquema he utilitzat una taula per cada subclasse i una per la general, però pots ser utilitzi 

algun altre mètode. Es pot veure que he afegit la classes Compra_Producte per així poder 

guardar correctament el nombre d’exemplars de cada producte que hi ha en aquella compra.  
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3.7 Programari Utilitzat 

El programari utilitzat per aquest projecte és: 

 Java: com a versió de Java utilitzaré la J2SE 6.35 i de J2EE la 5.0.  

 Presentació: per a generar les pagines web i gestionar els actions i formularis utilitzaré 

l’Struts 2.3.4 que utilitza el model MVC. 

 Entorn de Programació: Utilitzaré el NetBeans 7.1.1. 

 Persistència: com a base de dades utilitzaré MySQL 5.1.65 64 bits i per mapejar les 

relacions i atributs de les nostres taules en objectes utilitzaré l’Hibernate 3.3.1.  

 Servidor Web: com a servidor web utilitzaré l’Apache Tomcat Versió 7.0.22. 

 Utilitzo CSS per a la presentació de les pagines web. 

En la PAC 2 vaig posar que faria la presentació de la web amb Struts 2 juntament amb Java 

Server Pages (JSP 2.1) i Java Server Faces (JSF 1.2) amb el plugin Visual Web JSF Framework 

1.3.2 per al NetBeans. Però, com que els primers dies que vaig començar amb la 

implementació no hem va agradar com quedava i vaig tenir alguns problemes que en les 

proves que vaig fer durant la fase d'aprenentatge no vaig tenir, vaig decidir fer-ho tot amb 

l'Struts 2.3.4, ja que vaig considerar que seria més fàcil i tindria menys problemes. Llavors com 

no utilitzava el plugin Visual Web JSF Framework 1.3.2 del NetBeans, que domés funciona amb 

versions antigues del NetBeans com la 6.5.1, vaig decidir utilitzar el NetBeans 7.1.1 i l'Apache 

Tomcat 7.0 que està vinculat al NetBeans.  
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4. Instal·lació i configuració 

4.1 Instal·lar el servidor web Apache Tomcat 

Tenim que instal·lar el servidor Apache Tomcat Versió 7 que serà l'encarregat de donar suport 

al portal (pagines web) que hem desenvolupat. Podem descarregar el fitxer d’instal·lació de la 

web: 

 http://tomcat.apache.org/download-70.cgi 

 

4.2 Instal·lar el servidor de base de dades MYSQL 

Tenim que instal·lar el servidor de BD MySQL. Podem descarregar-lo de la següent direcció: 

 http://dev.mysql.com/downloads/mysql/5.1.html  

 

Una vegada descarregat, seguirem el procés d’instal·lació que ve per defecte per a tindre el 

servidor de BD funcionant. 

 

4.3 Instal·lar el connector JDBC per a la BD MYSQL 

Per a que Java sigui capaç de connectar amb la base de dades de MySQL, es necessari que a la 

màquina que estem executant l’aplicació (el portal) i hagi instal·lat el connector JDBC per a 

MySQL. Podem descarregar el fitxer d’instal·lació de la web: 

 http://dev.mysql.com/downloads/connector/j/ 

Per a instal·lar aquest connector, només tenim que seguir les instruccions del fabricant. 

 

4.4 Configuració de Hibernate per a MySQL 

Tindrem que especificar al fitxer hibernate.cfg.xml que tenim a: 

 TendaOnline\src 

Dins d'aquest fitxer tenim que canviar el valor dels paràmetres: 

"connection.url": Es on s'estableix l'esquema de la base de dades que anem a utilitzar i 

el servidor. En el nostre cas l'esquema es diu tendaOnline 

 "connection.username": Usuari amb el que anem a connectar a la base de dades 

 "connection.password": Clau de l'usuari per accedir a la base de dades. 
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Al nostre cas he utilitzat l'usuari root amb clau root i la configuració ha quedat de la següent 

manera: 

        <property name="connection.driver_class">com.mysql.jdbc.Driver</property> 

     <property name="connection.url">jdbc:mysql://localhost/tendaOnline</property> 

     <property name="connection.username">root</property> 

     <property name="connection.password">root</property> 

 

D'aquesta manera li diem a Hibernate que utilitzi el driver JDBC de MYSQL per a connectar 

amb una base de dades MySQL amb els paràmetres ja comentats. 

 

4.5 Creació d'estructura i dades de la BD a MySQL 

Per a la creació de la base de dades amb totes les estructures farem us de la comanda 

mysql.exe, que tindrem dins del directori "bin" ubicat on s'hagi instal·lat el servidor MySQL i ho 

farem a partir del fitxer baseDeDades.sql, que hi ha al directori principal dels arxius de 

l'entrega. 

Executarem la següent comanda per anar la directori bin: 

  cd C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.1\bin\ 

Llavors podem executar la següent comanda, on fica RutaFitxerBaseDeDades.sql posarem la 

ruta on està el fitxer SQL. 

 mysql -u root -p mysql <RutaFitxerBaseDeDades.sql 

També podem copiar l'arxiu SQL a la carpeta C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.1\bin\, i 

un cop estem en aquest directori domes cal executar: 

 mysql -u root -p mysql <baseDeDades.sql 

Fer menció que amb el paràmetre -u especifiquem l'usuari amb el que estem fent la connexió 

al servidor MySQL, que al nostre cas es root. Seguidament, després d'executar aquesta 

comanda, ens demanarà que introduïm la contrasenya per aquest usuari. Amb aquesta 

comanda crearem l'esquema anomenat tendaOnline al servidor MySQL. 

 

4.6 Arrancar el Servidor Web Apache Tomcat 

Per arrancar el servidor utilitzarem la comanda: 

 C:\Program Files\Apache Software Foundation\Apache Tomcat 7.0.22\bin>startup.bat 
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4.7 Execució des del navegador 

Una vegada que tinguem el servidor web Apache Tomcat, només tindrem que afegir el fitxer 

tendaOnline.war dins del directori "webapps" de la ruta on estigui instal·lat l’Apache. Al nostre 

cas: 

 C:\Archivos de programa\Apache Software Foundation\Apache Tomcat 

7.0.22\webapps 

Al navegador web ficarem la següent direcció: 

  http://localhost:8080/tendaOnline/index 

Al executar aquesta comanda al navegador, automàticament se’ns crearà la carpeta 

tendaOnline dins de l'estructura del Tomcat, es dir, 

 C:\Archivos de programa\Apache Software Foundation\Tomcat 

7.0.22\webapps\tendaOnline 

NOTA: fer menció que suposem que tenim el Apache Tomcat funcionant al port 8080, del 

contrari, tindrem que canviar el port per el que li hem definit en la instal·lació del Tomcat. 

 

*Important. La web funciona perfectament amb els navegadors Google Chrome 23.0 i el 

Mozilla Firefox 17.0.1. Amb el Microsoft Internet Explorer 9.0 funcionen tots els actions, però 

no es visualitzen bé alguns dels textos ja que s'han superposats uns sobre els altres, així que es 

recomana alguns dels altres dos navegadors anteriors. 

 

4.8 Accés al sistema 

Per defecte, amb el fitxer de construcció de la base de dades, hem creat uns quants usuaris per 

donar accés al sistema. Les dades dels usuaris son els següents: 

Usuaris Venedors: 

Son els usuaris que podem fer manteniments de les compres, el catàleg, donarà d'alta 

nous Venedor, Transportistes i Empreses de Transport i fer la gestió de l'Estoc dels 

productes. 

- Venedor1:  

 Login d’accés: venedor1  

 Contrasenya: pswd 

- Venedor2:  
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 Login d’accés: venedor2  

 Contrasenya: pswd 

 

Usuaris Transportistes: 

Son els usuaris que podem les gestions dels enviaments i els intents d'entrega. 

 

- Transportista1: 

 Login d’accés: transp1 

 Contrasenya: pswd 

- Transportista2: 

 Login d’accés: transp2 

 Contrasenya: pswd 

- Transportista3: 

 Login d’accés: transp3 

 Contrasenya: pswd 

- Transportista4: 

 Login d’accés: transp4 

 Contrasenya: pswd 

- Transportista5: 

 Login d’accés: transp5 

 Contrasenya: pswd 

- Transportista6: 

 Login d’accés: transp6 

 Contrasenya: pswd 

 

Usuaris Clients: 

Son els usuaris que poden fer compres, donar la valoració sobre cert producte i 

consultar l'historial i l'estat de les seves compres. 
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-Client1: 

 Login d’accés: client1 

 Contrasenya: pswd 

-Client2: 

 Login d’accés: client2 

 Contrasenya: pswd 

 

Tots aquest usuaris excepte el Client2 (que té les meves dades), tenen un correu assignat però 

que realment no existeixen. Per tant per poder provar el reenviament de la contrasenya caldrà 

que us registreu amb algun altre usuari del tipus que sigui i poseu algun email que sigui vostre. 

La opció de reenviament de contrasenya surt sempre que es falla amb la identificació del login 

o la contrasenya o també surt en la pagina on deixa escollir entre identificar-se o registrar-se si 

un usuari no identificat ha intentat Confirmar un Compra. 

Per enviar aquest email s'utilitza el compte 'tendapconline@gmail.com' amb contrasenya 

'tendapconlinepswd' que es pot considerar el propi de la tenda. El programa obté les dades 

d'aquest compte del fitxer informacioPagina.properties que hi dintre del directori src o 

\tendaOnline\WEB-INF\classes un cop està compilat. Aquest fitxer conté altres dades com el 

nom de la botiga, la direcció o el telèfon que també s'utilitza en altres apartats de la web. 

En aquest mateix directori on està informacioPagina.properties, juntament hibernate.cfg.xml i 

struts.xml, hi ha dos fitxers message_ca.properties i message_es.properties, que s'utilitzen per 

a que tots els textos que hi ha en la web estiguin en català o en castellà. L'idioma per defecte 

es el castellà, i a la capçalera sempre hi ha l'opció de canviar entre algun d'aquests dos 

idiomes. 
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5. Interfície d’usuari   

A continuació mostro el prototipus de la interfície d’usuari de la pàgina web. Es mostren les 

principals pantalles amb les seves funcionalitats. 

 

5.1 Inici 

En la pàgina d’inici se li permet identificar-se, registrar-se, consultar la informació de la pàgina, 

veure el carret de la compra actual, canviar l’idioma de la web o escollir alguna de les 

categories per veure quins productes conté. 
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5.2 Informació de la Pàgina Web 

En aquest apartat és mostra les dades  de contacte de la tenda, les diverses formes de 

pagament i les diferents empreses gestores del enviaments. 
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5.3 Registre 

Permet registrar-se a un Client, si hi ha algun camp incompatible o utilitzat se li informarà amb 

diversos missatges i un cop estigui registrat serà retornat a la pàgina d’inici o a la de confirmar 

la compra i ja estarà identificat automàticament. 
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5.4 Consultar Productes d’una categoria 

Es mostra la llista dels diversos productes que pertanyen a la categoria seleccionada. 
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5.5 Consultar Dades d’un Producte 

Es mostra les dades del producte seleccionat i es permet afegir-lo al carro, donar la valoració 

sobre ell (solament si ja està identificat) o tornar a la categoria. Si se’l afegeix al carro serem 

enviat a la finestra que mostra el contingut del carro. 

 

 

 

5.6 Donar la valoració sobre cert producte 

Permet donar la valoració sobre cert producte solament si s’està identificat i anteriorment no 

ha votat aquest mateix producte. Automàticament es canvia la valoració mitjana. 
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5.7 Mostrar el Carro de la compra actual 

Es mostra el contingut del carro de la compra i permet modificar el nombre unitats que es 

desitja de cada producte o eliminar-lo. A més hi ha les opcions de continuar comprant que 

t’envia al inici o confirmar la compra.  
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5.8 Confirmar Compra 

Si el client ja estava identificat quan ha sol·licitat confirmar la compra se’l envia  aquesta 

finestra on pot seleccionar el mètode de pagament, l’empresa gestora de l’enviament i si cal 

donar algunes observacions respecte l’entrega. En el cas que alguna Empresa Transportista 

encara no tingui cap transportista registrat a la web, encara no es mostrarà aquesta empresa 

en aquest apartat ja que no es podria realitzar correctament la compra. 
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5.9 Escollir entre Identificar-se o Registrar-se si no està identificat al confirmar la compra 

Si el client ha intenta confirmar la compra i encara no estava identificat se’l envia a aquesta 

finestra que li permet registrar-se amb un nou usuari del tipus client, identificar-se amb algun 

client vàlid o si no es recorda de la contrasenya o el nom d’usuari sol·licitar-lo.  Un cop estigui 

identificat correctament serà enviat a la finestra de confirmar la compra que hem vist 

anteriorment. 
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5.10 Recordar Contrasenya i  nom d’Usuari amb el correu electrònic 

Hi ha dos casos en els quals el client pot sol·licitar que li recordin el seu nom d’usuari i 

contrasenya, i són que intenta identificar-se amb alguna d’aquestes dades incorrectes o quan 

esta a la finestra d’escollir entre registrar-se o identificar-se per poder confirmar la compra. Si 

el client ha sol·licitat recordar la contrasenya se li mostrarà aquesta finestra on haurà de donar 

els seu compte de correu electrònic que té vinculat amb el seu compte i li enviaran allí el seu 

nom d’usuari i contrasenya per poder-se identificar correctament. L’idioma del email serà amb 

l’idioma en que està visualitzant la web en aquell mateix moment. 
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5.11 Historial de les compres del Client 

Aquesta finestra mostra el la llista de totes les compres realitzades pel client i permet 

seleccionar-ne una per veure les seves dades i estat. Per accedir a aquesta finestra el client pot 

seleccionar el vincle que apareix a la capçalera un cop està identificat. 
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5.12 Consultar dades de la Compra 

Aquesta finestra mostra totes les dades de la compra seleccionada, l’estat de la compra i 

l’enviament, totes les dades dels productes comprats i els intents d’entrega. Si selecciona 

algun dels productes serà enviat a la finestra de dades d’aquell producte. Quan es confirma 

una compra també es redirigit a aquesta finestra per comprovar que s’ha realitzat 

correctament el tràmit. 
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5.13 Menú Principal per a un Venedor 

Aquest menú és el que li apareix a un venedor un cop s’ha identificat. Li permet escollir les 

principals tasques que pot fer com ara gestionar el catàleg de categories i productes, l’estat de 

les compres, el usuaris dels sistema i les empreses transportistes i l’estoc dels productes. 
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5.14 Gestió Catàleg 

Si el venedor seleccionar Gestió Catàleg se li mostra aquest menú on pot escollir entre la gestió 

de les categories o la dels productes. 
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5.15 Gestió Categories 

Si ha seleccionat la gestió de categories se li mostra aquesta pagina on hi ha la llista de totes 

les categories que permet seleccionar-ne alguna per editar-la i afegir una nova categoria. 
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5.16 Donar d’alta una categoria 

Al escollir afegir una nova categoria es mostra aquesta pagina que permet posar nom de la 

categoria i escollir una imatge. Quan es confirmar l’alta es redirigit a la finestra d’editar la 

categoria. 
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5.17 Editar una categoria 

Aquí es permet modificar les dades de la categoria o afegir-hi nous productes. També permet 

eliminar la categoria de forma que no serà accessible des del menú principal, però no 

s’esborren els productes que pertanyen a la categoria per a que no hi hagi cap problema amb 

les compres que contenen algun d’aquests productes. Si es seleccionar afegir un nou producte 

serà redirigit a la finestra d’alta d’un nou producte. 
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5.18 Donar d’alta un producte 

Al escollir afegir un nou producte es mostra aquesta pagina que permet introduir les dades del 

producte i escollir una imatge. Quan es confirmar l’alta es redirigit a la finestra d’editar el 

producte. 
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5.19 Gestió Productes 

Si ha seleccionat la gestió de productes se li mostra aquesta pagina on hi ha la llista de tots els 

productes que permet seleccionar-ne algun per editar-lo. 
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5.20 Editar un producte 

La finestra d’editar un producte permet modificar qualsevol de les dades o canviar la imatge. 

Desprès de confirmar l’edició es pot tornar al la llista de productes clicant al vincle. 
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5.21 Gestió Usuaris 

Si el venedor ha seleccionat Gestió dels Usuaris serà enviat a aquesta finestra que li permet 

escollir entre donar d’alta un nou Venedor, un nou Transportista o gestionar les Empreses 

Transportistes. 
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5.22 Alta Venedor 

Permet donar d’alta a un nou usuari del tipus Venedor, si hi ha algun camp incompatible o 

utilitzat se li informarà amb diversos missatges. 
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5.23 Alta Transportista 

Permet donar d’alta a un nou usuari del tipus Transportista i escollir a quina empresa pertany, 

si hi ha algun camp incompatible o utilitzat se li informarà amb diversos missatges. 

 

 

  



Treball Fi de Carrera - TendaOnline 

68 
 

5.24 Gestió Empreses Transportistes 

Mostra la llista de totes les empreses donades d’alta al sistema i permet seleccionar-ne alguna 

per modificar-la o afegir-ne una de nova. 
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5.25 Alta Empresa Transportista 

Permet donar d’alta una nova Empresa Transportista i indicar el seu nom, el preu del 

enviament i el període d’entrega en hores. Un cop es confirma la compra es redirigit a la 

finestra de modificar l’empresa. 
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5.26 Editar Empresa Transportista 

Permet donar modificar les dades de l’Empresa Transportista. Es pot tornar a la llista de 

empreses amb el vincle. 
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5.27 Gestió Compres 

Si el venedor ha seleccionat Gestió de les Compres serà enviat a aquesta finestra que li permet 

escollir alguna de les compres de la base de dades i consultar les seves dades i modificar 

l’estat. 
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5.28 Gestió Compra 

Es mostra les dades de la compra i els productes comprats i permet canviar l’estat de la 

compra. L’estat Preparat domes es pot posar si tot els productes estan en estoc. 
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5.29 Gestió d’Estoc 

Si el venedor ha seleccionat Gestió d’Estoc serà enviat a aquesta finestra que li permet escollir 

algun dels productes de la base de dades i modificar el seu estoc. 
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5.30 Gestió d’Estoc del Producte 

Es mostra les dades del producte seleccionat i es permet canviar el seu estoc. També es pot 

canviar l’estoc en l’apartat de gestió dels productes però per aquí es mes fàcil d’accedir-hi i 

solament hi ha un camp que es pugui modificar, així que es recomana utilitzar aquest apartat. 
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5.31 Menú Principal per a un Transportista 

Aquest menú és el que li apareix a un transportista un cop s’ha identificat. Li mostra l’única 

opció que té disponible actualment i que és la gestió dels enviaments. 
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5.32 Gestió dels enviaments assignats a un Transportista 

Quan el transportista selecciona gestió d’enviaments se li mostra aquesta llista amb tots els 

enviaments que té a càrrec seu i li permet seleccionar-ne un i veure l’estat i modificar-lo si es 

necessari. 
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5.33 Gestió de l’enviament  

Quan el transportista selecciona un enviament se li mostra aquesta pantalla amb totes les 

dades del enviament, depenent l’estat podrà canviar al següent o afegir els intents d’entrega. 
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5.34 Intent Entrega  

Quan el transportista vol afegir un intent d’entrega es mostra aquesta finestra on es pot 

introduir la data i l’hora de l’intent d’entrega. Per defecte l’hora i l’intent són les actuals però 

es poden modificar seguin el format. Un cop introduït l’intent d’entrega es tornar a la pantalla 

de gestió del enviament. 

 

  



Treball Fi de Carrera - TendaOnline 

79 
 

6. Conclusions  

Com a conclusions finals, puc dir que aquest treball de fi de carrera sobre J2EE m’ha aportat 

molts coneixements que no tenia i he pogut ampliar els que ja tenia. 

Considero que ha estat un projecte molt interessant per que m’ha ajudat ha reunir i utilitzar 

tots els coneixements que he pogut anar obtenint en totes les assignatures de l’àrea de 

programació com ara Enginyeria de Programari, Tècniques de desenvolupament de 

Programari, Base de Dades I, Estructura de la Informació o Programació, entre altres. A més, 

sempre m’ha agradat bastant la programació i per tant m’ho he passat molt bé realitzant 

aquest projecte. 

M’ha ajudat a ampliar els meus coneixements sobre bases de dades que vaig treballar en Base 

de Dades I i Tècniques de desenvolupament de Programari. També m’ha resultat molt útil 

introduir-me en el món del J2EE i conèixer els frameworks Struts 2 i Hibernate 3, que 

considero que hem poden ser molt útils en el meu futur món laboral. També m’ha anat molt 

bé per poder recuperar els meus coneixements amb HTML i CSS ja que els tenia molt oblidats 

per que no els he pogut treballar en cap altra assignatura i des de que vaig acabar el cicle 

superior que no els havia tocat. 

En conclusió, estic molt satisfet del treball que he fet i els coneixements que he adquirit. 
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7. Glossari  

 Carro de la Compra: és on es van afegint tots el productes que un client vol en una 

compra. 

 Catàleg: és tot el conjunt de productes que hi ha disponibles per comprar. 

 Categoria: és una agrupació de productes amb unes característiques similars, una 

categoria pot tenir molts productes, però un producte domes pot pertànyer a una 

categoria. 

 Client: és un usuari registrat i identificat que se li permet consultar el catàleg de 

productes, fer una compra, i consultar l’estat i  l’historial de les seves compres. 

 Empresa Transportista: és una empresa que realitza enviament de paquets i té unes 

tarifes amb cert preu i cert períodes d’entrega. Una empresa pot tenir un o més 

transportistes assignats. 

 Enviament: hi ha un enviament per cada compra que es realitza i conte algunes dades 

importants com la empresa transportista i l’estat del enviament. 

 Estoc: l’estoc de cada producte mostra quants exemplars queden d’aquell producte al 

magatzem. Quan la compra passa a estat preparat es quan es resten el nombre de 

productes comprats a l’estoc d’aquell producte. 

 Intent d’Entrega: si el transportista ha intentat entregar el paquet i no hi havia ningú 

en aquell moment a la direcció per rebre’l, el transportista pot deixar constància del 

hora i data del intent d’entrega. 

 Invitat: és un Usuari que no està identificat i te privilegis per consultar el catàleg, afegir 

productes al carro i un cop intenti confirmar la compra se li demanarà que 

s’identifiqui. Per defecte al accedir a l’aplicació web tots els usuaris començaran amb 

aquest perfil i desprès si ho desitgen podran identificar-se amb el seu usuari personal. 

 Mètode de pagament: hi haurà alguns tipus de pagament diferents disponibles i 

cadascun pot tenir algun sobre cost. Cada compra ha de tenir únicament un mètode 

de pagament. 

 Producte: és tot allò que està disponible al catàleg per a comprar-se. Solament pot 

pertànyer a un categoria. 

 Transportista: és un Usuari identificat que té privilegis per gestionar els enviaments de 

la seva empresa. Cada empresa transportista tindrà únicament un usuari d’aquest 

tipus. 

 Usuari: és qualsevol persona que utilitza l’aplicació. 

 Valoració: és una valoració entre zero i deu que un usuari ha fet sobre cert producte. 

Un usuari pot votar solament un cop a cada producte. 

 Venedor: és un Usuari identificat que té privilegis per gestionar el catàleg, els usuaris i 

l’estat de les compres. 
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