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Introducció

Les companyies aèries de baix cost necessiten gestionar la 
planificació de les seves rutes aèries, així com assignar vols a les 
seves rutes, i tripulació als seus vols. Una altra part important és 
mostrar la informació relacionada amb les rutes al personal de la 
tripulació dels vols de la companyia.

La finalitat del present projecte és la de desenvolupar una eina capaç
de gestionar els recursos anteriorment descrits, i que utilitzi la 
plataforma J2EE (Java 2nd Platform Enterprise Edition).  

El desenvolupament del projecte es duu a terme per fases, i seguint 
la planificació del pla de treball establert a la fase inicial del projecte.
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Objectius

Els objectius principals en la realització d’aquest projecte són els 
següents:

� Realitzar un projecte que sintetitzi alguns dels coneixements 
teòrics i pràctics adquirits durant la realització dels estudis 
universitaris. 

� Aprofundir en l’estudi de noves tecnologies relacionades amb el 
desenvolupament de productes informàtics de tipus J2EE.

� Desenvolupar una eina útil per a la gestió d’alguns dels 
principals recursos d’una companyia aèria. 
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Mètode seguit

Especificació i planificació del TFC

Anàlisi i disseny de l’arquitectura

Implementació

Proves i tests de la aplicació

Documentació del projecte
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Planificació

A continuació es mostra el diagrama de Gantt que recull la 
planificació que s’ha seguit durant el desenvolupament del projecte.  
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Tecnologia I

La primera decisió referent a la tecnologia ha sigut l’elecció dels 
productes mes generals que s’utilitzen al sistema, i són els següents:

� El SGBD (Sistema de Gestió de Base de Dades) escollit és 
PostgreSQL. L’elecció d’aquest producte s’ha basat en els seus 
principals avantatges, que són els següents: és fiable i estable, 
és transaccional i gratuït, i ofereix una capacitat de gestió
suficientment adient per aquest tipus de projecte. 

� El servidor d’aplicacions J2EE escollit és Apache Tomcat. 
L’elecció d’aquest producte s’ha basat en els seus principals 
avantatges, que són els següents: és fiable i estable, és apropiat 
per a tecnologies J2EE i és gratuït, i ofereix una capacitat de 
servei suficientment adient per aquest tipus de projecte. 
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Tecnologia II

Els elements de J2EE que s’han emprat en aquest projecte són els 
següents:

� Apache Struts 2.0 (framework que implementa el patró MVC). 

� JSP (Java Server Pages).

� DAO (Data Access Object).

� JDBC (Java DataBase Connectivity).

� Log4j (Sistema d’enregistrament d’informació).

Altres elements generals del disseny web emprats són els següents:

� HTML (HyperText Markup Language).

� CSS (Cascading Style Sheets).
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Arquitectura I

Les característiques principals de la arquitectura de la aplicació
GIPRA són les següents:

� És una aplicació distribuïda de tipus client-servidor. 

� És una aplicació d’arquitectura multicapa, adient per a facilitar el 
manteniment de les diferents capes que la componen. 

� Utilitza el patró MVC (Model Vista Controlador), el qual facilita la 
reutilització del codi, i el manteniment de les diferents parts de la 
aplicació.

� Utilitza el patró DAO, que permet facilitar la integració amb 
diferents tecnologies de persistència.
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Arquitectura II

Les parts de l’arquitectura distribuïda de l’aplicació GIPRA són les 
següents:

� Part client: és la part des de la qual és connecta el client per 
accedir a la part servidora. L’usuari de l’aplicació GIPRA utilitza 
un navegador web, des de la part client, per tal de poder accedir 
a la part servidora.

� Part servidora: és la part on es troba ubicada tota la lògica de 
negoci, aquesta part és la que accedeix a la Base de Dades. En 
l’arquitectura d’aquest sistema s’utilitza el servidor Apache 
Tomcat, que és on s’executa la lògica de negoci que accedeix a 
la Base de Dades de tipus PostgreSQL. 
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Arquitectura III

A continuació es mostra un esquema de la arquitectura del sistema:

SGBD 
(PostgreSQL)

SERVIDOR D’APLICACIONS TOMCAT

VISTA CONTROLADOR

MODEL

JSP ACTION

GESTOR

ENTITAT

DAO

s’utilitza
JDBC DRIVER

NAVEGADOR WEB



TFC J2EE – PROJECTE: GIPRA

Resum funcional I

� Administrador: és l’usuari que realitza el manteniment dels 
usuaris de l’aplicació GIPRA.

� Planificador: és l’usuari que realitza el manteniment de les rutes 
aèries, podent assignar vols a les rutes, així com l’assignació
d’una tripulació a cada vol.

� Tripulant: és un membre de la tripulació d’un vol, que pot ser un 
pilot, un copilot, o un assistent de vol. El tripulant utilitza la 
aplicació GIPRA per consultar a quin vol l’han assignat, i quina 
és la ruta aèria que realitza aquest vol.

Descripció dels diferents tipus d’usuaris de l’aplicaci ó
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Resum funcional II

La aplicació proporciona un conjunt de funcionalitats diferents 
segons el subsistema que s’utilitzi. 

Els subsistemes i els usuaris que els utilitzen són els següents: 

� Subsistema de connexió: l’utilitzen tots els usuaris. 

� Subsistema de manteniment d’usuaris: l’utilitza l’administrador.

� Subsistema de planificació de rutes aèries: l’utilitza el planificador.

� Subsistema de informació al tripulant: l’utilitza el tripulant.
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Resum funcional III

� Accés i validació al sistema.

� Sortida del compte d’usuari.

El subsistema de connexió ofereix, a tots els usuaris de l'aplicació, 
les funcionalitats següents: 

Funcionalitats del subsistema de connexió
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Resum funcional IV

� Donar d’alta a un nou usuari de la aplicació. 

� Modificació de les dades d’un usuari de la aplicació.

� Canvi de l’estat (Actiu/Baixa) d’un usuari de la aplicació.

� Consulta d’usuari de la aplicació.

� Visualització dels usuaris de la aplicació.

El subsistema de manteniment d’usuaris de la aplicació GIPRA 
ofereix les funcionalitats següents: 

Funcionalitats del subsistema de manteniment d’usua ris
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Resum funcional V

� Donar d’alta a una nova ruta aèria. 

� Modificació de ruta aèria.

� Canvi de l’estat (Activa/Baixa) d’una ruta aèria.

� Consulta d’una ruta aèria.

� Gestió d’assignació de vols a una ruta aèria.

� Visualització de rutes aèries.

El subsistema de planificació de rutes aèries ofereix les funcionalitats 
següents: 

Funcionalitats del subsistema de planificació de rute s aèries
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Resum funcional VI

� Consulta d’un vol.

� Gestió d’assignació d’una tripulació a un vol.

� Baixa d’una tripulació a un vol.

� Visualització de vols.

� Canvi de contrasenya.

Funcionalitats del subsistema de planificació de rut es aèries 
(continuació)
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Resum funcional VII

� Visualització de informació d’un vol.

� Visualització de informació d’un tripulant.

� Canvi de contrasenya.

El subsistema de informació al tripulant ofereix les funcionalitats 
següents: 

Funcionalitats del subsistema de informació al tripula nt
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Resultats obtinguts

El desenvolupament de la aplicació ha sigut un procés laboriós donat 
que es tracta d’una aplicació amb un ampli nombre de funcionalitats.

S’ha obtingut una producte que ofereix unes característiques 
importants, algunes de les mes destacables són les següents:    

S’han aconseguit implementar tots els casos d’ús plantejats a l’inici 
del projecte, i per tant a nivell personal ho valoro com un èxit, tenint 
en compte el repte que suposa el desenvolupament d’un projecte 
d’aquestes característiques. 

� Robustesa en la aplicació (control d’excepcions, i validacions).

� Integritat de dades (ús de transaccions).

� Usabilitat (disseny minimalista, i ajudes a l'usuari).
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Conclusions

La realització del TFC ha suposat una experiència enriquidora 
principalment en els aspectes següents: 

� M’ha permès reforçar i ampliar els coneixements adquirits durant 
els meus estudis universitaris.

� El poder desenvolupar una eina empresarial del mon real, m’ha 
permès investigar i ampliar els meus coneixements de les 
tecnologies emprades al projecte.

� La metodologia de gestió del projecte, i el seguiment del pla de 
treball m’han ajudat a reforçar els meus coneixements referents 
a la gestió de projectes informàtics.


