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Resum del Treball Final Carrera. 

 

El treball de final de carrera que vaig decidir, amb el vist i plau d'en Vicenç Font , es basa en 
una aplicació de gestió empresarial de diversos mòduls i amb diferents rols d'usuaris. 

La idea inicial es basa en un projecte personal que tinc intencio de portar a cap durant els 
pròxims mesos, aquesta primera versió de l'aplicació està dedicada com a font personal per fer 
un desenvolupament mes ampli i acurat. 

Aquesta idea m'ha sorgit degut a la necessitat que veig a algunes empreses on tenen un 
programari molt restrictiu, car de mantenir i sense l'opció de no poder ser modificat per personal 
propi de l'empresa, i depenguis sempre de l'empresa fabricant del programari, en altres 
paraules, orientar programari opensource per l'empresa. 

Tota l'aplicació està basada en JEE , en llibreries opensource i a on el codi font, tant de la 
pròpia aplicació com de les llibreries de tercers, es pot consultar i/o modificar. 

L'aplicació està basada en un entorn multicapa, es segueixen patrons i l'ús de frameworks per 
establir unes normatives correctes de desenvolupament i unes bones pràctiques per poder 
assolir fites de mantenibilitat i ampliació sense afectar altres parts de l'aplicació. 

Es pretén que l'aplicació aporti una reducció de costos en quant a temps d'implantació i en 

quant a termes de manteniment i ampliacions, o millores, dels mòduls actuals o de nous 

mòduls implementats per la pròpia empresa o be per una tercera empresa mitjançant un 

contracte de manteniment. 

 

 

 

1. Introducció 

 

1.1 Justificació del TFC 

 

La idea inicial d'aquest tfc es basa en la necessitat que he pogut apreciar a determinades 

empreses de les mancances de poder tractar les dades internes amb agilitat i sense 

dependre de terceres empreses. 

L'ús de frameworks , certs patrons de desenvolupament i bones pràctiques de 

desenvolupament, permet que les empreses a les que va destinada aquesta aplicació 

permeti ser modificada per personal propi de l'empresa sense necessitat de dependre 

d'empreses terceres. 
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L'ús de Java, un llenguatge de programació, molt estes a nivell empresarial permet una 

fàcil adaptació al codi i arquitectura de l'aplicació, així com la constant evolució que 

aporta tots els frameworks associats a aquest llenguatge de programació. 

Amb una visio global d'aquests frameworks, s'utilitza Spring per l'administració de serveis 

i interconnexió de totes les parts que formen part de l'aplicació, com ara; hibernate per la 

capa de relació de amb base de dades i jsf per la part de vista i navegació.  

 

 

1.2 Objectius del TFC 

 

L'objectiu d'aquest tfc era el de progressar amb la idea meva de poder aportar alguna 

element al mon empresarial sense cost associat a l'aplicació inicialment. 

La possibilitat de poder iniciar el meu projecte dins el tfc m'ha donat la possibilitat de 

poder veure mancances en la pròpia arquitectura de l'aplicació i dificultats que poden 

sorgir en el futur, fer un element diferenciador, de qualitat i mantenible al llarg del temps 

es complex. 

Així he pogut veure certes modificacions que hauré de fer a properes revisions, com ara, 

l'ús de certs llibreries i modificacions de certes pràctiques de desenvolupament. 

Aquesta etapa inicial del projecte te un objectiu força clar i definit per la meva banda, 

però també es cert que la idea inicial va agafant altres possibles camins segons la 

interpretació que li dongui a la meva idea en funció de les necessitats reals i de com avui 

es dona una major importància a la versatilitat de les aplicacions, es a dir, aplicacions no 

monolítiques i puguin ser adaptables ràpidament sense generar noves versions ni 

costoses noves versions. 

 

 

 

1.3 Enfocament i metodologia seguida 

 

El treball d'aquest tfc està fet d'una manera seqüencial, la part inicial ha sigut l'avaluació 

de les necessitats empresarials, a mes alt nivell hi ha les necessitats inicials de gestió de 

dades pròpies i externes associades a diferents tipus d'usuaris i amb diferents 

necessitats. 

Un cop tenim una idea inicial, sense entrar amb prou aprofundiment, dissenyem un 

model de dades on tenen cabuda els elements principals que son els permisos i els rols 

d'usuaris. 

La metodologia d'aquest projecte es basa en la millora i adaptació constant, d'aquelles 

parts que poden ser problemàtiques, per posar un exemple, l'ús de consultes sobre 

criteria de hibernate nomes es pot verificar si els camps son correctes en runtime, i 

pertant, en properes revisions es modificarà aquesta part amb l'ús de spring data jpa. 
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A mes, les necessitats canviants i contants de les empreses provoca que les noves 

aplicacions siguin el mes adaptable possibles, i que les millores o ampliacions que 

demanen els usuaris de les aplicacions siguin el mes ràpid i menys costoses possibles. 

 

 

 

 

1.4 Planificació del projecte 

La planificació ha sigut modificada sobretot el referent a la part del disseny i de 

modelització de la base de dades, la reducció, modificació i eliminació de taules de base 

de dades ha provocat la modificació de codi i de certes funcionalitats. 

Com a exemple, he fet modificacions del model de dades durant el mes de novembre, i 

pertant, modificada la capa de orm i certes part del codi. 

 

Especificació, anàlisi i arquitectura: 24/9  al  19/10  

Casos d'us : 4/10 al 15/10 

Desenvolupament : 22/10 al 17/12 

Proves d'usuari i manual d'usuari: 18/12 al 31/12 

 

Aquesta primera planificació en següents revisions segurament tindrà forces canvis, 

segurament l'aplicació tindrà una orientació mes gran en quant al model de dades es 

refereix, hi haurà una menor dedicació en quant a la generació de codi es refereix, i si que 

hi haurà un disseny mes ampli i flexible del model de dades per poder encabir molta de la 

generació de codi que afecta la lògica de negoci,  la flexibilitat de poder modificar el teu 

entorn visual segons preferències de l'usuari i de les pròpies variables d'entorn de la 

pròpia aplicació. 

 

 

 



Modificacions BBDD 



2. ESPECIFICACIÓ I ANÀLISI DELS REQUERIMENTS 

 

2.1 Introducció 

Durant aquesta primera part recollirem, amb una visió global, aquelles necessitats que 

hauran de ser implementades, es a dir, aquelles funcionalitats que s'hauran de 

implementar a partir d'una primera recollida de requisits per part de l'usuari.  

Podrem veure els subsistemes necessaris per aquesta primer versió del programari i dels 

diagrames que aporten informació dels requisits aportats per l'usuari. 

Finalment, es podrà veure en mes detall totes aquestes funcionalitats que hauran 

d'implementar amb cada subsistema. 

 

 

 2.2 Descripció del projecte. 

 

EL negoci d'una empresa dedicada a la gestió de productes de consum, com ara, una empresa 

de venda de productes alimentaris necessita tenir un control per part de diferents usuaris, tant 

administratius, com personal superior que necessita tenir un control mes exhaustiu de totes 

operacions que es produeixen dins la seva secció. 

S'han de poder gestionar totes aquestes dades d'una manera àgil, sense necessitat d'estar 

físicament dins del propi ordinador, ha de ser accessible desde qualsevol lloc i qualsevol 

moment sense la necessitat de treballar en una aplicació instal·lada. 

L'aplicació es basa en els diferents rols d'usuaris que han de poder modificar certes parts, 

sense que altres de la mateixa secció nomes puguin tenir a certes operacions, hi ha d'haver 

restriccions a nivell d'usuari i de grup d'usuaris. 

 

 

 2.3 Subsistemes de l'aplicació 

 

Podem distingir 3 funcionalitats o subsistemes dins l'aplicació 

 Subsistema d'administració d'usuaris del sistema 

 Subsistema de gestió de clients  

 Subsistema de gestió de factures 
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2.4 Especificacions de les funcionalitats per subsistema 

 

Aquest apartat descriu de manera introductòria les funcionalitats de cadascun dels 

subsistemes, a mes, s'introdueix la descripció del cas d'us d'una manera descriptiva. 

 

 

2.4.1 Gestió d'usuaris del sistema 

 

Es farà un sistema per gestionar els usuaris del sistema que podran accedir a l'aplicació, 

als quals se'ls assignarà uns determinats permisos en funció dels rol al que pertany dins 

l'empresa. 

Les funcionalitats, a grans trets, d'aquest mòdul seran; alta, lectura, edició i esborrar 

usuaris del sistema. 

 

 2.4.1.1 Alta usuaris 

L'administrador del sistema dona d'alta a usuaris de l'aplicació mitjançant una pantalla de 

l'aplicació, la qual nomes serà accessible pel propi administrador, aquests usuaris tindran 

un rol assignat segons la petició rebuda per recursos humans. 

Actors: administrador 

Precondició: Necessitat de donar d'alta un usuari nou al sistema  

Postcondició: Un nou usuari, amb un rol determinat per la direcció es donat d'alta al 

sistema.  

 

2.4.1.2 Modificació usuaris 

L'administrador del sistema podrà modificar usuaris de l'aplicació mitjançant una pantalla 

de l'aplicació, la qual nomes serà accessible pel propi administrador, a la qual es podrà 

modificar totes les dades relatives de l'usuari. 

En cap cas, l'administrador podrà modificar la contrasenya de l'usuari per evitar incomplir 

la llei orgànica de protecció de dades (LOPD), la contrasenya la modificarà directament 

l'usuari i quedarà encriptada dins el sistema. 

Actors: administrador 

Precondició: Necessitat de modificar les dades d'un usuari al sistema  

Postcondició: L'usuari ha modificat dades del seu perfil 
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2.4.1.3 Eliminació lògica usuaris 

L'administrador del sistema podrà eliminar usuaris de l'aplicació mitjançant una pantalla 

de l'aplicació, la qual nomes serà accessible pel propi administrador, aquests tipus 

d'eliminació farà que els usuaris dels sistema no apareguin al sistema, però continuen sent 

visibles per l'administrador del sistema. 

Actors: administrador 

Precondició: Necessitat d'eliminar un usuari del sistema, però que les seves dades 

estiguin dins el sistema. 

Postcondició: L'usuari esborrat no es visible però l'administrador del sistema el pot veure. 

 

 

2.4.1.4 Eliminació física usuaris 

L'administrador del sistema podrà eliminar usuaris de l'aplicació mitjançant una pantalla 

de l'aplicació, la qual nomes serà accessible pel propi administrador, quan l'administrador 

rebi una petició formal de l'usuari d'eliminar les seves dades emparant-se en la llei 

orgànica de protecció LOPD, l'administrador procedirà a eliminar del sistema les dades 

de l'usuari i no es podran tornar a recuperar.  

Actors: administrador 

Precondició: Necessitat d'eliminar un usuari del sistema, desapareix definitivament del 

sistema 

Postcondició: L'usuari esborrat ja no forma part del sistema, totes les seves dades han 

desaparegut 

 

2.4.2 Gestió de clients de l'empresa  

 

Mitjançant una pantalla a la part d'administració de l'aplicació es procedirà a gestionar els 

clients de l'empresa juntament amb les seves dades associades de manera indirecta. 

Amb aquesta pantalla es podran fer totes les operacions bàsiques que es poden fer sobre 

els clients, des de donar d'alta, modificar dades, o eliminar els clients. 

 

2.4.2.1 Alta clients 

El cap d'àrea pot donar d'alta a clients de l'empresa mitjançant una pantalla de l'aplicació, 

la qual nomes serà accessible per l'usuari que tingui un rol determinat.  
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El cap d’àrea haurà de definir inicialment unes dades obligatòries sense les quals no 

podrà donar mai d’alta a aquell client, com ara; el CIF i nom de l’empresa 

 

Actors: cap d'àrea. 

Precondició: Una persona física o jurídica es vol donar d’alta a la nostra empresa  

Postcondició: Un nou client es donat d’alta al sistema, i ja està en disposició de fer 

compres. 

 

 

2.4.2.2 Modificació clients 

El cap d'àrea podrà modificar clients de l'aplicació mitjançant una pantalla de l'aplicació, 

la qual nomes serà accessible per usuaris amb un determinat rol. 

 

Actors: cap d'àrea. 

Precondició: Un client ja existent dins el sistema vol modificar dades seves  

Postcondició: El client pot veure les seves dades modificades segons la seva petició 

 

 

2.4.2.3 Eliminació lògica clients 

El cap d'àrea podrà eliminar clients de l'aplicació mitjançant una pantalla de l'aplicació, la 

qual nomes serà accessible per l'usuari amb un rol determinat, aquests tipus d'eliminació 

farà que els clients dels sistema no apareguin al sistema, però continuen sent visibles per 

l'administrador del sistema. 

Actors: cap d'àrea. 

Precondició: Un client ja existent dins el sistema vol donar-se de baixa de l’empresa  

Postcondició: El client ja no es actiu dins el sistema, nomes el pot veure l’administrador 

del sistema. 
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2.4.2.4 Eliminació física clients 

L'administrador del sistema podrà eliminar clients de l'aplicació mitjançant una pantalla 

de l'aplicació, la qual nomes serà accessible pel propi administrador, quan l'administrador 

rebi una petició formal del client d'eliminar les seves dades emparant-se en la LOPD, 

l'administrador procedirà a eliminar del sistema les dades de l'usuari i no es podran tornar 

a recuperar.  

 

Actors: cap d'àrea. 

Precondició: Un client vol , emparant-se en la lopd, que les seves dades desapareixien 

del sistema de manera permanent  

Postcondició: Les dades personals del client ja no existeixen, ara nomes estan les dades 

fiscals. 

 

2.4.3 Gestió de factures dels clients 

 

En aquest mòdul es pretén donar accés a les factures associades als clients, aquí es posarà 

en practica la gestió de permisos d'usuaris del sistema, a on, segons quin tipus d'usuari 

podrà donar d'alta factures, o les podrà modificar o eliminar, sempre complint unes 

determinades regles prefixades pel client. 

 

2.4.3.1 Alta factura 

Els usuaris d'un rol determinat, cap d’àrea i operador, podran donar d'alta una factura d'un 

client de l'empresa mitjançant una pantalla de l'aplicació, la qual nomes serà accessible 

pels usuaris que pertanyen a un determinat rol.  

 

Actors: cap d'àrea i operador. 

Precondició: El client executa una compra i es necessita registrar aquesta compra dins el 

sistema 

Postcondició: Es dona d’alta una factura al sistema amb les dades de la compra 

 

 

2.4.3.2 Modificació factura 

Els usuaris d'un rol determinat, cap d’àrea i operador, podran modificar una factura d'un 

client de l'empresa mitjançant una pantalla de l'aplicació, la qual nomes serà accessible 
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pels usuaris que pertanyen a un determinat rol, com a restricció que el client demana, que 

nomes es poden modificar aquelles factures que estan en un estat aprovat pel cap 

d'àrea. 

 

 

Actors: cap d'àrea i operador. 

Precondició: L'estat de la factura ha d'haver passat a estat aprovat pel cap d'àrea  

Postcondició: Si la factura està en estat aprovat pel cap d'àrea llavors l'usuari operador 

tindrà visible l'opció de modificar la factura 

 

 

 

 

2.4.3.3 Eliminació lògica factura 

Els usuaris d'un rol determinat, cap d’àrea i operador, podran eliminar una factura d'un 

client de l'empresa mitjançant una pantalla de l'aplicació, la qual nomes serà accessible 

pèls usuaris que pertanyen a un determinat rol, aquest tipus d'eliminació implica que les 

factures existeixen al sistema però no es computen al client, estan al sistema per poder 

tenir constància de totes les operacions del client, com a restricció imposada pel client, 

nomes es podran eliminar aquelles factures que estan en estat denegat pel cap 

d'àrea. 

 

Actors: cap d'àrea i operador. 

Precondició: L'estat de la factura ha d'haver passat a estat denegat pel cap d'àrea  

Postcondició: Si la factura està en estat denegat pel cap d'àrea llavors l'usuari operador 

tindrà visible l'opció d'esborrar la factura. 

 

 

2.4.3.4 Eliminació física factura 

Aquesta operació es produirà quan el cap d'àrea passi la factura a l'estat denegat, les 

factures es quedaran sempre al sistema, ja que com a factures que son s'han de presentar 

en el cas necessari, hi haurà una vinculació directa amb el nom del client i el seu cif, però 

no es tindrà  constància de cap dada mes del client. 
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Actors: cap d'àrea i administrador 

Precondició: L'estat de la factura ha d'haver passat a estat denegat pel cap d'àrea  

Postcondició: Si la factura està en estat denegat pel cap d'àrea llavors l'usuari 

administrador tindrà visible l'opció d'esborrar la factura. 

 

 

2.4.3.5 Sol·licita canvi estat de la factura per modificació 

L'usuari operador demana canviar l'estat de la factura a estat aprovat per poder modificar-

la. 

 

Actors:  operador. 

Precondició: L’usuari operador vol modificar una factura. 

Postcondició: l’usuari operador sol·licita el canvi d’estat de la factura 

 

2.4.3.6 Canvi estat de la factura per la modificació 

L'usuari cap d'àrea  canvia l'estat de la factura a estat aprovat, segons la petició que ha 

rebut per part de l'usuari operador. 

Actors:  cap d’àrea. 

Precondició: L’usuari cap d’àrea vol rep la petició de canvi d’estat de la factura 

Postcondició: l’usuari cap d’àrea canvia l’estat de la factura. 

 

 

2.4.3.7 Sol·licita canvi estat de la factura per l'eliminació 

L'usuari operador demana canviar l'estat de la factura a estat denegat  per poder esborrar-

la. 

Actors:  operador. 

Precondició: L’usuari operador vol esborrar una factura. 

Postcondició: l’usuari operador sol·licita el canvi d’estat de la factura 
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2.4.3.8 Canvi estat de la factura per l'esborrat 

L'usuari cap d'àrea  canvia l'estat de la factura a estat denegat, segons la petició que ha 

rebut per part de l'usuari operador. 

 

Actors:  cap d’àrea. 

Precondició: L’usuari cap d’àrea rep la petició de canvi d’estat de la factura 

Postcondició: l’usuari cap d’àrea canvia l’estat de la factura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Casos d'us dels actors 

 

Com a actors del sistema , s'han detectat inicialment en una primera fase de recollida de 

requisits 3 tipus diferents d'actors. 

 Administrador del sistema 

 Usuari operador d'àrea 

 Usuari cap d'àrea 
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2.5.1 Casos d'us de l'administrador del sistema 

 

2.5.2 Casos d'us del cap d'àrea del sistema 
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2.5.3 Casos d'us de l'operador d'àrea del sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 Descripció casos d'us 

2.6.1 Casos d'us de l'administrador 
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2.6.2 Casos d'us del cap d'àrea 
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2.6.3 Casos d'us de l'operador 
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2.7 Requisits genèrics de l'aplicació 

 

L'aplicació ha de complir uns certs requisits ben específics en quant a seguretat, rendiment, 

mantenibilitat i accessibilitat. 

Aquests requisits estan basat en la pròpia experiència del desenvolupament d'altres aplicacions i 

les peticions del propi client. 

 

2.7.1 Històric d'operacions 

Tots els mòduls generaran uns logs per saber qui ha fet quins canvis, quan i a quin mòdul, 

inicialment aquests es bolcaran en un  fitxer de text pla, en properes versions aquests logs es 

guardaran a base de dades o es podrà seguir utilitzant la manera actual. 

Aquests logs guardaran qualsevol tipus d'error que es pugui provocar durant l'ús de la pròpia 

aplicació, aquestes seccions dins els logs seran ben visibles i diferenciables. 

 

2.7.2 Accessibilitat i usabilitat 

Per accedir a l'aplicació s'haurà d'introduir l'usuari i el password definit per l'administrador, es 

recomanarà modificar aquest password desprès de fer el primer accés al sistema. 

Tanmateix,  per millorar la visibilitat de les dades per pantalla es mostraran en diferents colors i 

així optimitzar el temps dels usuaris del sistema. 

En properes revisions per millorar l'usabilitat s'implementarà l'auto completat dels camps on es 

puguin introduir dades, i així millorar l'entrada de dades. 

 

2.7.3 Seguretat 

Tota l'aplicació haurà de complir uns estrictes protocols en quant a seguretat;  no es podrà 

accedir a l'aplicació sense haver fet login prèviament, no es podrà accedir a parts de l'aplicació 

restringides per usuaris sense permís , s'haurà de protegir l'aplicació mitjançant el protocol ssl 

quan s'estigui empleant desde Internet. 

Quan un usuari intenti accedir a l'aplicació a alguna part que no tingui permisos, se li mostrarà 

una pantalla d'error indicant-li que no te els permisos necessaris. 
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2.7.4 Cercabilitat 

Tots els mòduls tindran la possibilitat de fer una cerca acurada per obtenir aquella dada o dades 

que necessitem, per millorar l'usabilitat , obtenir una millora d'experiència d'usuari i millorar el 

rendiment farem us d'ajax. 

Amb aquesta Técnica a mes es millora el rendiment i l'ús que es pugui fer de la base de dades ja 

que nomes s'obtenen aquelles dades que realment s'estan buscant. 

 

2.7.5 Confirmació d’operacions 

Per tal d’evitar possibles errors a l’hora de fer click a qualsevol botó per error, davant de 

qualsevol operació que impliqui l’ús d’un botó sempre es mostrarà un popup per tal de 

confirmar l’operació que s’hagi dut a terme. 

A mes s'introduirà un doble missatge informatiu en quant procedim a fer operacions les quals 

tinguin impacte sobre la introducció de dades, i hi hagi parts que siguin obligatòries. 

 

 

 

 

3. Disseny i arquitectura 
 

L'aplicació serà dissenyada utilitzant el llenguatge de programació Java sobre els patrons de 

J2EE, que serien totes aquelles tècniques que permeten un disseny correcte i que segueixen uns 

patrons lògics, en quant a desenvolupament i disseny. 

Complirem amb l'estàndard del patró MVC (model , vista i control.lador) per tenir el codi el 

mes mantenible i reusable que puguem, per aquest motiu utilitzarem pàgines en estil xml per 

evitar posar scriptlets dins les pàgines, totes les regles es produiran a la capa de negoci, en cap 

moment es produirà lògica de negoci a la vista, es pot veure de manera mes gràfica al diagrama 

d'arquitectura. 
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Un element important i bàsic es poder tenir un log de l'aplicació, introduirem AOP per obtenir 

aquesta fita, els motius son els següents; tindrem un logger no invasiu ni acoblat a cap capa de 

l'aplicació, serà transversal a l'aplicació i nomes capturarà tot alló que es produeixi a la capa de 

negoci,o aquella part que ens interessi, ens permetrà definir diferents logs en runtime... 

 

Farem us d'anotacions a les classes per reduir el nivell de configuració, nomes utilitzarem xml 

en configuracions estàndard de l'aplicació, com ara, la transaccionalitat i el log de la pròpia 

aplicació. 

 

També permetrem la internacionalització de l’aplicació, cada usuari podrà definir el seu 

llenguatge de visualització de la pantalla, amb això aconseguirem una optimització i reducció 

del temps de formació dels usuaris. 

 

Finalment, nomes tindrem un únic DAO del qual la resta d'objectes accediran a ell, passant com 

a paràmetre quin es l'objecte el qual demanarà accés a la base de dades per mitjà del dao, els 

avantatges son els següents. 

 reducció i optimització de codi 

 reducció d'errors 

 Mantenibil.litat 

 

Com a elements que intervindran a l'aplicació seran: 

 Tomcat , com a servidor d'aplicacions (s'inclourà Apache web server en el cas de que es 

vulgui alleugerir el servidor d'aplicacions perquè sigui el web server qui doni accés al 

contingut estàtic, i/o es vulgui fer us del mòdul mod_proxy per eliminar el port de la 

url.). 

 Mysql , com a base de dades 

 Java/JEE com a llenguatge de desenvolupament 

1. Spring , per l'administració de serveis. 

2. Spring security, per administrar la seguretat de l'aplicació 

3. Aop, per generar els logs de l'aplicació i en properes revisions avaluar el 

rendiment. 

4. Hibernate, com a orm per mapejar les taules de la base de dades 

5. Java server faces , per control.lar la navegació 

http://tomcat.apache.org/
http://www.apache.org/
http://www.mysql.com/
http://www.springsource.org/
http://www.springsource.org/
http://aopalliance.sourceforge.net/
http://www.hibernate.org/
http://www.oracle.com/technetwork/java/javaee/javaserverfaces-139869.html
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6. Primefaces, com a components visuals de l'aplicació 

 

 

 

 

3.1 Diagrama d'arquitectura 

 

En aquest diagrama es veu de manera mes clara l'arquitectura MVC(model , view, controller), a 

mes del components que la inclouen. 

 Model : serien les capes de mapeig i d'accés als mapeigs, aquestes classes son les 

encarregades de fer la negociació directa amb la base de dades, la part mes propera a la 

base de dades son les classes que representen el ORM, son classes que representen 

directament les taules de base de dades, d'aquesta manera es pot afegir restriccions 

sense la necessitat de tocar la base de dades, i també reduïm la complexitat d'accés a la 

base de dades, que es una de les parts mes costoses de l'aplicació. 

Finalment, tenim la classe DAO, que seria la classe que connecta la capa de negoci de 

l'aplicació amb les diferents classes de mapeig, la implementació d'aquesta classe es 

genèrica i no està associada a cap element de l'aplicació, es pot enviar qualsevol tipus 

d'objecte sense haver d'implementar una classe de DAO per cada entitat.  

 View : seria la capa de presentació,la suma de les pages(xhtml) mes els 

beans(ManagedBean). 

Per una banda tenim la part mes externa de l'aplicació, serien les pagines en format 

xhtml, son en format xml per tal d'evitar de posar scriptlets dins la part vista i així ser el 

màxim d'estrictes amb el patró MVC. 

A mes aquest tipus de pagines ens força a utilitzar tags cosa que permet implementar les 

nostres propies estructures. 

Per altre banda, tenim el ManagedBean, que son les classes que connecten les pàgines 

xhtml amb la capa de negoci, aquestes classes son les encarregades d'enviar i rebre 

informació de la capa de negoci, i gestionar la navegació. 

 Controller : seria la capa de negoci. 

Aquestes classes son l'eix principal de l'aplicació, son les encarregades tenir tota la 

lògica de negoci, es a dir, fan tots el calculs sobre les dades que reben, construeixen les 

consultes sql, setejen paràmetres,.... i finalment envien aquesta informació al DAO. 

D'elles depèn el bon funcionament de l'aplicació. Amb aquesta arquitectura ens 

assegurem que qualsevol error de l'aplicació estarà a aquesta capa, i pertant ens millora 

la mantenibilitat de l'aplicació. 

http://primefaces.org/


  

Página 29 de 40 

 

 

A  mes, aquesta arquitectura implementa l'ús multicapa sobretot el que es refereix a la part de la 

seguretat i de la generació de logs de l'aplicació, aquestes noves capes o recobriments aporten 

una millora en el que es refereix a la mantenibilitat i reducció de codi,  com a exemple mes clar, 

si observem el codi es veu com a cap classe de negoci enlloc es defineix cap línea de codi que 

defineixi els logs del que succeeix en aquell moment. 
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3.2 Model de dades 

 

El model de dades mantindrà de manera estricta la normalització de taules per evitar problemes 

en futures ampliacions i per motius de mantenibil.litat, així com, totes les restriccions a nivell de 

taules per evitar violar regles d'integritat i referencialitat. 

 

El model de dades te una estructura que es pot dividir en 4 parts, inicialment, en el disseny 

inicial era dividit en 5 grups, desprès d'haver fet una revisió del model de dades ha quedat reduït 

el numero de taules: 

 Clients ; aquesta estructura nomes tindrà en compte les dades dels clients, en cap cas 

aquesta estructura contindrà informació relativa que no sigui pròpia dels clients. 

 Factures ; aquesta estructura contindrà informació de les factures, així com, camps que 

s'associen amb els clients i els productes, en cap cas aquesta estructura contindrà 

informació relativa als productes i els clients de manera directa, es relacionarà per mitjà 

de claus foranes.  

 Usuaris del sistema ; aquesta estructura ens donarà les taules necessàries per contenir i 

mantenir la informació dels usuaris del sistema, cada usuari serà únic i nomès podrà 

pertànyer a  un únic grup. 

 Productes ; aquesta estructura contindrà las informació necessària per definir un 

producte,  desde el propi producte fins el propi preu. 

 

 

En futures revisions el model de dades complirà de manera mes estricta amb la separació del 

codi, en el que a permisos i navegació es refereix, de les capes de l'aplicació, tant als propis 

usuaris com a la seguretat de la navegació, a la versió actual els permisos estan definits dins el 

codi i no donen la suficient flexibilitat, tal i com es pot veure a la següent imatge. 



 

 

grup reduit grup reduit 
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3.3 Diagrama de classes 

 

Els següents diagrames de classes pretenen representar aquelles classes principals que 

donen una major representativitat al diagrama de classes complet. 

Si es volgués afegir tot el model sencer hauríem d'afegir totes les classes que mapejen les 

taules de base de dades, les classes que fan de managedBean i les classes d'utilitats 

comuns a tot el projecte. 

 

3.3.1 Diagrama de classes de la capa d'accés als mapeigs (DAO) 

 

 

Aquestes classes son les encarregades d'accedir directament a la base de dades per mitjà 

dels mapejos, definint en cada cas quin tipus d'objecte accedeix a la base en funció del 

paràmetre que reben. 

Aquestes classes son totalment abstractes en quant als seus mètodes definits, ja que un 

unic dao serveis per a totes les regles de negoci. 

 

Inicialment aquest era l'estat inicial de les classes, amb l'ampliació del codi i amb les 

necessitats de noves funcionalitats el DAO s'ha ampliat per poder donar us de les noves 

funcionalitats. 
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3.3.2 Diagrama de classes de la capa de negoci 

 

Aquestes classes son les encarregades de gestionar tota la part de lògica de negoci, 

desprès cada interfície crida a la classe DAO per mitjà de la seva interfície. 

Al igual que la classe del DAO, aquestes classes també han vist augmentat el seu tamany 

en relació a les noves funcionalitats implementades. 
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Aquest seria el nou aspecte de les classes que implementen la lògica de negoci desprès 

d'haver implementat les noves funcionalitats. 

Al igual que al disseny original , totes les classes implementen interfaces per Questions 

visuals no afegeixo les interfaces ni les classes que considero no son rellevants 

L’ús d’anotacions a nivell de les  classes redueix la quantitat de configuració a nivell dels 

fitxers xml, que si be son mes clars a nivell visual i no es compilen, poden arribar a ser 

d’un tamany excessiu i provocar confusions, pertant a nivell general s’ha fet una barreja 

entre configuracions a xml i configuracions a classes per millorar la legibilitat del codi. 
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3.3.3 Diagrama de classes del log 

 

Aquesta classe s'encarrega de gestionar tot els logs de l'aplicació, en cap moment es fa 

una referència directa sobre quines classes ha de capturar tots els seus events. 

La implementació interna de la captura de logs s’implementa a partir de fitxers de 

configuració definits amb spring, a on es fa referència al nom de les classes i els noms 

dels mètodes que hauran de ser monitoritzats 

 

 

 

4. Implementació 
 

Tota l’aplicació segueix una mateixa arquitectura basada en la manteniblitat i el 

desacoblament del codi, pertant s’ha orientat tot el codi, i les diferents capes del codi, a 

fer us de les facilitats que dona spring per administrar serveis interns de la pròpia 

aplicació. 

S’ha fet us tant de les anotacions a nivell de classe , com configuracions a nivell de fitxers 

xml, aquest tipus de configuració permet una reducció de codi i de les configuracions, 

però per contra necessita d’un personal mes qualificat per poder comprendre tot el que 

succeeix dins l’aplicació i perquè.  

A mes, es fa us de frameworks per poder assegurar una normalització i estandardització 

del codi, i així evitar dificultats de traspàs de coneixement cap a terceres persones que es 

poguessin dedicar també al projecte sense conèixer com esta implementat internament. 

També, es procura l’ús de llibreries opensource, aquestes permeten en qualsevol cas i 

sobre qualsevol situació modificar aquestes llibreries sense la necessitat d’obtenir 

l’aprovació per part de l’empresa que produeix aquestes llibreries. 

En el cas que es vulgui veure tots els elements necessaris per poder desenvolupar aquest 

projecte, us podeu dirigir a la secció 3 (disseny i arquitectura) . 
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5. Valoració econòmica 

 

L’ús de llibreries i de components opensource ens estalvia el cost de comprar llicencies 

per poder desenvolupar, es pot desenvolupar tot el projecte sense cap cost directe associat 

a cap component del programaris, però on si que hi ha un cost es el manteniment online 

d’un servidor que proporciona accés constant durant tot l’any, aquí s’hauria de calcular el 

cost d’un servidor i la despesa de llum. 

Un altre component a tenir en compte, en el que a cost es refereix, seria el cost de la 

persona que desenvolupa l’aplicació, es necessitaria una persona(s) amb una certa 

experiència, o be, caldria escollir personal sense experiència i donar-li’s formació, 

aquesta seria la part on hi hauria un cost mes elevat. 

Fent una estimació de costos es podria obtenir una despesa: 

 Servidor = 800 euros 

 Despesa energètica = 200 euros anuals 

 Cost hora programador = 20/25 euros. 

 

Aproximadament el primer any seria el mes costos degut a l’adquisició del servidor, i a 

que seria l’any a on es dedicaria mes esforç a desenvolupar l’eina, la resta d’anys el nivell 

de depesa es reduiria i s’aniria mantenint. 
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6. Conclusions 

 

El projecte inicialment està orientat a la gestió de dades dins una empresa, si be de 

manera inicial nomes aporta 3 mòduls diferents , però que necessiten d’una interacció 

entre ells pel correcte funcionament. 

Aquests 3 mòduls son la base de la resta de futures ampliacions o de nous mòduls que 

s'aniran implementant al llarg del temps, ja que aquest es un projecte personal el qual 

acabo de començar. 

 

L'arquitectura inicial i sobre la qual versa l'aplicació no tindrà profundes modificacions, 

com a molt hi ha haurà millora de versions en quant a les llibreries de tercers, i inclusió 

de noves llibreries, el que patirà un major canvi serà la implementació interna en el que es 

refereix a permisos i definició dels mateixos, en aquest moment els tags que aporten 

seguretat estan incrustats dins el propi codi a nivell de la part de la vista, en properes 

revisions tots el permisos es definiran a base de dades. 

 

Aquesta primera revisió del projecte m'ha aportat una visió millorada sobre possibles 

millores sobre la pròpia base de l'aplicació, segurament abans de passar a una segona 

versió afegint noves funcionalitats, la segona versió de l'aplicació serà una millora 

arreglant aquelles parts que tal i com he comentat al llarg d'aquest document crec que 

s'han de millorar. 


