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PRIMER CAPÍTOL – INTRODUCCIÓ

Visió general

Descripció

Aquest projecte de fi de carrera persegueix la finalitat d'analitzar i desenvolupar un conjunt de 

components en la direcció de simplificar i agilitzar el desenvolupament de l'accés a dades en 

aplicacions distribuïdes, sovint amb bases de dades relacionals.

Així doncs, al llarg d'aquest projecte s'estudiaran diverses opcions de frameworks de persistència ja 

existents (tan de perfil lliure com privat), destacant-ne els avantatges i inconvenients de cadascun 

d'ells i el valor afegit que poden aportar amb el seu ús dins un projecte en funció de les 

característiques d'aquest, buscant sempre la simplicitat d'ús així com la minimització del 

desenvolupament en la capa de persistència.

Objectius

En relació a l'apartat anterior, l'objectiu principal serà el de desenvolupar un framework de 

persistència (previ anàlisi de les opcions que tenim) juntament amb una aplicació senzilla de simple 

funcionament que sigui representativa del valor que aporta l'ús del producte generat.

D'aquesta manera, el present document presentarà, alhora que el projecte, dues parts diferenciades:

- Estudi de les tecnologies de frameworks de persistència actuals

- Desenvolupament del producte
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Organització

Relació d'activitats

A continuació es detallen les diferents activitats (i les corresponents entregues) juntament amb les 

diverses tasques que inclouen cadascuna d'elles, especificant-ne els detalls de forma individual.

PAC1

Es tracta del present document del pla de treball, el qual ha de servir com a guia i referència en els 

diferents passos a seguir per assolir l'objectiu del projecte, essent una primera visió estimada del 

cost total en temps, esforç i requeriments per dur a bon terme el projecte.

PAC2

Aquesta segona entrega anirà relacionada amb tota la part del projecte que engloba l'anàlisi dels 

diferents components i l'informe associat, podent-la desfragmentar en els següents sub-apartats:

- Primer anàlisi general

Estudi del concepte de framework, àmbits d'actuació i principals avantatges que proporcionen.

- Anàlisi concret de productes (frameworks)

En aquest punt l'estudi serà objectiu per a cadascun dels frameworks de persistència més estesos 

avui dia, les solucions que aporten i els requeriments que exigeixen.
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- Anàlisi concret de productes (bases de dades)

Estudi significatiu sobre l'impacte que tenen les diferents tipus i models de bases de dades i 

l'evolució i compatibilitat amb els components del punt anterior.

- Anàlisi d'aplicació dels frameworks triats

Un cop realitzat l'estudi dels punts anteriors, es pot procedir a fer la tria de les eines que més ens 

convenen realitzant una comparació més detallada que contrasti les nostres necessitats amb les 

facilitats que ofereix cada producte, fent especial atenció als punts forts que ofereixin els mateixos 

per tal d'establir-los com a base en el futur desenvolupament.

- Informe

Document on convergirà tota la informació anterior de forma organitzada i que servirà de base per a

la propera entrega

PAC3

En aquesta tercera part es durà a terme el desenvolupament del producte. A grans trets, en podem 

separar els següents punts:

- Punt de partida

Es tornaran a repassar els requeriments dels diferents productes per tal d'assegurar-ne la 

compatibilitat (entre ells, l'objectiu del projecte i la màquina que s'utilitza). Un cop finalitzat aquest 

punt, no hauria de quedar cap dubte sobre les eines a utilitzar i les limitacions que tenen.

- Disseny i realització de la base de dades

Es realitzarà un diagrama UML amb les diferents taules que es necessitin per al projecte. Un cop 
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aquesta hagi estat estudiada, sigui consistent i cobreixi totes les necessitats que tinguem, es 

procedirà a fer els scripts d'inserció, així com jocs de dades que ens permetin treballar.

- Disseny i implementació de les classes

D'igual forma que en l'apartat anterior però en aquest cas amb la part java, es definiran les diferents 

capes del nostre software, així com el repartiment de funcionalitats que ha d'aportar cadascuna 

d'elles. Un cop l'estructura sigui clara, es realitzarà la implementació.

- Proves i reajustaments

Un cop finalitzi el desenvolupament, caldrà realitzar tests unitaris als diferents components, així 

com proves integrades de funcionalitats més complexes per tal de tenir un marge de fiabilitat més 

alt, així com un grau de consistència que ens permeti assegurar que petits canvis o ajustos no 

perjudiquin altres parts del programa. En aquest punt, es poden també realitzar petites 

modificacions buscant l'eficiència organitzativa del codi (reutilització, separació de 

funcionalitats...).

- Documentació

Un cop el desenvolupament hagi conclòs i els jocs de proves estiguin definits i no calgui tocar més 

codi, caldrà documentar amb detall tots els components que conformen el programa, funcionalitats 

que ofereixen i característiques dels mateixos. Aquest punt resulta potser un dels més importants ja 

que, al tractar-se d'un framework, la seva naturalesa imposa que sigui el més fàcil d'entendre i 

utilitzar per tercers.

PAC4

Aquesta darrera PAC recull tots els documents i artefactes que cal lliurar en el projecte, els quals 

inclouen:

- Codi font revisat i tancat
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- Documentació associada

- Aplicació de prova

- Memòria

- Presentació

Calendari

Segons la relació d'activitats conformada en l'apartat anterior, introduïm les dades al Planner per 

obtenir un calendari de tasques i el corresponent diagrama de Gantt. Cal especificar que s'han 

considerat d'igual disposició en quant a temps de treball tots els dies degut a la uniformitat laboral 

de què disposa l'alumne (treballa mateixes hores de dilluns a diumenge, tant d'estudi com de feina).

Figura 1

(Segregació de tasques

realitzada amb el Planner)
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Fites principals

A partir del diagrama de l'apartat anterior i les dates que aporta el pla docent, en podem concloure 

les següents fites principals que es duran a terme durant el projecte:

- 20 setembre: Inici de la PAC1

- 2 d'octubre: Lliurament de la PAC1

- 3 d'octubre: Inici de la PAC2

- 7 d'octubre: Qualificació de la PAC1

- 7 de novembre: Lliurament de la PAC2

- 8 de novembre: Inici de la PAC3

- 21 de novembre: Qualificació de la PAC2

- 16 de desembre: Lliurament de la PAC3

- 17 de desembre: Inici de la PAC4

- 27 de desembre: Qualificació de la PAC3

- 13 de gener: Lliurament de la PAC4

Entregables

Tot i que al llarg de les PACs es vagin realitzant diferents entregues, totes elles formen part de 

l'entrega final que es realitza a la darrera PAC, que inclou codi font, documentació, aplicació de 

prova, memòria i presentació.

10



PROJECTE FI DE CARRERA - Memòria E.I. Universitat Oberta de Catalunya
Curs 2013-14 1r semestre

Estructura del document

Un cop realitzades totes les tasques descrites, el document (memòria) final constarà de les següents 

parts:

- Portada

- Resum del projecte

- Índex de continguts

Cos de la memòria:

- Un primer capítol com a introducció (justificació, objectius, mètode, planificació, 

productes obtinguts i estructura del document)

- La resta de capítols en relació al desenvolupament del projecte segons s'ha descrit en el 

primer

- Últim capítol amb conclusions i futures línies de treball

- Glossari

- Bibliografia

Requeriments

En els següents sub-apartats s'avaluaran els diferents requeriments per a la realització del treball, 

separats per hardware o software.

Requeriments de maquinari

Com en quasi tots els casos, es treballarà amb un punt estàndard de treball de la UOC. Tot i això, la 
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feina es desenvoluparà en una màquina portàtil amb les següents característiques:

Processador : Intel i3-2330 a 2,20GHz

Memòria: 8GB

Disc Dur: 1TB

Targeta gràfica: nVidia GeForce 9400 GT - 1GB

Connexió a internet estable i de banda ampla

Requeriments de programari

El software utilitzat durant el projecte, ja sigui el desenvolupament del producte, la redacció de la 

memòria i de la presentació és el següent:

- KS-Project Planner

- LibreOffice

- Eclipse

- Navegador internet

- MySQL

- JBoss

Anàlisi de riscos

A continuació es detallen els principals riscos als quals es farà front durant la realització del treball, 

ja sigui per causes pròpies de l'estudiant com per efectes externs. En qualsevol dels dos casos, cal 

fer una previsió prèvia perquè això no alteri la feina que es du a terme i calcular l'impacte sobre la 

mateixa.

12



PROJECTE FI DE CARRERA - Memòria E.I. Universitat Oberta de Catalunya
Curs 2013-14 1r semestre

· Risc falta experiència en programari específic

Ja que part del programari que cal emprar en aquest treball és nou per l'estudiant, és possible que la 

manca de coneixement d'aquest pugui ocasionar alguna pèrdua de dades, més temps de realització 

en alguna tasca concreta o una dificultat més alta del normal per integrar-lo en el seu sistema 

operatiu.

· Risc de problemes de maquinari

Sempre pot haver-hi problemes en quant a maquinari, ja sia per manca o problema d'algun 

component (com un processador de potència insuficient per algun software, manca d'espai al disc 

dur...) o per una avaria que comprometi el funcionament de l'aparell, ja sigui pròpia o externa (com 

el mal funcionament d'un teclat o pantalla com si és un problema de la pròpia CPU)

· Risc aleatori extern

Qualsevol imprevist no relacionat amb el projecte o la realització del mateix però que les seves 

conseqüències acabin tenint un impacte directe amb la feina a realitzar, com bé podrien ser un 

problema personal o familiar.

· Risc d'incompliment en el termini de les fites

La falta de previsió de qualsevol dels anteriors riscos pot provocar que s'incompleixin els terminis 

d'entrega de qualsevol fita o que, per contra, la feina es faci massa ràpid i no s'assoleixi un mínim de

qualitat de l'entrega en qüestió. Per això, caldrà programar-se bé el temps de treball per a cadascuna 

de les tasques i afegir un temps extra de reserva per garantir la superació de qualsevol possible 

problema que sorgeixi durant la realització. És per aquest motiu que totes les valoracions de temps 

de realització de les tasques que es mostren a la taula de Gantt gaudeixen d'un coixí per tal de 

preveure aquest efecte.
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SEGON CAPÍTOL – ANÀLISI DE FRAMEWORKS DE 

PERSISTÈNCIA

Introducció

Per tal de tenir una visió general de què significa persistir un objecte i quin paper juguen els 

frameworks de persistència dins les aplicacions d'avui dia, primer caldrà analitzar què és una 

aplicació multicapa i introduir els diferents elements esmentats.

Aplicacions amb arquitectura multicapa

Aquest tipus d'aplicacions es basen en el model MVC, és a dir, model, vista i controlador, que 

podem traduir a base de dades (amb la persistència), presentació i negoci. Si estructurem en un 

gràfic aquest sistema on cada capa depèn de les inferiors (i on la presentació és la més dependent), 

obtenim el següent resultat:

Figura 3

(Estructura de l'arquitectura multi-capa)
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Tipus d'objectes

Durant les diferents fases de tractament de les dades que fa un software de gestió, podem discernir 

clarament diferents tipus d'objectes els quals tenen finalitats diferents:

· DTO (Data Transfer Object)

Objecte amb el qual tracten els serveis (dins la capa de negoci) i que serveixen per, o bé alimentar 

altres serveis, o bé per intercanviar informació amb la capa client (ja sigui en una direcció, és a dir, 

per mostrar dades des del servei, com en l'altra, per transmetre dades a un servei des de la pantalla).

· DAO (Data Access Object)

Situat a la capa de persistència, és l'encarregat de realitzar les consultes al framework de 

persistència corresponent. Per altra banda, s'encarrega de convertir les entitats en objectes de 

transferència de dades (DTOs) perquè els puguin utilitzar els serveis.

· Entitat

Classe que es mapeja directament contra una taula de la base de dades, la qual també està inclosa en

la persistència. Aquesta conté els mateixos atributs (en nom poden variar, però la relació de tipus 

sempre es manté), i és el tipus d'objecte que es recupera d'una consulta a base de dades. Per altra 

banda, la resposta pot ser en format d'un sol objecte o d'una llista, en funció del tipus de consulta 

(buscar per clau primària, propietat...).

Un cop tenim el conjunt d'objectes amb els quals treballarà l'aplicació, un servei atacarà a la base de

dades seguint l'estructura exposada anteriorment, és a dir, un servei només treballarà amb objectes 

de transferència, tot i que llençarà mètodes de consulta sobre l'objecte d'accés, ubicat dins la 

persistència, el qual s'encarrega de fer les crides a base de dades (mitjançant el sistema o framework

que es tingui implementat) i passar d'entitat (o llista d'entitats) a objecte de transferència, per tal de 

respondre al servei amb un DTO.
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Figura 4 (tipus d'objectes en l'arquitectura multi-capa)

Persistència d'objectes

Multitud d'aplicacions (per a no dir totes) requereixen persistir dades, és a dir, preservar la 

informació que conté un registre o objecte de memòria de forma permanent, de forma que un re-

inici de l'aplicació no en comporti la pèrdua.

Així doncs, el fet de persistir un objecte ens permet emmagatzemar, transferir i recuperar 

posteriorment la informació que contingui, cosa que fa que un objecte passi d'estat transitori 

(ocupen un espai en memòria, però al finalitzar el procés o execució es perd la informació que conté

o bé es reassigna l'espai de memòria que ocupava) a persistent (emmagatzemat en un medi, amb un 

temps de vida indefinit).

Per tal de dur a terme aquest objectiu, hi ha diverses eines  (les quals apliquen a J2EE) orientades a 

resoldre diferents problemàtiques que aniran sorgint al voltant del procés de persistir un objecte:
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· Serialització

Procés de codificació molt freqüent que s'aplica a un objecte per tal de convertir-lo en una cadena 

de bits que conté tota la informació de l'objecte original (de forma que en podríem obtenir un 

d'idèntic a l'original) susceptible d'ésser emmagatzemada o transmesa a través d'un altre canal (com,

per exemple, una connexió de xarxa, o un fitxer XML).

· ODBMS (Object DataBase Managment System)

És un sistema de gestió d'un tipus de base de dades la qual conté informació representada 

mitjançant objectes, d'igual manera que en la programació orientada a objectes. D'aquesta forma, 

obtenim com a resultat un sistema de gestió de base de dades que permet que cada objecte en base 

de dades correspongui a un objecte amb les mateixes característiques dins el llenguatge de 

programació. Això es pot fer de forma totalment transparent, permetent controlar-ne la 

concurrència, relacions, associacions... de forma que no cal cap sistema intermedi de registres o 

traducció, optimitzant-ne la implementació tant en temps com en cost.

· ORM (Object Relational Mapping)

Tècnica de programació que permet la conversió d'objectes entre les dades que hi ha persistides i el 

llenguatge de programació orientat a objectes utilitzant un motor de persistència (DBMS, DataBase 

Management System), el qual suporta una sèrie de característiques molt interessants de cara a una 

aplicació multicapa, com poden ser la integritat (versionat), compartir entre diversos usuaris 

(transaccions, seguretat), recuperació (backups, auditoria) i escalabilitat (concurrència, 

optimitzacions, volums de dades i transaccions), característiques que a priori no formen part de la 

persistència però que els motors han anat suportant poc a poc.

Així doncs, aquest sistema permet reduir notablement el volum de codi que ha de contenir 

l'aplicació en relació al tractament d'objectes i la seva relació amb la base de dades, deixant 

solament aspectes referents a la configuració del motor i correlació entre cada entitat i el seu símil a 

base de dades (establir la relació entre cada taula i entitat, columna i atribut, etc), el qual podem 

resumir mitjançant el següent esquema:
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Base de dades – Codi orientat a objecte

Taula – Classe (entitat)

Entrada en una taula – Objecte (instància, no tipus)

Clau forana – Objecte (o llista d'objectes) amb els quals hi té relació.

D'aquesta manera, tot el sistema de claus foranes es mostren de la mateixa manera (sigui una relació

1 a 1, 1 a n o bé una n a m) que en les taules, les entitats relacionades amb taules que continguin 

claus foranes tindran un camp que referenciarà una entitat relacionada (en el cas que sigui relació 1 

a 1) o bé un llistat d'entitats (referència a n).

També cal mencionar que qualsevol tipus d'estructura entre taules (com ara l'herència) es manté en 

el codi, podent fer ús de classes abstractes amb atributs comuns a totes les subclasses les quals 

estenguin del mateix.

· JDBC (Java DataBase Connectivity)

És una API (Application Programming Interface) que permet l'execució d'operacions sobre la base 

de dades des del propi llenguatge java, utilitzant com a intermediari el llenguatge SQL (Structured 

Query Language) i gestionant els tipus de connexió en funció de cada model específic de base de 

dades, realitzant fàcilment en totes elles les quatre operacions principals que es permeten sobre els 

registres (crear, llegir, modificar i eliminar).

Per aconseguir que aquest conjunt d'interfícies i mètodes dins l'API funcionin correctament, caldrà 

que l'aplicació contingui la biblioteca de connexió correctament configurada (amb els paràmetres de

localització de la base de dades i l'usuari i contrasenya), proveint d'una comunicació entre 

l'aplicació i les dades persistides d'igual forma que si obríssim una sessió en SQL (en el cas que els 

permisos no siguin suficients per a realitzar alguna acció, serà comunicat amb el mateix missatge 

però mitjançant una excepció).
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Concepte de framework

En l'entorn JEE, s'entén framework com a conjunt d'objectes que formen un component que permet 

als desenvolupadors utilitzar, estendre i personalitzar una sèrie de funcionalitats predefinides. Així 

doncs, no es tracta simplement d'una llibreria normal i corrent (que només aporta funcionalitats 

tancades i concretes), sinó que pren el paper de component orientat a proporcionar una solució, 

permetent un alt nivell de parametrització i flexibilitat segons les necessitats del projecte.

- Avantatges

· Component complet i tancat: donat que totes les funcionalitats que ofereix estan tancades en un 

paquet i formen part d'una versió provada i àmpliament estesa, tindrem un volum de codi amb un alt

nivell de reutilització que es podrà utilitzar de forma transversal en tota l'aplicació. A més, no caldrà

realitzar-ne el manteniment ni ampliar-lo o re-escriure'l.

· Ràpid nivell d'aprenentatge: per al desenvolupador sempre serà més senzill acostumar-se a tractar 

amb una sèrie de funcionalitats predefinides i despreocupar-se del funcionament intern i complex 

que gestiona el framework, essent més senzill l'aprenentatge que en el cas de no disposar d'aquesta 

eina. Per altra banda, el desenvolupament serà també més ràpid.

· Abstracció: l'arquitectura dels frameworks faciliten que aquests s'acoblin perfectament al 

programa, de forma que a l'hora de desenvolupar codi no cal preocupar-se sobre el funcionament 

intern del mateix, sinó que simplement en consumirà les funcionalitats, aportant un alt grau 

d'abstracció (és un sistema de caixa negra).

· Extensió: El baix manteniment al qual estarà sotmès el programa que integri un framework facilita

el fet de que moltes empreses realitzin components tancats per a reutilitzar-los en diferents dels seus

subsistemes i, fins i tot, comercialitzar-los (prenent com a exemple les ERPs que utilitzen avui dia 

la majoria d'empreses del sector IT).
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- Inconvenients

· Falta de flexibilitat: sigui quin sigui el framework que utilitzem, ens estarem limitant a les 

restriccions que tingui com a component, no podent ampliar-ne les funcionalitats associades al 

mateix (a menys que sigui ampliant-ne versió).

· Aprenentatge focalitzat: tot i que a curt termini el desenvolupament de codi sigui més àgil i 

l'estructura global del programa es simplifiqui, es limitarà el coneixement tècnic al component 

utilitzat, penalitzant durament i de forma negativa en el cas de canvi de framework o eliminació del 

mateix (els desenvolupadors partiran quasi de zero en la corba d'aprenentatge).

Framework de persistència

Relacionant el concepte de persistència exposat anteriorment i el que és un framework, entendrem 

com a framework de persistència el component capaç d'interactuar amb la base de dades, capacitant 

al desenvolupador per realitzar les principals funcionalitats necessàries (lectura, escriptura, 

actualitzar i eliminar).

A més, haurà de complir les característiques de qualsevol framework però adaptades al seu entorn:

· Component complet i tancat: només realitzarà les tasques concretes pròpies de la 

persistència (CRUD), i no caldrà configurar res més enllà del propi framework.

· Abstracció i extensió: serà fàcil d'acoblar i estendre amb els components desenvolupats 

que formin part del programa, facilitant la rèplica de funcionament en altres subsistemes i 

poguent crear capes de persistència senceres que siguin replicables de forma unitària 

(framework + codi propi).
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· Compatibilitat: donarà suport a una àmplia gamma de sistemes d'emmagatzematge, com 

ara XML, BBDD relacionals, arxius de text pla... Tanmateix, haurà de suportar la 

transaccionalitat.

Anàlisi de frameworks de persistència

A continuació es realitzarà un anàlisi de diferents solucions de frameworks de persistència que hi ha

avui dia, enumerant les característiques de cadascun d'ells i considerant-les com a punt de partida 

per a la nostra futura implantació.

EJB (Enterprise Java Beans)

Forma part de l'estàndard de construcció

d'aplicacions JEE d'Oracle, i tenen

l'objectiu d'aconseguir que l'aplicació no

requereixi definir el control de la

concurrència, transacció, persistència i

seguretat (és a dir, els esmentats en el

concepte de framework de persistència),

mitjançant tres tipus de beans:

Figura 5 (esquema d'estructura dels EJB dins una aplicació multi-capa) REF

· Entitat:  relacionats u a u amb les taules, encapsulen els objectes que contenen dades en la 

part servidora. Per a fer-ho, n'hi ha dos tipus que presenten les característiques següents:

- Persistència gestionada pel contenidor (CMP): hi ha una relació automàtica gestionada pel 

contenidor que s'encarrega d'emmagatzemar i recuperar dades de l'objecte mitjançant el 

mapeig de columnes i atributs.
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- Persistència gestionada pel bean (BMP): a diferència que en el cas anterior, és el 

desenvolupador l'encarregat (mitjançant el medi del qual disposi) d'emmagatzemar i 

recuperar dades, de forma que els mecanismes de persistència han d'ésser implementats pel 

desenvolupador.

(Nota: a partir de la versió de JEE 5.0, els entity beans desapareixen per a fer ús íntegre de JPA)

· Sessió: en gestionen el flux d'informació, fent de facade dels serveis proporcionats per 

altres components del servidor. N'hi ha de dos tipus:

- Amb estat (stateful): les variables instanciades del bean emmagatzemen les dades 

específiques de la connexió amb el client, el qual es va modificant segons es van realitzant 

consultes als mètodes d'aquest i el qual es destrueix al tancar la sessió.

- Sense estat (stateless): no van associats a cap client, sinó que permeten un accés concurrent

per a un nombre N d'usuaris. Però, no se'n garanteix que els continguts de les variables 

d'instància es conservin entre diferents accessos a mètodes, de forma que per un nombre 

considerable d'usuaris pot ésser perillós.

 

· Missatgeria: tenen un comportament asíncron, ja que utilitzen JMS (Java Messaging 

System) per adherir-se a un tòpic o cua i s'activen al rebre un missatge dirigit al mateix. Per altra 

banda, no requereixen d'instanciació per part del client.

Hibernate

Aquesta és una eina (sota llicència GNU-LGPL) molt potent i estesa de tipus ORM, és a dir, que 

gestiona el mapeig entre objectes i relacions en un aplicatiu fent ús d'arxius XML.
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Figura 5 (estructura d'elements d'hibernate) REF

Aquest utilitza un sistema de doble caché, una per 

mantenir de forma automàtica la interacció amb 

base de dades dins una transacció (no 

manipulable) i l'altra (que, per contra, sí que ho és)

està orientada a la millora de rendiment, permetent

persistir dades a mitja transacció quan es 

requereixi (com, per exemple, si les necessitem en 

un futur dins el propi procés).

Els principals avantatges que suposa l'ús d'hibernate són els següents:

- Opera directament amb objectes seguint el model de la POO, restringint-se només als 

utilitzats per java i definits per SQL.

- Llenguatge propi de consulta HQL (Hibernate Query Language), molt semblant a JPQL 

(Java Persistence Query Language) i també basat en SQL.

- Completa configuració mitjançant arxius XML dels mapejos entitat/taula.

- Permet anotacions (Hibernate Annotations), el qual implementa l'estàndard JPA, motiu pel 

qual pot ser utilitzat a qualsevol aplicatiu java/JEE independent. Aquestes poden substituir el

punt anterior (la configuració amb arxius XML) o bé afegir-ne ca

- Flexibilitat respecte l'esquema de taules a utilitzar, de forma que és el framework el qual 

s'adapta a una base de dades relacional ja existent (però, també permet de crear una base de 
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dades en funció de la informació disponible).

- Hibernate Entity Manager: es defineixen i implementen interfícies de programació, regles 

sobre el cercle de vida dels objectes de persistència i característiques per a les consultes

JPA (Java Persistence API)

A partir de la versió 5.0 de JEE, i sorgint de la versió 3.0 d'EJB (en la qual adopta l'ús d'Hibernate i 

TopLink), apareix la JPA, una API de persistència per a plataforma JEE que treballa com un 

framework de persistència per a aplicacions orientades a objecte i que compta amb les següents 

característiques:

- Treballa amb objectes: els beans d'entitat resulten simples i de fàcil ús, no requereixen de 

l'ús de cap interfície i suporten polimorfisme i herència, a més de les relacions entre objectes

(claus foranes).

- Entity Manager API: implementa la creació, cerca, modificació i supressió d'entitats, de 

forma que des de l'aplicació només es realitza una crida amb els objectes a tractar i l'ordre a 

executar. Introdueix el concepte de separació i fusió de les instàncies dels beans.

- Metadades amb anotacions: es pot especificar que una classe és un bean d'entitat 

mitjançant anotacions simples i sense la necessitat d'utilitzar descriptors en el desplegament.

- Millora en el llenguatge de consulta: s'introdueix el llenguatge de consulta JPQL (Java 

Persistence Query Language), el qual és una millora respecta EJB-QL i proporciona 

operacions addicionals com ara el tractament massiu de dades, operacions amb 

combinacions, etc.
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- Configuració simple: basada en XML i anotacions en les classes java, fins al punt que, a 

menys que es requereixi una configuració molt concreta, es pot prescindir de les metadades.

A partir d'aquí, la capa de 

persistència de les 

aplicacions que utilitzen 

EJB passa a estar formada 

amb entitats de la JPA, 

orientades a ser un model 

simple de treball fàcil 

d'integrar amb altres 

frameworks com ara 

TopLink o Hibernate.

Figura 6 (estructura le la JPA) REF

MyBatis

Anteriorment anomenat iBatis i sota el paraigues de llicència d'apache 2.0 (software lliure), és un 

altre framework de persistència que, a diferència dels anteriors, mapeja els objectes mitjançant 

sentències SQL que s'emmagatzemen en arxius de configuració en format XML i que dona suport a 

diferents llenguatges com Java, Ruby, .Net, etc.

D'aquesta manera, elimina quasi tot el codi JDBC, l'establiment manual de paràmetres i l'obtenció 

de resultats, aconseguint un resultat molt simple d'implementar, tot i que no realitza per defecte la 

relació entitat classe sinó que en gestiona les consultes mitjançant SQL.
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D'entre les seves característiques val a destacar les següents:

- Model de persistència multi-capa: es divideix en tres capes, la d'abstracció (DAO), 

persistència (gestor de base de dades, en aquest cas SQL-MAP) i driver (comunicació amb 

la BD).

- Només realitza consultes mitjançant SQL, suportant estructures SQL dinàmiques

- Programació simple enfront de JDBC (hi ha consultes que es poden llençar amb una sola 

línia de codi).

- Permet mapejar resultats SQL en arbres d'objectes basats en dades declaratives

- Flexibilitat: s'adapta fàcilment a altres frameworks com es sol fer amb Spring.

- Fa el mateix ús de la doble caché 

que Hibernate, permetent afegir 

codi propi d'integració amb altres 

cachés.

- Configuració minitzada 

mitjançant XML i anotacions, 

també permet fer el mapeig de 

mapes i objectes amb registres de la

BD.

Figura 7 (estructura del framework myBatis) REF
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Comparativa

De l'anàlisi individual dels frameworks realitzat a l'apartat anterior, en podem despendre una sèrie 

de conclusions les quals podem representar mitjançant la següent taula:

- EJB Hibernate JPA MyBatis

Base de dades Admet bases de 
dades relacionals i
no relacionals

Només bases de 
dades de tipus 
relacional.

Només bases de 
dades de tipus 
relacional.

Només bases de 
dades de tipus 
relacional.

Llenguatge Propi (EJB-QL) Diversos (HQL, 
Criteria, SQL...)

Diversos (SQL, 
JPQL, ...)

Només SQL

Orientació a 
objectes

Suporta orientació
a objectes però no 
algunes 
funcionalitats 
avançades

Admet orientació 
a objectes amb 
totes les 
funcionalitats 
associades.

Admet orientació 
a objectes amb 
totes les 
funcionalitats 
associades.

Admet orientació 
a objectes amb 
totes les 
funcionalitats 
associades.

Anotacions No Si Si No

Estàndards Estàndard de 
persistència per a 
J2EE 1.4

Estàndard de 
persistència per a 
J2EE 1.5 en 
endavant

Estàndard de 
persistència per a 
J2EE 1.5 en 
endavant

No

Complexitat Alta Mitjana Baixa Baixa

Configuració Mitjançant 
diferents XML

Fa servir dos tipus
d'arxius, XML per
configuració 
general  i HBM 
per mapejos.

Un sol XML o 
arxiu de 
propietats.

Fitxers XML

Figura 8 (taula resum de la comparativa de frameworks) 
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TERCER CAPÍTOL – DISSENY DEL FRAMEWORK DE 

PERSISTÈNCIA

Anàlisi de funcionalitats

Partint de l'anàlisi inicial, els requeriments bàsics a implementar en el framework eren els següents:

- Gestionar la connexió amb la base de dades

- Operacions CRUD bàsiques

- Control d'excepcions

- Petit aplicatiu de proves

A més dels punts anteriors, s'ha decidit optar per un framework de persistència que aporti valor 

propi en forma de camps d'auditoria per a cadascuna de les entitats (data i usuaris de creació i 

actualització), així com aprofitar el polimorfisme del qual disposa Java per permetre fer crides a 

mètodes amb la mateixa funcionalitat general (com ara les operacions incloses dins el grup CRUD) 

però amb diferents conjunts de valors d'entrada. Per exemple, en el cas de la cerca per clau 

primària, tenim les diferents opcions:

- searchByPrimaryKey(Integer, String) <T> : T

- searchByPrimaryKey(Integer, Class<?>) <T> : T
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Ambdós mètodes acaben cercant per clau primària, però en el primer d'ells se li passa el nom de la 

classe i en el segon l'objecte de la classe (el .class) en sí. Tot va orientat a que el desenvolupador 

tingui diverses opcions (ja sigui perquè treballi amb el què disposa o amb el que li sembli més 

còmode) a l'hora de desenvolupar.

Així doncs, obtenim un framework que es pot presentar com a llibreria externa a qualsevol projecte

i permet la gestió d'entitats i relacions de forma genèrica, així com opcions avançades com ara les

cerques per propietats, entitats relacionades per propietats... etc.

Per tal d'aconseguir-ho, tan sols cal inclou-re el JAR generat com a dependència del projecte i 

operar de la mateixa forma que s'ha fet des de l'aplicatiu de proves.

A continuació es poden veure les diferents opcions que proporciona l'EntityManager al respecte

(més endavant s'explica en detall l'estructura i opcions concretes):

Figura 9 (opcions que proporciona l'EntityManager)
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Implementació

Connexió a base de dades

S'ha inclòs només un sistema (un driver) de connexió a base de dades, orientat a MySQL. Aquest és

parametritzat fora de codi mitjançant un arxiu de propietats anomenat DataBaseConfig.properties, 

on hi trobem les següents entrades

#DATABASE--CONNECTION-DATA
persistenceFramework.database.username=root
persistenceFramework.database.password=password
persistenceFramework.database.connectionString=jdbc:mysql://localhost/ejbtest

#APPLICATION--ENTITIES
application.entities.path=beans.entity

Tal i com es pot veure, es divideixen en dos apartats:

- Dades de connexió: dades bàsiques d'accés a la base de dades

- Ruta de les entitats: indica el package al qual accedirà al framework per a cercar entitats i 

realitzar els mapejos pertinents.

A partir d'aquí, el programa realitza automàticament la connexió amb les propietats anteriorment 

enunciades al realitzar la operació següent (la qual es llançarà, és clar, des de fora del framework):

entityManager = EntityManagerFactory.createEntityManager();

Serà doncs des de l'entityManager (ja instanciat) que es disposa de les opcions (que ja es van 

controlant automàticament però es poden forçar) d'inici o final de transacció, així com de fer 

commit o rollback.

Un cicle complet de crida com el que s'acaba de descriure per una acció associada a una pantalla (a 

nivell genèric, considerem l'acció com l'execute dins un ActionObject) quedaria de la forma següent:
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private EntityManager entityManager;

public ActionObject() throws Exception {
super();
entityManager = EntityManagerFactory.createEntityManager();

}

public String execute(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
throws Exception {

String nextPage = null;

// lògica interna
entityManager.operació(arguments)

return nextPage;
}

Claus primàries i foranes

Ambdues es tracten mitjançant l'ús d'anotacions, diferenciades en funció de la seva naturalesa:

- Clau primària

S'afegirà l'anotació @PrimaryKey al camp de l'entitat que estigui associat a la clau primària en base 

de dades. Aquest sempre serà de tipus Integer. Per exemple (prenent com a referència l'aplicatiu de 

proves), per una taula anomenada APP_USER que tingui com a clau primaria el camp idUser (tant 

en la base de dades com en l'entitat), obtindríem la següent declaració:

@PrimaryKey

private Integer idUser;

public Integer getIdUser() {

return idUser;
}

public void setIdUser(Integer idUser) {
this.idUser = idUser;

}
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- Clau forana

S'aplica la mateixa lògica que en el cas de la clau primària, però indicant-hi més dades (a més, és 

clar, d'utilitzar una altra anotació, en aquest cas @ForeignKey), les quals correspondran a la taula a la

que fan referència així com el camp que les identifica (és necessari ja que no sempre ha d'ésser la 

clau primària).

D'aquesta manera, si tinguéssim una segona taula (partint de la primera, APP_USER) anomenada 

BANK_ACCOUNT i la qual tingués un camp que identifiqués un usuari (és a dir, relació 1 a N 

entre usuaris i comptes bancaris), les podríem relacionar de la forma següent:

@ForeignKey(EntityName = "AppUser", fieldName = "idUser")

private Integer idUser;

public Integer getIdUser() {

return idUser;
}

public void setIdUser(Integer idUser) {
this.idUser = idUser;

}

Com es pot veure, dins l'anotació hi ha dos camps els quals corresponen al nom de l'entitat 

(entenent-la com a classe, no taula) i el camp (també de l'entitat) contra els que es realitza la relació 

entre objectes.

Mapeig d'objectes

El mapeig d'objectes (entès com a conversió entre taula i entitat) es realitza mitjançant diversos 

punts clau:
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- Anotació de taula

La relació principal entre cada entitat i la taula es realitza mitjançant una anotació (la tercera i 

darrera d'elles, juntament amb les de clau primària i forana), @TableName, la qual indicarà el nom de 

la taula en un camp de text. Seguint l'aplicació d'exemple, en el cas d'appUser s'hauria de relacionar 

amb l'esmentada anotació amb el nom de la taula a la base de dades, APP_USER:

@TableName

public static final String TABLE_NAME="APP_USER";

El fet de que l'atribut en concret es digui TABLE_NAME es recomana per normativa ja que en 

global esdevé una aplicació més uniforme i robusta, però no és estrictament necessari per al mapeig.

- Constructor genèric

Apart dels constructors que el desenvolupador consideri necessaris en cadascuna de les entitats, el 

framework requereix un constructor genèric amb un array d'objectes per a treballar (d'igual forma 

que les entitats no declaren els camps d'auditoria de les taules, com es podrà veure més endavant, 

cap constructor, sigui genèric o no, declararà cap camp d'aquest tipus).

Per al cas d'appUser, el constructor genèric quedaria de la següent forma:

public AppUser(Object[] args){

super();
this.idUser=(Integer) args[0];
this.nom=(String) args[1];
this.cognom1=(String) args[2];
this.cognom2=(String) args[3];
this.DNI=(String) args[4];

}
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- Característiques

Serà obligatori que totes les entitats siguin serialitzables per tal de que es puguin persistir 

correctament a la base de dades. L'ús és genèric per a qualsevol objecte:

public class AppUser implements Serializable { ... }

Per altra banda, la normativa de codi del present framework de persistència aconsella l'ús del camp 

serialVersionUID, ja que es pot utilitzar en aplicacions que es despleguin en diferents subsistemes. 

En el cas del nostre aplicatiu de proves, i donat que tot és una primera versió:

private static final long serialVersionUID = 1L;

- Auditoria

Pel que respecta als camps d'auditoria, i tal i com s'ha comentat en punts anteriors (i es veurà al 

detall en el proper), no s'inclouran en cap cas en les entitats.

Camps d'auditoria

En qualsevol taula que s'inclogui en la base de dades, apart dels camps que es vulguin incloure (ja 

sigui taula que representi objectes no abstractes com de punters), s'hi afegiran els següents:

- `createDate` datetime NOT NULL

- `createUser` varchar(45) NOT NULL

- `updateDate` datetime NOT NULL

- `updateUser` varchar(45) NOT NULL
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Serà el propi framework l'encarregat de crear i actualitzar aquests camps per cada registre que 

s'insereixi o actualitzi, de forma que l'aplicació només haurà de passar la dada de l'usuari que en 

realitza l'operació.

Control d'excepcions

Donat que les diverses operacions que gestiona el framework poden generar excepcions de molts 

tipus i de naturalesa molt diversa, totes aquestes es controlen a nivell intern i es llança una d'un sol 

tipus, genèrica, i que conté un missatge descriptiu que ubica l'origen de l'error. Això es fa a través 

d'un ExceptionManager el qual gestiona els diferents tipus d'excepcions capturades i les diversifica 

entre els tipus que podem trobar a en una classe anomenada Exception que conté un enum amb els 

diferents tipus:

DB_CONN("Database Connection Failed"),
NULL_CONN("Null Connection"),
INVALID_PROPERTIES_FILE_PATH("Could not load properties file"),
MAPPING_ERROR("Could not map entity with its data Object"),
AUDIT_ERROR("Could not retrieve entity audit information"),
QUERY("Error while executing query");

El missatge que podrà obtenir el desenvolupador per consola quan es llenci una excepció serà del 

tipus següent:

Nom de classe – tipus d'excepció original – Excepció del framework 

En depèn quines operacions s'hi pot afegir la traça d'error original ja que pel context de la naturalesa

del flux d'execució s'ha trobat pertinent, permetent al desenvolupador l'opció de tractar aquestes 

excepcions des de l'aplicació que desenvolupa (mitjançant blocs de tipus try/catch) o bé deixant que

aquestes es produeixin, deixant la corresponent traça al log del servidor.
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Control d'integritat

Per tal de fer l'aplicació resistent a SQL Injection, s'ha ideat un sistema de normalització de camps 

que impedeix que es produeixi aquesta casuística, tot i que en un origen hauria de ser la pròpia 

aplicació l'encarregada de controlar que no hi haguessin caràcters no estàndards en els camps que 

permeti informar.

En qualsevol cas, el framework repassa que per cada camp que acaba llençant en una sentència SQL

(sigui del tipus que sigui) no es produeixin els següents casos:

- Caràcters invàlids

S'eliminarà de la cadena de caràcters qualsevol que no sigui vàlid, entenent que la invalidació serà 

efectiva per qualsevol que no sigui una lletra de l'abecedari (majúscula o minúscula), punt, coma, 

apòstrof, cometes, percentatges o guions.

private static String checkValidCharacters(String value) {
return value.replaceAll("([^A-Za-z0-9.,'\"% _-]+)", "");

}

- Cometes

Igual que en el cas anterior, es revisarà que cap coma simple entri sense control en una sentència 

SQL:

private static String checkSingleQuotes(String value) {

return value.replace("'", "\\'");
}
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Estructura

A nivell general, tant framework

com aplicació de prova es troben

dins un mateix projecte, ja que

aquest segon pot servir de

referència (com si es tractés d'un

prototip) per al desenvolupament.

Tot i això, l'estructura defineix

clarament les diferents parts i

funcionalitats que hi ha:

Per una banda, trobarem el propi

framework, amb els seus 

subpackages corresponents a les

anotacions, objectes (auditoria),

connexió, core... 

Aquesta estructura es correspon

amb la imatge que es pot veure a

la dreta, on es veu la organització

interna que presenta el producte.

Figura 10 (estructura del paquet corresponent al framework de persistència)
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Com es pot veure, per cadascuna de les 

entitats que té l'aplicació de proves hi  ha les

diferents accions corresponents a una 

funcionalitat que es cridi des de la capa de 

presentació.

Per a tal objectiu, es fan servir les classes 

corresponents al controlador del servlet, el 

FactoryImpl i l'Action.

Com a últim punt a destacar, fer notar que 

en cap cas hi ha un objecte o entitat 

corresponent al camp d'auditoria, ja que 

aquest es troba dins el package 

persistenceFramework.beans.dto.

Figura 11 (estructura del paquet corresponent a l'aplicació de proves)

La resta de components del projecte es reparteixen en dos grups més. Primer, la part gràfica que es 

mencionava anteriorment, on s'escriu en html/jsp les pàgines a mostrar i, després, els que 

corresponen a la creació de taules, xml de construcció, llibreries, publicables al servidor 

d'aplicacions...
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Com es pot veure, fora de qualsevol jerarquia trobem l'xml (tasca ant) la qual s'encarrega de generar

tots els paquets (dos jars i els que es despleguen al servidor, un ear i un war) dins la carpeta dist. 

Per altra banda, les classes compilades s'ubicaran a la carpeta build, les llibreries externes a lib i les 

propietats i sql a les respectives restants.

Figura 12 (estructura dels corresponents gràfics)

Figura 13 (estructura d'objectes inherents a l'aplicació)
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Dependències externes

Per al correcte funcionament del framework així com del corresponent aplicatiu de proves que es 

descriu a continuació, hi ha una sèrie de llibreries externes importades amb l'objectiu d'aconseguir 

el correcte acoblament entre les diferents tecnologies que apliquen a ambdós.

log4j (v2.0)

S'encarrega de gestionar els diferents loggers que hi ha per cada classe. Gran part de l'aplicació en 

fa ús per documentar els diferents passos que es duen a terme sense necessitat d'entrar a nivell de 

codi.

· Referència: http://logging.apache.org/log4j/2.x/download.html

mysql-connector-java (v5.1.27)

Gestiona les connexions entre el programa i la base de dades de MySQL mitjançant uns components

anomenats Driver i DriverManager.

· Referència: http://mvnrepository.com/artifact/mysql/mysql-connector-java/5.1.27

servlet-api (v2.5)

S'ocupa de totes les requests i responses que envia i rep l'aplicació des de la part gràfica (html/jsp) 

cap a les accions escrites en codi java i viceversa.

· Referència: http://grepcode.com/snapshot/repo1.maven.org/maven2/javax.servlet/servlet-api/2.5
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Aplicatiu de proves

Per tal de poder provar les diferents funcionalitats que permet el framework, es realitza el disseny i 

la implementació d'una petita aplicació que farà el paper de prototip envers aquest primer. Aquesta 

permetrà realitzar les principals operacions jugant amb dues entitats relacionades 1 a N:

Figura 14 (entitats de l'aplicació de proves)

A partir d'aquesta relació simple, es duran a terme les operacions següents (a més de l'obtenció de 

les dades d'auditoria dels registres):

Operacions CRUD bàsiques (apliquen a ambdues entitats)

- Creació d'entitat

- Llistat d'entrades d'una taula

- Modificar registre

- Eliminar registre

Operacions de relació entre entitats (explotar relació 1-N)

- Obtenir els comptes d'un usuari (relació 1 a N)

- Obtenir l'usuari d'un compte bancari (relació N a 1)

- Obtenir tots els usuaris amb o sense dades bancàries (LEFT/RIGHT JOIN)
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Càrrega inicial de dades

Per tal de disposar de taules amb les quals poder operar, dins la carpeta sql trobarem dos scripts:

- initial_create_tables.sql – S'encarregarà de crear les taules amb les quals es treballarà, 

incloent claus primàries, foranes i els quatre camps d'auditoria anteriorment presentats. Per 

al cas de la taula de comptes bancaris:

-- BANK_ACCOUNT TABLE
DROP TABLE IF EXISTS `BANK_ACCOUNT`;
CREATE TABLE `BANK_ACCOUNT` (

  `idBankAccount` int(11) NOT NULL,
  `bank` varchar(45) DEFAULT NULL,
  `accountNumber` varchar(45) DEFAULT NULL,

  `securityCode` varchar(45) DEFAULT NULL,
  `idUser` int(11) NOT NULL,
  `createDate` datetime NOT NULL,
  `createUser` varchar(45) NOT NULL,
  `updateDate` datetime NOT NULL,
  `updateUser` varchar(45) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`idBankAccount`),
  KEY `fk_BANK_USER` (`idUser`),
  CONSTRAINT `fk_BANK_USER` FOREIGN KEY (`idUser`) REFERENCES `APP_USER` 

(`idUser`) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

- initial_tables_data.sql – Carregarà unes dades de mostra a cadascuna de les taules de 

l'script anterior per tal de tenir un joc inicial de proves (tot i que, és clar, és només una 

referència i es pot modificar).

INSERT INTO BANK_ACCOUNT VALUES ('1','La Caixa','2100-0465-65-
0223652388','566','1',NOW(),'INITIAL_DATA',NOW(),'INITIAL_DATA');

INSERT INTO BANK_ACCOUNT VALUES ('2','Catalunya Caixa','2013-3565-45-
0025698865','020','1',NOW(),'INITIAL_DATA',NOW(),'INITIAL_DATA');

INSERT INTO BANK_ACCOUNT VALUES ('3','ING Direct','1465-5799-77-
0652336527','145','3',NOW(),'INITIAL_DATA',NOW(),'INITIAL_DATA');

INSERT INTO BANK_ACCOUNT VALUES ('4','Caixa enginyers','3025-0211-19-
8652346859','699','3',NOW(),'INITIAL_DATA',NOW(),'INITIAL_DATA');

INSERT INTO BANK_ACCOUNT VALUES ('5','Triodos Bank','1491-0652-59-
0202626748','254','4',NOW(),'INITIAL_DATA',NOW(),'INITIAL_DATA');
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Menú principal

L'aplicació disposa d'un menú principal senzill que dona accés a totes les funcionalitats descrites 

anteriorment. Un cop desplegada al servidor, es pot atacar a la url pertinent per tenir-hi accés:

- IP:port/J2EEpersistenceFramework/index.html

La qual, en el cas d'una instal·lació estàndard de Jboss, queda de la següent forma:

- localhost:8080/J2EEpersistenceFramework/index.html

Accedint a l'anterior adreça mitjançant un navegador qualsevol, obtenim la vista del menú principal 

amb el llistat principal d'opcions que incorpora l'aplicatiu de proves:

Figura 15 (menú inicial de l'aplicació)
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Llistar registres (searchAll)

La segona opció de menú de tipus CRUD (per ambdues entitats) llança una cerca genèrica per tipus 

de classe, recuperant els registres a partir del nom de la classe o l'objecte class. A partir d'aquí, el 

framework en recupera el nom de la taula mitjançant l'anotació  i en gestiona la SQL associada.

Si, per exemple, fem aquesta cerca per usuaris, trobarem els carregats prèviament mitjançant l'script

de càrrega inicial de dades:

Figura 16 (llista d'entitats de tipus usuari)

Tal i com es pot apreciar en la imatge, per cada registre s'enumeren les diferents propietats llevat de 

les corresponents als camps d'auditoria, és a dir, les presents a nivell de codi a l'entitat. Per a 

realitzar la consulta dels camps de la taula restants, s'hi ha afegit un vincle a la dreta de cada entrada

(+auditInfo) que permet obtenir-los a nivell individual.
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Camps d'auditoria (getEntityAuditInfo)

Per cadascun dels registres llistats, tindrem l'opció de consultar els camps d'auditoria que aporta el 

framework mitjançant l'enllaç pertinent. Prement-lo, es realitza una consulta que té com a 

paràmetres la clau primària del registre i l'objecte tipus class al qual pertany. Partint del llistat 

anterior, obtenim el següent resultat:

Figura 17 (camps d'auditoria d'un registre del llistat d'usuaris)

La vista que s'obté de l'acció de consulta dels camps d'auditoria és genèrica per a qualsevol registre 

(identificador i tipus), permetent tornar a la pàgina anterior independentment de l'origen (en aquest 

cas, el llistat d'usuaris). Donat que no hem inserit ni modificat cap registre de la base de dades, sigui

quin sigui l'enllaç que premem obtindrem que els usuaris de creació i modificació seran el mateix, 

INITIAL_DATA, juntament amb les dates de creació i modificació, les quals també coincidiran.
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Modificar registre (update)

Accedint a l'opció de menú de modificar usuari (la tercera de tipus CRUD per cada entitat) entrem 

en un formulari on hi consten les dades pròpies de l'entitat (excloent, és clar, els camps d'auditoria), 

inclòs l'identificador dins la taula. En el cas de l'usuari:

Figura 18 (formulari de modificació d'usuari)

A partir d'aquí, l'aplicació de proves cridarà el mètode de l'entityManager anomenat update, inserint

com a paràmetres l'identificador del registre, el tipus de classe (objecte de tipus class) i un mapa on 

constaran un conjunt de parells clau/valor amb els diferents atributs de l'entitat i els valors introduïts

per pantalla. Pel que respecta a la resta de camps de la taula (auditoria), el propi framework 

s'encarrega de gestionar-los. Donat que l'aplicació de prova és senzilla, no consta de sessions 

d'usuari, de forma que qualsevol operació que es realitzi sobre la base de dades es farà sota un nom 

d'usuari genèric anomenat root, que és l'administrador del sistema.
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Un cop realitzada l'operació obtenim la pantalla de confirmació:

Figura 19 (pantalla de confirmació d'operació realitzada)

Podem tornar a realitzar la consulta sobre tots els usuaris per a veure els canvis realitzats:

Figura 20 (llistat d'usuaris amb la modificació present)
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Com a últim punt a destacar, fer notar que si consultem les dades d'auditoria del registre modificat 

podem comprovar com aquests han estat alterats segons aquest darrer canvi:

Figura 21 (camps d'auditoria del registre d'usuari modificat)

Inserir registre (insert)

El cas de la inserció funciona d'igual manera que la modificació, a diferència que no es mostra el 

camp d'identificador del registre, ja que és el propi framework qui en gestiona el valor. D'aquesta 

manera, tindrem un formulari que constarà dels diferents camps que tingui l'entitat (excloent, un 

cop més, els d'auditoria) a excepció de l'identificador.

A partir de les dades que s'incloguin en el formulari següent, l'aplicació realitzarà una crida a 

qualsevol dels mètodes de tipus insert (ja sigui amb l'objecte generat com amb una llista de valors i 
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tipus de classe). Un cop més, recordar que la present aplicació de proves no té validacions d'usuari, 

i qualsevol modificació de la base de dades es fa sota perfil root.

Figura 22 (formulari d'inserció d'usuari)

D'igual forma que en el cas de la modificació, podem comprovar la inclusió en el llistat:

Figura 23 (llistat d'usuaris amb el nou registre)

49



PROJECTE FI DE CARRERA - Memòria E.I. Universitat Oberta de Catalunya
Curs 2013-14 1r semestre

Alhora, els camps d'auditoria s'han inserit a la base de dades segons les característiques que els 

defineixen:

Figura 24 (camps d'auditoria del nou registre)

Obtenir els comptes d'un usuari (searchByProperties)

A partir d'aquest apartat ens allunyem de les operacions bàsiques per entitat simple i ens podem 

centrar en la relació entre entitats. En aquesta opció de menú, se'ns permetrà realitzar una consulta 

entre entitats relacionades de tipus 1 a N. Concretament, l'aplicació llança una cerca per la propietat 

idUsuari dins la taula de BANK_ACCOUNT, tot a través d'una sola crida searchByProperties que 

constarà del tipus de classe de bankAccount i un mapa amb la clau-valor d'idUsuari corresponent.
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Figura 25 (comptes corrents per a l'usuari amb identificador 1)

Obtenir l'usuari d'un compte bancari (searchByProperties)

Es realitza la mateixa operació que en el cas anterior, només que en aquesta situació el camp de 

compte corrent no hi és dins l'entitat d'usuari, de forma que caldrà fer una join per tal de resoldre'n 

la relació d'objectes.

Concretament, a partir de l'id de compte corrent (única entrada clau-valor dins el mapa de 

propietats), s'indiquen els dos objectes de tipus class sobre els que es vol fer la join, el tipus de join, 

i l'objecte resultant:

users = entityManager.searchRelatedEntityByProperties(properties, null, 

BankAccount.class, AppUser.class, Join.Type.INNER, AppUser.class);
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Figura 26 (usuari propietari del compte corrent amb l'id introduït)

Obtenir tots els usuaris amb o sense dades bancàries 
(searchByProperties)

Aquesta darrera opció va un pas més enllà del que permetia fer l'anterior i, en funció d'un 

radioButton situat a la part superior de la pantalla (on hi ha el filtre de cerca), ens permet 

discriminar usuaris en funció de si tenen o no comptes corrents, és a dir, si hi ha entrades en l'entitat

relacionada amb un id d'usuari igual a la taula d'usuaris.

Per a dur a terme tal acció, es realitza una consulta amb un mapa de propietats i amb una join de 

diferent tipus (left o right) en funció de si es vol o  recuperar els usuaris que tinguin o no dades 

bancàries.
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Considerant que el radioButton mencionat té per identificador la cadena hasAccounts, la consulta es

realitza de la següent manera:

HashMap<String, Object> originProperties = new HashMap<String, Object>();

originProperties.put("idBankAccount", null);

if (request.getParameterValues("hasAccounts")[0].equals("true"))
users = entityManager.searchRelatedEntityByProperties(null, null, 

BankAccount.class, AppUser.class, Join.Type.LEFT, AppUser.class);

else
users = entityManager.searchRelatedEntityByProperties(originProperties, 

null, BankAccount.class, AppUser.class, Join.Type.RIGTH, 
AppUser.class);

Obtenint la llista corresponent en funció dels paràmetres d'entrada (només una variable que pren 

dos valors excloents):

Figura 27 (llista d'usuaris discriminats per la pertinença de compte corrent)
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QUART CAPÍTOL – CONCLUSIONS I FUTURES LÍNIES DE 

TREBALL

Conclusions

Un cop finalitzat el nostre projecte, les conclusions es poden desglossar en diverses línies que es 

detallen a continuació.

Objectius del projecte

El document inicial del projecte de fi de carrera declarava tres objectius bàsics que calia dur a terme 

durant el desenvolupament del mateix:

- Estudiar i avaluar les diferents alternatives existents per a implementar la capa de persistència 

per aplicacions JEE de client prim

- Un cop estudiades les alternatives que teniu disponibles, fer el disseny i la implementació d’un 

framework de mapeig entitat-relació

- Construir una aplicació d’exemple que mostri l’ús del framework que heu implementat

Queda palès que durant el segon i tercer capítol (segona i tercera entrega, respectivament) s'han 

assolit els tres punts , tot organitzats dins una estructura més àmplia que dona context als esmentats 

objectius principals, la qual dona forma a la memòria.

Per altra banda, es podria analitzar a més baix nivell fins a quin punt s'ha aprofundit en cadascun 

d'ells, tot i que la percepció pròpia és que l'anàlisi ha estat encertat, ponderat amb el nivell de 

coneixement que calia adquirir de cara a complir (amb un cert nivell de qualitat) les fites marcades i

els resultats en els tres casos han estat satisfactoris.
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Eficiència del producte generat

Tot i que el producte obtingut a la part final del projecte  és un producte final en sí mateix, sempre 

s'ha de tenir present la possibilitat de que es treballi per augmentar-ne les funcionalitats, de manera 

que és tant o més important que compleixi els requisits com que resulti fàcil d'entendre per les 

següents generacions de programadors que accedeixin al codi font.

En aquest aspecte, el treball ha estat realitzat de forma acurada i ordenada (totes les funcions, a més,

disposen de comentaris que en descriuen la funcionalitat i paràmetres d'entrada i sortida), deixant 

cada fragment de codi dins de la funció especificada amb el seu nom i relacionant cada objecte amb 

un nom que l'identifica de forma única, fent-lo de fàcil comprensió i permetent una ampliació de 

codi estructurada i que permeti la re-utilització de tota la feina duta a terme.

Presentació i documentació

Així com el codi generat ha estat escrit de manera que resulti clar i entenedor, el mateix passa amb 

la memòria. El repartiment de tota la informació en capítols segons la fase del projecte o l'estructura

del text utilitzada van orientades a una fàcil comprensió pel lector, independentment del seu 

coneixement de la matèria.

Futures línies de treball

Partint del producte actual, caldria encarar les futures línies de treball en relació a dos aspectes 

clarament diferenciats. Per una banda, val a tenir en compte d'evolucionar l'aplicació perquè es vagi 

adaptant a les novetats que vagi implementant oracle (a nivell de JDK) i MySQL (per base de 

dades) i que l'aplicació respongui sempre a les darreres versions i no quedi deprecada de cara a la 

seva utilització en nous projectes. Per l'altra, es podrien anar ampliant les funcionalitats que ofereix 

el framework, com podria ser una gestió d'usuaris amb diferents permisos de lectura i escriptura.
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GLOSSARI

Anotació: marquen un cert atribut o objecte degut a la seva característica especial (com podria ser, 

una clau primària en una entitat). Es troba disponible des de la versió 1.5 de J2EE. Es poden afegir a

les classes, camps, paràmetres, variables locals i paquets.

Base de dades: representació dels diferents conjunts d’entitats o instancies de informació i les seves 

corresponents relacions en un sol conjunt global,

API (Interfície de Programació d’Aplicacions): conjunt de convencions de programació que 

defineixen com cal invocar un servei des d’un programa.

Classe: tipus d'objecte (arxiu ,java) les instàncies dels quals comparteixen les mateixes propietats

Clau primària: clau que garanteix la unicitat de cada registre en una base de dades.

Clau forana: clau que garanteix que una referència a una altra taula es manté present.

Consulta: accés a la base de dades mitjançant una connexió activa i on es demana informació 

concreta en base a uns determinats criteris.

Commit: acció de persistir totes les modificacions fetes fins al moment dins la transacció en curs. 

CRUD: accions bàsiques de base de dades, les sigles corresponen a Create, Read, Update, Delete.

Excepció: error produït en temps d'execució.

Herència d'objectes: capacitat del llenguatge java de crear classes a partir d’altres ja existents (de 

les quals n'estén), tot preservant part o la totalitat de les propietats.

Instancia: objecte creat per una classe, en temps d’execució i conservant les propietats i els mètodes

de la classe. 

Java: llenguatge de programació orientat a objectes amb el qual s'ha implementat el projecte.
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J2EE: paquet del llenguatge Java que disposa de llibreries orientades a l'entorn empresarial, 

focalitzant-se  principalment en servidors d’aplicacions. 

JDK: conjunt de llibreries orientades al desenvolupament de programes en llenguatge java. 

Persistència:  capacitat de preservar la informació que conté un registre o objecte de memòria de 

forma permanent, de forma que un re-inici de l'aplicació no en comporti la pèrdua

Rollback: acció de desfer qualsevol alteració a la base de dades en la present transacció, recuperant 

per complet l'estat anterior a l'inici de la mateixa.

Servidor d’aplicacions: un servidor d'aplicacions és un motor que ofereix serveis d'aplicacions a 

clients o dispositius. A més, un servidor d'aplicacions se'n cuida de la majoria, sinó tota, la lògica de

negoci i accés a les dades de l'aplicació 

SQL: tipus de llenguatge específic per a la execució de consultes i tractament de la informació 

continguda dins d’un sistema de bases de dades relacional.

Transacció: acció que s’encarrega de persistir o recuperar una dada entre la persistència i la 

memòria del programa.
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