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Resum treball fi de carrera

S'ha desenvolupat un projecte que vol ser una aplicació web que ajudi a la gestió acadèmica d'una

escola.  L'aplicació servirà per a fer  la  gestió  de les matriculacions,  expedients i  notificacions i

avisos que es donin dins l'àmbit de l'escola, val a dir que l'aplicació està pensada per a una escola

d'ensenyament primari en que els alumnes no són actors actius en el sistema de gestió.

Així  doncs  hi  haurà  diferents  perfils  d'usuari  per  a  l'accés  i  ús  de  l'aplicació,  el  personal

administratiu,  que farà les activitats  de manteniment de les dades del sistema de forma directa

(professors, anys, cursos, classes, etc.) i els processos de matriculació, assignació d'aules, alumnes i

de professorat.

El perfil de professor estarà autoritzat a publicar les notes dels alumnes per a cada matèria concreta

que imparteixi, també podrà emetre avisos que facin referència a un alumne en concret d'una de les

seves aules o d'una aula en conjunt.

Els  tutors  legals  dels  alumnes  poden  obrir  el  procés  de  matricula  per  als  alumnes  que  els

corresponen, rebran les notificacions d'assignació d'aula i  els  avisos que corresponguin als  seus

alumnes. I visualitzaran l'expedient del curs acadèmic vigent on es publicaran les qualificacions.

Aquest  projecte  s'ha  desenvolupat  sota  les  premisses  de  les  plataformes  J2EE,  i  concretament

combinant el framework Spring en combinació amb el patró de disseny Model-Vista-Controlador

(MVC).

Paraules Clau: 

Escola, Spring, MVC, DAO, Postgresql, Tomcat, Servidor d'aplicacions.

Àrea TFC: 

J2EE
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1. Introducció

En aquest projecte he bolcat molts dels coneixements adquirits en les diverses assignatures cursades

en els estudis d'ETiG. En particular, l'elecció de J2EE com a camp d'estudi per a desenvolupar el

TFC recau en la gran implantació que aquesta plataforma té en el món empresarial,  malgrat el meu

desconeixement d'aquesta tecnologia, diverses fonts m'havien donat molts arguments per a iniciar el

seu estudi. En concret aquesta plataforma s'ha convertit en l'estàndard per a la creació d'aplicacions

en sistemes distribuïts.

Per  tant  aquest  treball  ha  representat  un  continu  procés  d'aprenentatge  i  assimilació  de  nous

conceptes  i  claus  de  treball,  si  bé  s'ha  d'esmentar  que  el  framework  escollit  facilita  molt  la

comprensió dels plantejaments de la plataforma J2EE, atès que en simplifica molt la implementació

en suprimir gran part del codi que enganxa els components de les aplicacions.

1.1. Justificació del TFC i context

Gràcies a aquest projecte final de carrera he pogut conèixer i entrar en coneixement de J2EE, una

plataforma que desplega aplicacions distribuïdes, multicapa i basades en components. Mai havia

tingut contacte amb el món de les aplicacions de programari distribuït fins el semestre passat on

vaig haver d'emprar Java Swing, decidit a profunditzar en el el patró MVC he pogut constatar la

potència i versatilitat de la plataforma J2EE en l'acompliment dels requisits del programari de patró

MVC.

Ara bé malgrat que es cert que treballar amb J2EE permet desenvolupar i oferir serveis als usuaris

d'una manera ràpida i àgil, a més d'oferir una gran escalabilitat; cal precisar que començar d'inici

exigeix una elevada corba d'aprenentatge, i ser conscient de l'enorme ventall de mòduls específics

que cal revisar i destriar-ne la utilitat.

Axí doncs la realització del projecte ha implicat un aprenentatge previ que va començar tot just

iniciat el semestre tot just per aconseguir uns resultats que semblen més o menys raonables. En

concret m'he centrat  en l'aprenentatge del framework Spring i  en concret en els mòduls, MVC,
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Core, DAO i annotation-config. A més de l'eina de mapeig ORM i l'ús de postgresql com a SGBD.

Per a poder escometre el projecte he usat els coneixements que he pogut adquirir durant la carrera, i

he hagut de refrescar per la seva importància els  continguts d'assignatures com, Enginyeria del

programari, Programació Orientada a l'Objecte, Estructura de la Informació, Bases de Dades I i II,

Tècniques de Desenvolupament del Programari.

1.2. Objectius

L'objectiu  d'aquest  treball  ha  estat  desenvolupar  una  aplicació  de  sistemes  distribuïts  sota  el

paradigma J2EE, per ajudar a una escola de primària en la gestió acadèmica. El projecte s'ha posat

en marxa segons el següent esquema de treball establert a l'inici del mateix.

En primer lloc es fa un anàlisi  previ on es capten els  requeriments primaris del projecte,  i  que

començaran a donar forma al projecte en si.

En l'etapa d'anàlisi i disseny, es defineixen en primer lloc les necessitats específiques d'informació i

servei que ha de resoldre el programari sense tenir en compte els mitjans que s'hauran d'emprar a tal

efecte.  Durant el disseny es van perfilant com l'aplicació ha de donar resposta a les necessitats

detectades amb l'anàlisi, primer es tria una arquitectura determinada, es crea l'estructura de servidor

i gestor de base de dades, es destrien els subsistemes mitjançant l'elaboració de diagrames UML i

finalment els diagrames ERP relacionen aquest conjunt de classes que conformen subsistemes i

permeten arrodonir l'estructura de la capa de persistència.

L'etapa d'implementació ha estat sense cap mena de dubte la més dura i exigent, en gran part degut

al total desconeixement de l'arquitectura J2EE i en concret del framework escollit Spring, ja que

malgrat  la  seva  simplicitat  i  modularitat  ha  exigit  un  esforç  enorme  d'aprenentatge.  Aquest

desconeixement  ha  fet  que  gran  part  de  l'etapa  de  proves  s'hagi  fet  simultàniament  a  la

implementació per tal de no avançar en fals, fet que hauria fet inviable avançar dins el calendari.

Finalment  cal  esmentar  que  no  s'ha  acomplert  amb el  desplegament  de  totes  les  funcionalitats

establertes en les etapes d'anàlisi i disseny, precisament degut a les meves pròpies limitacions i la
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complexitat que ha representat l'aprenentatge de la tecnologia J2EE.

1.3. Enfocament i mètode seguit

S'ha de precisar que l'estructura de l'assignatura afavoreix molt seguir un metodologia clàssica de

cicle de creació del producte, que tal i  com s'ha detallat en l'anterior apartat serien; la presa de

requeriments, l'anàlisi i disseny de funcionalitats, l'implementació efectiva del projecte segons els

criteris establerts en el disseny i la prova de l'aplicació. 

Val  a  dir  que  aquest  enfocament  s'hi  ha  hagut  d'inserir  una  fase  de  planificació  i  assoliment

d'objectius en l'aprenentatge de l'arquitectura J2EE i particularment en el framework Spring.

1.4. Planificació del projectes

A continuació es presenta una planificació de com s'havia previst desenvolupar la consecució del

projecte e-Escola. Aquesta ha estat sotmes a modificacions, i s'ha concedit un ampli període de

temps a la implementació donat l'alt desconeixement de la plataforma J2EE.

Tot  i  aquest  grau  d'incertesa  l'haver  descomposat  de  forma  prou detallada  el  treball  en  petites

tasques, i l'establiment de fites clares i realistes han minimitzat les desviacions temporals generades

per diversos inconvenients.
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Figura 1.1. Diagrama de Gantt, planificació del projecte
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1.5. Productes obtinguts

Al finalitzar el projecte de final de carrera s'han desenvolupat els següents productes:

Codi font del projecte: que està separat en paquets que tenen com a criteri de classificació la capa

de presentació, la capa de negoci i de mapeig de la persistència. 

Memòria del projecte: on es detallen els aspectes més rellevants del projecte.

Presentació: on es resumeix la memòria i es dona rellevància a aspectes no prou tractats en ella.

1.6. Descripció dels altres capítols de la memòria

En els capítols que segueixen es desenvoluparan els requisits detectats i es farà un anàlisi i disseny

del projecte eEscola, totes aquestes tasques es recullen en el capítol 2. En particular dins aquest

capítol s'identifiquen els actors del sistema, s'analitzen els subsistemes i es fa un disseny de gestió

de la persistència. En el capítol 3 es descriu el patró sota el qual es construeix l'aplicació, el MVC

per a continuació passar a descriure l'arquitectura concreta i la tecnologia emprada.

En el capítol 4 es detallen les conclusions extretes de l'elaboració del treball final de carrera, i les

línies de millora i de futur aplicables a l'aplicació. Finalment els capítols 5 i 6 es dediquen a fer el

glossari que recull el llistat de paraules clau usades durant l'elaboració del document i la bibliografia

emprada. L'últim apartat és un annex on es resumeix com es fa la instal·lació i posada en marxa de

l'aplicació, i com s'ha fet el desplegament parcial de l'aplicació atès que els objectius inicials s'han

mostrat massa ambiciosos.

2. Anàlisi i disseny

En aquest capítol és vol fer un recull dels requisits que ha de tenir una aplicació que vol ser una eina
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de gestió on-line per a una escola de primària. Aquesta eina usarà un entorn web que permetrà que

cada usuari pugui accedir des de qualsevol ubicació a la funcionalitat de l'aplicació, per tal de donar

forma a aquesta eina s'usa el patró definit per la tecnologia J2EE. 

Així mateix, sense entrar en més detalls tècnics, s'ha optat per seguir com a patró de disseny el

model  MVC,  es  a  dir  un  model  de  vista  controlador,  en  que  s'implementa  un  model  de

funcionament de l'aplicació en que les capes operatives resten separades, es a dir la part d'interfície

que relaciona l'aplicació amb l'usuari, la capa de la lògica de negoci que gestiona i implementa les

funcionalitats del sistema i la capa de gestió i manteniment de les dades.

2.1.  Actors del sistema

En aquest cas s'han identificat els actors des de la vessant del tipus d'usuari que interacciona amb el

sistema. Cada usuari espera realitzar unes tasques específiques dins el sistema que li proporcionin

un servei concret i que finalment determinaran l'output de l'aplicació i per tant el seu èxit.

Administrador: seria un usuari que faria el manteniment de les entitats que conformen l'estructura

del marc docent de l'escola, es a dir només actua en el sistema en cas que hi hagi canvis en el

currículum d'una  assignatura,  o  bé  una  modificació  dels  plans  d'estudi.  A banda  també  podria

realitzar  modificacions  i  canvis  en  qualsevol  entitat  del  sistema,  expedients  dels  alumnes,

professorat,  etc.  El  diagrama de  casos  d'ús  per  a  l'Administrador  del  sistema o  aplicatiu  seria

típicament el següent:

Figura 2.1. Cas d'ús administrador

Memòria Final Pàgina 11 de 61 



TFC-J2EE    2014/2015-2                                                                                                                            Ramon Giribet Paucirerol

Personal  Administratiu: serà  qui  supervisarà  la  majoria  de  processos  rutinaris  del  sistema,

matriculacions ordinàries, tancament i actualització d'expedients acadèmics, obertura i distribució

de recursos per a cada nou curs acadèmic.  També duran a terme la gestió i emissió d'avisos que

involucrin el conjunt de l'escola o un curs sencer, faran el manteniment d'usuaris i del material i

recursos pedagògics. També hauran de gestionar directament els processos de matriculació en el cas

de nous alumnes o reincorporacions.

Figura 2.2. Cas d'ús personal administratiu

Professors: podran consultar les dades dels alumnes que estiguin als seus cursos així com els seus

expedients, rebran els avisos personals dels pares dels alumnes i els validaran al sistema, emetran

avisos a nivell de classe. Avaluaran els seus alumnes i establiran les reunions personals amb els

pares de cada alumne al final de cada avaluació.
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Figura 2.3. Casos d'ús professor

Pares o tutors dels alumnes:   en tractar-se d'una escola de primària seran els pares o els tutors

legals qui hauran d'executar les tasques i funcionalitats d'un alumne de l'escola. Per tant hauran de

realitzar les tasques de matriculació, de la validació de recepció de les qualificacions i notificacions

de l'escola (com ara autoritzacions per excursions fora del centre escolar, necessitat de material

específic, etc.) i d'informar de possibles avisos d'absència del nen o incidències relacionades amb la

vida del nen al centre.

Figura 2.4. Casos d'ús pares/tutors
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2.2. Anàlisis dels subsistemes

2.2.1. Subsistema de connexió

Aquest subsistema s'encarrega de gestionar la connexió dels usuaris a l'aplicació, tots els usuaris

hauran d'usar la funcionalitat d'autenticació per a poder accedir a la resta de funcionalitats pròpies

del seu perfil.  Per a poder realitzar el procés d'autenticació l'usuari haurà de disposar d'un nom

d'usuari  i  d'una  clau  d'accés,  que  un  cop  validats  l'identificaran  unívocament  i  li  mostraran

específicament les funcionalitats pròpies del seu perfil.

El agents que faran ús d'aquesta funcionalitat seran tots els presents en el sistema tal i com s'ha

posat de manifest en la presentació del subsistema. Administrador, personal administratiu, docents i

pares/tutors.

Els casos d'ús propis del subsistema serien els següents, 

• Autenticació

Resum funcionalitat: permet accedir un usuari al programari

Tipus cas: es principal perquè s'ha d'executar cada cop que es vol accedir al sistema.

Actors: Administrador/s, personal administratiu, docents, tutors.

Casos d'ús relacionats: desconnexió i modificació de contrasenya.

Precondició: l'usuari haurà d'estar a la BBDD i saber el seu codi d'usuari i contrasenya.

Postcondició: segons el perfil de l'usuari que accedeix, aquest veurà els menús de les funcionalitats

que pot veure.

Observacions: el primer cop l'usuari haurà de demanar personalment la contrasenya i posteriorment

la podrà canviar seguint el cas d'ús associat.

• Canvi de paraula clau

Resum funcionalitat: l'usuari pot canviar segons convingui la seva clau d'accés però mai el seu nom

d'usuari.

Tipus cas: seria un cas secundari perquè l'usuari canviarà molt de tant en tant la contrasenya.
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Actors: Administrador/s, personal administratiu, docents, tutors.

Casos d'ús relacionats: autenticació.

Precondició: l'usuari ha aconseguit autenticar-se al sistema.

Postcondició:l'usuari autenticat amb determinat username ara tindrà una password diferent a la que

ha usat en entrar al sistema.

Observacions: per als usuaris que entrin per primer cop al sistema amb la contrasenya que li ha

facilitat el centre estarà obligat a canviar-la.

• Desconnexió

Resum funcionalitat: permet que l'usuari que està dins el sistema pugui tancar la seva sessió dins del

mateix.

Tipus cas: serà principal atès que cada cop que l'usuari vulgui sortir del sistema ha d'executar aquest

cas d'ús.

Actors: Administrador/s, personal administratiu, docents, tutors.

Casos d'ús relacionats: autenticació.

Precondició: l'usuari està autenticat dins el sistema

Postcondició: l'usuari haurà deixat de ser-ho.

Observacions: l'usuari sempre haurà de tancar la sessió només es procedirà automàticament quan es

tanqui el navegador o l'equip que s'estigui usant.
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Figura 2.5. Diagrama de classes i jerarquia UML dels subsistema de connexió

• Diagrama de seqüencies casos ús principals

En aquest  cas  s'ha considerat  que  només és  útil  tractar  un dels  casos  mitjançant  un anàlisi  de

diagrama de seqüències, en concret el que es dona en el cas d'ús d'autenticació.
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Figura  2.6. Diagrama de seqüència del cas d'ús d'autenticació

2.2.2. Subsistema de manteniment

En aquest subsistema es fa el manteniment de bàsicament quatre tipus d'entitats, els usuaris,  els

materials necessaris per a la docència, el de les classes i el manteniment dels cursos.

Així mateix les operacions que implicarà el manteniment de les entitats abans esmentades seran les

habituals de CRUD, alta, baixa, modificació i consulta/cerca; fet que fa que es pugui deduir que els

casos d'ús tindran un caràcter força repetitiu. 

Però per a un atribut de la classe curs s'ha optat per a plantejar un cas d'ús específic donada la seva

importància en la definició de la pròpia classe. Es tracta de la modificació de l'atribut assignatura

que és una llista de la classe assignatura usada més endavant en el subsistema de gestió acadèmica.
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2.2.2.1. Manteniment d'usuari

• Alta Usuari

Resum funcionalitat: permet que es doni d'alta un nou usuari dins el sistema amb el perfil i el rol

corresponent. Per tant s'haurà d'indicar el rol del nou usuari, Administrador, personal administratiu,

docent o tutor d'un alumne.

Tipus cas: serà principal atès que cada cop que hi hagi la necessitat d'introduir un nou usuari en el

sistema s'haurà d'usar.

Actors: Administrador/s, personal administratiu.

Casos d'ús relacionats: cerca/consulta d'usuari.

Precondició: l'actor està dins el sistema i té el rol adequat, i l'usuari a donar d'alta no existeix a la

taula d'usuaris autoritzats del sistema.

Postcondició: el nou usuari haurà d'estar donat d'alta a la taula d'usuaris amb el rol corresponent i en

estat d'alta.

Observacions: en cas que l'usuari estigui ja a la base de dades però en estat de baixa no es podrà

tornar a activar mitjançant una operació d'alta, s'haurà de fer una operació de modificació en que es

torna la vigència a l'usuari inactiu.

• Modificació d'usuaris

Resum funcionalitat: permet que es modifiqui algun dels atributs d'un usuari dins el sistema fent

algun canvi en les dades de la seva fitxa. 

Tipus cas: serà principal atès que cada cop que hi hagi la necessitat d'introduir un nou usuari en el

sistema s'haurà d'usar.

Actors: Administrador/s, personal administratiu.

Casos d'ús relacionats: cerca/consulta d'usuari.

Precondició: l'actor està dins el sistema i té el rol adequat, i l'usuari a donar d'alta no existeix a la

taula d'usuaris autoritzats del sistema.

Postcondició: el nou usuari haurà d'estar donat d'alta a la taula d'usuaris amb el rol corresponent i en

estat d'alta.

Observacions: en cas que l'usuari estigui ja a la base de dades però en estat de baixa no es podrà

tornar a activar mitjançant una operació d'alta, s'haurà de fer una operació de modificació en que es

torna la vigència a l'usuari inactiu.
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• Consulta usuari

Resum funcionalitat  general:  un  usuari  del  sistema podrà  consultar  la  informació  que  conté  el

sistema  sobre  ell,  també  poden  consultar  les  dades  dels  usuaris  els  administradors  i  personal

administratiu.

Tipus cas: serà un cas important atès que qualsevol usuari ha de poder consultar les seves dades.

Actors: el propi usuari, l'administrador i el personal administratiu.

Casos d'ús relacionats: cerca d'usuari.

Precondició: l'usuari existeix a la base de dades del sistema.

Postcondició: l'usuari visualitza la informació personal que està introduïda en el sistema.

Observacions: aquí no es fa una cerca de les dades dels alumnes perquè no són usuaris directes del

sistema.  Els  docents  i  tutors  només  poden  veure  les  seves  dades  mentre  que  el  personal

administratiu i l'administrador pot veure la informació de tots els usuaris.

• Cerca usuari

Resum  funcionalitat  general:  es  vol  permetre  la  cerca  d'un  usuari  en  funció  de  determinats

paràmetres de cerca.

Tipus cas: serà un cas important atès que la resta de casos d'ús del manteniment d'usuari n'han de fer

ús.

Actors: l'administrador, el personal administratiu, els docents i els tutors.

Casos d'ús relacionats: alta, eliminació, modificació i consulta 

Precondició: cap.

Postcondició: es donarà l'identificatiu de tots els usuaris que acompleixin els criteris de cerca.

Observacions: s'hauran d'acomplir els mateixos condicionants que en el cas de la consulta.

2.2.2.2. Manteniment d'assignatures

El  manteniment  d'aquesta  entitat  «Assignatura»  contempla  els  mateixos  casos  d'ús  que  el

manteniment d'usuaris, Alta, Baixa, Modificació, Consulta i Cerca d'una assignatura. El que varia

seria que:

En els casos d'alta, baixa i modificació tan sols poden actuar els usuaris amb perfil d'administrador.
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En el cas de consulta el cas el poden realitzat tant els administradors, com el personal administratiu

i dels docents que imparteixin l'assignatura així com els tutors amb algun alumne matriculat a la

mateixa.

El cas de cerca el poden efectuar tots els perfils d'usuari sense excepció.

Com a observacions també cal precisar que cap assignatura s'esborra del sistema en cas de baixa

passen a estar en esta de no vigència però no s'esborren les dades del sistema, per tal de donar

vigència a una assignatura que està en estat s'ha d'executar una modificació.

També  cal  precisar  que  en  el  cas  d'alta  d'una  assignatura  potser  caldria  associar  un  nou  cas

d'assignació a un curs atès que una assignatura sempre ha d'anar associada a un curs concret, ara bé

es considerarà com un subcas inclòs en l'alta.

2.2.2.3. Manteniment de classes

Una  classe  es  la  unitat  docent  bàsica  en  que  es  divideixen  els  cursos,  com  que  es  tracta

d'ensenyament  de  primària  se  suposa  que  cada  classe  té  un  professor  que  imparteix  totes  les

matèries o assignatures. Les classes suporten les mateixes operacions de manteniment que la resta

d'entitats, alta, baixa, modificació, consulta i cerca. Si ve s'ha de tenir en compte que només hi

haurà una alta per a cada classe en un any acadèmic i que totes les instàncies de la classe es donaran

de baixa al fina de cada curs acadèmics. 

En aquest cas només el personal administratiu distribueix els alumnes de cada curs en les classes

depenent del professorat i el volum de matriculacions. Per tant només aquest agent pot donar d'alta,

modificar i donar de baixa una classe, cada docent pot consultar les dades de les classes que que

assignades i també per tant fer una cerca. Els tutors només poden cercar les classes en funció dels

paràmetres del seu alumne sense poder veure les dades de la classe.

2.2.2.4. Manteniment de cursos

Els cursos tenen un manteniment i una línia de vida molt similar al de les classes, també tenen els

casos d'ús comuns a totes les entitats subjectes a manteniment. Com les classes es donen d'alta cada
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nou any acadèmic, també es donen de baixa en acabar l'any acadèmic; ara bé en aquest cas l'alta, la

baixa i la modificació d'un curs només la pot fer l'administrador del sistema, la consulta de les dades

d'una instància d'un curs també la pot fer el personal administratiu i la cerca tots els actors del

sistema.

Com a observacions es podria dir que en futures ampliacions, s'hauria de lligar un curs determinat

amb un calendari acadèmic, que seria una nova classe que determinarà les hores lectives del curs  i

la seva distribució així com la de les activitats fora del centre que es duran a terme durant el curs.

Figura 2.7. Diagrama de classes i jerarquia UML del subsistema de manteniment
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• Diagrama de seqüencies casos ús principals

En aquest cas s'ha considerat útil tractar tres dels casos d'ús mitjançant un anàlisi de diagrama de

seqüències,  en  concret  els  que  fan  referència  a  l'alta  d'un  usuari,  la  consulta  d'un  usuari  i  el

procediment de baixa, per a la resta de classes que reben operacions de manteniment la seqüencia

dels casos d'ús estudiats seria la mateixa. D'altra banda els casos d'us de modificació seria semblant

al de la baixa i el de consulta molt semblant al de la cerca d'una entitat a la base de dades.

Figura 2.8. Diagrama de seqüència del cas d'ús d'alta d'un usuari

Memòria Final Pàgina 22 de 61 



TFC-J2EE    2014/2015-2                                                                                                                            Ramon Giribet Paucirerol

Figura 2.9. Diagrama de seqüència del cas d'ús de cerca d'un usuari

2.2.3.  Subsistema de matriculació

En aquest subsistema es gestionaran totes les funcionalitats necessàries per a que un tutor

pugui matricular un alumne. Cal recordar que en tractar-se d'una escola de primària han de

ser  els  tutors  qui  actuïn representant  als  alumnes en  els  processos  de matriculació dels

mateixos.
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• Sol·licitud de matrícula

Resum funcionalitat:  permet  que  un  tutor  o  pare  d'un  o  més  alumnes  comencin  el  procés  de

matriculació d'un fill o representat. 

Tipus cas: serà principal atès que cada cop que cada curs acadèmic tant els alumnes ja existents com

els nou hauran de fer aquest procés

Actors: tutors.

Casos d'ús relacionats: cerca/consulta d'expedient o supervisió personal administratiu, autenticació

usuari.

Precondició: l'usuari s'ha autenticat amb el rol de tutor.

Postcondició:  s'han  introduït  les  dades  necessàries  per  a  que  el  sistema pugui  fer  la  matrícula

automàtica de l'alumne o puguin ser analitzades pel personal administratiu del centre.

Observacions:  en  cas  que  l'alumne  ja  tingui  obert  un  expedient  actiu  al  centre  es  farà  un

matriculació automàtica tenint en compte els canvis i dades noves aportades pel tutor. En cas de

nous alumnes sense expedient o expedient no vigent en el centre les dades d'alta s'informaran al

personal administratiu  que les valorarà a l'hora de permetre o denegar la matriculació de l'alumne.

• Modificació de matrícula

Resum funcionalitat:  funcionalitat  que  dona  accés  a  una  modificació  de  les  dades  d'alta  de  la

matrícula abans que aquesta es confirmi o denegui.

Tipus cas:  serà un cas no principal  atès que s'espera que hi  hagi un volum poc significatiu de

modificacions requerides.

Actors: tutor, personal administratiu.

Casos d'ús relacionats: alta matrícula, cerca matrícula, autenticació usuari.

Precondició: el tutor ha iniciat el procés de matrícula de l'alumne, i no s'ha denegat o donat de baixa

la matriculació.

Postcondició:  s'han modificat  les  dades  que es  creien errònies  o mal  informades o bé se n'han

introduit de noves que eren requerides.

Observacions: les modificacions poden ser requerides pel personal administratiu o efectuades per

ells mateixos, o fetes pels tutors si ho consideren necessari.
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• Baixa de matrícula

Resum funcionalitat: ha de servir per a poder donar de baixa una matrícula per desig del tutor.

Tipus cas: es un tipus de cas molt poc comú ja que normalment no es donen de baixa matrícules de

la base de dades, la major part de cops es dona una denegació que implica una baixa lògica només.

Actors: tutors.

Casos d'ús relacionats: alta de matrícula, cerca de matrícula i autenticació d'usuari.

Precondició: s'ha autoritzat la matrícula en cas de requerir supervisió, o es tracta d'una matriculació

automàtica.

Postcondició: s'han eliminat totes les dades de matriculació de l'antic alumne.

Observacions: en cas que hi hagi una denegació de la matrícula no es el mateix cas doncs mai s'ha

acabat el procés, si l'alumne donat de baixa ja tenia expedient aquest passa automàticament a no ser

vigent però en cap cas s'esborra de la base de dades físicament.

• Supervisió de matrícula

Resum funcionalitat:  aquest cas d'ús s'empra per a que el personal administratiu pugui analitzar les

dades de matriculació dels nous alumnes o antics alumnes sense expedient vigent.

Tipus cas: es principal doncs en el primer curs de primària totes les sol·licituds de matricula hauran

de tenir la supervisió del personal d'administració.

Actors: personal administratiu, administrador.

Casos  d'ús  relacionats:  sol·licitud  de  matrícula,  consulta  de  matricula,  cerca  de  matrícula,

cerca/consulta d'expedient.

Precondició: l'alumne ha estat inclòs en una sol·licitud de matrícula, no ha estat donada de baixa, i

no té cap expedient acadèmic vigent en el centre.

Postcondició:  el  personal  administratiu  té  una  decisió  presa  sobre  l'admissió  o  no  al  centre  de

l'alumne per a qui sol·liciten l'admissió.

Observacions: la supervisió consisteix bàsicament en una tasca interna d'anàlisi del personal del

centre vehiculat a través del personal administratiu.

• Denegació de matrícula

Resum funcionalitat: s'informa al tutor de l'alumne la no tramitació de la matrícula de l'alumne,

s'informa dels motius detalladament.
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Tipus de cas: s'espera que sigui molt poc rellevant.

Actors: personal administratiu, administrador.

Casos d'ús relacionats: consulta i cerca de la matrícula, supervisió de matrícula.

Precondició:  el  tutor ha acabat  el  procés de supervisió i  el  tutor no ha demanat la  baixa de la

matrícula.

Postcondició: es guarden les dades de la matrícula però se'n fa una baixa de tipus lògic, s'informa

adequadament al tutor. No s'obra expedient acadèmic al nen i en cas de ser antic alumne es manté

en estat de no vigència.

Observacions: -

• Acceptació de matrícula

Resum funcionalitat: s'informa al tutor de l'alumne l'admissió a tràmit de la matrícula de l'alumne.

Tipus de cas: s'espera que sigui un cas molt rellevant que afectarà gran part dels alumnes de primer

curs.

Actors: personal administratiu, administrador.

Casos d'ús relacionats: consulta i cerca de la matrícula, supervisió de matrícula.

Precondició:  el  tutor ha acabat  el  procés de supervisió i  el  tutor no ha demanat la  baixa de la

matrícula.

Postcondició: es guarden les dades de la matrícula, s'obre un expedient acadèmic al nen i en cas de

tenir-lo per ser antic alumne es posa de vigència.

Observacions: -

• Cerca/consulta de matrícula

Són casos d'ús molt semblants als discutits en el subsistema de manteniment, els efectuen els tutors

de l'alumne i el personal administratiu o administradors. Permeten cercar i consultar les dades d'una 

matrícula en funció de determinats paràmetres de cerca.
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Figura 2.10. Diagrama de classes i jerarquia UML del subsistema de matriculació

• Diagrama de seqüencies casos ús principals

En aquesta secció s'estableixen les representacions dels casos d'ús principals del subsistema. En el

cas de la matriculació s'entén que hi ha només dos casos d'ús que han de ser analitzats mitjançant

diagrames de seqüència. El cas d'ús de matriculació des de la banda del tutor i el mateix cas d'ús des

de  l'anàlisi  del  personal  administratiu  el  problema  en  aquest  últim  cas,  es  que  el  cas  d'ús  se

sobreposa  al  de  donar  d'alta  un  expedient  acadèmic  del  subsistema  de  gestió  d'expedients

acadèmics.
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Figura 2.11. Diagrama de seqüència del cas d'ús de la matriculació visió tutor
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Figura 2.12. Diagrama de seqüència del cas d'ús de la matriculació visió PAS

2.2.4.  Subsistema d'avisos i notificacions

En aquest subsistema de l'aplicació e-Escola, es fa la gestió dels avisos que emet el centre per tal

d'avisar als tutors dels alumnes d'esdeveniments a nivell de classe o a nivell de centre així com

particulars que atenyen a un alumne en particular. 

A la vegada el subsistema també permet que els pares comuniquin notificacions al professor de

l'alumne  de  qui  són  tutors.  Notificacions  que  fonamentalment  faran  referència  a  absències

justificades, o tractaments mèdics especials que impedeixin realitzar alguna activitat física o escolar

fora del centre. El professor un cop ha revisat la notificació i en cas de creure-ho convenient la
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contrasti,  ha  d'enviar  la  notificació  autoritzada  al  personal  administratiu  per  a  gestionar-la  i

emmagatzemar-la convenientment.  Els casos d'ús més notoris  serien molt  semblants en ambdós

casos,  excepte  en  el  cas  de  la  notificació  i  l'avís  d'àmbit  de  classe  en  que  serà  el  professor

l'intermediari i validador final de l'avís/notificació.

• Emissió d'avís

Resum funcionalitat: permet que el personal administratiu o un docent emetin un avís o notificació

que hagin de saber els tutors dels alumnes.

Tipus cas: serà un cas d'ús que tindrà una importància moderada atès que no hi haurà un volum molt

elevat d'avisos.

Actors: personal administratiu i docents.

Casos d'ús relacionats: cerca avís.

Precondició: l'usuari s'ha autenticat amb el rol de personal administratiu o docent.

Postcondició: l'avís s'ha emès correctament i els tutors dels alumnes afectats han confirmat la serva

rebuda i lectura.

Observacions: el personal administratiu emetrà avisos a nivell global del centre, mentre que

els docents els emetrà a nivell de classe o particular per a alumnes concrets. Aquest docent

després haurà de rebotar l'avís al personal administratiu per a que en controlin la seva gestió,

i en particular en garanteixin la recepció.

• Modificació d'avís

Resum funcionalitat: permet que el personal administratiu modifiqui un avís emès pel personal del

centre autoritzat.

Tipus cas: serà un cas d'ús que tindrà una importància molt baixa ja que es donarà molt pocs cops.

Actors: personal administratiu.

Casos d'ús relacionats: alta d'avís, consulta/cerca avís.

Precondició: l'avís ha estat anteriorment donar d'alta i l'usuari que el vol modificar té el rol adequat.

Postcondició: l'avís s'ha modificat correctament i el personal administratiu ha constatat la correcta

rebuda de la modificació per part dels tutors dels alumnes afectats.

Observacions: només es permet la modificació directa d'un avís a personal administratiu.
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• Eliminació d'un avís

Resum funcionalitat: permet que el personal administratiu elimini un avís emès pel personal del

centre autoritzat abans de la seva caducitat.

Tipus cas: serà un cas d'ús que tindrà una importància molt baixa ja que es donarà molt pocs cops.

Actors: personal administratiu.

Casos d'ús relacionats: alta avís, cerca/consulta avís.

Precondició: l'avís ha estat anteriorment donar d'alta i l'usuari que el vol modificar té el rol adequat.

Postcondició: l'avís s'ha eliminat correctament i el personal administratiu ha constatat la correcta

rebuda de la modificació d'eliminació per part dels tutors dels alumnes afectats.

Observacions: només es permet la modificació directa d'un avís a personal administratiu. 

• Consulta d'un avís

Resum funcionalitat: permet que el personal administratiu consulti qualsevol avís, mentre que els

professors poden consultar els de centre però no els de classes diferents a les seves.

Tipus cas: serà un cas d'ús que tindrà una importància força moderada atès que va molt lligat a la

creació d'avisos.

Actors: personal administratiu, docents

Casos d'ús relacionats: cerca avís.

Precondició: l'avís ha estat anteriorment donar d'alta i l'usuari que el vol consultar té el rol adequat.

Postcondició: l'avís s'ha pogut consultar.

Observacions:  només  es  permet  la  consulta  de  qualsevol  avís  a  personal  administratiu  i

administrador, els docents només els de nivell general de centre, la seva classe i alumnes de 

la seva classe. 

• Cerca d'un avís

Resum funcionalitat: permet que es pugui cercar a la BBDD un avís concret en funció de diversos

paràmetres de cerca preestablerts.

Tipus cas: serà un cas d'ús que tindrà una importància força moderada atès que va molt lligat a la

creació d'avisos.

Actors: personal administratiu, docents, tutors.

Casos d'ús relacionats: alta avís.

Memòria Final Pàgina 31 de 61 



TFC-J2EE    2014/2015-2                                                                                                                            Ramon Giribet Paucirerol

Precondició: -

Postcondició: s'obté una relació dels avisos que acompleixen els criteris de cerca.

Observacions: només es permet la cerca de qualsevol avís a personal administratiu i administrador,

els docents només els de nivell general de centre, la seva classe i alumnes de 

la seva classe, els tutors els que facin referència al seu alumne o a la classe on estudia.

• Informació Avís docent

Resum funcionalitat: permet que el docent envii a un administratiu per a donar d'alta a la BBDD  un

avís que ell emet directament.

Tipus cas: serà un cas d'ús que tindrà una importància molt lleu doncs serà un subconjunt dels

avisos globals.

Actors: personal administratiu, docents

Casos d'ús relacionats: cerca avís. Alta avís

Precondició: l'avís ha estat anteriorment donar d'alta per un docent.

Postcondició: l'avís s'ha pogut enviar a un administratiu, i aquest s'ha introduït a la BBDD.

Observacions: aquest cas d'ús només es podrà aplicar a avisos que emetin professors a nivell de la

seva aula o d'un alumne en concret de la seva classe. 

En l'enunciat del subsistema s'esmenta que hi ha avisos i notificacions. La diferència entre els dos

conceptes ve donada pel  fet  que les notificacions les emeten els  tutors dels alumnes avisant  al

docent d'un alumne d'un fet determinat, una absència, un justificació per a la no realització d'una

activitat, etc. 

Un cop els docents reben una notificació per part d'un tutor, l'han d'autoritzar i validar per tal que

s'envii al personal administratiu que el registraran a la BBDD.

Per tant es pot concloure que els casos d'ús seran idèntics als presentats per als casos d'ús dels

avisos, alta, modificació, baixa, consulta, cerca. Ara bé aquí hi ha diferències en quan als agents que

protagonitzen els casos d'ús. En tots els casos només els tutors poden donar d'alta, donar de baixa i

modificar una notificació. Ara bé hi haurà un cas d'avís específic  que serà l'únic que es detallarà a

continuació.
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• Autorització/informació notificació

Resum funcionalitat: permet que el docent autoritzi una notificació emesa per un tutor i l'enviarà a

un administratiu per a donar-la d'alta a la BBDD.

Tipus cas: serà un cas d'ús que tindrà una importància molt lleu doncs s'espera que hi hagi un baix

volum de notificacions durant el curs.

Actors: docents

Casos d'ús relacionats: cerca notificació, consulta notificació, alta notificació.

Precondició: la notificació existeix i ha estat remesa per un tutor de l'aula del docent.

Postcondició: la notificació s'ha autoritzat  i registat a la BBDD, o no s'ha validat i no es registra.

Observacions: aquest cas d'ús serà l'únic específic de les notificacions respecte als avisos,  atès que

requereix d'una validació per part del docent. 

Figura 2.13. Diagrama de classes i jerarquia UML del subsistema d'avisos i notificacions
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• Diagrama de seqüencies casos ús principals

Figura 2.14. Diagrama de seqüència del cas d'ús de modificació Avís

Memòria Final Pàgina 34 de 61 



TFC-J2EE    2014/2015-2                                                                                                                            Ramon Giribet Paucirerol

Figura 2.15. Diagrama de seqüència del cas d'ús d'alta d'un Avís

2.2.5. Subsistema de gestió d'expedients acadèmics

En  aquest  subsistema  es  fa  la  gestió  de  l'expedient,  que  implica  per  exemple  l'obertura  de

l'expedient  per  a  un  alumne,  aquest  tràmit  el  realitzarà  un  administratiu  un  cop  s'ha  acordat
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l'admissió de l'alumne via procés de matriculació. Un expedient no el gestionarà en cap cas l'alumne

, sempre serà el tutor qui farà consultes, rectificacions de dades personals, etc. Un expedient es

donarà de baixa però de fet només perdrà la seva vigència mai s'esborrarà físicament del sistema.

Un altre  cas  d'ús  interessant  serà el  de  l'avaluació en que  el  docent  avaluarà l'aprenentatge de

l'alumne i posteriorment introduirà aquesta avaluació a l'expedient de l'alumne informant al tutor

per a que pugui accedir a l'expedient del seu fill i consultar la qualificació.

• Alta d'un expedient acadèmic

Resum funcionalitat: cas d'ús associat  a la creació d'un nou expedient acadèmic gràcies a l'admissió

d'una nova matricula.

Tipus cas: serà un cas d'ús que tindrà una importància alta atès que tots els nous alumnes de primer

curs passaran per aquest procés.

Actors: personal administratiu.

Casos d'ús relacionats: alta matriculació, consulta i cerca de matrícula.

Precondició: l'alumne ha estat matriculat i ha acomplert els criteris d'admissió al centre.

Postcondició: el tutor ha finalitzat el procés de matriculació del futur alumne, rep l'usuari i la clau

per operar al sistema e-Escola.

Observacions:  es  podria  requerir  que  el  tutor  entrés  forçosament  per  a  validar  les  dades  de

l'expedient abans que aquest esdevingués actiu.

• Modificació d'un expedient acadèmic

Resum funcionalitat:  cas  d'ús associat   a  la  modificació d'un expedient,  no inclou l'avaluació i

introducció de les qualificacions.

Tipus cas: serà un cas d'ús que tindrà una importància baixa atès que les dades personals o altres

variaran poc, i es tornarà la vigència a pocs expedients.

Actors: personal administratiu, tutor.

Casos d'ús relacionats: consulta i cerca d'expedient.

Precondició: el tutor pot accedir a un expedient actiu, o el personal administratiu troba un expedient

que està sense vigència i l'hi retorna

Postcondició: el tutor ha modificat les dades personals de l'alumne, o bé l'administratiu ha tornat la

vigència a un expedient prèvia matriculació i admissió.
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Observacions: es pot deduir doncs que només hi haurà dos tipus de modificacions una de les dades

personals que exercirà el tutor i un altre que seria tornar a activar un expedient d'un antic alumne

que es torna a matricular.

• Baixa d'un expedient acadèmic

Resum funcionalitat: cas d'ús associat  a la pèrdua de vigència d'un expedient, bé per acabament del

cicle escolar de primària bé per abandonament del centre.

Tipus cas: serà un cas d'ús que tindrà una importància alta atès que tots els alumnes d'últim curs

passaran per aquest procés.

Actors: personal administratiu.

Casos d'ús relacionats: consulta i cerca d'expedient.

Precondició: l'alumne té expedient acadèmic.

Postcondició: l'expedient s'ha modificat de forma que es desactiva la seva vigència.

Observacions: l'expedient mai s'esborra del sistema, només perd la seva activitat.

• Consulta d'un expedient acadèmic

Resum funcionalitat: cas d'ús associat a la consulta de les dades d'un expedient

Tipus cas: serà un cas d'ús que tindrà una importància mitjana.

Actors: personal administratiu, tutor i docent

Casos d'ús relacionats: cerca d'un expedient.

Precondició: l'expedient cercat existeix.

Postcondició: s'han pogut consultar les dades de l'expedient desitjat.

Observacions: el tutor i el docent només podran consultar les dades dels seus alumnes, i aquests 

hauran de tenir un expedient actiu. El personal administratiu podrà consultar qualsevol expedient

fins i tot els que estiguin inactius.

• Avaluació i incorporació de qualificacions

Resum funcionalitat:  aquesta  funcionalitat  permet  que  els  docents  puguin  avaluar  i  gravar  les

qualificacions dels alumnes de la seva classe.
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Tipus cas: serà un cas d'ús que tindrà una importància alta atès que tots els alumnes han de ser

avaluats.

Actors: docents.

Casos d'ús relacionats: consulta i cerca d'expedient.

Precondició: l'alumne a avaluar té expedient actiu i pertany a la classe del docent avaluador.

Postcondició: l'expedient corresponent a l'alumne s'ha avaluat correctament per al curs corrent.

Observacions: Després de l'avaluació i dins la mateixa funcionalitat el docent envia les notes al

sistema per a que siguin gravades a l'expedient un cop prem el botó de validació.

Figura 2.16. Diagrama de classes i jerarquia UML del subsistema de gestió d'expedients
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• Diagrama de seqüencies casos ús principals

Figura 2.17. Diagrama de seqüència del cas d'ús de modificació d'expedient
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Figura 2.18. Diagrama de seqüència del cas d'ús avaluació/qualificació

3. Disseny de la persistència

En aquesta secció del treball es vol donar forma al procés mitjançant el qual es procedirà a fer la

materialització de les instàncies de les classes que han de tenir una vida més enllà de la duració del

procés que les crea. La persistència dels objectes i els seus estats s'emmagatzemaran en una base de

dades relacional.
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3.1. Model de dades

En cada  secció  de  l'apartat  anterior  es  van  elaborant  els  corresponents  diagrames  de  classes  i

d'interacció que descriuen el comportament de cada subsistema. Retornant a aquesta feina ja feta es

recuperen i llisten les diferents classes que de cada subsistema seran objectes de persistència, i sobre

les quals es faran les transformacions necessàries per tal de tenir un disseny el més optimitzat de la

base de dades relacional que contindrà l'estat dels diferents objectes.

• Subsistemes de connexió i manteniment

Les classes que persistiran per a aquests subsistemes serien exactament les mateixes i es detallen a

continuació:

- Usuari - Docent - Assignatura

- Identificador - Tutor

- Clau - Alumne

- Administrador - Classe

- Personal Administratiu - Curs

• Subsistema de matriculació

En aquest  subsistema hi  ha  algunes  classes  de  persistència  que  són  particulars  del  subsistema

malgrat la majoria són redundants amb les dels subsistemes anteriors.

- Expedient

- Matrícula

- Nen
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• Subsistema d'avisos i notificacions

En aquest subsistema bàsicament les classes que necessitaran persistència seran les relatives a les

entitats d'avís que se'n deriven.

- Avís - Avís Alumne

- Avís centre/curs - Notificació

- Avís classe

• Subsistema de gestió d'expedients

En aquest  subsistema bàsicament  es  modificarà  l'expedient  que  és  una  classe  ja  tractada  en  el

subsistema de matriculació. I addicionalment es facilitarà l'avaluació dels alumnes del centre, per

tant s'haurà de donar persistència a un sola entitat:

- Avaluació

3.2. Transformacions

Es fan dos tipus de transformacions, un té a veure amb la modificació de les relacions d'herència

establerta en el model. I l'altra la creació de noves classes de persistència en les relacions múltiples

(N:M) entre classes o bé  la incorporació de un nou atribut en les interrelacions 1:N, en el costat N

de la relació, i finalment en les relacions 1:1 podem incorporar un atribut clau forana que referencii

l'altra entitat en qualsevol de les dues classes indistintament.

- En l'herència de generalització d'usuari, es decideix que es mantenen la superclasse i tres de les

subclasses. Ja que malgrat que això implicarà que es repeteixin els atributs en cas d'encavalcament,

és d'esperar que això no es produeixi en cap cas. 
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- En l'herència dels avisos, en aquest cas s'opta per a no generar un nombre excessiu de nuls en les

tuples no usades no fer ús d'una única relació. En tractar-se d'una generalització total i no parcial,

cada subclasse es pot constituir en una entitat independent i atès que la informació de la superclasse

no es molt rellevant s'elimina, no hi ha d'haver problemes doncs no hi haurà casos fora dels descrits

en les subclasses.

A continuació es presenta el diagrama o esquema lògic que es l'evolució del diagrama de classes

presentat  per  a  cada  subsistema  i  la  derivació  cap  a  un  model  d'entitat  relació  que  amb  les

modificacions necessàries per a passar a l'esquema lògic acaba donant un conjunt d'esquema de

transaccions que expressen l'estàtica i la dinàmica del sistema de la informació.
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Figura 3.1. Model lògic relacional
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4. Patró de Disseny Model Vista Controlador (MVC)

El MVC es un patró de disseny de software que separa les dades d'una aplicació, l'interface d'usuari

i la lògica de control en tres components diferents. La idea que rau sota aquesta separació es poder

fer modificacions en els components de la vista o del components de negoci sense que s'alterin la

resta de components com els de gestió de dades. Amb aquesta idea es vol modularitzar el sistema a

dissenyar per afavorir també una major reusabilitat de components i maximitzar la productivitat

dels dissenyadors i programadors de l'aplicació.

Aquest patró s'usa de forma fonamental en aplicacions web on el codi de l'aplicació proveeix de

dades dinàmiques a la capa de presentació en format web.

Els tres components del model MVC són els que indica el seu propi nom:

- Model: representa les dades que l'usuari esta esperant veure.

- Vista: es  la  capa  responsable  de  transformar  el  model  per  a  que  sigui  visualitzat  de  forma

interpretable  per l'usuari,  ja  sigui en una pàgina web (HTML, JSP) que el  navegador desplega

convenientment, o un arxiu de text normal. La vista no hauria de treballar mai amb els paràmetres

de la petició de l'usuari el controlador s'hauria d'ocupar d'aquesta feina.

- Controlador: es la part lògica del model que s'ocupa de processar i respondre a les peticions

(requests) de l'usuari. Ha de construir un model adequat i passar-lo a la vista per a que l'usuari el

pugui veure.

4.1. Tipus de patrons MVC

El primer tipus de patró es que té les pàgines JSP al centre de l'aplicació, ja que contenen tant la

lògica de control com la de presentació. El seu funcionament seria com segueix, el client fa una

petició a una pàgina JSP, es construeix la lògica de la pàgina, generalment en objectes Java i es

transforma el model per desplegar-lo un cop més.
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Figura 4.1. Patró A de model MVC

En el segon tipus de model MVC ja hi ha una clara separació entre el controlador i la vista del

patró. Ara el controlador rep la petició, prepara el model i el transforma per a que la vista el pugui

desplegar. Aquesta arquitectura de MVC s'usa per aplicacions més complexes.

Figura 4.2. Patró B de model MVC
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5. Arquitectura i tecnologia de l'aplicació eEscola

Com ja s'ha esmentat anteriorment s'usa una arquitectura de software lliure, en aquest cas el Model-

Vista-Controlador de Spring Framework per a poder separar les diferents capes de l'aplicació i a

escollir encara dos mòduls per a proporcionar la persistència a les classes del model.

D'una banda Spring ORM que és un mòdul que permet la integració amb motors de persistència

com ara Hibernate, iBatis i JPA. Mentre que l'altra alternativa seria Spring DAO, un altre mòdul que

crea una capa d'abstracció per a treballar amb JDBC i que permet despreocupar-se de la connexió i

tancament dels recursos usats, aquest mòdul seria una altra via per a implementar la funcionalitat de

persistència.

• Que es un Framework?

Abans de continuar desenvolupant els mòduls del Framework escollit seria bó saber exactament que

es un Framework i en que es diferencia d'un patró. Un Framework és un conjunt de biblioteques

usades per a implementar l'estructura estàndar d'una aplicació. L'objectiu seria d'una banda aprofitar

la reutilització de codi al màxim i partir d'un disseny bàsic comú que permeti la modularitat entre

les diferents parts de l'aplicació. Existeixen frameworks per a diferents propòsits i en aquest cas ens

ocupa els que estan orientats a aplicacions web.

El  framework determina  l'arquitectura  d'una aplicació,  ja  que s'encarrega  de  definir  l'estructura

general, les particions entre classes i objectes, així com les responsabilitats de col·laboració entre les

classes i objectes. D'aquesta forma s'evita que l'usuari els hagi de definir i pot enfocar la seva tasca

a planificar com atacar la lògica de negoci a implementar. 

La diferència amb un patró de disseny vindria donada per tres aspectes clau:

- Els patrons de disseny són més abstractes que els framework

- Els patrons de disseny són arquitectònicament més petits que els frameworks, un framework pot
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incloure més d'un patró de disseny, mentre que mai succeeix el contrari.

- Els patrons de disseny no són tant especialitzats com els frameworks

5.1. El framework Spring

Amb els  següent  gràfic  extret  d'altres  fonts  és  vol  donar  una  idea  del  conjunt  de  mòduls  que

integren Spring i un breu detall de la seva funcionalitat.

Figura 5.1. Mòduls que integren el framework Spring.

5.2. Spring Web MVC

Seria el framework Model Vista Controlador que aporta Spring; té com a característiques principals

que fa ús extensiu de la injecció de dependències o Inversió de control (IoC) en la configuració

dels controladors. I a banda ara en les últimes versions ha incorporat les etiquetes o anotacions que

alliberen de l'ús de  beans per a la declaració de components del framework, i per tant ajuden a

reduir molt codi en la programació de la nostra aplicació web.
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Altres característiques que el fan atractiu per al desenvolupador d'aplicacions web serien, en les

capes MVC es fa una distinció clara entre Controllers, Models (Beans) i Views, i és molt flexible,

perquè implementa tota la seva estructura mitjançant interfaces. Totes les parts del framework són

configurables amb plugin a la interface.

Figura 5.2. Arquitectura del mòdul Spring Web MVC

Figura 5.3. Cicle de vida d'una petició en el mòdul Web-MVC del framework Spring
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5.3. Estructura del projecte eEscola

El cor del projecte desenvolupat dins el framework d'spring MVC, es troba en el container Spring

jas que es qui crea els objectes, els connecta, els configura i dirigeix les seves funcionalitats des de

la seva creació fins a la seva destrucció. Aquest contenidor usa la la injecció de dependències per a

dirigir els components efectius de l'aplicació que en aquest cas són els Spring Beans. Aquests últims

són qui fan ús de les classes definides per a dotar de funcionalitat a l'aplicació i també qui empren

els DAO's per tal de dotar de persistència a la informació generada per l'aplicació. D'altra banda es

recorren als controladors com a eina imprescindible que gestiona la lògica de negoci del conjunt de

l'aplicació i connecta l'UI amb el conjunt de mètodes i funcionalitats del sistema.

L'estructura física del projecte seria doncs la que segueix i que genèricament segueixen els projectes

basats en el framework d'Spring:

1) Dins de la carpeta «Web Pages>>WEB-INF» hi ha guardats tant el fitxer de configuració de la

connectivitat  de persistència  «applicationContext.xml» i  el  fitxer  de gestió  dels  Beans i  la  IoC

«dispatcher-servlet.xml».  D'altra  banda  en  la  subcarpeta  «Web  Pages>>WEB-INF>>jsp»  hi  ha

guardades totes les pagines web en format jsp que constiueixen el UI de l'aplicació.

2) La totalitat dels fitxers de configuració i  funcionalitat  de la capa de negoci de l'aplicació es

troben dins de la carpeta, «Source Packages». Les classes POJO que constitueixen les entitats del

sistema es troben dins la subcarpeta «*.domain», mentre que les classes que contenen els mètodes

de persistència i comunicació amb el SGBD es troben dins els paquets denominats «*.repository.*»

que  usualment  conté  una  interface  que  enumera  els  mètodes  DAO  a  implementar,  la  classe

d'implementació  dels  mètodes  definits  a  l'interface  i  finalment  una  classe  que  implementa  un

«RowMapper» i que té com a missió ajudar a parametritzar les classes POJO per a ser tractades des

dels mètodes de persistència.

I finalment els packages que que contenen la denominació «*.web.*» on trobem els controllers;

aquests  combinen les  diferents  funcionalitats  de les  parts  analitzades  fins  ara,  i  per  tant  donen

l'usabilitat real al conjunt de l'aplicació, són els instruments que usen els beans per a donar suport i
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aconseguir donar resposta als requeriments de la capa de negoci.

3) L'altra part important de l'estructura de l'aplicació, ve donada dins de la carpeta «Project Files» i

en concret el fitxer «pom.xml» on es configuren totes les dependències i paquets de gestió que es

necessiten per a donar suport a nivell de persistència (connector JDBC, connectors DAO, etc.) així

com els necessaris a nivell de framework (spring-core, spring-beans, spring-context) i sobretot el

que proporciona la senzillesa i facilitat s'ús a Spring MVC, el paquet spring-annotations que permet

treballar  amb  anotacions  fet  que  fa  que  sigui  molt  senzill  enllaçar  els  elements  del  sistema

mitjançant anotacions especials dins dels controladors.

5.4. Desplegament del projecte eEscola

Si  ve  s'han  esmerçat  molts  esforços,  el  desconeixement  total  de  l'entorn  J2EE ha  fet  que  fos

complicat  escollir  un  framework  que  proporcionés  una  corba  adequada  d'aprenentatge.  La

integració amb un SGBD també ha estat difícil i per tot plegat no s'ha assolit un desplegament total

de les funcionalitats i casos d'ús especificats a la fase de disseny. 

Però malgrat aquest incompliment dels objectius d'implementació, s'ha de remarcar que s'ha fet un

esforç  d'aprenentatge  molt  intens  que ha  estat  s'ha  vist  recompensat  amb l'assimilació  de  nous

coneixements dins un entorn molt interessant i útil com és el J2EE, caldria dir que segurament ha

mancat una mica de temps per tal que tot aquest aprenentatge s'hagi vist reflectit en un treball més

extens que acomplís amb tots els requeriments d'implementació.

Un cop fetes les precisions anteriors que justifiquen l'abast del projecte, cal esmentar que els casos

d'ús que finalment s'han implementat són:

-  Connexió:  s'han implementat les funcionalitats de login, logout i tancament de sessió i també

canvi de paraula clau.

-Matriculació: s'ha implementat la funcionalitat de matriculació dels alumnes que estan a càrrec

del  tutor  que  s'ha  donat  d'alta  al  sistema,  també  la  funcionalitat  de  modificació  i  baixa  d'una

matrícula i consulta de les acceptacions de matricula. Val a dir que un cop un alumne matriculat ha

Memòria Final Pàgina 51 de 61 



TFC-J2EE    2014/2015-2                                                                                                                            Ramon Giribet Paucirerol

estat acceptat surt del llistat de matricules i s'ha de localitzar consultant les assignacions.

D'altra  banda  també  s'ha  implementat  des  de  la  banda  del  personal  administratiu  (PAS)  la

funcionalitat  d'acceptació/assignació  d'alumnes  matriculats,  segons  el  curs  en  que  es  matricula

l'alumne, el PAS té l'opció de distribuïr els alumnes a les classes disponibles.

- Notificacions i avisos:  aquest subsistema només s'ha implementat parcialment, en concret cada

cop que un membre del PAS fa l'assignació/acceptació d'una matricula, s'envia un avís al tutor/pare

corresponent per tal que revisi l'assignació de l'aula del nen, el tutor consulta l'avís en la pantalla

d'entrada i posteriorment entra a la consulta d'assignacions des d'on pot fer un reinici del sistema

d'avisos per tal de poder avisar que ha rebut correctament la informació.

• Procés de connexió/autenticació

Es fa correr el  programa des de Netbeans i apareix en el navegador preconfigurat la pàgina de

presentació del l'aplicatiu o bé en altre cas si el  servidor és actiu es posa la següent ruta en el

navegador: http://localhost:8084/rgiribet.uoc.oop2.pro19.login/index

Aquesta pàgina només és de presentació i a continuació apareix una pàgina de login, que gestiona

els accessos permesos i que distribueix segons el perfil les funcionalitats específiques per a cada rol.

• Usuari tutor

Bàsicament la seva pantalla inicial els permet fer una sol·licitud de matrícula, dins de la pàgina de

sol·licitud, el tutor consulta les dades dels alumnes que tutoritza i les matricules obertes que tenen,

cal recordar que un alumne un cop acceptada la matrícula i per tant assignat a una classe d'un curs ja

no té matricules obertes. En aquesta pantalla també pot modificar i esborrar processos oberts de

matrícula.

Pot  desde  la  seva  pantalla  inicial  també  consultar  els  processos  d'assignació  d'aules  als  seus

alumnes, i per tant veure els processos de tancament de matrícules. 
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També en aquesta pantalla pot visualitzar una taula d'avisos i notificacions on s'alerta de qualsevol

canvi en el procés de matriculació de qualsevols dels alumnes que tutoritza.

I finalment pot canviar els paràmetres d'accés al seu compte, en concret la paraula clau d'accés

definida. Cal esmentar que en els diversos quadres de tria el tutor sempre rep paràmetres que estan

previament filtrats segons les característiques dels alumnes que tutoritza.

• Usuari personal administratiu (PAS)

La pantalla inicial d'un usuari que té el rol de PAS li dona tres opcions de menú, en primer lloc

efectuar una assignació, en segon lloc modificar una assignació o tancament de matrícula. I per

últim una opció comuna a tots els usuaris del sistema que és el canvi de paraula clau d'accés al

sistema.

El tancament del procediment de matícula o bé d'assignació d'un alumne, implica que el personal

administratiu accedeixi a una pantalla on se'ls presenten totes les matrícules obertes, se selecciona

l'alumne a assignar i en funció del curs que el tutor ha descrit se li assigna una classe ja predefinida

en el sistema, un cop realitzada l'assignació, es dona per tancada la matrícula i aquesta desapareix

de la taula de matricules.

L'opció modificació d'una assignació existent implica que es pot modificar l'assignació d'un alumne

a una classe en la taula alumneclasse del SGBD, o bé l'eliminació d'un registre d'aquesta taula. La

causa  de  la  supressió  d'una  assignació  vindria  donada per  un  error  en  les  dades  d'obertura  de

matrícula per part del tutor. En aquest cas per exemple, un error en la tria del curs, el PAS només

pot eliminar l'assignació per tal que s'envii una notificació al tutor corresponent que ha de tornar a

començar el procés donant d'alta la matrícula.

Finalment, el canvi de paraula clau és una funcionalitat comuna a tots els usuaris del sistema, val a

dir que un canvi de paraula clau, implica automàticament un tancament de la sessió i per tant que

l'usuari s'hagi de tornar a identificar per accedir al sistema.
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Val a dir que ha estat complicat poder arribar a trobar una solució per tal de poder efectuar un

logout segur que tanqui efectivament la sessió, de forma que s'eviti que amb el recurs de tornar

enrere es pugui recuperar totalment la funcionalitat del sistema per a l'usuari que acaba de sortit del

mateix.  La solució finalment adoptada ha estat adoptar un controlador específic per al procés de

logout que treballi de forma integrada amb el de canvi de paraula clau. 

6. Conclusions i línies de futur

• Conclusions

Malgrat no haver pogut implementar totes les funcionalitats que ha proporcionat l'etapa d'anàlisi i

disseny, crec que si he pogut copsar l'essència i el potencial que amaga el modelatge J2EE. 

En primer lloc cal dir que l'ús del cicle de vida en cascada emprat per a desenvolupar el projecte ha

donat uns molt bons fruits, sobretot s'ha de destacar que en la fase d'implementació he trobat una

bona base sobre la que treballar que ha fet que tan sols m'hagúes de concentrar en la recerca de les

millors solucions de codificació per a donar resposta als casos d'ús que finalment he aconseguit

implementar.

Pel que fa a J2EE s'ha emprat com a paradigma de desenvolupament i s'ha comprovat la seva

integració amb Java com a llenguatge de programació. Dos dels seus grans avantatges són que al ser

una plataforma de codi obert permet tenir solucions lliures i la segona la seva alta escalabilitat i

modularitat. 

El  patró  d'arquitectura  de  programari  usat,  com ja  s'ha  comentat,  ha  estat  el  de  Model  Vista

Controlador  (MVC),  que  ha  ajudat  molt  a  millorar  el  desenvolupament  i  el  manteniment  de

l'aplicació en donar una elevada modularitat al producte final. Donat que separa la capa d'interfície

d'usuari de la lògica de negoci i la capa d'emmagatzematge de les dades. El patró MVC ha estat

desenvolupat dins el framework Spring, que ofereix una amplia gamma de mòduls que van destinats

a proporcionar solucions específiques als diversos requeriments de la plataforma J2EE. En concret

en  aquest  treball  s'han  usat  els  mòduls,  Spring  MVC,  Spring  DAO,  Spring  Context  i  Spring

Annotations del framework esmentat. Spring té moltes avantatges però sobretot, és fàcil configurar-
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lo ja que gran part de la configuració es pot fer amb arxius xml, s'integra amb moltes altres eines de

forma senzilla, per exemple amb les llibreries Maven, l'ús d'anotacions que redueixen la quantitat de

codi per a realitzar accions molt habituals i repetides, per exemple l'anotació  @RequestMapping

marca un mètode que usarà una determinada URL enlloc d'haver de definir un servlet i configurar-

lo en l'arxiu web.xml. És molt fàcil crear objectes, per a poder posar en funcionament una aplicació

web calen molts objectes i la seva creació i l'ordre en que es creen importa molt, pot ser un procés

lent i problemàtic que Spring fa per tu gràcies al sistema d'injecció de dependències.

La sensació que m'ha quedat és que he obert un món nou del que només n'he pogut tastar una

mínima part, no estic del tot satisfet amb el resultat final ja que no he pogut implementar algunes de

les funcionalitats més importants del projecte que he anat definint durant el semestre. Però ha estat

molt gratificant haver pogut començar a teure resultats molt prometedors partint d'un nivell nul de

coneixements,  tot  gracies  a  l'elevat  nombre  d'hores  que  he  destinat  a  l'estudi  i  pràctica  dels

conceptes bàsics de l'eina de desenvolupament que vaig escollir.

• Línies de futur

En un futur, m'agradaria tenir més temps per a poder aprendre a desplegar més funcionalitats dels

móduls d'Spring que ja he usat i usar-ne de nous que poden donar molt joc, com Spring-Security

que gestiona de forma molt més segura i eficient el control d'accessos i permisos. Amb aquest nou

bagatge  crec  que  podria  escometre  la  totalitat  del  projecte  i  acabar-lo  de  forma  totalment

satisfactòria.

7. Glossari

Administratiu: persona encarregada de gestionar  els  tràmits  de gestió  administrativa del  centre

docent. Serà el principal mantenidor de la informació de l'aplicació i gestionarà les matriculacións i

assignacions d'alumnes i professorat.

Alumne: qualsevol estudiant que cursa alguna matèria o assignatura d'un curs acadèmic en el centre.

Any acadèmic: període lectiu en el  què és realitza el  curs escolar.  Comprèn tant el  període de
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classes com les vacances i festes.

Apache Tomcat: és un contenidor de servlets que proporciona un entorn per al codi Java a executar

en cooperació amb un servidor web. Cal tenir en compte que s'implementen les especificacions de

JSP i servlet de Sun Microsystems.

Assignatura: temari d'una determinada matèria que entra dins el currículum d'un curs escolar.

Aula: són les sales que físicament es destinen a fer classes dins l'escola.

Casos d'ús: tècnica usada per  a  capturar  els  requisits  d'un sistema o per  actualitzar-lo  a noves

necessitats que han aparegut durant la vida de l'aplicació.

Classe: es una construcció abstracta que s'usa per a empaquetar i resumir les característiques d'una

sèrie d'objectes d'anàlisi. 

Curs: temps o nivell en la vida acadèmica d'un estudiant que marca l'assoliment d'un determinat

nivell de coneixements segons l'edat i/o coneixements previs de l'alumne.

DAO: Data Access Objects, és un objecte que proporciona una interface abstracta per a comunicar

l'aplicació amb un determinat sistema de gestió de base de dades (SGBD).

Desplegament: publicació d'un programari.

Diagrama Entitat Relació: eina per a integrar el model de persistència i de classes en un únic

sistema d'informació.

Diagrama de Classes UML: eina per a modelar les classes que interactuen en el sistema en un

sentit estàtic. També serveix per acabar de definir els atributs de les classes i els tipus de relacions

entre elles.

Diagrama de Gantt: eina gràfica que intenta distribuïr de forma adient i significativa el temps total
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disponible d'un projecte entre les diferents tasques i activitats que el componen, marcant fites que

indiquin el nivell d'acompliment de la planificació prevista.

Escola: Lloc, edifici on es fa efectiva l'activitat escolar i docent, si bé els seus components més

importants són els alumnes i professors que hi fan la seva activitat.

Framework: és  una estructura conceptual a la vegada que una eina tecnològica amb un suport

definit que és composa de mòdul de programari, el seu objectiu es servir d'estructura base per a la

creació de nou programari amb un propòsit concret.

HTML: Llenguatge de Marcat d’Hipertext, es el llenguatge predominat per l’elaboració de pàgines

web. 

Instància: esprodueix amb la creació d'un objecte que pertany a una classe (és diu que s'instancia la

classe). L'objecte que es crea té els atributs, propietats i mètodes de la classe a la que pertany.

J2EE:  Java  Platform,  Enterprise  Edition  o  Java  EE,  és  una  plataforma  de  programació  per

desenvolupar i executar programari d’aplicacions en llenguatge Java amb arquitectura de N capes

distribuïdes. 

Jar: Tipus d’arxiu que permet executar aplicacions escrites en llenguatge Java. 

Javadoc: Utilitat per la generació de documentació format HTML partir de codi font Java 

JSP: és  una tecnologia  Java que  permet  generar  contingut  dinàmic  per  a  la  web,  en  forma de

documents HTML, XML o d'altres tipus.

Matrícula: Procés on s’inscriu un alumne en un any acadèmic dintre d’un centre docent. 

MVC: és un patró d'arquitectura de programari que separa les dades d'una aplicació, la presentació

d'usuari i la lògica de negoci en tres components diferents.
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Netbeans: És un entorn de desenvolupament integrat (IDE) de codi obert. Aquest entorn facilita

molt la creació de projectes informàtics desenvolupats amb Java, si ve és menys usat que Eclipse

atès que consumeix més recursos.

Objecte: Es defineix com la instància d’una classe.

ORM: mapeig  objecte-relacional  és  una  tècnica  de  programació  per  a  convertir  dades  enter  el

sistema de tipus usat en un llenguatge orientat a objecte i l'utilitza en un base de dades relacional,

ussant un motor de persistència.

Package: contenidor de classes que permet agrupar les diferents parts d'un programa on la seva

funcionalitat té elements comuns.

Patró de disseny: és una eina de suport pel desenvolupament d'eines web sempre respectant les

normes del patró MVC.

PostgreSQL es un sistema de gestió de base de dades objecte-relacional de codi obert, té una sòlida

reputació de fiabilitat si bé els accessos no són tant àgils com en altres entorns.

Professor: persona que es dedica a l'ensenyament d'un determinat coneixement o tecnologia, en el

model també serà l'encarregat de fer i introduïr la qualificació dels alumnes.

Qualificació: Nota que s’utilitza per valorar una assignatura. 

RM-ODP: Model de referència per al processament obert i distribuït 

Servlet: programa  que  s'executat  en  un  servidor  i  que  està  destinat  a  generar  pàgines  web

dinàmicament a partir dels propis paràmetres que es recullen a través del navegador web.

Servidor d'aplicacions: es un motor que ofereix els serveix d'una o vàries aplicacions a un client, el

servidor d'aplicacions a més a més també proprociona la capa de negoci i d'accés a dades d'aquestes

aplicacions. En aquest sentit les pròpies aplicacions passen a ser blocs de programari ensamblants
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sobre la base del servidor.

SGBD:  Sistema  de  Gestió  de  Bases  de  Dades. És  una  base  de  dades  que  acompleix  amb  el

paradigma del model relacional.

Spring Framework: seria com qualsevol framework un conjunt de classes que usem per a crear un

conjunt d'objectes que defineixen una aplicació web .  La novetat  que presenta Spring es que el

desarrollador no ha de generar els objectes del framework que s'usa, és el propi Spring qui a través

de fitchers xml o anotacions s'encarrega de construir tots els objectes que necessitarà l'aplicació.

Usuari: persona que farà servir el programari a desenvolupar. 

UML: Llenguatge Unificat de Modelatge.  És un llenguatge gràfic que serveix per a visualitzar,

especificar, construir i documentar un sistema de software.

WAR: és un arxiu JAR que s'usa per a distribuïr una col·lecció de JSP's, servlets, classes Java,

arxius XML, llibreries d'etiquetes i pàgines web estàtiques que conjuntament formen una aplicació

web.  Aquests  web-archives  són usats pels  diversos servidors d'aplicacions del  mercat,  com per

exemple Apache-Tomcat, per a desplegar l'aplicació.
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9. Annex

• Programari utilitzat:

1. Com a IDE, Netbeans versió 7.4.

2. Com a servidor d'aplicacions, Apache Tomcat 7.0.4.

3. Com a Sistema de Gestió de Bases de Dades, PostgreSQL 9.4.

4. El connector que permet la comunicació entre l'aplicació i la gestió de la persistència és el

JDBC.

5. Com  a  Framework  s'ha  emprat  Spring  Framework  3.2.3  RELEASE,  i  en  concret  s'ha

treballat el mòdul Spring Web MVC.

• Dependències

En les aplicacions basades en Spring tots els objectes (beans) viuen dins del contenidor de beans. El

contenidor s'encarrega de crear els objectes, cablejar-los, configurar-los i administrar el seu cicle de

vida. S'ha de recordar que en Spring els objectes de l'aplicació no tenen la responsabilitat de trobar
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o crear els objectes que necessiten per a fer una determinada tasca, és el contenidor de beans qui els

hi passa les referències dels objectes col·laboradors, o en tot cas ell els crearà si no existeixen a

l'aplicació.

En Spring hi  ha dues  maneres de de configurar  els  objectes  o beans i  les  seves  dependències,

mitjançant un fitxer de configuració basat en XML o bé usant les anotacions definides pel propi

«core» del framework.

En aquest treball s'ha usat el segon sistema es a dir les anotacions que proporciona Spring, per fer ús

de les mateixes s'ha de modificar un dels arxius, en concret el contenidor més avançat de beans que

proporciona el framework «ApplicationContext.xml» que a banda de les funcions del contenidor

usual  de  beans  el  «BeanFactory.xml»  permet  crear  i  usar  objectes  o  beans  que  actuen  com a

listeners d'accions o events.

El contenidor «ApplicationContext» per usar anotacions s'ha de modificar eliminant el contingut

dels  beans  a  crear  o  referenciar  per  part  del  contenidor,  i  s'ha  d'esmentar  un  «namespace»  o

esquema que permet que Spring reconegui les anotacions que indiquen exactament com la injecció

de dependències ha d'interpretar-les per a dirigir l'activitat dels objectes o beans de l'aplicació. S'ha

de realitzar la importació d'un esquema d'Spring anomenat «context».

S'afegeix doncs directament la següent lína al contenidor:

xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context"

D'altra banda per a poder treballar amb el SGBD PostgresSQL mitjançant el connector JDBC, cal

importar directament del repositori d'Spring la següent dependència, un cop s'hagi descarregat de la

pàgina web de PostgreSql:

postgresql-9.4-1201-jdbc41.jar
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