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Introducció 
 

Aquest document és la memòria del treball final de carrera (TFC) dels estudis d’Enginyeria 

tècnica d’Informàtica de Sistemes (ETIS), que s’enquadra  dins l’àrea J2EE. El projecte 

engloba l’anàlisi, el disseny i la implementació d’una aplicació web utilitzant la tecnologia 

Java y l’arquitectura J2EE.  

L’aplicació desenvolupada és un gestor d’activitats turístiques interactiu, orientat a nivell 

d’usuari; és a dir, és el propi usuari final qui es tria les activitats que el motiven i es 

gestionada  per  part  dels professionals  que ofereixen les activitats. L’objectiu final de 

l’aplicació és, per una banda, oferir a l’usuari la possibilitat de crear paquets turístics online, 

a partir d’activitats triades per ell mateix, i, per l’altra, donar a les empreses, la possibilitat 

d’oferir els seus serveis. 

El projecte consta de tres parts ben diferenciades: l’anàlisi dels requeriments, el disseny de 

l’arquitectura i, finalment, la implementació de la pròpia aplicació. Per desenvolupar-lo s’ha 

emprat tecnologia J2EE, fent ús de Java Sever Pages (JSP) i frameworks com Spring i 

Hibernate. El resultat final és una aplicació web que, segons el rol d’usuari, dur a terme 

diferents funcions CRUD, és a dir Crear, Llegir, Actualitzar i Esborrar dades; funcions 

bàsiques d’una bases de dades o de la capa de persistència d’un programari. 

En concret, aquesta aplicació permet donar d’alta al sistema les empreses i les seves 

activitats, donar d’alta al sistema els usuaris com a consumidors, la gestió de comandes de 

compra i obtenir informació en línia del llocs d’interès i de les activitats. El projecte actual s’ha 

desenvolupat amb uns atributs d’exemple; la introducció de dades reals i més específiques 

de l’àmplia varietat d’activitats i ofertes turístiques i la possibilitat d’introduir més informació 

per part de les empreses (com per exemple fotografies i/o les coordenades de localització) , 

es  deixa  com  a projecte de futur.   

Tot i això, entenc aquest projecte no com un objectiu final sinó com un punt d’inici, ja que  

un  cop  acabada  la  carrera  espero poder aprofundir dins aquesta matèria, doncs aquest 

projecte obre diverses línies de treball per a projectes futurs, podent-se crear variants 

destinades a altres sectors com agencies de viatges.  
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Capítol 1. 

1. Justificació del TFC: objectiu i aportació del TFC 

 

El fet que cada cop més les persones s’estan tornant més autosuficients en la planificació 

del seu temps d’oci i la necessitat que aquest s’adapti a les circumstancies personals de 

cada qual, va sorgir la idea de crear una web des d’on, fent ús d'una xarxa com Internet i 

amb un simple navegador, qualsevol persona pogués accedir a unes dades 

emmagatzemades sobre activitats d’oci proporcionades per les pròpies empreses i poder 

crear-se així uns paquets turístics, fets a mida, segons el tipus d’activitat, per dates, segons 

la zona que visita i/o el nombre de persones, per exemple. La gestió i manteniment de les 

dades, per tant, es fa per part de les empreses, el que evita i estalvia el fet que hi hagi un 

administrador per tal de portar aquesta tasca (motiu que fa que les aplicacions s’encareixin).  

Aquest TFC ha servit per establir les bases d’aquesta idea inicial i aplicar de forma correcta 

les eines que ofereix l’arquitectura J2EE. S’ha creat una estructura inicial des de la qual es 

tracten les funcions sobre dades persistents, podent-se desenvolupar amb més detall i de 

forma més especifica cada una d’aquestes operacions, en base a la necessitat de cada 

empresa i en base a cada usuari, com són buscadors que filtrin aquestes dades. Una altra 

objectiu futur és, a partir de la introducció de coordenades de localització de les activitats, 

és reflectir-les en un mapa. Per tant aquest projecte, ofereix una base a futurs projectes. 

 

2. Metodologia 

 

Per al desenvolupament de l'aplicació s'ha tingut en compte les tècniques de 

desenvolupament de programari, és a dir, s’ha acotat els objectius, generat la documentació 

adequada a cada fase i assolit els objectius en els terminis establerts. Per a això, s'ha 

seguit les següents etapes: Planificació del projecte, Anàlisi, Disseny, Implementació i 

Documentació. De forma paral·lela s’ha invertit molt de temps en l’estudi de l'arquitectura 

J2EE i del programari necessari per a la seva execució: JSP, Spring i Hibernate.  

Per tant, gran part de la feina ha estat planificar i organitzar el treball, compaginant el 

desenvolupament estricte d’una aplicació i adquirir els coneixements per poder aplicar-ho. 

El temps ha sigut el factor restrictiu. 

Amb l'anàlisi s’estudien les necessitats dels usuaris i en base a aquestes s’obté la 

funcionalitat que ofereix l'aplicació, obtenint els diagrames de cas d'ús de cada subsistema. 

Posteriorment, amb el disseny tècnic es defineix l'arquitectura de l'aplicació, els diagrames 

de classes, el disseny de la persistència i el disseny de la interfície d'usuari. Finalitzada 

l'etapa d'anàlisi i disseny, es realitza la implementació, codificant els subsistemes existents.. 
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3. Planificació del projecte 

 

 

1. PLANIFICACIÓ (en verd   ) 

 

2. ANÀLISI i DISSENY ( en taronja    ) 

 Definició de requeriments funcionals i no funcionals 

 Definició de les funcionalitats de cada subsistema 

 Especificació textual dels casos d'ús 

 Creació de la BD 

 Definició d'actors (entitats) 

 

3. IMPLEMENTACIÓ ( en vermell    ) 

 Creació del projecte en Netbeans i inclusió de les llibreries necessàries 

 Integració i configuració dels Frameworks Spring i Hibernate 

 Implementació de la base de dades 

 Creació de POJO’s, DAO’s i interfícies. 

 Implementació de les accions 

 

4. MEMÒRIA I PRESENTACIÓ ( en morat    ) 

 Proves i revisions 

 Redacció memòria 

 Realització presentació 
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Capítol 2  

4. Anàlisi: Especificació de  requeriments 

Al tractar-se d’una aplicació web, es farà servir l’arquitectura Java EE, també coneguda com 

J2EE o Java Platform, Enterprise Edition. Java EE inclou diverses especificacions d'API i 

defineix com coordinar els components. Això permet crear una aplicació portable entre 

plataformes i escalable, alhora que integrable amb tecnologies anteriors. 

Altres beneficis afegits són, per exemple, que el servidor d'aplicacions pot gestionar 

transaccions, la seguretat, escalabilitat, concurrència i gestió dels components desplegats, 

significant que els desenvolupadors poden concentrar-se més en la lògica de negoci dels 

components en lloc d'en tasques de manteniment de baix nivell. 

Fer servir aquesta plataforma implica fer servir un model d'aplicacions distribuïdes en 

diverses capes o nivells (tier).  Aquesta visió de l'arquitectura, però, és un esquema lògic, no 

físic, és a dir, quan es parla de capes es fa referencia sobretot a serveis diferents (que 

poden estar físicament dins de la mateixa màquina i fins i tot compartir servidor 

d'aplicacions i JVM). 

 

Arquitectura Multicapa de Java EE. 

Una arquitectura multicapa vol dir que podem separar el desenvolupament de l'aplicació en 

diferents capes segons la seva funció. Les aplicacions Java EE solen ser considerades 

aplicacions de tres capes perquè es distribueixen en tres localitzacions, ordinadors clients, 

el sistema on s'executa el servidor d'aplicacions, i el sistema on resideix la base de dades. 

Un concepte clau de l'arquitectura és el de contenidor, que dit de forma genèrica no és més 

que un entorn d'execució estandarditzat que ofereix uns serveis per mitjà de components. 

Els components externs al contenidor tenen una forma estàndard d'accedir als serveis de 

l'esmentat contenidor, amb independència del fabricant. 

 

Aplicació en capes 

Les capes en aquesta arquitectura es poden classificar en funció del tipus de servei i 

contenidors: 

 Capa Client: (Client-tier) és la capa destinada a mostrar la interfície gràfica d'usuari. 

Aquesta capa s'executa a l'ordinador client. 

 

 Capa Intermitja: capa de la lògica de negoci (Business-tier) i la capa de la lògica de 

presentació (Web-tier). Aquestes capes s'executen en el servidor d'aplicacions i 

tracta les sol·licituds del client i les dades pels processos d'aplicacions, invocant, 

quan ho requereixi, a la base de dades, dins el nivell de dades.  



GAT  
 

7  

 

 Capa de Dades: (Data-tier) que és la capa destinada a la gestió de les dades. 

Aquesta capa rep la petició feta per la capa de negoci, la processa i la retorna 

segons la configuració realitzada. En aquesta capa es on trobarem el servidor de la 

base de dades. 

 

Servidors d'Aplicació i tecnologia EJB 

Un servidor d'aplicacions és un servidor en una xarxa de computadors que executa certes 

aplicacions. Generalment gestiona la major part (o la totalitat) de les funcions de lògica de 

negoci i d’accés a les dades de l'aplicació.  

Una aplicació Java EE està formada per un conjunt de mòduls on cada mòdul és un conjunt 

d'un o més components que s'executen en el mateix contenidor. 

Els principals beneficis de la tecnologia de servidors d'aplicació són la centralització i la 

disminució de la complexitat en el desenvolupament d'aplicacions. Si bé el terme és 

aplicable a totes les plataformes de programari, avui dia el terme servidor d'aplicacions s'ha 

convertit en sinònim de la plataforma J2EE de Sun Microsystems. ( GlassFish és un 

exemple de servidor de aplicacions de codi obert de Sun) 

Els Enterprise JavaBeans (també coneguts per les seves sigles EJB) són una de les API 

que formen part de l'estàndard de construcció d'aplicacions empresarials J2EE. La seva 

especificació detalla com els servidors d'aplicacions proveeixen objectes des del costat del 

servidor que són, precisament, els EJB: 

• Comunicació remota utilitzant CORBA 

• Transaccions 

• Control de la concurrència 

• Esdeveniments utilitzant JMS (Java messaging service) 

• Serveis de noms i de directori 

• Seguretat 

 

Components i Contenidors 

Un component no és més que una unitat de programari. Pot ser un component web, una 

pàgina JSP, una miniaplicació de servidor, un component EJB, etc 

Els contenidors són entorns d’execució dins el servidor d’aplicacions que gestionen els 

components, els qual han de complir un contracte que estableix el contenidor. Aquest 

contracte no és més que un conjunt de mètodes que ha d'implementar el component i que 

permet al contenidor interactuar amb ell. 

A més a més, el contenidor proporciona una sèrie de serveis que el component pot utilitzar. 

Alguns d'aquests serveis són serveis declaratius i es realitza mitjançant descriptors de 

desplegament. Cada mòdul disposa d'un descriptor de desplegament. El descriptor de 
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desplegament no és més que un arxiu XML que descriu com s'han de desplegar aquests 

components en el contenidor del servidor d'aplicacions. 

El servidor J2EE proporciona contenidors EJB i per components web. El contenidor EJB 

gestiona l'execució dels beans enterprise, mentre que el contenidor web fa servir l'execució 

de les pàgines JSP i els components servlets. 

 

 

 

Procediment: 

1. Quan el client (el navegador) invoca una aplicació, no invoca directament el 

contenidor d'aplicacions, sinó que crida al servidor web per mitjà d'HTTP. El servidor 

web s'interposa i és el responsable de traslladar la sol·licitud al contenidor 

d'aplicacions. 

2. La sol·licitud arriba al servidor de pàgines web, que ha de desxifrar si el recurs 

sol·licitat és un recurs estàtic o una aplicació. Si és una aplicació delega la sol·licitud 

al contenidor web (contenidor Servlet / JSP). 

3. El contenidor web gestiona la localització i execució de Servlets i JSP, que no són 

més que petits programes. El contenidor web o contenidor Servlet / JSP rep la 

sol·licitud. 

4. La seva màquina Java (JVM) invoca a fi Servlet / JSP, per tant ens trobem davant un 

tipus d'aplicacions que s'executen en el servidor, no al client. (No convé oblidar que 

un Servlet o JSP no és més que una classe Java) 
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Comportament de l’aplicació. Diagrama d’activitats 

A partir d’un un diagrama d’activitats , es pretén exposar el problema que es vol resoldre, i 

definir el sistema que es vol crear. A partir d’aquest diagrama s’identifiquen els components 

principals que han d’integrar el producte. 
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Descripció del sistema 

Es vol crear una aplicació web de reserves d’activitats turístiques on-line a nivell d’usuari 

particular. El propòsit és obtenir una aplicació web dinàmica dedicada a la gestió de paquets 

turístics,  gestionada  per  part  dels  professionals  que ofereixen les activitats  i  accessible 

pels usuaris interessats. 

El programari a desenvolupar ha de tenir com a funcions principals poder inserir activitats, 

poder-les consultar i adquirir. Per tot això, serà necessari estar registrat i segons els tipus 

d’usuari, es podran realitzar unes d’aquestes funcions determinades. 

 

Requisits no funcionals 

Els requisits no funcionals consisteixen en restriccions imposades per l’entorn i la 
tecnologia: especificacions sobre temps de resposta o volum d’informació tractat per unitat 
de temps, requisits quant a interfícies, extensibilitat, facilitat de manteniment, etc. 
 
Partint de que: 
 

- Es pretén visualitzar l’aplicació sobre qualsevol sistema operatiu.  

- Es farà servir tecnologia J2EE, on es separi clarament la presentació, la lògica de 

negoci i l'accés a les dades (l'escalabilitat, fiabilitat i portabilitat són inherents). 

- Es maximitzarà l'ús estàndard i la persistència de les dades és una BD relacional.  

- En quant a la interfície d'usuari, ja que es tracta d’una aplicació web, s’utilitzarà el 
llenguatge HTML junt amb css (per separar el disseny de les dades).  

 
 
L’aplicació tindrà els següents requisits no funcionals: 
Requisit Descripció 

 Qualitat: assolir un programari robust, extensible, reutilitzable, compatible, funcional, 

etc. 

 Eficiència: Un programari ràpid i eficaç que sigui capaç de gestionar la venda 

d’activitats amb el menys recursos possibles. 

 Seguretat: Aplicar els criteris legals i de seguretat en quant a les telecomunicacions. 

 Cost:  L’inversió econòmica actual és nul·la ja que es fan servir eines gratuïtes 

existents. 

 Interfície: Entorn visual intuïtiu i fàcil d’entendre. Alt grau d’usabilitat. 

 

Requisits funcionals 

Els requisits funcionals descriuen què ha de fer el programari per als seus usuaris: acceptar, 

verificar i enregistrar dades, transformar-les, presentar-les, etc. Aquests requisits queden 

recollits en els casos d’ús i estan resumits de la següent manera: 
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 Registre d’usuaris. El sistema ha de permetre el registre dels clients i de les 

empreses, on introduiran informació sobre les seves dades personals. També ha de ser 

possible la modificació, consulta i esborrat d’aquests.  

 

 Catàleg d’activitats. S’haurà de permetre la introducció d’activitats turístiques en el 
catàleg, la seva modificació, consulta i esborrat. 

 

 Obtenció de paquets turístics. El sistema oferirà al client la possibilitat d’obtenir un 

paquet amb varies activitats.  

 

 Transaccions. Finalitzat el procés d’obtenció d’un paquet turístic, el sistema haurà de 

permetre al client realitzar el pagament d’aquest. Aquesta funció es portarà a terme a 

través d’un redireccionament a un servidor extern.  

 

 

Descripció dels subsistemes 

Una bona mesura en el moment de desenvolupar un programa és aplicar algun mètode que 

pugui reduir la complexitat que suposa el fet d’anar afegint funcionalitats i evitar dificultats 

en la gestió. La fragmentació del sistema en unitats més petites o subsistemes és una bona 

estratègia, permeten al desenvolupador treballar en unitats més reduïdes i simples. Els 

subsistemes s’identifiquen amb tots aquells objectes que estan molt relacionats entre sí. 

Així, el sistema estarà compost per quatre subsistemes, cadascun amb les seves pròpies 

funcionalitats. 

Queda representat en el següent diagrama de paquets: 

 

 
Diagrama de paquets 
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Subsistema d’Accés 

Aquest subsistema és el que controla l’accés a l’aplicació, cada usuari que accedeix 

té un perfil assignat que determina les funcionalitats a les que tindrà accés. 

 

Les funcionalitats que tindrà aquest subsistema seran: 

 

• Gestió d’accés dels usuaris a l’aplicació: altes, baixes i modificació. 

• Gestió dels perfils d’usuari. 

• Determinar funcionalitats del menú inicial segons el perfil. 

 

Subsistema de Catàleg 

Aquest subsistema gestionarà l’oferta d’activitats. Segons el perfil d’usuari que accedeixi a 

l’aplicació podrà fer un tipus o un altre d’operacions. Així, si el perfil és de client, podrà 

consultar totes les ofertes d’activitats i obtenir informació d’aquesta. Si el perfil és de 

proveïdor, aquest tindrà habilitades les operacions de manteniment del catàleg: alta, baixa, 

modificació i consulta d’activitats. 

Les funcionalitats que tindrà aquest subsistema seran: 

• Alta, baixa i modificació d’activitats per l’usuari de perfil proveïdor 

• Consulta del catàleg als perfils anònim, client i proveïdor. 

 

Subsistema de Compra 

Aquest subsistema serà l’encarregat de controlar tota la gestió de compra de les activitats. 

Per poder accedir a les funcions d’aquest subsistema, cal que el perfil de l’usuari sigui el 
d’usuari client. 

Quan un client vulgui adquirir una activitat, s’afegirà al carro de la compra podent triar el 
nombre de places, augmentant o reduint-ne. Actualitzar o buidar el carret. 

Un cop verificada la seva comanda podrà realitzar el pagament. En aquest cas, se’l 
redirigirà a un servidor de pagament segur.  

Les funcionalitats que tindrà aquest subsistema seran: 

 Adquisició d’una o més activitats. 

 Veure el carro 

 Actualització del carret: afegir o eliminar. 

 Petició de pagament 
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Subsistema de Manteniment 

Aquest subsistema només tindrà accés l’administrador i des de ell podrà modificar els 
paràmetres del sistema. 

La idea és que l’actualització i manteniment de les dades sigui per part del proveïdors, però 
tot i així hi haurà un administrador encarregat de la gestió i modificació del sistema sempre 
que sigui necessari i portarà un control de la seva correcta utilització.  

Les funcionalitats que tindrà aquest subsistema seran poder modificar el paràmetres 
següents: 

 Modificació estructura de la BBDD 

 Modificació interfície d’usuari (web)  

 Modificació capa de negoci (codi de l’aplicació)  

 

Identificació dels actors 

Les entitat externes que es preveu que interactuïn amb el programari (poden ser persones, 
màquines, altres sistemes de programari o instants en el temps en els quals s’ha d’engegar 
automàticament algun procés) són els anomenats actors. Cada actor té un paper per a cada 
cas d’ús en el qual intervé. 

 En aquest projecte hi haurà 3 actors:  

 Administrador 

 Proveïdor 

 Client 

 

Descripció dels actors 



 Administrador. És l’usuari que té accés al subsistemes de Manteniment. 
 

 Consulta de totes les dades dels usuaris i de les activitats. 
 

 Proveïdor. És l’usuari que té accés als subsistema d’Accés i de Catàleg. Aquest 
actor serà l’encarregat de gestionar l’aplicació en quant a contingut es refereix. 

 

 Consulta, alta, modificació i baixa d’usuari  

 Alta, baixa, modificació i consulta d’activitats. 
 

 Client. És l’usuari que tindrà accés al subsistema d’Accés, al subsistema de Catàleg 
en el mode consulta i al subsistema de Compra.  

Mitjançant la consulta podrà llistar l’oferta d’activitats i a més, obtenir informació 
especifica d’una activitat concreta. 

Les seves funcions són:  
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 Consulta, alta, modificació i baixa d’usuari 

 Consultar i adquirir activitat  

 Consultar i actualitzar carro compra  

 Pagar reserva  

 

Definició del concepte operacional 

El domini del sistema és la descripció de l’entorn on opera el sistema i les interaccions que 
es produeixen amb ell. Mitjançant un anàlisi expressat en un diagrama de context es pretén:  

• Identificar l’entorn on opera el sistema. 

• Identificar els elements del sistema amb els que interacciona l’operador i els 
elements externs amb els que opera el sistema. 

• Capturar els missatges que intercanvia el sistema i els seus protocols. 

El diagrama de context juntament amb els diagrames de cas d’ús ofereixen un mètode 
complementari per formular els requisits del sistema. 

En el següent gràfic es mostra les interaccions del sistema amb l’entitat externa “usuari 
client”: 

 
Diagrama de context 
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Identificació dels casos d’ús 

Un cas d'ús és una descripció dels passos o les activitats que s’hauran de realitzar per dur a 

terme algun procés. Els personatges o entitats que participaran en un cas d'ús són els 

actors descrits anteriorment. En el context d'enginyeria del programari, un cas d'ús és una 

seqüència d'interaccions que es desenvoluparan entre el sistema i els seus actors en 

resposta a un esdeveniment que inicia un actor principal sobre el propi sistema.  

Tot seguit es presentarà amb detall els casos d’ús i el seu significat per als diferents 
subsistemes. 
 

Subsistema d’accés 

 Accés a l’aplicació. Verificació Usuari 
Un usuari registrat accedeix a l’aplicació amb un nom d’usuari i una contrasenya. El 
sistema validarà les dades en la base de dades i certificarà si existeix l’usuari amb la 
seva contrasenya. Si les dades són vàlides, l’usuari accedirà a l’aplicació amb les 
funcionalitats destinades al seu perfil. 
 

 Alta usuari 
El sistema donarà d’alta a un usuari amb un perfil determinat. Primer es comprovarà si 
l’usuari existeix a la base de dades. Si no existeix, es farà l’alta. 
 

 Baixa usuari 
El sistema donarà de baixa al usuari existent a la base de dades (esborrat lògic). 
 

 Modificació usuari 
L’usuari podrà modificar les dades existents a la base de dades sempre que es 
compleixin els requisits imposats pel sistema. 
 

 Consulta Usuari 
L’usuari administrador pot consultar el llistat d’usuaris existents a la base de dades i les 
seves dades. 
 
 

Subsistema de Catàleg 

L’usuari proveïdor tindrà accés a totes les operacions d’aquest subsistema. L’usuari client i 
administrador podran tenir accés a l’operació de consulta. 
 

 Alta activitat 
L’usuari proveïdor dóna d’alta una activitat amb tota la informació associada: títol, 
nombre de places màximes i mínimes, preu per persona, ubicació, etc.  
 

 Baixa activitat 
L’usuari proveïdor pot donar de baixa una activitat de la base de dades. 
 

 Modificació activitat 
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L’usuari proveïdor pot modificar les dades d’una activitat quedant actualitzada a la base 
de dades. 
 

 Consulta activitat 
Qualsevol dels tres perfils del sistema podrà consultar el catàleg d’activitats i tota la 
informació que faci referencia a aquesta. 
 

Subsistema de Compra 

Des d’aquest subsistema, un usuari client tindrà l’opció de  
 

 Sol·licitud Activitat 
L’usuari podrà sol·licitar una o més activitats i indicar el nombre de places que vol per 
cada una d’elles. 

 

 Veure Carro 
Podrà veure les activitats que va triant i el nombre de places. Des d’aquí també podrà 
actualitzar-lo o eliminar del carro alguna activitat afegida. 

 

 Sol·licitud pagament 
En cas de voler adquirir les activitats sol·licitades podrà emetre l’ordre de pagament. 
El sistema redireccionarà a l’usuari a un servidor de pagament segur. 
 

Subsistema de Manteniment 

L’administrador de l’aplicació podrà fer consultes de les dades. 

 Consultar les dades dels usuaris i dels proveïdors.  
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Diagrama casos d’ús 

 

 

Classes i objectes 

 

Per descriure l'estructura d'un sistema, les operacions (o mètodes) i les relacions entre els 

objectes, es fa servir la descripció de les classes i els seus atributs, i es representa en un 

diagrama de classes en Llenguatge Unificat de Modelatge (UML) d'estructura estàtica. 

Classes d'entitats, extreta de la relació entre actors i casos d’ús:  
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 Usuari 

 Usuari Client 

 Usuari Proveïdor 

 Administrador 

 Activitats 

 Paquet turístic 

 Carro  

 

Especificació dels atributs de les classes d’entitats 

 

 Classe Usuari: idUsuari(int), Nom(string), cognoms(string), contrasenya(string), 

adreça (string), cp(string), població(string),provincia(string), estat(string), telèfon 

(string), email(string), 

 Classe Client: idClient(int), usuariId(int) 

 Classe Proveidor: idProveidor(int), usuariId(int), empresaId(int) 

 Classe Empresa: idEmpresa(int), cif(string), nomComercial (string), web(string) 

 Classe Activitat: idActivitat (integer), títol (string), proveidorId (string), preu (float), 

maxPlaces(int), minPlaces(int) 

 Classe ActivitatTriada:idAT(int), paquetId(int), ActivitatId(int), places(int) 

 Classe Paquet turístic: idPaquet(integer),nomPaq(string), clientId(int) 

 Classe Motxilla: idCarro(int), paquetId(integer), import(float) 

 

Diagrama de classes 

Es defineixen els atributs i els mètodes de les classes: 

Les classes Client i Proveidor hereten d'un classe pare Usuari. Aquesta és una herència per 

especialització.  

Un Proveidor pertany a una Empresa i una Empresa pot tenir més d’un Proveïdor. 

Un Client pot triar una o més activitats, que formaran el PaquetTuristic. Un Proveidor pot 

oferir més d’una activitat. I en algun moment podria no oferir cap. 

Un PaquetTuristic agrupa una o més ActivitatTriades.  L’associació es de del tipus 

composició.  

Un PaquetTuristic serà únic i  un cop adquirida la venda, és a dir, la Motxilla, que serà única  

per cada client, contindrà tots els paquets adquirits per aquell client. En el cas que un client 

vulgui adquirir més d’un paquet, haurà de realitzar varies compres diferents.  
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5. Disseny 

  
“El disseny és el procés d’aplicar diferents tècniques i principis amb el propòsit de 
definir un dispositiu, procés o sistema, amb els suficients detalls com per a permetre 
la seva realització física” (E.S.Taylor, An Interim Report on Engineering Design, 
Massachusetts Institute of Technology, 1959). 
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Disseny arquitectònic  

Com s’ha comentat en la fase d’anàlisi, l’aplicació està separada en tres capes: la del client,  

la de negoci i la de dades. 

D’una aplicació web, cal considerar tres aspectes importants, que afectaran al seu 

manteniment:  

 El codi d'accés, inserció, consulta, actualització i / o eliminació de les dades.  

 El codi del disseny de les pàgines a mostrar.  

 El codi que controla el flux de les pàgines de l'aplicació. 

Per tal de poder separar aquests aspectes i mantenir l’ arquitectura J2EE, es seguirà el 

model MVC. 

 

Patró d'arquitectura Model Vista Controlador (MVC) 

El patró d'arquitectura MVC (Model Vista Controlador) defineix independentment el Model 

(Objectes de Negoci), la vista (interfície amb l'usuari o un altre sistema) i el Controlador 

(controlador del workflow de l'aplicació).  

D'aquesta manera, el sistema queda dividit en tres capes: la encapsulació de les dades, la 

interfície o la vista per un altre i finalment la lògica interna o controlador. 

 MODEL  
Conté el nucli de la funcionalitat (domini) de l'aplicació.  
S’encarrega de l’accés a les dades (per exemple a una BBDD) 
Encapsula l'estat de l'aplicació.  
No té coneixement directe sobre la Vista ni del Controlador.  
 

 VISTA  
És la presentació del Model.  
Pot accedir al Model però mai canviar el seu estat.  
Pot ser notificada quan hi ha un canvi d'estat en el Model.  
 

 CONTROLADOR  
Reacciona a la petició del client, executant l'acció adequada i creant el model pertinent 

 

 

Comunicació entre capes 

La vista és la responsable d'establir la comunicació entre els elements del patró MVC. En el 

moment que la vista rep un missatge que afecta al model o al controlador, deixa un registre 

del model amb el qual es comunica i envia al controlador assignat la seva identificació i així 

puguin operar conjuntament. Cada vista només pot ser associada a un únic controlador. El 

controlador accedeix al model, actualitzant-lo de forma adequada a l'acció. El controlador 

delega als objectes de la vista la tasca de desplegar la interfície d'usuari amb les dades del 
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model per generar la interfície apropiada on es reflecteixen els canvis en el model. Per 

desfer la connexió, la vista deixa de ser dependent del model i allibera al controlador. 

 

Imatge extreta de wikipedia.org 

Implementació del MVC 

 
Per implementar aquest patró, es farà servir l’eina de suport Spring Web MVC, que és un 

dels mòduls del Framework de Spring, i com el seu propi nom ens indica implementa una 

arquitectura Model - Vista - Controlador que utilitzarem com base per desenvolupar la 

nostra aplicació web. 

Dos dels objectius més importants de Spring MVC és permetre concentrar-se en la lògica 

del negoci i que es faci servir bons principis de disseny orientat a objectes. Per aconseguir-

ho es fa servir el concepte anomenat Inversió del Control o injecció de dependències, que 

és un patró de disseny orientat a objectes, en el qual se li assignen / injecten objectes a una 

classe en lloc de ser la pròpia classe qui crea l’objecte. 

La forma habitual d'implementar aquest patró és mitjançant un "Contenidor DI" i objectes. El 

contenidor injecta a cada objecte els objectes necessaris segons les relacions plasmades 

en un arxiu de configuració XML. 

El patró d’injecció de dependències radica en resoldre les dependències de cada classe 

(atributs) generant els objectes quan s'arrenca l'aplicació i després injectar-los en els altres 

objectes que els necessitin a través de mètodes set o bé a través del constructor, però 

aquests objectes s'instancien una vegada, es guarden i es comparteixen per totes les 

instàncies. 

Per configurar les relacions i referències dels objectes a Spring Framework, tindrem un arxiu 

de configuració per al desplegament i inicialització del contenidor i la injecció dels objectes, 

aquest arxiu és un XML amb certa estructura on definim els objectes assignats a una 

etiqueta beans els quals tindran atributs que seran referències d'altres beans. En arrencar 

l'aplicació aquests beans seran creats i totes les seves dependències resoltes i en totes les 

parts de codi en què fem servir un atribut de la classe ClasseA n'hi haurà prou amb que li 

diguem propietatA i afegim a la classe un mètode setter i aquest objecte serà injectat en 

temps d'execució. 
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Cicle de vida d’una petició HTTP en Spring Web MVC 

 

1. DispatcherServlet1 rep una petició HTTP.  

2. DispatcherServlet selecciona un Controlador (Controller) basat en la configuració 

de mapatges de URL 

3. Controller executa un algorisme de lògica de negoci business logic (i assigna les 

dades a l'objecte de vista) 

4. Controller retorna un objecte de vista ModelAndView 

5. ViewResolver selecciona una vista 

6. Una vista seleccionada pot obtenir i imprimir els valors assignats al controlador. 

 

 

 

Diagrama de l'arquitectura.  

Es necessiten eines Java (JDK), un IDE (com Netbeans) i un servidor d'aplicacions (per 

exemple Glassfish). 

La capa client 

La capa de client es compon d'aplicacions que tenen accés a un servidor JavaEE. 

Els clients fan peticions al servidor. El servidor processa les peticions i retorna una 

                                            
1 Es un Servlet encarregat d'enviar les peticions als diferents gestors de l'aplicació. En configurar aquest serlvet en el fitxer 

web.xml de l'aplicació web, totes les peticions passaran per ell i s'encarregarà de redirigir als diferents gestors (controllers) 

i a les jsp (vistes) corresponents 
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resposta al client.  Els clients poden ser un navegador web, una aplicació 

independent, o altres servidors. 

 

La capa intermitja: capa de negoci  

Dins d’aquesta capa es poden troben diferents servidors (contenidors d’aplicacions) 

amb diferents components per poder portar la gestió de negoci. Aquesta capa 

interactua, de forma exclusiva, amb les altres capes. Amb la capa client recollint 

informació dels usuaris i enviant els resultats als components apropiats.  

Per l’intercanvi de dades amb la capa client, es farà utilitzant l’eina Spring. Per poder 

compartir dades amb la BBDD es farà servir Hibernate  

 

La capa de dades 

És on hi haurà la base de dades i per gestionar-la es farà servir el gestor de base de 

dades postgreSQL. 

 

 

Diagrama de seqüència 

 

Es mostren els diagrames de seqüència d’algunes de les interaccions entre els objectes de 
l’aplicació al transcórrer el temps. El diagrama mostra els objectes participant en la 
interacció amb línies discontinues verticals i la seqüència de missatges intercanviats amb 
fletxes horitzontals. 
 
Els diagrames de seqüència contenen: 
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 Objectes amb les seves línies de vida. 

 Missatges intercanviats entre objectes en una seqüència ordenada. 

 Detalls d’implementació de l’escenari 

 

Accés a l’aplicació 
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Registre d’usuari 
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Crear un paquet turístic 
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Disseny de la capa de persistència (base de dades)  

 

La capa persistent respon a un model de persistència que descriu com es dissenya la base 

de dades a partir de l'ús d'una metodologia d'anàlisi i disseny orientada a objectes. 

Per tal de seguir amb l’especificació de J2EE i separar el codi de les classes de negoci de 

les sentències SQL contra la BBDD, es farà servir l’eina Hibernate.  

A través d’aquesta eina,  l’aplicació accedirà a la base de dades. Hibernate farà de pont 

entre l’aplicació i la base de dades, convertint entre les dades en Java i els definits per SQL. 

Hibernate genera les sentències SQL i allibera al desenvolupador del maneig manual de les 

dades que resulten de l’execució d'aquestes sentències, mantenint la portabilitat entre tots 

els motors de bases de dades amb un lleuger increment en el temps d'execució. 

Per dissenyar la base de dades cal conèixer el context en què s’engloba i definir les 

necessitats que cal cobrir amb ella.  

En aquest projecte la base de dades ha de donar suport a una aplicació de facturació i els 

seus principals pilars han de ser clients, activitats i empresa. Per dur a terme el disseny de 

la base de dades es pren com a referència un model entitat/relació, ja que aquest model 

evita al màxim la redundància de dades i dificulta la introducció de dades inconsistents.  

El primer pas per dur a terme aquest model és identificar les entitats. El segon pas és 

identificar les relacions entre entitats i si és una relació un a un, un a diversos, diversos a un 

o diversos a diversos. 

Un cop decidides les entitats i conegudes les seves relacions cal detallar cada entitat2: 

  

                                            
2 S’han considerat els atributs essencials per poder crear les taules i relacions bàsiques, però aquests podrien 
augmentar segons les necessitats del projecte. 
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Entitats – Taules 

 

Taula Usuari 

idUsuari Índex autonumèric. Identifica a l’usuari particular PK (clau primària) 

nom nom de l’usuari  

cognoms cognoms de l’usuari  

contrasenya Contrasenya d’entrada  

adreça Adreça particular o comercial de l’usuari  

cp Codi postal  

telf número de telèfon de contacte  

email adreça del correu electrònic de contacte  

rol Assigna un perfil a l’usuari  

 

 

Taula Client 

idClient Índex autonumèric. Identifica a l’usuari PK (clau primària) 

UsauriId Identifica al usuari 
FK(clau forana) amb 
usuari 

 

Taula Proveidor 

idProveidor Índex autonumèric. Identifica al proveïdor PK (clau primària) 

usuariId Identifica al usuari 
FK(clau forana) amb 
usuari 

empresaID 
Identifica a l’empresa a la que pertany el 
proveidor 

FK(clau forana) amb 
Empresa 
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Taula Empresa 

idEmpresa Índex autonumèric. Identifica a la empresa PK (clau primària) 

nomComercial Nom de l’empresa  

cif Identificació fiscal de l’empresa  

web Lloc web de l’empresa  

 

 

Taula activitats 

idactvitat Índex autonumèric. Identifica l’activitat PK (clau primària) 

proveidorId Identifica al proveïdor 
FK(clau forana) amb 
Proveidor 

títol nom de l’empresa proveïdora  

preuUnit Preu de l’activitat i per persona  

placesMax número de places màxim   

placesMin número de places mínim  

descripActiv Descripció i informació de l’activitat  

 

 

Taula activitatTriada 

idAT Índex autonumèric PK (clau primària) 

paquetId Identifica al paquet turistic 
FK(clau forana) amb 
paquetTuristic 

activitatId Identifica la activitat 
FK(clau forana) amb 
activitats 

placesSol Nombre de places sol·licitades  
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Taula PaquetTuristic 

idPaqTuristic Índex autonumèric. Identifica al paquet PK (clau primària) 

nomPaq Nom del paquet 
FK(clau forana) amb 
activitatTriada 

clientId 
Identifica al client al qual pertany el paquet 
turistic 

FK(clau forana) amb 
client 

import Preu total a pagar pel client del paquet turistic  

 

Taula Motxilla 

idMotx Índex autonumèric. Identifica la motxilla PK (clau primària) 

paqTurId Identifica al paquet turistic 
FK(clau forana) amb 
paquetTuristic 

 

Organització d’Activitat-Activitat Triada 

 Una activitat pot ser triada 1 o múltiples vegades.  

 Un Paquet consta com a mínim d’una Activitat  

Organització Client-Paquet Turístic-Carro 

 Un Paquet està vinculat a un Client.  

 Mentre no es faci l’ordre de pagament, el Paquet no es vincula amb cap Carro. 

 Un Carro només pot tenir un sol Paquet Turístic vinculat 

 

Organització de la gestió dels nivells d’accés al sis tema 

La taula Usuari enregistra les contrasenyes i els nivells d’accés. Està vinculada amb les 

taules: 

Proveidor: Enregistra els usuaris de les empreses proveïdores d’activitats.  

Client: Enregistra els usuaris particulars que són clients de els activitats ofertades. 

 Un proveïdor d’activitats pot tenir 1 o múltiples activitats. 
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Capítol 3  

6. Requisits per la implementació 

 

Amb aquest document és pretén donar una visió detallada de com funciona el sistema que 

s’està implementant, especificant el procés de consulta segons el privilegi de cada usuari. 

Es brinda la informació necessària i apta per poder entendre el funcionament de cadascuna 

de les seves parts. S’anuncien els components del sistema, la funció de cada un d'aquests i 

per mitjà de casos d'ús de detallaran els processos d'accés de cada usuari. 

L'estructura general de composició d'aquesta eina constarà d'una pàgina web amb mòduls i 

finestres interactives i botons i enllaçada a una base de dades SQL. 

La pàgina web serà un sistema d'informació i captura que tindrà com a propòsit fonamental 

oferir al client tota la informació necessària per poder adquirir a l'instant una o més activitats 

d’oci que es realitzin per la província de Girona. En conseqüència permetrà administrar les 

vendes, generar comissions i tenir un control de publicitat.  

Entre altres, uns dels processos que el subsistema realitza són: 

 Consulta de totes les activitats ofertades. 

 Entrada i registre d’activitats per un proveïdor 

 Registre d'una reserva realitzada per un client.  

 L'assignació de reserves per a la construcció dels seus paquets. 

 Cancel·lació o modificació de reserves o paquets amb previ registre.  

 

Per generar aquests processos el sistema ha de tenir informació d'entrada, la qual haurà de 

ser:  

 Dades específiques de les activitats, introduïdes per part de les empreses que les 

ofereixen. 

 Informació personal dels clients.  

El sistema crearà internament els paquets turístics.. 

I com a sortida el subsistema proporciona la següent informació: 

 Missatge de confirmació d'una reserva  

 Rebut de consum d'un client i la factura per l’empresa.  
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Recordant  que l’objectiu d’aquest projecte és crear una  aplicació web relacionada amb el 

món del petit comerç on-line (en aquest cas per adquirir paquets turístics),  s’utilitza la 

plataforma J2EE pel seu desenvolupament. 

La plataforma J2EE ofereix un model d'aplicació distribuïda en diversos nivells, reutilitzant 

components, un model unificat de seguretat, control de transaccions flexible i serveis web 

de suport a través de l'intercanvi de dades amb XML (Extensible Markup Language), 

llenguatge basat en estàndards i protocols oberts. 

Encara que una aplicació J2EE pot constar de més de tres nivells, les aplicacions J2EE de 

diversos nivells es consideren generalment com a aplicacions de tres nivells, ja que es 

distribueixen en tres llocs: màquines client, la màquina servidor J2EE i les màquines de 

bases de dades. 

En aquest projecte s’aprofiten característiques i funcionalitats disponibles en la plataforma 

J2EE: La lògica de l'aplicació es divideix en components d'acord amb la funcionalitat, i els 

diversos components de l'aplicació s'instal·len en màquines diferents: 

 Els components de nivell client s'executen en la màquina client. 

 Els components de nivell web i de la capa de negoci s'executen en el servidor 

d’aplicacions J2EE. 

 El programari del Sistema d'informació empresarial (EIS) s'executa en el servidor de 

BBDD. 

El disseny en general complirà amb l’especificació esmentada i amb l'objectiu descrit 

anteriorment. Per això és necessari comptar amb requeriments específics per a la seva 

implantació, com es crear un domini, un hosting on albergà la pàgina web, un servei de 

servidors i un servidor on s'emmagatzemés la base de dades.  

 

Per poder realitzar la implementació, sota aquestes bases, es té en compte: 

 L’arquitectura J2EE 

 El funcionament d’aquesta arquitectura 

 I el software JEE  
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Arquitectura multicapa JEE 

L'escenari que es pot preveure on es desplegarà l’aplicació és de diferents usuaris que es 

connectaran mitjançant un navegador des de qualsevol dispositiu que es pugui connectar a 

la xarxa. L'aplicació funcionarà en un servidor i per tant aquest servidor rebrà peticions dels 

clients sota una estructura client-servidor típica.  

 

 

 

En el patró arquitectònic MVC fa una separació clara entre el model (lògica de negoci) i la 

vista (interfície gràfica), gràcies a un controlador que els gestiona i manté independents. 
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Components I Contenidors  

Els components (unitat funcional de programari autònom) de l’aplicació s’engloben en 

diferents contenidors com entorns d’execució . 

L'especificació J2EE defineix els següents contenidors i components: 

En el servidor web: 

 Contenidor client :Administra l'execució dels components del client de l'aplicació. 

En el servidor J2EE: 

 Contenidor Web: Administra l'execució de la pàgina i components servlets JSP, 

components web.  

 Contenidor EJB: Administra l'execució de beans i dels EJB, components de 

negoci. 

 

 

Nivells o capes amb els components que formen l’aplicació web basada en l’arquitectura J2EE 

 

Els components J2EE estan escrits en llenguatge de programació Java i es compilen en la 

mateixa manera que qualsevol programa en aquest llenguatge. La diferència entre els 

components J2EE i classes Java "estàndard" és que els components J2EE  estan verificats 

en quant a que estan ben formats, compleixen l'especificació J2EE, s'implementen en la 

producció, executant-se  i gestionats pel servidor J2EE. 
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Protocol HTTP. 

El llenguatge bàsic d'interconnexió és el protocol HTTP; protocol d'aplicació, generalment 

implementat sobre TCP / IP. HTTP  és un protocol sense estat basat en sol·licituds 

(request) i respostes (response), que fa servir per defecte el port 8080. 

"Basat en peticions i respostes": significa que el client (per exemple un navegador) inicia 

sempre la connexió (per exemple, per demanar una pàgina). No hi ha possibilitat que el 

servidor faci una trucada de resposta al client (retro trucada). El servidor ofereix la resposta 

(la pàgina) i tanca la connexió. En la següent petició del client s'obre una connexió i el cicle 

torna i començar: el servidor retorna el recurs i tanca connexió. 

"Sense estat": el servidor tanca la connexió un cop realitzada la resposta. No mantenen les 

dades associades a la connexió. (tot i que hi ha la possibilitat d’implementar una forma de 

persistència de dades associada a la "sessió"). 

 

Serveis web i les etiquetes XML 

El client web es compon de dues parts: De pàgines web dinàmiques que contenen diversos 

tipus de llenguatge de marcat (HTML, XML, etc.), que són generats per components web 

que s'executen a la capa web, i d’un navegador web, que interpreta les pàgines rebudes 

des del servidor.  

Aquest intercanvi de dades amb els usuaris ( d’àudio, vídeo, mapes, arxius de programa, 

documents de disseny assistit per ordinador (CAD) i similars), a través de les etiquetes XML 

facilita la  representació d’aquestes, ja que la plataforma J2EE proporciona les API i les 

eines que necessita per dissenyar, desenvolupar, provar i desplegar serveis web clients. 

XML  és una plataforma basada en text per a representar dades. En intercanviar dades 

XML entre les parts, les parts són lliures de crear les seves pròpies etiquetes per descriure 

les dades i amb l’ús de fulles d'estil XML poder gestionar la visualització i manipulació 

d’aquestes dades. 

 

Els Java Beans i els EJB 

En el llenguatge de programació Java, un bean és un component de la part del servidor que 

encapsula la lògica de negoci d'una aplicació. Els nivells de servidor i client també poden 

incloure components JavaBeans per gestionar el flux de dades entre un client d'aplicació o 

applet i components que s'executen en el servidor J2EE, o entre els components de 

servidor i una base de dades. Els components Enterprise JavaBeans (EJB) només s'utilitzen 

en la capa de negoci com a part dels serveis del servidor. Els JavaBeans però, no es 

consideren especificats en l’arquitectura J2EE. Són utilitzats pel seu disseny simple i 

implementació senzilla i perquè el contenidor EJB proporciona serveis com ara la gestió de 

transaccions i l'autorització de seguretat,  però s'han d'ajustar als convenis de denominació i 

disseny descrits en l'arquitectura de components JavaBeans. 
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Servlets i JSP 

Els components web J2EE són servlets o pàgines creades amb tecnologia JSP (pàgines 

JSP). Un servlet és un objecte que s'executa en un servidor o contenidor JEE, i ofereix 

contingut dinàmic des d'un servidor web, generalment en HTML. JSP (JavaServer Pages) 

és un cas especial de servlet. JSP és una tecnologia Java que permet generar contingut 

dinàmic per a web, en forma de documents HTML, XML o d'un altre tipus. Per desplegar i 

córrer JSP es requereix un servidor web compatible amb contenidors servlet com Apache 

Tomcat. 

Les JSPs són en realitat una forma alternativa de crear servlets ja que el codi JSP es 

tradueix a codi de servlet Java la primera vegada que se li invoca i en endavant és el codi 

del nou servlet el que s'executa produint com a sortida el codi HTML que compon la pàgina 

web de resposta. 

Un servlet és capaç d'interpretar els objectes de tipus HttpServletRequest i 

HttpServletResponse que contenen la informació de la pàgina que va invocar al servlet. 

Entre el servidor d'aplicacions (o web content) i el servlet ha un contracte que determina 

com han d'interactuar.  

Les JSPs permeten la utilització de codi Java mitjançant scripts. A més és possible utilitzar 

algunes accions JSP predefinides mitjançant etiquetes. Aquestes etiquetes poden ser 

enriquides mitjançant la utilització de Llibreries d'Etiquetes (taglibs o Tag Libraries) externes 

i fins i tot personalitzades. 

El servlet associat a una jsp implementa la interfície javax.servlet.jsp.HttpJspPage, que 

declara el mètode _jspService (HttpServletRequest request, HttpServletResponse 

response). La interfície JspPage declara els mètodes jspInit () i jspDestroy (). 

Aquests tres mètodes constitueixen el cicle de vida d'una jsp i són similars a l'init (..),service 

(..) i destroy () del cicle de vida d'un servlet. 

 

Funcionament per nivells de l’aplicació: 

Capa client 

El client es comunica amb la capa de negoci que s'executa en el servidor J2EE, ja sigui 

directament o, com en el cas d'un client que s'executa en un navegador, passant a través 

de les pàgines JSP i servlets que s'executen a la capa web.  

Els avantatges i desavantatges entre mantenir la funcionalitat en el client i prop de l'usuari 

(applet) i descarregar la màxima  funcionalitat possible sobre el servidor (beans) són que 

com més funcionalitat de càrrega en el servidor, més fàcil serà per distribuir, desplegar i 

gestionar l'aplicació; No obstant això, mantenir una major funcionalitat en el client pot fer per 

a una experiència d'usuari millor percebuda. 
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Capa de negoci 

El codi que soluciona les necessitats d'un domini de negoci en particular (com el comerç 

minorista d’aquesta aplicació), està a càrrec dels Beans, que s'executa a la capa de negoci. 

El bean rep les dades dels programes client, el processa (si cal), i l'envia a la capa del 

sistema d'informació de l'empresa per al seu emmagatzematge. Un bean també recupera 

les dades emmagatzemades, la processa (si cal), i el torna al programa client. 

Capa de persistència de de dades 

La capa EIS, sistema d'informació de l'empresa, inclou sistemes d'infraestructura de 

l'empresa, com la planificació de recursos empresarials, processament de transaccions, 

sistemes de bases de dades i altres sistemes d'informació. Els components d'aplicacions 

J2EE donen accés a aquests sistemes garantint seguretat i fiabilitat en la connectivitat i 

accés a les dades. 

 

Software JEE:  

Servidor GlassFish 

Com a hosting, es fa servir el localhost, amb el servidor GlassFish, servidor d'aplicacions de 

codi obert de Sun. S’ha triat aquest per estar incorporat a NetBeans, ser un servidor lliure, 

de codi obert i implementat en Java, el que permet que pugui funcionar en qualsevol 

sistema operatiu que disposi de màquina virtual Java. És l'encarregat de tractar les peticions 

del client i generar respostes en conseqüència gràcies a una estructura de servlets. La 

versió utilitzada en aquest projecte és GlassFish 4.1 

IDE NetBeans 

Per desenvolupar una aplicació complexa és molt recomanable de fer ús d'algun dels 

programes d'ajuda als desenvolupadors. En aquest cas s’ha optat NetBeans. Com és una 

eina lliure, no afegeix cost al projecte.  

Java SE Development Kit (JDK) 

Java SE Development Kit és un programari que requereixen les màquines on es 

desenvolupi o es compili codi en Java. En ell s'inclouen llibreries bàsiques de Java i la 

màquina virtual. tant el servidor com netBeans necessiten d'aquesta plataforma per poder 

construir i fer funcionar l'aplicació. 

Navegador 

L’ús de les aplicacions web es fa a través de navegadors web, per on s’interactua amb el 

programa. El client serà l'encarregat de llançar les peticions al servidor en funció de les 

accions que prengui l'usuari i que es transportaran mitjançant el protocol HTTP. 

Base de Dades PostgreSQL  

Per a la creació i administració de la base de dades, s'utilitza el gestor de base de dades 

PostgreSQL, que es pot executar en Sistemes Operatius Windows i Linux. 
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Frameworks J2EE : Spring i Hibernate  

Els frameworks ajuden a desenvolupar i unir els diferents components d’un projecte. Com ja 

s’ha comentat, en aquest s’aplica el patró MVC : Model-Vista-Controlador organitzant-se 

l'aplicació en tres models separats: un on es representa les dades de l'aplicació i les seves 

regles de negoci, el segon és un conjunt de vistes que representa els formularis d'entrada i 

sortida d'informació, el tercer és un conjunt de controladors que processa les peticions dels 

usuaris i controla el flux d'execució del sistema. 

Per desenvolupar aquest projecte en concret, es fa Hibernate que té com a objectiu facilitar 

la persistència d'objectes Java en bases de dades relacionals i al mateix temps la consulta 

d'aquestes bases de dades per obtenir objectes i Spring que té com a objectiu facilitar la 

configuració dels java beans dins d'una aplicació. La seva meta és aconseguir separar els 

accessos a dades i els aspectes relacionats amb les transaccions, per permetre objectes de 

la capa de negoci reutilitzables que no depenguin de cap estratègia d'accés a dades o 

transaccions. 

Hibernate facilita convertir dades entre el món de programació orientat a objectes i les 

utilitzades en una base de dades relacional. A la pràctica això crea una base de dades 

orientada a objectes virtual, sobre la base de dades relacional en el nostre sistema. Aquesta 

tècnica és coneguda amb el nom de ORM (object / relational mapping) i consisteix en la 

tècnica de realitzar la transició d'una representació de les dades d'un model relacional a un 

model orientat a objectes i viceversa. 

Hibernate no només realitza aquesta transformació sinó que ens proporciona capacitats per 

a l’obtenció i emmagatzematge de dades de la base de dades que ens redueixen el temps 

de desenvolupament. Hibernate treballa associant cada taula de la base de dades a una 

classe POJO. Un Pojo és similar a un Java Bean, amb propietats accessibles mitjançant 

mètodes setter i getter.  

Hibernate convertirà les dades entre els 

tipus utilitzats per Java i els definits per 

SQL i genera les sentències SQL, 

alliberant al desenvolupador del maneig 

manual de les dades que resulten de la 

execució d'aquestes sentències, 

mantenint la portabilitat entre tots els 

motors de bases de dades amb un lleuger 

increment en el temps d'execució. 

Hibernate ofereix també un llenguatge de 

consulta de dades anomenat HQL 

(Hibernate Query Language), al mateix 

temps que una API per construir les 

consultes programàticament (coneguda com "Criteria"). 
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7. Restriccions de Disseny 

Patró MVC amb SPRING  

Per poder implementar el patró MVC, totes les peticions que entren han de passar per un 

mateix Servlet. En el cas de Spring MVC, es tracta d'DispatcherServlet. Aquest servlet serà 

qui s’encarregarà de gestionar tota la lògica en l’aplicació. 

A la següent imatge es veu l'esquema de com funciona Spring MVC 

 

 

1. DispatcherServlet rep una petició HTTP.  

2. DispatcherServlet selecciona un Controlador (Controller) basat en la configuració 
de mapatges de URL. Això es realitza en la fase de HandlerMapping. 

3. Controller executa un algorisme de lògica de negoci business logic i assigna les 
dades a l'objecte de vista 

4. Controller retorna un objecte de vista ModelAndView 

5. ViewResolver selecciona una vista 

6. Una vista seleccionada pot obtenir i imprimir els valors assignats al controlador. 
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8. Estructura del projecte GAT  

Utilitzant Spring amb anotacions i Hibernate 

Seguint el patró MVC, a cada capa cal portar a terme unes determinades tasques: 

Model (Intercanvi de dades) 

 Identificar les dades que seran necessàries en la pàgina per mostrar la informació i 

per enviar al servidor com a paràmetres per a realitzar les pertinents accions 

Vista (Disseny) 

 Identificar els diferents elements de la pàgina i la forma en què seran col·locats amb 

els corresponents layouts.   

 Establir els possibles estats de la pàgina si correspon. 

 S’ha de crear un disseny d'estil comú i genèric per a tota l'aplicació. 

Controlador (Cassos d’us)  

 Determinar les diferents accions que es poden dur a terme tant per l'usuari com pel 

sistema de manera autònoma 

 Les accions són executades en el servidor pels gestors J2EE 

 Cada cas d'ús es correspon amb una ordre 

 

 

Les anotacions 

Spring proveeix un conjunt d'anotacions que resolen la dependència dels objectes sense 

haver d'utilitzar XML. 

 El controlador està marcat amb l'anotació @Controller i amb l'anotació 

@RequestMapping s’ especifica el valor de l'URL Path, és a dir, el primer nivell a la 

URL. 

 Els atributs estan anotats amb @Autowired, li informa a Spring, que haurà d'injectar 

automàticament la dependència de l'objecte en l'objecte controlador, sense la 

necessitat de configurar en l'XML, basat en el tipus definit com Autowired. 

 Els mètodes d'acció estan anotats amb @RequestMapping Mitjançant l'atribut value, 

aquest valor tindrà a veure amb l'URL al que haurem de dirigir-nos per executar el 

mètode del Controller, en altres paraules es mapegen a un Path URL. 

 Els mètodes d'acció reben per argument l'objecte Model per assignar valors a la 

vista. 

 Els mètodes d'acció retornen un String. Aquest String correspon al nom del .jsp (que 

es troba en WEB-INF / jsp) al qual volem que es redirigeixi la pàgina una vegada que 

s'executi el mètode. 

 Amb aquestes anotacions, ja no cal definir els "Beans" Controller en un XML. 



GAT  
 

41  

 

 

Configuració bàsica 

L’estructura principal del projecte, on es separen els diferents arxius que pertanyen a cada 

capa, per carpetes, queda de la següent manera: 

 

 

 

Capa model 

La capa Servei és on se situa la lògica de negoci d'aquelles funcionalitats que fan ús de la 

base de dades i que en qualsevol moment el controlador pot requerir. aquesta forma de 

treballar permet que el controlador no tingui cap coneixement de l'arquitectura de la base de 

dades ja que des del seu punt de vista realitza una petició i obté una resposta. 

Aquesta capa també es divideix en classes i serà ella mateixa l'encarregada de coordinar 

diferents Serveis i DAO si per generar la resposta ha de consultar informació de diferents 

entitats. 

 Persistència: Classes DAO 

Les classes que permeten realitzar operacions de base de dades, són les classes 

DAO, les quals es troben dins el Package Dao. Implementen els mètodes que 
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permeten les operacions conegudes com a CRUD: guardar, actualitzar, eliminar i 

buscar.  

S’ha pogut comprovar que amb Hibernate es molt simple fer la manipulació de les 

dades d'una base de dades relacional sense escriure una sola línia de SQL, a l’hora 

que el codi és més simple i per tant més fàcil de mantenir. 

L’accés a les dades amb la integració de Hibernate a Spring Framework és més 

ràpida i còmode: 

• Spring proveeix la classe HibernateDaoSupport per brindar als DAO suport per 

Hibernate 

• HibernateTemplate, en particular, un dels mètodes més útils que proveeix és 

getHibernateTemplate (). Aquest mètode retorna un template amb diversos 

mètodes útils, com ara guardar, esborrar, llistar i obtenir els objectes de la 

base de dades que simplifiquen l'ús d'Hibernate. 

• Aquests mètodes solen encapsular diverses excepcions pròpies d'accés a 

dades de Hibernate dins d'una DataAccessException (que hereta de 

RuntimeException) 

• La forma més simple d'usar Hibernate amb Spring és crear classes que 

heretin de HibernateDaoSupport. Aquesta classe ofereix diverses utilitats per 

manipular la session d'Hibernate, i s'encarrega de gestionar automàticament 

les transaccions. 

 Negoci: Les entitats 

Una classe d'entitat, també coneguda com POJO (Plain Old Java Object) o entity, 

representa un objecte del problema que requereix solucionar dins el context del 

sistema. Sovint està lligat directament al món relacional, representant les dades 

d'una taula (registre) a la base de dades. 

 

 

Capa de control 

És la capa encarregada de rebre les peticions dels usuaris. Internament es crea l'objecte de 

vista (ModelAndView) i se li passen els paràmetres al JSP (la vista), mitjançant el mètode o 

funció addObject (un valor assignat a un nom) després el JSP que crearem tindrà disponible 

aquestes dades per a la seva presentació en la pantalla del navegador. 

La classe controladora pot ser multi-acció, mitjançant la notació @Controller identifica que 

és un Bean o Component de Spring, i el controlador serà Multiacció si detecta que hi ha 

més d'un mètode anotat amb @RequestMapping, ens permet tenir diversos mètodes i cada 

un respon a certa petició d'usuari independent unes de les altres , cadascuna executa / 

processa / controla una petició d'usuari HTTP, com ara un típic controlador CRUD (crear, 

Obtenir, Actualitzar i Esborrar), on es té diferents mètodes d'acció per a cada tipus 

d'operació: llistar, veure detall, crear , editar i eliminar. 
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Capa de presentació 

La capa presentació es la que conté les vistes. 

Al JSP s'imprimeixen les variables mitjançant la llibreria d'etiquetes de vistes JSTL. Utilitzem 

l'etiqueta c: out per imprimir la variable que ens enviament el controlador i l'atribut value (per 

referir-nos a aquesta variable), es accedeixen amb el mateix nom en què es guarden al 

controlador, ex: mav.addObject ("var1" , var1). 

 

Fitxers de configuració 

El més habitual és que es configuri l'aplicació web de manera que totes les peticions HTTP 

amb una URL que segueix un determinat patró es canalitzin a través del mateix servlet, en 

aquest cas de la classe DispatcherServlet de Spring. Això permet per exemple servir els 

recursos estàtics a part, ja que no cal que aquests passin pel flux d'execució MVC. Per això, 

caldrà configurar l’arxiu web.xml 

web.xml 

És l'arxiu de configuració i desplegament del projecte web, en aquest cas, a més porta la 

configuració del Servlet de Spring, anomenat dispatcher(implementat per la classe 

org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet),significa simplement que farà servir 

Spring Web MVC. 

Altres coses a destacar és la inicialització del paràmetre del context (context dels 

servlets),atribut o paràmetre contextConfigLocation que li indica a spring quin és l'arxiu de 

configuració de context i la seva ubicació, "applicationContext.xml". Aquí és on van les 

configuracions de la capa de dades i lògica de negoci (on estaran els objectes del domini i 

d'accés a dades, etc) 

El listener ContextLoaderListener, permet obtenir el context de spring des de qualsevol tipus 

de classe controladora, ja sigui dins d'un controlador de spring o fins i tot dins d'un servlet.  

dispatcher-servlet.xml 

DispatcherServlet controla el cicle de vida d'una petició HTTP, implementa el patró de 

disseny FrontController i és l'encarregat de carregar el fitxer de configuració del context de 

Spring. Es podria dir que DispatcherServlet és el cor o nucli de spring i és on es configura 

els controladors i vistes, interceptors (intercepten un controlador, per exemple per validar 

que l'usuari estigui en sessió). L'arxiu de configuració, porta el nom del servlet(<servlet-

name>) seguit de "-servlet.xml". En aquest cas, dispatcher-servlet.xml. 

Dins d’aquest arxiu cal destacar varies coses de la seva configuració: 

El bean urlMapping s'encarrega de mapejar les URL o enllaços d'un navegador cap a una 

classe controladora (Controller). És a dir, és un router que fa anar el enrutament de les 

peticions (URL) cap a una classe controladora. És a dir, urlMapping relaciona un links d'URL 

amb una classe Controladora que utilitzarà les peticions HTTP dels usuaris en un 
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navegador i probablement implementarà lògica de negoci invocant interfícies en el model i 

assignat valors i resultat a les vistes jsp per a la seva presentació. 

El bean viewBesolver s'encarrega de resoldre el nom de la vista que és retornada pel 

controlador a través d'un objecte de vista, això permet independitzar la ubicació dels arxius 

de les vistes dels controladors, és a dir, dins del controlador hi haurà prou amb especificar 

només el nom de la vista sense incloure la seva ubicació i extensió. Es poden definir regles 

per trobar / resoldre la vista a partir del seu nom. Implementa la interfície ViewResolver  

Per últim cal destacar el bean indexController que és un Controlador per defecte de Spring 

Web MVC. Es fa servir quan NO necessita implementar algoritme o alguna lògica de 

programació com interactuar amb la capa de negoci (middle tier) ni controlar paràmetres 

HTTP (POST i Get) dels usuaris, és a dir és un controlador implícit per defecte, només per 

carregar una vista com per exemple un formulari de contacte o pàgina de benvinguda. 

En cas de necessitar implementar algun codi de programació o interactuar amb la capa de 

negocis, s’haurà de crear explícitament el nostre controlador que implementi la interfície 

Controller i agregar la configuració pertinent. 

Quan es treballa amb anotacions, la declaració XML: 

<context:component-scan base-package="controllers"/> 
<mvc:annotation-driven/> 

S'encarregarà d'escanejar les classes que continguin les anotacions (@Controller, 

@RequestMapping, etc.) indicant el packages (paquets) on haurien d'estar tots els 

controladors. Es configura les classe controladores marcades amb l'anotació @Controller. 

Aquesta etiqueta registra el defaultAnnotationHandlerMapping i el beans 

AnnotationMethodHandlerAdapter que requereix Spring MVC amb anotacions per despatxar 

les sol·licituds cap als controladors. 

 

applicationContext.xml  

Aquest arxiu XML generalment és per configurar el data source o les connexions a la base 

de dades, configuracions de ORM (SessionFactory d'Hibernate) i els objectes relacionats al 

model i negoci com objectes de domini, DAO’s (objecte d'accés a dades) 

Perquè Spring faci cas a les anotacions, cal definir: 

 el Datasource o connexió a la base de dades  

 el SessionFactory d'Hibernate 

 els objectes relacionats al model i negoci 

 Dao’s (objectes d’accés a dades) 

Aquest fitxer es mantindrà constant amb independència dels beans que tingui l’aplicació. 
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L'arxiu jdbc.properties 

Està guardat sota el directori > WebPages-> WEB-INF contenint la configuració del driver, el 

string de connexió o url i les credencials d'accés usuari i clau de la base de dades. 

 

Disseny de la persistència 

Per aconseguir que les classes siguin persistents, cal mapejar els objectes al món 

relacional. Com ja s’ha indicat, es fa servir l’eina HIBERNATE i com a gestor de base de 

dades PostgreSQL; és per això que s’afegeix la llibreria de Spring, que incorpora el 

controlador JDBC3 corresponent. 

Aprofitant que el Framework Spring permet definir un pool de connexions, s’ha creat un 

fitxer de properties "jdbc.properties" amb les dades de connexió a la base de dades amb 

JDBC. Aquest arxiu conté la configuració del driver, el string de connexió o url i les 

credencials d'accés usuari i clau de la base de dades 

Fonamentalment interessa que siguin persistents les classe entitat definides, per a això es 

transforma el diagrama de classes en el següent diagrama Entitat / Relació. 

                                            
3 Java Database Connectivity, més coneguda per les seves sigles JDBC,  és una API que permet l'execució 
d'operacions sobre bases de dades des del llenguatge de programació Java, independentment del sistema 
operatiu on s'executi o de la base de dades a la qual es accedeix, utilitzant el dialecte SQL del model de base 
de dades que s'utilitzi. 
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*************** 

L'aplicació és un sistema de vendes on un "Usuari" pot comprar "Activitats". Aquest "Usuari" 

té un "Carro" de lliurament a la qual arriben les "Activitats" que va adquirint. 

La classe relacionada al carro de compres com ItemCarro, no està mapejada a cap taula de 

la base de dades, ja que en general el carro de compres és per guardar els productes o 

ítems en la sessió http a mesura que l'usuari va interactuant amb el catàleg de productes 

(afegir, eliminar, editar quantitat, etc). Per tant es manté persistent en la sessió, mentre fa la 

compra, després un cop enviat la compra i finalitzat el procés, es guarda un registre de les 

activitats adquirides. 

Per tant, tindrem una classe entitat "Client" que hereta de la classe “ Ususari” i que té una 

relació un a molts amb la classe entitat "PaqTur" que al seu torn té una relació molts a molts 

amb la classe entitat "ActivitatTr". 

Spring subministra un objecte hibernateTemplate, per realitzar consultes de forma simple, i 

que únicament necessita la  SessionFactory per funcionar. Per  realitzar consultes molt més 

avançades es fa a través d'objectes Hibernate Criteria, API que ens facilita les consultes (no 

les insercions) a la base de dades. L'avantatge fonamental d'aquesta API és que ens 

permet tractar la composició de la consulta d'una forma totalment orientada a objectes. 
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Relacions entre entitats  

Entre les entitats, trobem 2 tipus de relacions: 

  Relacions Un a un unidireccional 

 Relacions Molts a un unidireccional 

En l’estructura del projecte, s’han creat un package amb el nom "models-dao". El patró DAO 

indica que per cada classe de domini (entitat) es necessita crear un DAO (Data Access 

Object) que s'encarregui de persistir o buscar a base de dades la informació.  

Per tal de no repetir les operacions bàsiques (CRUDs) i operacions de recerca comuns per 

a qualsevol entitat, es crea una interfície DAO genèrica amb els principals mètodes usats 

per a manipular les entitats a la base de dades. En la definició de la interfície està 

parametritzada per una classe genèrica i una clau primària que al seu torn sigui serialitzada, 

permeten que, independentment del tipus de classe, es pugui accedir a les operacions de 

manera segura. 

En aquest projecte es fan servir les anotacions de Spring. 

@Autowired: indicar a Spring que quan vagi a crear la instància de HibernateDaoSupport ha 

de "injectar-" (passar-li) al constructor una referència al SessionFactory. 

@Transactional: indica que el mètode en qüestió és transaccional. El que farà Spring és 

comprovar si ja existeix una transacció oberta i s'unirà a ella, i si no existeix, obrirà una nova 

transacció (aquest comportament és configurable). D'aquesta manera ens assegurem que 

tota operació de la base de dades es realitza dins d'una transacció. A més si durant 

l'execució del mètode es produeix alguna excepció Runtime, es farà automàticament 

rollback de la transacció (aquest comportament també és configurable). 

 

RELACIONS UN A UN UNIIDIRECCIONALS 

 

 

Una classe  A que té “coneixement” d’una altre B, a més dels seus atributs propis, té un 

atribut de tipus "B" (amb els seus corresponents setters i getters). Per tant la primera classe 

tindrà accés a les dades de la segona. En aquest cas es diu que la classe A és la 

"propietària" (owner) de la relació. O sigui que ella controla què és el que passa quan es 

realitza una modificació en un objecte entitat (si es vol eliminar l'amo s'elimini l'entitat 

relacionada, o s'actualitzi, o no passi res, etc.).  
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Aquestes relacions, dins la base de dades d’aquest projecte, estan representades amb 

doble fletxa i són les següents: 

 Usuari – Proveidor: Un usuari proveïdor té un atribut que el relaciona amb dades 

d’un usuari al sistema  

 Usuari– Client: Un usuari client té un atribut que el relaciona amb dades d’un usuari 

al sistema 

 Proveidor – Empresa: Un proveïdor té una empresa associada 

(Administrador: Un usuari administrador té un atribut (rol=1) que li permet accedir a un 

menú específic de l’aplicació, però no té cap taula associada on guardar les dades ) 

 

 

RELACIONS DE CLASSES MOLTS A UN UNIDIRECCCIONALS  

 

 

 

En les relacions Molts a Un, un objecte de l'entitat "B" (el costat un) està relacionat amb 

molts objectes de l'entitat "A" (el costat molts). En el cas de la relació unidireccional, només 

l'entitat "A" té una referència a l’objecte de tipus "B". Un exemple d'aquest tipus de relacions 

és el d’un paquet que pot tenir moltes activitats triades. On el Paquet és el costat Un de la 

relació i les ActivitatsTriades  són el costat Molts. 

Dins la base de dades d’aquest projecte, representades amb fletxes simples, aquestes 

relacions són: 

 Client-Paquet: Un client pot tenir molts paquets, però un paquet només pertany a un 

client 

 Paquet-ActvTriada:Un paquet està format per moltes activitats triades, però una 

activitat triada només pertany a un paquet en concret. 
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 Activitat-ActTriada: Una activitat pot ser triada molts cops, però una activitat triada 

només pertany a una activitat concreta. 

 Paquet-Motxilla: Una motxilla pot contenir molts paquets, però un paquet concret 

només pot estar en una motxilla concreta. 

 Proveidor-Activitat: Un proveïdor pot oferir moltes activitats, però una activitat 

concreta pertany a un sol proveïdor. 
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Conclusions: 
 

Els objectius del TFC s’han assolit: 

• La realització d’aquest TFC ha permès desenvolupant un producte complet, des de la 

presa de requisits fins a la implementació, passant per les fases d'anàlisi i disseny, 

amb una arquitectura J2EE i els seus diferents Frameworks i tecnologies (Spring, 

Hibernate, JSP i jQuery), i integrant-los en el projecte.  

• A l’hora que aporta una base i una solució a usuaris privats i empreses, a l’hora 

d’obtenir activitats d’oci als primers i d’oferir un espai a les segones, per tal donar a 

conèixer i poder adquirir la seves activitats. 

 

A nivell personal, la realització d’aquest TFC m'ha permès fusionar els coneixements 

adquirits en diferents assignatures al llarg dels estudis de l'Enginyeria (Programació 

orientada a objectes, Bases de Dades, Enginyeria del Software o Tècniques de 

desenvolupament de programari), desenvolupant un producte complet, des de la presa de 

requisits fins a la implementació, passant per les fases d'anàlisi i disseny. També m'ha 

brindat l'oportunitat de poder introduir-me en una arquitectura completament desconeguda 

per a mi, com era J2EE i els seus diferents Frameworks i tecnologies (Spring, Hibernate, 

JSP i jQuery), i integrant-los en el projecte.  

Tot i  així, cal dir que treballar sobre aquesta tecnologia i amb les eines relacionades, 

implica dedicar molt de temps a obtenir una sèrie de coneixements que sobrepassa el 

temps que es suposa que cal dedicar a un TFC d’aquests estudis. No obstant això, haver de 

resoldre els errors i investigar sobre alternatives m'ha portat a un aprenentatge profund i del 

qual puc dir que ha sigut molt positiu. 

En conclusió, la finalitat del TFC ha sigut posar en pràctica els coneixements adquirits 

durant aquests i en concret sobre tecnologia J2EE (Java Server Pages (JSP), Spring i 

Hibernate), a l’hora que aporta una base i una solució a usuaris privats i empreses, a l’hora 

d’obtenir activitats d’oci als primers i d’oferir un espai a les segones, per tal donar a conèixer 

i poder adquirir la seves activitats. 
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