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Resum

Amb intenció d'amortitzar el desenvolupament d'aquest TFC, aquest parteix d'unes problemàtiques
experimentades personalment en un dels projectes més recents de la meva pràctica professional. 

Al projecte esmentat, l'arquitectura del programari conjuntament amb l'estructura dels equips de
desenvolupament donen lloc a certs problemes de desenvolupament i gestió que en dificulten el seu
manteniment. La meva proposta de TFC consisteix en la implementació d'una aplicació fent servir
una arquitectura alternativa que permeti solucionar els principals problemes d'aquest projecte.
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1- Introducció

En un dels projectes més recents de la meva pràctica professional, l'arquitectura del programari
conjuntament amb l'estructura dels equips de desenvolupament donen lloc a certs problemes de
desenvolupament i gestió que en dificulten el seu manteniment. 

L'arquitectura actual del projecte que ha servit d'inspiració per a aquest TFC és la d'una aplicació
clàssica JavaEE, amb capes de presentació, seguretat, negoci i persistència, on els majors obstacles
per a la seva explotació i manteniment són el tamany de l'aplicació, la gran quantitat de mòduls que
conformen l'aplicació i les seves interdependències, que imposen limitacions i condicionants.

Aquest TFC consisteix en la implementació d'una aplicació fent servir una arquitectura alternativa
que permeti solucionar els principals problemes de l'arquitectura actual.



1.1- Objectius del TFC

L'objectiu  d'aquest  TFC  és,  com  ja  s'ha  esmentat  a  la  introducció,  explorar  una  arquitectura
alternativa a l'actual del projecte real que disminueixi els problemes de l'actual.

Un dels principals canvis estructurals que interessa estudiar és el canvi de paradigma pel que fa a la
capa  de control  i  de presentació.  Històricament,  les  aplicacions  JavaEE han gestionat  aquestes
capes  des  del  servidor,  basant-se  en  l'anomenada  “arquitectura  de  model  2”.  Aquest  model  té
actualment  la  seva  representació  més  estàndard  a  les  tecnologies  situades  al  voltant  de
l'especificació  Java  Server  Faces,  i  és  també  la  base  del  framework  SpringMVC,  una  de  les
tecnologies  més  populars  a  dia  d'avui  per  a  implementar-lo.  En  l'actualitat,  però,  l'avenç  dels
estàndards web, els navegadors i els dispositius mòbils han anat desplaçant les capes de control i
presentació als terminals, millorant així l'experiència de l'usuari, alhora que limitant el paper del
servidor a proveïdor de serveis segurs explotables per aquests terminals.

Per últim, l'adopció d'aquests  canvis tecnològics  i  d'arquitectura persegueixen també estudiar la
possible transició de l'aplicació real a entorns d'execució al núvol.



1.2- Enfocament i mètode seguit

Donat que l'objectiu principal d'aquest TFC és l'estudi d'una nova arquitectura i l'aprenentatge de
varies  tecnologies  necessàries  per  a  implementar-la,  i  donada  la  meva  falta  d'experiència  en
aquestes tecnologies, he decidit implementar una aplicació poc complexa basada en formularis (a
l'igual que l'aplicació original de referència).

L'aplicació en qüestió (“GestReform”) tracta de la gestió de la informació bàsica generada per una
petita empresa de reformes de la llar,  amb la gestió d'usuaris que accedeixen a l'aplicació amb
diferents  perfils  (comercials  i  gerents),  i  la  gestió  de clients,  pressupostos  i  manobres  per  a  la
execució de les tasques pressupostades.

Donada la simplicitat de l'aplicació, el procés de construcció ha sigut el propi d'un model waterfall,
amb una única iteració de les fases habituals de requisits, anàlisi, disseny i   desenvolupament. 

Pel  que  fa  al  desenvolupament,  un  dels  aspectes  principals  de  la  nova  arquitectura  es  la
descomposició  de  l'aplicació  en  diversos  mòduls  que  faciliten  la  seva  gestió,  desplegament  i
manteniment un cop que l'aplicació adquireix una certa  grandària (com és el  cas de l'aplicació
original).  Aquesta  modularitat,  però,  dificulta  el  desenvolupament  inicial,  on  una  aplicació
monolítica és més àgil de gestionar dins d'un  IDE,  de manera que l'aplicació s'ha desenvolupat
inicialment de forma monolítica en forma d'aplicació web JavaEE amb totes les capes, però tenint
ja en ment la futura descomposició. Un cop finalitzat el desenvolupament, s'ha procedit a la seva
descomposició en mòduls.



1.3- Planificació

Tasques Inici Fi

1 Definició i Planificació 24/02/2016 08/03/2016

1.1 Definició i Planificació 24/02/2016 08/03/2016

2 Arquitectura i Disseny 09/03/2016 05/04/2016

2.1 Primera proposta 09/03/2016 29/03/2016

2.2 Segona proposta 30/03/2016 05/04/2016

2.3 Correccions finals 18/03/2012 25/04/2012

3 Implementació 13/04/2016 31/05/2016

3.1 Primera proposta 13/04/2016 10/05/2016

3.2 Segona proposta 11/05/2016 24/05/2016

3.3 Correccions finals 25/05/2016 31/05/2016



1.4- Producte obtingut

Aplicació

L'aplicació es distribueix en forma de diversos mòduls web Java (WAR). 

Es requereix una BBDD MySQL per gestionar la persistència. 

Tot i que l'aplicació es podria instal·lar a qualsevol contenidor de Servlets, per a facilitar la seva 
instal·lació s'ha inclòs al WAR principal un arxiu de configuració específic de Tomcat per a 
configurar la connexió a la BBDD.

Mòduls (WAR) Descripció

gestreform-wsapi Mòdul executable principal de l'aplicació.
Inclou  com  a  llibreries  el  codi  de  les  capes  de  negoci  i
persistència.
Implementa les capes de servei (REST) i seguretat.
Inicialitza i executa les capes de servei, negoci i persistència.
Els mòduls web de presentació (gestreform-web-*) exploten
els serveis REST d'aquest mòdul.

gestreform-web-commons Conté recursos web estàtics compartits per tots els mòduls web
de presentació (gestreform-web-*)

gestreform-web-main Mòdul  web de  presentació que  conté  l'aplicació arrel,  amb la
home  page  i  el  menú  que  enllaça  als  altres  mòduls  web  de
presentació.

gestreform-web-adminusuaris Mòdul web de presentació que gestiona l'administració d'usuaris
de l'aplicació.

gestreform-web-gestiotreball Mòdul  web  de  presentació  que  gestiona  l'administració  de
clients, pressupostos i manobres.

Codi font

El  codi  de  l'aplicació  implementada  es  lliura  en  forma  de  varis  projectes  Maven,  detallats  a
continuació.

Projecte Format Descripció

gestreform-bom POM “Bill Of Materials”.
Especifica  tots  els  projectes  que  componen
l'aplicació  i  facilita  la  construcció  dels
diferents mòduls en l'ordre correcte.

gestreform-parent POM Pare  de  tots  els  demés  projectes,  web i  no
web.

gestreform-model JAR Conté  les  classes  Java  que  modelen  les
entitats de negoci de l'aplicació.

gestreform-persistence JAR Implementa la capa de persistència.

gestreform-bizapi JAR Implementa  la  capa  interna  de  negoci  de
l'aplicació.  Interactua  amb  la  capa  de
persistència.

gestreform-wsapi WAR Implementa  la  capa  de  seguretat  de
l'aplicació.
Implementa  un  API  de  serveis  REST  que
adapten la capa interna de negoci al transport
HTTP + JSON.

gestreform-web-parent POM Pare de tots els mòduls web de presentació.

gestreform-web-commons WAR Conté  recursos  web  estàtics  compartits  per
tots  els  mòduls  web  de  presentació



Projecte Format Descripció

(gestreform-web-*)

gestreform-web-main WAR Mòdul  web  de  presentació  que  conté
l'aplicació arrel, amb la home page i el menú
que  enllaça  als  altres  mòduls  web  de
presentació.

gestreform-web-adminusuaris WAR Mòdul  web  de  presentació  que  gestiona
l'administració d'usuaris de l'aplicació.

gestreform-web-gestiotreball WAR Mòdul  web  de  presentació  que  gestiona
l'administració  de  clients,  pressupostos  i
manobres.



1.5- Continguts de la memòria

Donat que l'objectiu del TFC és l'estudi d'una arquitectura nova com a alternativa a l'actual, aquesta
memòria conté no solament els documents habituals desenvolupats durant la implementació d'una
aplicació, sinó també una introducció a la problemàtica inicial motivadora.

En conseqüència, a continuació la memòria detalla:

1. Arquitectura actual

2. Problemàtica derivada de l'arquitectura actual

3. Proposta d'arquitectura nova

4. Proposta tecnològica per la implementació de la nova arquitectura

5. Escenari d'implementació de l'arquitectura: L'aplicació GestReform

1. Anàlisi

2. Disseny

3. Implementació

4. Interfície d'usuari i fluxos de l'aplicació

6. Conclusions



2- Memòria del TFC

2.1- Arquitectura actual

Actualment, el projecte original te una arquitectura semblant a l'exposada a la imatge 2.1.1:

Aquest projecte es troba desenvolupat sota arquitectura JavaEE, i es compon d'una aplicació web
principal  (CoreWebApp),  que serveix com a entrada principal i  índex de navegació cap a altres
subaplicacions  internes  (CoreWebModule  /  ExperimentalWebModule) o  de  tercers
(ExternalWebApp). Els usuaris s'autentiquen a l'aplicació web principal, i aquesta s'encarrega de
donar accés als diferents mòduls (d'aquí la dependència d'autenticació d'aquests amb la principal),
així  com de  gestionar  el  Single  Sign-On amb les  aplicacions  de  tercers.  Hi  ha  un  mòdul  web
especial  destinat  a  la  integració  amb  les  aplicacions  de  tercers,  que  proporciona  serveis  webs
d'entrada a l'aplicació per que aquestes aplicacions hi enviïn notificacions (IntegrationWebModule),
tot i que la lògica de negoci principal també pot accedir directament a les dades per a operacions de
consulta.

Imatge 2.1.1: Arquitectura actual



Aquests mòduls web representen la interfície gràfica per que els usuaris interaccionin amb la lògica
de negoci. Donat que existeixen diferents grups de treball, cadascun d'ells gestiona una sèrie de
mòduls web, els manté i en desenvolupa de nous (ExperimentalWebModule). Encara que durant el
seu desenvolupament i primeres fases de vida aquests mòduls nous incorporen internament la nova
lògica de negoci que proporcionen  (ModuleBusinessApi),  donada que la majoria de la lògica de
negoci es troba fortament interrelacionada, un cop que aquesta lògica de negoci madura s'acaba
extraient  i  incorporant  al  mòdul  principal  de  lògica  de  negoci  (CoreBusinessApi),  de  cara  a
centralitzar les funcionalitats i evitar duplicitats de codi, i els mòduls web passen a formar part
regular de l'aplicació  (CoreWebModule). Aquest mòdul principal de la lògica de negoci es troba
desplegat en forma d'arxiu JAR com a dependència externa general disponible per als diferents
mòduls web i, tot i que la centralització del codi és desitjable, aquesta transversalitat és també un
dels problemes, com veurem més endavant.

Durant la seva fase “experimental”, en cas de necessitat de compartir aquesta “lògica interna”, o bé
s'exporta a un mòdul de codi apart (en forma d'arxiu JAR) que es compartit per varis mòduls web
experimentals, o bé el  mòdul propietari  l'exposa mitjançant una petita interfície de serveis web
(ModuleWebServicesApi).

Es tracta d'una aplicació clàssica de gestió basada principalment en formularis, amb força ús de
sessions  al  servidor  per  a  gestionar  transaccions  que  evolucionen  al  llarg  d'una  seqüència  de
formularis fins a produir-se la seva confirmació.

Pel que fa a les tecnologies principals emprades per a implementar els diferents mòduls web, com ja
s'ha mencionat abans es tracta d'aplicacions basades en JavaEE. Presenten una estructura de tipus
“Model 2”, amb SpringMVC com a framework d'aplicació web i JSP per a la capa de presentació, i
Hibernate per a la capa de persistència de dades. 

Quant  a  l'arquitectura  del  sistema,  les  aplicacions  es  troben  totes  desplegades  a  un  servidor
d'aplicacions web Tomcat.  



2.2- Problemàtica derivada de l'arquitectura actual

Alguns dels majors problemes derivats de l'arquitectura actual són els següents: 

 1. Impacte dels canvis al mòdul CoreBusinessApi sobre el uptime del sistema

(a) Qualsevol modificació a la lògica de negoci suposa un nou desplegament del mòdul, que
donada la seva transversalitat a tots els mòduls web, suposa deixar aturada l'aplicació
completament durant el seu desplegament.

 i. Aquest punt es veu agreujat per l'absència de jocs de proves automatitzats pel mòdul
per la totalitat del mòdul de negoci, així com per als diferents mòduls web

 ii. Cal indicar també que hi ha una part considerable de la lògica de negoci que no rep
canvis des de fa molt de temps, que és molt estable, però n'hi ha una altra que es
troba actualment en constant evolució.

 2. Impacte  dels  canvis  al  mòdul  CoreBusinessApi sobre  la  necessitat  de  coordinació  dels
equips.

(a) Donada  la  transversalitat  i  centralització  de  la  lògica  de  negoci  en  aquest  mòdul,
qualsevol canvi en aquest requereix que tots els equips revisin els mòduls web dels que
en són responsables per analitzar si aquests es troben impactats pels canvis, i coordinar-
se amb el/s equip/s promotors dels canvis a  CoreBusinessApi  per al desplegament dels
canvis.

 i. Això  és  un  problema  perquè  els  diferents  equips  treballen  a  diferents  velocitats
(recursos), i tenen diferents càrregues de treball.

 ii. El fet que CoreBusinessApi tingui la forma de mòdul JAR com a dependència dels
diferents mòduls web impedeix que coexisteixin al  sistema diferents versions del
mòdul, ja que donaria un conflicte de classes Java dins el mateix classpath.

 iii. La  falta  d'un  sistema  d'integració  contínua  que  provi  la  compilació  del  sistema
complet impedeix detectar automàticament els mòduls afectats pels canvis. 

 A. Cal  que  els  desenvolupadors  provin  de  compilar  manualment  l'aplicació  per
detectar aquests errors. 

 iv. De  nou,  la  falta  de  jocs  de  proves  automatitzats  per  als  diferents  mòduls  web
dificulta determinar quins d'aquests es troben afectats.

 A. Encara que un mòdul web segueixi compilant amb els canvis, pot donar errades
de funcionament en temps d'execució.

 3. Impacte de les dependències del  mòdul  CoreBusinessApi  sobre el  desenvolupament  dels
mòduls web

(a) El mòdul centralitzat de negoci té una edat considerable, i incorpora unes dependències
amb llibreries de tercers de versions força endarrerides. Donat que el mòdul de negoci és
una dependència directa de tots els mòduls web, aquestes dependències del mòdul de
negoci son transmeses transitivament als mòduls web, limitant així la llibertat d'elecció a
l'hora de mantenir aquests o desenvolupar-ne de nous.

 i. De nou, donada la transversalitat i grandària del mòdul de negoci, l'absència de jocs
de proves per a aquest mòdul dificulta evolucionar les seves dependències a versions
més actuals.



 4. Ús intensiu de les sessions de servidor

(a) L'arquitectura  de  Model  2  dels  mòduls  web  fa  que  les  aplicacions  funcionin  amb
peticions HTTP per transitar les diferents pantalles.

 i. Donada  la  presència  freqüent  a  l'aplicació  de  processos  conversacionals  que
travessen un alt nombre de pantalles abans de finalitzar una transacció, fa que el
funcionament correcte d'aquesta depengui de l'estabilitat d'aquestes sessions.

 ii. L'alternativa a aquestes sessions seria que la lògica de negoci emmagatzemés molta
més  informació  parcial  de  la  transacció  abans  de  completar-la,  augmentant  la
complexitat d'aquesta lògica.

 iii. Aquesta  necessitat  d'estabilitat  de  les  sessions  de  servidor  dificulta  el  reinici
transparent  dels  mòduls  web  a  un  servidor  o  la  translació  dels  usuaris  a  altres
servidors davant de manteniments o balanç de càrregues,  i  es troba contraindicat
especialment per al desplegament d'aplicacions en entorns cloud.



2.3- Proposta d'arquitectura nova

A la imatge 2.3.1 s'exposa la nova arquitectura proposada.

A  continuació  s'exposen  les  característiques,  avantatges  aportats,  problemes  de  l'arquitectura
anterior que busquen resoldre, així com desavantatges o inconvenients addicionals. Les referències
entre claudàtors [n.m] fan referència a la llista de problemes de l'arquitectura anterior exposats a la
secció. 

Cal remarcar que parlem d'avantatges i inconvenients pel que fa a l'arquitectura, deixant de banda
els  referents  als  canvis  a  la  gestió  del  desenvolupament  de  l'aplicació  (noves  necessitats  de
formació, pèrdua de codi ja desenvolupat, etc.)

 1. L'aplicació  principal  CoreWebApp,  així  com  els  diferents  mòduls  web  passen  de
l'anterior arquitectura “Model 2” a una arquitectura SPA (Single Page Application).
En  aquesta  arquitectura,  la  interfície  gràfica  i  les  seves  transicions  són  generades
íntegrament amb HTML i JavaScript al navegador web de l'usuari de l'aplicació, i l'accés a
la lògica de negoci es realitza mitjançant accessos a webservices REST a la capa servidora. 

(a) Avantatges respecte a l'arquitectura anterior:

 i. Soluciona [3.a]: Al deixar de dependre de Java per a generar la capa de presentació,
es solucionen els conflictes de dependències transitives de la capa de presentació
amb la capa de control i la de negoci (CoreBusinessApi).

 ii. Soluciona [4.a]: Al no regenerar la vista a cada interacció amb l'aplicació, no cal fer
servir les sessions de servidor per a mantenir les transaccions conversacionals al llarg
de varies interaccions, eliminant la dependència amb l'estabilitat d'aquestes sessions.

(b) Nous avantatges introduïts:

 i. Reducció de la complexitat de la capa de control: Una interfície d'usuari estable entre
interaccions és menys complexa de gestionar a la capa de control.

 ii. Major riquesa de la interfície gràfica.

Imatge 2.3.1: Nova arquitectura proposada



 iii. Desplegament  transparent  de  canvis  a  la  interfície  gràfica:  Donada  la  naturalesa
dinàmica  de  JavaScript,  i  a  diferència  de  Java,  normalment  es  poden  desplegar
canvis als arxius estàtics sense necessitat de reiniciar el mòdul web sencer.

(c) Desavantatges respecte a l'arquitectura anterior:

 i. Visibilitat del codi de l'aplicació i ús indegut: La seguretat i robustesa de l'aplicació
passen a dependre exclusivament de la seguretat i robustesa de la capa de serveis
web.

 2. La  lògica  de  negoci  es  desacobla  dels  mòduls  web,  sota  nous  mòduls  web  que
proporcionen serveis  REST als  anteriors. Això permet  mantenir  desplegades  versions
diferents de la lògica de negoci o dels serveis web que les exposen.

(a) Avantatges respecte a l'arquitectura anterior:

 i. Millora [1.a]: Permet desplegar una nova versió de la lògica de negoci sota un nou
mòdul de serveis web diferent mentre es manté en funcionament el mòdul anterior,
permetent retardar o escalonar el canvi dels mòduls web a l'ús de la nova lògica.
D'aquesta manera, deixa de ser necessari un reinici complet del servidor.

 ii. Millora [2.a]: Ídem que al punt anterior, amb la convivència potencial de diferents
versions de la lògica de negoci es permet l'adaptació de les diferents aplicacions web
a diferents velocitats.

 iii. Millora  [3.a]:  Al  separar-se  la  lògica  de  negoci  del  mòdul  web  de  presentació
s'eliminen els problemes de dependències de llibreries i fins i tot de llenguatge de
programació.

(b) Nous avantatges introduïts:

 i. S'incrementa la capacitat d'integració de l'aplicació amb altres de tercers.

(c) Desavantatges respecte a l'arquitectura anterior:

 i. Augmenta la visibilitat de la lògica de negoci, i per tant la necessitat de seguretat i
robustesa de la capa de serveis web.

 ii. Hi ha un augment de la  complexitat  en el  desenvolupament  i  l'administració del
sistema, al haver de gestionar la nova capa de serveis.

 iii. No soluciona completament [3.a]. Donat que el mòdul de lògica de negoci ara passa
a  ser  una  dependència  del  mòdul  de  serveis  web,  les  dependències  del  primer
influeixen en  les  possibilitats  d'implementació  del  segon.  Aquesta  última barrera
únicament pot ser finalment superada desplaçant el  mòdul de negoci a un entorn
d'execució  separat  del  del  mòdul  de  serveis,  per  exemple  implementant-lo  amb
Enterprise Java Beans (EJB), que s'executen en un contenidor apart.

• Per exemple,  la  versió  del  framework de  Spring utilitzada  a  la  lògica  de
negoci pot limitar la versió de la llibreria  SpringMVC que podem fer servir
per  implementar  la  capa  de  serveis  web,  i  alhora  aquesta  limitació  pot
comportar limitacions als usuaris d'aquests serveis web.

• De moment, es descarta aquesta possibilitat per evitar complicar encara més
l'arquitectura  d'aplicació i  del  sistema,  donat  que el  servidor  d'aplicacions
actual (Tomcat), no suporta els EJB.

 3. Es descompon el mòdul de la lògica de negoci en dues parts, diferenciades per la seva
estabilitat. Aquí la descomposició podria aprofundir-se encara més per àrees funcionals del
negoci, ja que en el cas real la inestabilitat afecta només a unes quantes àrees, però per
simplicitat i generalitat s'ha mantingut aquesta divisió simple. Cal assenyalar que el mòdul



inestable pot fer servir el mòdul estable, però si una funcionalitat del mòdul estable necessita
fer servir el mòdul inestable, aquesta funcionalitat ha de ser desplaçada al mòdul inestable.

(a) Avantatges respecte a l'arquitectura anterior:

 i. Millora [1.a]: Davant una evolució de la part inestable de la lògica, únicament cal
reiniciar  aquells  mòduls  que  depenen  d'aquesta  part.  Aquells  que  depenguin
exclusivament de la part estable no cal que perdin uptime.

(b) Desavantatges respecte a l'arquitectura anterior:

 i. Novament, hi ha un augment de la complexitat en el desenvolupament al haver de
diferenciar les parts estable/inestable.



2.4- Proposta tecnològica per la implementació de la nova arquitectura

De cara a provar l'arquitectura proposada en la implementació de l'escenari proposat a la següent
secció, es proposen les següents tecnologies principals per a les diferents capes identificades a la
nova arquitectura:

• Mòduls Web:

◦ Capa de presentació: AngularJS

◦ Capa de seguretat: SpringSecurity

◦ Capa de control: SpringMVC

• Mòduls de Serveis Web:

◦ Capa de seguretat: SpringSecurity

◦ Capa de control: SpringMVC

• Mòduls de lògica de negoci:

◦ Capa de persistència: SpringData, Hibernate 



2.5- Escenari d'implementació de l'arquitectura: L'aplicació GestReform

Donat  que  el  major  repte  d'aquest  treball  es  configurar  una  arquitectura  d'aplicació  complexa,
l'escenari d'implementació consistirà en una aplicació simple de gestió basada en formularis, com a
sistema d'informació (SI) per a una petita empresa de reformes de la llar.

En aquesta  empresa,  els  comercials  es  dedicaran  a  la  captació  i  introducció  de clients  al  SI,  i
pressupostos realitzats a aquests clients. Els gerents es dedicaran llavors a l'aprovació o denegació
d'aquests pressupostos, i a l'assignació dels manobres necessaris als pressupostos aprovats, a més de
donar d'alta i baixa als usuaris comercials en el SI.

De cara a provar les possibilitats evolutives de l'arquitectura, s'assumirà un escenari on l'aplicació es
troba dividida en tres mòduls:

• [PR] : Mòdul Principal

◦ Aplicació principal.

◦ Punt d'accés únic a l'aplicació, amb enllaç als diferents mòduls.

• [AU] : Mòdul d'Administració d'usuaris.

◦ Sub-aplicació dedicada a la gestió dels usuaris del sistema.

◦ Accessible únicament a usuaris de perfil Administrador.

• [GT] : Mòdul de Gestió del Treball

◦ Sub-aplicació dedicada a la gestió dels pressupostos i el seguiment de la realització dels 
treballs demanats pels clients.

◦ Accessible únicament a usuaris de perfils: Comercial, Gerent

Imatge 2.5-1: Diagrama de components de l'aplicació d'exemple



2.5.1- Anàlisi

2.5.1.1- Resum de casos

Imatge 2.5.1.1-1: Diagrama de components de l'aplicació d'exemple



2.5.1.2- Descripció dels casos

[PR#01] – Autenticació

ID PR#1

Nom Autenticació

Mòduls PR

Resum Accés dels usuaris al sistema

Actors Usuari

Casos d'ús 
relacionats

-

Pre-condició • Usuari prèviament no autenticat al sistema

Post-condició • L'Usuari es troba correctament autenticat al sistema

Procés # Acció Resposta

1 Usuari accedeix a la URL inicial de 
l'aplicació

Es mostra el formulari d'accés

2 Usuari introdueix nom d'usuari i clau d'accés El sistema confirma nom d'usuari i clau, i 
dona a l'Usuari accés a la pàgina inicial de 
l'aplicació, des d'on es pot accedir als 
diferents mòduls, en funció del perfil de 
l'usuari:

• [AU]:
◦ Perfils: Administrador

• [GT]:
◦ Perfils: Comercial, Gerent

Variants
ID PR#01.2.b

Nom Autenticació incorrecta

Resum

Post-condició • Usuari no autenticat

# Acció Resposta

1 Nom d'usuari / clau invàlids
El sistema notifica a l'Usuari, que continua 
al formulari d'accés.



[AU#01] – Llistat d'usuaris

ID AU#01

Nom Llistat d'usuaris

Mòduls AU

Resum Llistat dels usuaris del sistema per a la seva gestió per part de l'Administrador

Actors Administrador

Casos d'ús 
relacionats

-

Pre-condició • Usuari prèviament autenticat al sistema

Post-condició -

Procés # Acció Resposta

1 Administrador accedeix al mòdul [AU] La pantalla inicial del mòdul mostra ja el 
llistat d'usuaris del sistema.

Variants -



[AU#02] – Creació d'un nou usuari

ID AU#02

Nom Creació d'un nou usuari

Mòduls AU

Resum Alta d'un nou usuari al sistema

Actors Administrador

Casos d'ús 
relacionats

-

Pre-condició • Usuari prèviament autenticat al sistema (amb perfil Administrador)

Post-condició • Nou usuari creat

Procés # Acció Resposta

1 Administrador accedeix al 
mòdul AU

Es mostra la pantalla inicial del mòdul.
Una de les accions disponibles es la creació d'un nou 
usuari.

2 Administrador inicia l'acció 
"crear nou usuari".

Es mostra el formulari d'entrada de dades del nou usuari, 
on es demanen les següents dades:

• Nom d'usuari
• Dades personals (NIF, nom, cognoms)
• Dades de contacte(e-mail, telèfon)

3 Administrador introdueix les 
dades del nou usuari i prem el 
botó "desar".

El sistema valida les dades i crea el nou usuari.
Després torna a la pantalla inicial del mòdul.

Variants
ID AU#02.3.b

Nom Error en la creació del nou usuari

Resum No es pot crear l'usuari, al complir-se alguna de les següents condicions:
• Ja existeix un usuari amb aquest nom d'usuari (login)
• Errors a les dades del formulari
• Error del sistema al desar el nou usuari

Post-condició • Usuari no creat

# Acció Resposta

1 El sistema notifica a l'usuari dels errors que no 
permeten la creació, i es manté al formulari 
d'entrada de dades.



[GT#01] – Creació d'un nou client

ID GT#01

Nom Creació d'un nou client

Mòduls GT

Resum Un usuari Comercial dona d'alta un nou client al sistema, per presentar 
posteriorment pressupostos associats a aquest client.

Actors Comercial

Casos d'ús 
relacionats

-

Pre-condició • Usuari prèviament autenticat al sistema (amb perfil Comercial)

Post-condició •

Procés # Acció Resposta

1 El Comercial accedeix al mòdul 
GT.

Es mostra la pantalla inicial del mòdul.
Una de les accions disponibles és la creació d'un nou 
client.

2 El Comercial selecciona l'acció de
crear nou client.

El sistema mostra el formulari d'introducció de dades 
pel nou client.
Es demanen les dades:

• Dades personals (NIF, nom, cognoms)
• Dades de contacte (e-mail, telèfon, adreça)

3 El Comercial introdueix les dades 
del client, i prem el botó "desar".

El sistema valida les dades i crea el nou client.
Es torna a la pantalla inicial del mòdul.

Variants
ID GT#01.3.b

Nom Error en la creació del nou client

Resum No es pot crear el nou client, per algun dels següents motius:
• Ja existeix un client amb el mateix NIF
• Error a les dades introduïdes al formulari
• Error del sistema

Post-condició • Client no creat

# Acció Resposta

1 El sistema notifica a l'usuari dels errors que no 
permeten la creació, i es manté al formulari d'entrada 
de dades.



[GT#02] – Llistat de clients

ID GT#02

Nom Llistat de clients

Mòduls GT

Resum Llistat dels clients existents al sistema

Actors Comercial

Casos d'ús 
relacionats

• GT#01 (Creació)

Pre-condició • Usuari prèviament autenticat al sistema (amb perfil Comercial)

Post-condició -

Procés # Acció Resposta

1 L'usuari accedeix al mòdul GT. Es mostra la pantalla inicial del mòdul.
Existeix la opció "llistat de clients"

2 L'usuari executa l'acció "llistat de 
clients"

Es mostra el llistat de clients existents al sistema.

Variants -



[GT#03] – Creació d'un nou pressupost

ID GT#03

Nom Creació d'un nou pressupost

Mòduls GT

Resum El Comercial rep l'encàrrec d'un client, fa una valoració al respecte i l'introdueix
un nou pressupost al sistema, per que sigui revisat i validat pel Gerent.

Actors Comercial

Casos d'ús 
relacionats

• GT#06 (Cancel·lació)
• GT#07 (Denegació)
• GT#08 (Aprovació)
• GT#09 (Finalització)

Pre-condició • Usuari prèviament autenticat al sistema (amb perfil Comercial)

Post-condició • Nou pressupost creat

Procés # Acció Resposta

1 L'usuari accedeix al mòdul GT. Es mostra la pantalla inicial del mòdul.
Existeix l'opció "crear nou pressupost".

2 L'usuari inicia l'acció "crear nou 
pressupost".

El sistema mostra el formulari d'entrada de dades per 
a la creació del nou pressupost.
Es demanen les dades:

• Client
◦ Ha d'existir prèviament al sistema.

• Data d'inici
• Data de finalització (estimada)
• Descripció de la tasca
• Import (acordat amb el client)

3 L'usuari introdueix les dades i 
prem el botó "desar".

El sistema verifica les dades i crea el nou pressupost.

Variants
ID GT#03.3.b

Nom Error en la creació del nou pressupost

Resum No es pot crear el nou pressupost, per algun dels següents motius:
• Error a les dades introduïdes al formulari
• Error del sistema

Post-condició • Pressupost no creat

# Acció Resposta

1 El sistema notifica a l'usuari dels errors que no 
permeten la creació, i es manté al formulari d'entrada 
de dades.



[GT#04] – Llistat de pressupostos

ID GT#04

Nom Llistat de pressupostos

Mòduls GT

Resum Llistat dels pressupostos existents al sistema, en qualsevol estat (finalitzats, en 
procés, etc.)

Actors Gerent, Comercial

Casos d'ús 
relacionats

• GT#03 (Creació)

Pre-condició • Usuari prèviament autenticat al sistema (amb perfil Gerent o Comercial)

Post-condició -

Procés # Acció Resposta

1 L'usuari accedeix al mòdul GT. Es mostra la pantalla inicial del mòdul.
Existeix l'opció "llistar pressupostos"

2 L'usuari inicia l'acció "llistar 
pressupostos".

El sistema mostra un llistat dels pressupostos 
existents al sistema, en qualsevol estat.

Variants -



[GT#05] – Edició d'un pressupost

ID GT#05

Nom Edició d'un pressupost

Mòduls GT

Resum Visualització de les dades d'un pressupost

Actors Gerent, Comercial

Casos d'ús 
relacionats

• GT#10 (Modificació)
• GT#07 (Denegació)
• GT#08 (Aprovació)
• GT#06 (Cancel·lació)
• GT#13 (Associació manobres)
• GT#11 (Reenviament)

Pre-condició • Usuari prèviament autenticat al sistema (amb perfil Gerent o Comercial)

Post-condició • (Dependent de l'acció posterior realitzada)

Procés # Acció Resposta

1 L'usuari accedeix al mòdul GT. Es mostra la pantalla inicial del mòdul.
Existeix l'opció "llistat de pressupostos".

2 L'usuari inicia l'acció "llistat de 
pressupostos".

El sistema mostra el llistat de pressupostos existents 
al sistema.
Per aquells pressupostos encara no finalitzats, 
existeix l'opció "editar pressupost".

3 L'usuari inicia l'acció "editar 
pressupost", sobre un dels 
pressupostos del llistat.

Es mostra el formulari d'edició del pressupost.
En funció de l'estat del pressupost i del perfil de 
l'usuari, es mostren les següents opcions:

• FINALITZAT / CANCEL·LAT:
◦ Cap acció disponible.

• PENDENT: 
◦ (*) Desar [GT#10]
◦ (Gerent) Denegar [GT#07]
◦ (Gerent) Aprovar [GT#08]
◦ (Comercial) Cancel·lar [GT#06]

• EN PROCÉS:
◦ (*) Desar [GT#10]
◦ (Gerent) Associar manobres [GT#13]

• DENEGAT:
◦ (*) Desar [GT#10]
◦ (Comercial) Reenviar [GT#11]

4 Punts d'extensió:
• Aprovació: [GT#08]
• Cancel·lació: [GT#06]
• Denegació: [GT#07]
• Finalització: [GT#09]
• Modificació: [GT#10]
• Reenviament: [GT#11]
• Associació Manobres: 

[GT#14]



Variants -



[GT#06] – Cancel·lació d'un pressupost

ID GT#06

Nom Cancel·lació d'un pressupost

Mòduls GT

Resum El Comercial, al no haver-hi acord entre allò que demana el client i allò que el 
Gerent està disposat a acceptar, cancel·la el pressupost, quedant com a 
abandonat.

Actors Comercial

Casos d'ús 
relacionats

• GT#03 (Creació)
• GT#05 (Edició)
• GT#07 (Denegació)

Pre-condició • Usuari prèviament autenticat al sistema (amb perfil Comercial)
• Actualment editant un pressupost cancel·lable (GT#05).

◦ En estats: PENDENT o DENEGAT.

Post-condició • Pressupost cancel·lat.

Procés # Acció Resposta

1 L'usuari inicia l'acció “cancel·lar” El sistema canvia l'estat del pressupost a “cancel·lat”,
i torna al llistat de pressupostos.

Variants
ID GT#06.1.b

Nom Error en la cancel·lació del pressupost

Resum No es pot cancel·lar el pressupost al complir-se alguna de les següents 
condicions:

• El pressupost no es troba en un dels estats cancel·lables:
◦ PENDENT
◦ DENEGAT

• Error del sistema al cancel·lar el pressupost

Post-condició • Pressupost no cancel·lat.

# Acció Resposta

1 El sistema notifica a l'usuari dels errors que no 
permeten la cancel·lació, i es manté al formulari 
d'edició.



[GT#07] – Denegació d'un pressupost

ID GT#07

Nom Denegació d'un pressupost

Mòduls GT

Resum El Gerent, al revisar el pressupost sol·licitat pel Comercial en nom del client, no
l'accepta i el marca com a denegat per tal que el Comercial l'abandoni o 
renegocii amb el client.

Actors Gerent

Casos d'ús 
relacionats

• GT#03 (Creació)
• GT#05 (Edició)
• GT#11 (Reenviament)

Pre-condició • Usuari prèviament autenticat al sistema (amb perfil Gerent)
• Actualment editant un pressupost denegable (GT#05).

◦ En estat PENDENT

Post-condició • Pressupost denegat.

Procés # Acció Resposta

1 L'usuari inicia l'acció “denegar” El sistema canvia l'estat del pressupost a “denegat”, i 
torna al llistat de pressupostos.

Variants
ID GT#07.1.b

Nom Error en la denegació del pressupost

Resum No es pot cancel·lar el pressupost al complir-se alguna de les següents 
condicions:

• El pressupost no es troba en un dels estats denegables:
◦ PENDENT

• Error del sistema al denegar el pressupost

Post-condició • Pressupost no denegat

# Acció Resposta

1 El sistema notifica a l'usuari dels errors que no 
permeten la denegació, i es manté al formulari 
d'edició.



[GT#08] – Aprovació d'un pressupost

ID GT#08

Nom Aprovació d'un pressupost

Mòduls GT

Resum El Gerent, al revisar el pressupost sol·licitat pel Comercial en nom del client, 
l'accepta i el marca com a aprovat, iniciant-se així el procés d'execució de la 
tasca contractada pel client.

Actors Gerent

Casos d'ús 
relacionats

• GT#03 (Creació)
• GT#05 (Edició)
• GT#11 (Reenviament)

Pre-condició • Usuari prèviament autenticat al sistema (amb perfil Gerent)
• Actualment editant un pressupost aprovable (GT#05).

◦ En estat PENDENT

Post-condició • Pressupost aprovat (estat: EN PROCÉS).

Procés # Acció Resposta

1 L'usuari inicia l'acció “aprovar” El sistema canvia l'estat del pressupost a “EN 
PROCÉS”, i torna al llistat de pressupostos.

Variants
ID GT#08.1.b

Nom Error en la aprovació del pressupost

Resum No es pot cancel·lar el pressupost al complir-se alguna de les següents 
condicions:

• El pressupost no es troba en un dels estats aprovables:
◦ PENDENT

• Error del sistema al aprovar el pressupost

Post-condició • Pressupost no aprovat

# Acció Resposta

1 El sistema notifica a l'usuari dels errors que no 
permeten l'aprovació, i es manté al formulari d'edició.



[GT#09] – Finalització d'un pressupost

ID GT#09

Nom Finalització d'un pressupost

Mòduls GT

Resum Un cop els manobres han finalitzat el treball sol·licitat pel client al pressupost, 
el Gerent tanca el pressupost.

Actors Gerent

Casos d'ús 
relacionats

• GT#03 (Creació)
• GT#05 (Edició)
• GT#08 (Aprovació)

Pre-condició • Usuari prèviament autenticat al sistema (amb perfil Gerent)
• Actualment editant un pressupost finalitzable (GT#05).

◦ En estat “EN PROCÉS”

Post-condició • Pressupost finalitzat (estat: “FINALITZAT”).

Procés # Acció Resposta

1 L'usuari inicia l'acció “finalitzar” El sistema canvia l'estat del pressupost a 
“FINALITZAT”, i torna al llistat de pressupostos.

Variants
ID GT#09.1.b

Nom Error en la finalització del pressupost

Resum No es pot finalitzar el pressupost al complir-se alguna de les següents 
condicions:

• El pressupost no es troba en un dels estats finalitzables:
◦ EN PROCÉS

• Error del sistema al finalitzar el pressupost

Post-condició • Pressupost no finalitzat

# Acció Resposta

1 El sistema notifica a l'usuari dels errors que no 
permeten la finalització, i es manté al formulari 
d'edició.



[GT#10] – Modificació d'un pressupost

ID GT#10

Nom Modificació d'un pressupost

Mòduls GT

Resum Modificació de les dades d'un pressupost (encara no finalitzat)

Actors Gerent, Comercial

Casos d'ús 
relacionats

• GT#05 (Edició)

Pre-condició • Usuari prèviament autenticat al sistema (amb perfil Gerent o Comercial)
• Actualment editant el pressupost a modificar (GT#05)
• Pressupost en un estat modificable

◦ Qualsevol estat, exceptuant:
▪ FINALITZAT
▪ CANCEL·LAT

Post-condició
• Pressupost modificat.

Procés # Acció Resposta

1 (Actualment editant el pressupost)
L'usuari modifica les dades 
pertinents del pressupost, i prem 
el botó "desar".

El sistema modifica les dades del pressupost i torna al
llistat de pressupostos.

Variants
ID GT#10.1.b

Nom Error en la modificació del pressupost

Resum No es pot modificar el pressupost al complir-se alguna de les següents 
condicions:

• El pressupost es troba en un estat no editable, i no es pot modificar:
◦ FINALITZAT
◦ CANCEL·LAT

• Errors a les dades del formulari
• Error del sistema al modificar el pressupost

Post-condició • Pressupost no modificat

# Acció Resposta

1 El sistema notifica a l'usuari dels errors que no 
permeten la modificació, i es manté al formulari 
d'edició.



[GT#11] – Reenviament d'un pressupost

ID GT#11

Nom Reenviament d'un pressupost

Mòduls GT

Resum Després que el Gerent ha denegat un pressupost, el Comercial renegocia amb el 
client, modifica el pressupost i torna a sol·licitar la revisió per part del Gerent.

Actors Gerent

Casos d'ús 
relacionats

• GT#03 (Creació)
• GT#05 (Edició)
• GT#07 (Denegació)

Pre-condició • Usuari prèviament autenticat al sistema (amb perfil Gerent)
• Actualment editant un pressupost denegat (GT#05).

◦ En estat “DENEGAT”

Post-condició • Pressupost reenviat (estat: “PENDENT”).

Procés # Acció Resposta

1 L'usuari inicia l'acció “reenviar”. El sistema canvia l'estat del pressupost a 
“PENDENT”, i torna al llistat de pressupostos.

Variants
ID GT#11.1.b

Nom Error en el reenviament del pressupost

Resum No es pot reenviar el pressupost al complir-se alguna de les següents 
condicions:

• El pressupost no es troba en estat DENEGAT
• Error del sistema al reenviar el pressupost

Post-condició • Pressupost no reenviat

# Acció Resposta

1 El sistema notifica a l'usuari dels errors que no 
permeten el reenviament, i es manté al formulari 
d'edició.



[GT#12] – Llistat de manobres

ID GT#12

Nom Llistat de manobres

Mòduls GT

Resum Llistat dels manobres existents al sistema

Actors Gerent

Casos d'ús 
relacionats

• GT#13 (Creació)

Pre-condició • Usuari prèviament autenticat al sistema (amb perfil Gerent)

Post-condició -

Procés # Acció Resposta

1 L'usuari accedeix al mòdul GT. Es mostra la pantalla inicial del mòdul.
Existeix la opció "llistat de manobres"

2 L'usuari executa l'acció "llistat de 
manobres"

Es mostra el llistat de manobres existents al sistema.

Variants -



[GT#13] – Creació d'un nou manobre

ID GT#13

Nom Creació d'un nou manobre

Mòduls GT

Resum Un usuari Gerent dona d'alta un nou manobre al sistema, per poder assignar-li 
posteriorment l'execució dels treballs pressupostats pels comercials.

Actors Gerent

Casos d'ús 
relacionats

-

Pre-condició • Usuari prèviament autenticat al sistema (amb perfil Gerent)

Post-condició •

Procés # Acció Resposta

1 El Gerent accedeix al mòdul GT. Es mostra la pantalla inicial del mòdul.
Una de les accions disponibles és la creació d'un nou 
manobre.

2 El Gerent selecciona l'acció de 
crear nou manobre.

El sistema mostra el formulari d'introducció de dades 
pel nou manobre.
Es demanen les dades:

• Dades personals (NIF, nom, cognoms)
• Dades de contacte (e-mail, telèfon, adreça)

3 El Gerent introdueix les dades del 
client, i prem el botó "desar".

El sistema valida les dades i crea el nou manobre.
Es torna a la pantalla inicial del mòdul.

Variants
ID GT#13.3.b

Nom Error en la creació del nou manobre

Resum No es pot crear el nou manobre, per algun dels següents motius:
• Ja existeix un manobre amb el mateix NIF
• Error a les dades introduïdes al formulari
• Error del sistema

Post-condició • Manobre no creat

# Acció Resposta

1 El sistema notifica a l'usuari dels errors que no 
permeten la creació, i es manté al formulari d'entrada 
de dades.



[GT#14] – Associació de manobres a un pressupost

ID GT#14

Nom Associació de manobres a un pressupost

Mòduls GT

Resum El Gerent assigna un o més manobres al pressupost per a la realització de les 
tasques que hi son incloses.

Actors Gerent

Casos d'ús 
relacionats

• GT#13 (Creació)

Pre-condició • Usuari prèviament autenticat al sistema (amb perfil Gerent)
• Actualment editant el pressupost (GT#05)
• El pressupost es troba en estat “EN PROCÉS”.

Post-condició • El conjunt de manobres associat al pressupost ha sigut modificat.

Procés # Acció Resposta

1 L'usuari inicia l'acció “associació 
de manobres”

Es mostra el llistat de manobres actualment associats 
al pressupost.
Es mostra el llistat de tots els manobres existents al 
sistema.
La interfície permet:

• Eliminar manobres actualment associats.
• Associar manobres actualment no associats.

2 L'usuari modifica la llista de 
manobres associats al pressupost, i
prem el botó de desar els canvis.

El sistema desa els canvis de l'usuari, modificant el 
conjunt de manobres associats al pressupost.

Variants
ID GT#14.2.b

Nom Error en la modificació del conjunt de manobres assignats.

Resum No es pot modificar el conjunt de manobres associats:
• Error a les dades introduïdes
• Error del sistema

Post-condició • Conjunt de manobres assignats no modificats.

# Acció Resposta

1 El sistema notifica a l'usuari dels errors que no 
permeten la modificació del conjunt de manobres 
assignats, i es manté al formulari d'entrada de dades.



Estats d'un pressupost

Imatge 2.5.1.2-1: Diagrama d'estats d'un pressupost



2.5.2- Disseny

2.5.2.1- Arquitectura del sistema i de l'aplicació 

2.5.2.1.1- Arquitectura del sistema

L'arquitectura general és la d'una aplicació web JavaEE habitual de tres capes, amb l'excepció de 
que la capa de presentació es troba implementada completament en JavaScript, en comptes de les 
tecnologies Java habituals de presentació renderitzada al servidor (JSP, Java Server Faces, ...), cosa
que implica que la capa de negoci hagi d'ésser exposada en forma de serveis web REST, que 
constitueix una capa addicional (capa de servei).  

Tot i que els mòduls web (que componen la capa de presentació) no requereixen de tecnologia Java,
s'empaqueten en forma de WAR (mòdul JavaEE de components web) per facilitar la seva utilització 
en temps de desenvolupament sota un únic servidor JavaEE, com es mostra al diagrama següent:

Imatge 2.5.2.1.1-1: Arquitectura del sistema (Producció)

Imatge 2.5.2.1.1-2: Arquitectura del sistema (Desenvolupament)



2.5.2.1.2- Arquitectura de l'aplicació

2.5.2.1.2.1- Model de capes

Generalitats

El framework Spring té una presència important a les capes de negoci i persistència, en especial el 
seu mòdul principal (SpringCore) que és l'articulador principal de l'aplicació, encarregat de la 
integració dels diferents components entre si.

Persistència

Detalls:

• JPA: Java Persistence API

◦ API amb interfícies estàndard de JavaEE per a la implementació de la capa de 
persistència. Requereix d'un proveïdor que implementi aquestes interfícies, en aquest 
cas Hibernate.

• MySQL Connector/J: 

◦ Driver JDBC necessari per l'accés a bases de dades MySQL.

• SpringData JPA: 

◦ Mòdul del Spring Framework per l'autogeneració de classes de gestió de la persistència 
d'entitats Java.

Negoci

Aquesta capa proveeix una API intern d'operacions de negoci que són independents del mecanisme 
d'accés a aquesta. Tals operacions podrien ser exposades en multitud de transports, com REST, 
SOAP, RMI, etc. 

SpringData JPA
JPA Hibernate

JDBC
Java

Connector/J
Spring Framework

Presentació
Servei
Negoci

Persistència

JavaEE Spring Framework
Java



Servei

Aquesta capa exposa una sèrie de serveis web REST que seran consumits per la capa de presentació,
fins i tot per a autenticar-se en l'aplicació. 

Els serveis web adapten, mapejen i combinen les operacions de la API interna de negoci per tal 
d'exposar-les mitjançant el mecanisme de transport triat, de forma que la  API REST sigui coherent i
òptima pel seu ús.   

Aquesta capa es troba desplegada al component gestreform-wsapi com a mòdul web JavaEE, i 
es el mòdul central de la part servidora de l'aplicació. Aquest mòdul, al ser desplegat pel servidor, és
el que inicia l'aplicació, instanciant els objectes de les capes de servei, negoci i persistència i 
integrant-los entre si mitjançant el Spring Framework.

Detalls:

• Spring MVC: 

◦ Aquest mòdul del Spring Framework s'encarrega d'exposar els serveis web a les URL 
corresponents, i de gestionar les transformacions de dades d'entrada i sortida.

• Spring Security:

◦ Aquest altre mòdul és l'encarregat de la gestió de l'autenticació i autorització dels 
usuaris de l'aplicació a l'hora d'executar les diferents operacions de negoci.

◦ Si el API intern de negoci hagués d'ésser consumit per més d'un mecanisme de 
transport s'hauria constituït una capa de seguretat independent, de cara a independitzar 
la seguretat de la capa de servei. Com no és el cas, s'ha delegat la gestió de la seguretat 
en la capa de servei, tal i com és habitual en aquest tipus d'aplicacions amb serveis web
REST.

◦ Així doncs, la seguretat en l'aplicació s'implementa verificant per a cada petició HTTP 
de servei rebuda pel servidor quin és l'usuari autor de la petició, quins privilegis té 
aquest usuari i la compatibilitat de privilegis amb els mínims requerits pel servei 
accedit. Això s'aconsegueix associant privilegis requerits a les URL on s'exposen els 
serveis web.

Presentació

Detalls:

• RequireJS:

◦ Aquesta llibreria ens dona suport per a la definició de mòduls en JavaScript, amb:

1. Agrupació per namespaces deslligats de la ubicació física (URL's) dels 
mòduls.

Spring MVC (REST) Spring Security
JavaEE Spring Framework

Java

RequireJS AngularJS
JavaScript CSS HTML5



2. Definició d'interdependències entre mòduls.

3. Càrrega ordenada dels mòduls garantint l'existència de les dependències 
exigides.

◦ AngularJS (v1.x) també ens permet la definició de mòduls i les interdependències (2), 
però li manquen les funcionalitats de namespaces (1) i càrrega ordenada (3).

▪ Per exemple, en cas de tenir mòduls separats en diferents arxius, ens hem d'assegurar
a cada document HTML que referenciem els arxius en l'ordre correcte de 
dependència dels diferents mòduls.

▪ En canvi, amb RequireJS definim els mòduls, les interdependències entre ells, i quin 
és el mòdul inicial que arrenca la càrrega al document HTML. D'aquesta manera 
evitem haver de mantenir l'ordre de càrrega dels mòduls en cada document.



2.5.2.1.2.2- Diagrama de components

Imatge 2.5.2.1.2.2-1: Diagrama de components



2.5.3- Implementació

2.5.3.1- Capa de Persistència

Diagrama de la base de dades

Imatge 2.5.3.1-1: Arquitectura del sistema (Desenvolupament)



Diagrama de classes del model d'entitats

Imatge 2.5.3.1-2: Diagrama de classes del model d'entitats



Diagrama de classes de la capa de persistència

Imatge 2.5.3.1-3: Diagrama de classes de la capa de persistència



2.5.3.2- Capa de Negoci

Diagrama de classes

Imatge 2.5.3.2-1: Diagrama de classes de la capa de negoci



2.5.3.3- Capa de Servei

Diagrama de classes

Imatge 2.5.3.3-1: Diagrama de classes de la capa de servei



2.5.3.4- Capa de Presentació

Diagrama de classes

Imatge 2.5.3.4-1: Diagrama de classes de la capa de presentació



2.5.3.5- Interfície gràfica i fluxos de l'aplicació

A continuació es mostren captures de pantalla dels fluxos principals de l'aplicacióPortada externa de
l'aplicació

Portada externa

Autenticació



Pantalla principal (Administradors)



Gestió d'Usuaris (Administradors)

Edició / Creació d'Usuaris (Administradors)



Pantalla principal (Gerents, Comercials)



Gestió de Clients (Gerents, Comercials)

Edició / Creació de Clients (Gerents, Comercials)



Administració de Pressupostos (Gerents, Comercials)

Edició / Creació de Pressupostos (Gerents, Comercials)



Administració de Manobres (Gerents, Comercials)

Edició / Creació de Manobres (Gerents, Comercials)





2.6- Conclusions

La meva  valoració  personal  dels  canvis  d'arquitectura  proposats  per  a  l'aplicació  original  són,
després de la implementació de l'escenari  d'exemple,  prou positives,  tot  i  que puc veure també
desavantatges i mancances del nou model.

Per una part, un canvi molt positiu en la meva opinió és el fet de poder programar en entorns web
aplicacions stateful, amb la possibilitat d'emmagatzemar i gestionar l'estat conversacional al client.
En  la  meva  experiència  professional,  una  part  important  de  la  complexitat  en  la  programació
d'aplicacions  web ha estat  sempre precisament  en el  manteniment d'aquest  estat  a la sessió del
servidor, i  una de les seves mancances en quant a experiència d'usuari ha sigut la necessitat de
regenerar  la  vista  en cada operació.  Tot i  que aquests  problemes s'han reduït  molt  gràcies a  la
possibilitat  de realitzar  invocacions asíncrones  al  servidor i  a  l'existència  d'especificacions  com
Java Server Faces (JSF) que permeten l'especificació de components GUI gestionats al servidor, la
nova fornada de  frameworks JavaScript  com  AngularJS o  React de suport per a la gestió de la
interfície d'usuari  al  terminal client permet tornar a implementar aplicacions  stateful de manera
similar  a les  aplicacions clàssiques  d'escriptori.  Això permet  per  una banda millorar  la  qualitat
d'aquestes interfícies i per l'altra descarregar de treball al servidor desplaçant part del procés als
terminals, cosa que alhora redunda en un millor rendiment d'aquest. En la meva apreciació inicial
personal de  AngularJS, però, tinc la sensació de que encara queda recorregut per a que aquests
frameworks  assoleixin la capacitat de componentització de la vista que tenen altres opcions a la
banda servidora.

Com a inconvenients d'aquest canvi, cal reconèixer els derivats d'una major dispersió tecnològica i
les seves conseqüències pel que fa a la dificultat en la construcció i el control de configuració de les
aplicacions. Mentre que amb una arquitectura Java end-to-end per a totes les capes podem gestionar
tot el  procés de construcció íntegrament  amb eines com  Maven per  gestionar el  versionat  i  les
dependències,  dissociar la  GUI cap a un altre llenguatge comporta haver integrar als  processos
altres eines per a tal fi, com poden ser NPM o Bower.

Un altre dels inconvenients de migrar les interfícies d'usuari a JavaScript és la manca de procés de
compilació prèvia, que tot i que és normalment un avantatge d'aquest llenguatge, en moltes ocasions
suposa a  Java un punt de control per a mesurar la consistència dels canvis realitzats en el procés
d'evolució  d'un programari. Aquest fet fa gairebé imprescindible comptar amb una  suite  de tests
unitaris consistent per al codi de la interfície gràfica, on afortunadament aquests nous frameworks
JavaScript  acostumen a tenir un bon suport al respecte, amb eines com  Protractor en el cas de
AngularJS. Cal tenir també en compte que la interfície es pot trencar també per canvis en la part
servidora, i això és molt rellevant quan (com és sovint, degut a l'especialització) ambdues parts són
mantingudes per equips diferents.

Aquest últim punt, el major risc de descoordinació entre equips de desenvolupament derivat del
desacoblament de la interfície i de la dispersió tecnològica, és un punt també poc trivial que pot
comportar necessitat de revisió dels processos de treball. Últimament s'ha posat molt de moda el
paradigma dels microservices, on (a banda d'altres motivacions tecnològiques) s'afavoreix el fet de
descomposar les aplicacions en petits mòduls gestionats íntegrament pels equips desenvolupadors,
tant a nivell de desenvolupament com a testeig i explotació. Es podria dir que és el desplegament el
que condiciona l'estructura dels equips, i no l'especialització tecnològica.

Un altre dels inconvenients importants d'assumir aquest desacoblament i traslladar la interfície als
terminals és també el fet de la seguretat del codi, ja que a pesar de possibles ofuscacions al codi,
aquest  és  descarregable  a  través  d'un  navegador.  També,  passar  a  treballar  amb  serveis  REST
accessibles públicament pot comportar haver d'adaptar les dades transmeses als privilegis d'accés
dels usuaris, cosa que pot comportar haver d'interposar capes noves a l'arquitectura de l'aplicació. 



Deixant ja de banda l'aspecte de la interfície gràfica, vull recordar que una altra de les motivacions
originals d'aquest treball era la necessitat de poder modularitzar, versionar i evolucionar de forma
paral·lela les interfícies de servei, tant a nivell de la API de serveis web com de la interna de negoci.

En aquest sentit, cal destacar la conveniència dels serveis  REST per a la transmissió de dades pel
que fa a la flexibilitat evolutiva de les interfícies, en contrast amb tecnologies basades en proxies
compilats o auto generats, com JAXB o EJB. En la meva pràctica professional m'he topat moltes
vegades amb aquests problemes de necessitats de versionat, distribució i desplegament coordinat
amb  aquestes  tecnologies.  I,  alhora,  també  pot  resultar  un  dels  seus  grans  perills,  tal  i  com
comentava abans respecte a la manca de compilació de JavaScript. Per tant, aquest desacoblament
comporta  també  una  necessitat  d'una  major  capacitat  de  control  i  instrumentalització  del
desplegament.

Prosseguint amb el tema de la modularització, versionat i evolució de les API, no n'hi ha prou amb
poder-ho fer al nivell de  REST, ja que poder fer conviure diferents versions d'aquestes dependrà
també de poder fer el mateix amb el codi  Java que hi ha darrera d'aquest nivell,  les interfícies
internes de negoci. Fer això requerirà, de nou, una bona instrumentalització de la configuració de
l'aplicació per mantenir el control, i tenir la capacitat d'executar diferents versions del mateix codi
en un mateix node (precisament un dels objectius dels servidors d'aplicacions). 

En aquest últim aspecte, el mecanisme del classpath  i els formats actuals de packaging de mòduls
Java poden suposar importants limitacions. Suposadament, la pròxima versió 9 de  Java adreçarà
algunes  d'aquestes  mancances  millorant  la  definició  i  gestió  dels  mòduls  (el  conegut  projecte
Jigsaw). 

Per  altra  banda,  especialment  en  aplicacions  de  gran  tamany,  existeix  la  necessitat  de  poder
desplegar aquests mòduls en calent, sense requerir un reinici complet del servidor d'aplicacions,
quelcom que no solucionarà Jigsaw. Una de les tecnologies més interessants actualment en aquest
aspecte  és  OSGi,  que  permet  configurar  i  gestionar  un  ecosistema  de  mòduls  dinàmics  amb
interdependències  i  control  de  versions,  que  poden  ser  connectats  o  desconnectats  en  calent.
Aquesta tecnologia permetria aconseguir a nivell dels components interns de l'aplicació l'equivalent
de la modularització, versionat i evolució de les APIs REST.
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