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1 Descripció 
 

1.1 Abast del projecte 
 
Es tracta de desenvolupar una botiga de llibres online, a la que es podrà accedir des d’Internet i 
realitzar comandes de llibres. 
 
A més, es vol disposar d’un area privada per a la gestió de l’stock i comandes, tambè 
accessible des d’Internet. 
 

1.2 Funcionalitats 
 

1. Aplicació pública 
 
• Dades s’emmagatzemaran de cada llibre: 

o Títol 
o Descripció 
o Categoria 
o Pàgines 
o Autor 
o Editorial 
o Preu 
o Stock 

• Compra mitjançant “carret de la compra” 
• Es permetrà als usuaris guardar les seves dades i recollir-les prèvia autentificació. 

 
 

2. Aplicació privada 
 

• Només s’accedirà mitjançant autentificació prèvia, amb un usuari/password definit. 
• Les dades que es podran gestionar son: 

o Qualsevol dada dels llibres 
o Visualitzar les dades dels usuaris 
o Gestionar comandes 

 

2 Objectius 
 
Els objectius que m’agradaria assolir amb la realització d’aquest treball són de diversa natura. 
 
Per una banda es tracta d’aplicar els coneixements adquirits a les assignatures estudiades en 
l’àmbit de la programació en Java, la gestió de les BBDD i l’anàlisi i disseny d’aplicacions 
informàtiques. 
 
Per altra banda, “descobrir” J2EE en el sentit estricte de la paraula. Aquesta tecnologia, tot i 
que és àmpliament utilitzada en el món professional, no ha estat estudiada en cap assignatura. 
Realitzar el TFC basant-nos en aquesta tecnologia, suposa un atractiu suficient per a tenir la 
motivació necessària per a portar-lo a terme amb èxit. 
 
Per últim, poder afegir aquest coneixement al meu currículum per a millorar les meves aptituds 
professionals. 
 
 



3 Planificació del projecte 
 
Per a mostrar les diferents tasques del projecte, la següent captura de MS Project és el més 
elocuent: 
 
 
 
 

 
 
 
A la planificació es pot veure que els entregables són: 
 

• Anàlisi i disseny de l’aplicació: S’entregarà la documentació estàndard d’anàlisi i 
disseny estudiada a l’assignatura Enginyeria del programari. 

• Implementació: S’entregarà el codi font i executable(s) de l’aplicació juntament amb 
l’script de creació de la BBDD i una breu descripció de deployment. 

• Documentació: Es tracta de la documentació final del TFC que inclou aquestes línies 
amb tota la documentació generada. A més, s’inclourà una presentació en Power Point 
del projecte. 

 
 
Donat que només es disposa d’un recurs per a la realització de tot el projecte (un servidor), el 
camí crític és simple; comença amb la primera tasca i acaba amb la última. 
 
No s’ha pensat en cap tasca en paral·lel, encara que es podria fer si es desponguessin de més 
recursos. Per exemple, un podria encarregar-se de la BBDD i de la instal·lació de l’Application 
Server mentre que l’altre s’encarregaria de l’entorn de desenvolupament. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 Anàlisi 
 
Un cop identificades les funcionalitats que ens demanen, s’identificaran els casos d’ús, els 
diagrames d’estat més representatius, així com els diagrames estàtics i les pantalles principals. 
 

4.1 Casos d’ús 
 
Per a la definició dels casos d’ús cal identificar, en primer lloc, els actors que intervindran en el 
sistema.  
 
Tot seguit, es definiran tots els casos d’ús identificats. 
 

4.1.1 Actors 
 
Els actors que intervenen son dos; usuari i administrador, els quals són usuaris finals del 
sistema. 
 
Els papers de l’usuari són buscar, consultar i comprar.  Els de l’administrador són processar 
comandes, consultar usuaris, i modificar dades dels llibres.  
 
Hi hauran accions de l’usuari que també farà l’administrador, encara que des d’altra sistema. 



 

4.1.2 Diagrama de casos d’ús 
 
 
 

 



 

4.1.3 Descripció textual dels casos d’ús 
 
• Cas d’ús Autentificació (client) 

 
Resum de la funcionalitat: Autentifica l’usuari client 
Paper dins del treball de l’usuari: És un cas d’ús principal si es vol fer una compra 
Actors: Client 
Casos d’ús relacionats: Alta usuari 
Precondició: L’usuari no està autentificat. 
Postcondició: L’usuari està autentificat 
 
L’usuari introdueix el seu nom d’usuari i contrasenya i, si son correctes, es crea la sessió 
d’usuari. 
 
 

• Cas d’ús Alta usuari 
 
Resum de la funcionalitat: Dona d’alta un client al sistema. 
Paper dins del treball de l’usuari: És un cas d’ús que fa una vegada cada client que vol 
comprar a la botiga. 
Actors: Client 
Casos d’ús relacionats: Formalitzar Comanda, Llistar client 
Precondició: El client no està donat d’alta. 
Postcondició: El client està donat d’alta 
 
L’usuari introdueix les seves dades personals: Nom, cognoms, adreça completa, telèfon, 
direcció de correu electrònic i nom d’usuari i contrasenya desitjats. 
 
Alternatives de procés i excepcions: Si el nom d’usuari ja existeix, el sistema donarà 4 
alternatives en base a les dades proporcionades. 
 
 

• Cas d’ús Buscar llibre 
 
Resum de la funcionalitat: Busca un llibre a la base de dades del sistema. 
Paper dins del treball de l’usuari: És un cas d’ús principal dels clients. 
Actors: Client 
Casos d’ús relacionats: Inserir llibre 
Precondició: Cap 
Postcondició: Cap 
 
L’usuari introdueix els paràmetres de cerca: Autor, títol, gènere. 
 
 

• Cas d’ús Afegir carro 
 
Resum de la funcionalitat: Afegeix un llibre al “carro” de la compra. 
Paper dins del treball de l’usuari: És un cas d’ús principal dels clients. 
Actors: Client 
Casos d’ús relacionats: Formalitzar Comanda, Llistar comandes, Processar comanda 
Precondició: L’usuari està autentificat i s’ha realitzat una cerca. 
Postcondició: El llibre seleccionat s’afegeix al carro. 
 
El client tria un llibre de la llista per afegir al carro de la compra. 



 
 

• Cas d’ús Formalitzar comanda 
 
Resum de la funcionalitat: Es formalitza una comanda. 
Paper dins del treball de l’usuari: És un cas d’ús principal dels clients. 
Actors: Client 
Casos d’ús relacionats: Afegir carro, Llistar comandes, Processar comanda 
Precondició: L’usuari està autentificat i hi ha algún llibre al “carro”. 
Postcondició: Es crea una nova comanda. 
 
El client visualitza la comanda i el preu total desglossant preu, IVA i cost d’enviament. 
 
Alternatives de procés i excepcions: Si el “carro” està buit, es redirigirà l’usuari al cas d’ús 
Buscar llibre. 
 
 

• Cas d’ús Autentificació (administrador) 
 
Resum de la funcionalitat: Autentifica l’usuari administrador 
Paper dins del treball de l’usuari: És un cas d’ús principal de l’administrador. 
Actors: Administrador 
Casos d’ús relacionats: Cap 
Precondició: L’usuari no està autentificat. 
Postcondició: L’usuari està autentificat 
 
L’usuari introdueix el seu nom d’usuari i contrasenya i, si son correctes, es crea la sessió 
d’usuari administrador. 
 
 

• Cas d’ús Llistar comandes 
 
Resum de la funcionalitat: Es llisten les comandes pendents. 
Paper dins del treball de l’usuari: És un cas d’ús principal de l’administrador. 
Actors: Administrador 
Casos d’ús relacionats: Afegir carro 
Precondició: L’usuari està autentificat. 
Postcondició: Cap. 
 
Es mostraran les comandes pendents de processar al sistema, ordenades per data. 
 
 

• Cas d’ús Llistar client 
 
Resum de la funcionalitat: Es mostra un client. 
Paper dins del treball de l’usuari: És un cas d’ús principal de l’administrador. 
Actors: Administrador 
Casos d’ús relacionats: Alta usuari 
Precondició: L’usuari està autentificat i s’ha triat una comanda. 
Postcondició: Cap 
 
Es tria una comanda i s’obtenen les dades del client que ha realitzat la comanda triada. 
 
 

• Cas d’ús Processar comanda 
 
Resum de la funcionalitat: Es processa una comanda. 
Paper dins del treball de l’usuari: És un cas d’ús principal de l’administrador. 
Actors: Administrador 
Casos d’ús relacionats: Llistar comandes, Afegir carro 



Precondició: L’usuari està autentificat i s’ha triat una comanda. 
Postcondició: La comanda queda com processada. 
 
Es tria una comanda i s’actualitza a la base de dades com “processada”. A més s’enviarà un 
email al client informant-lo d’aquest fet. 
 
 

• Cas d’ús Inserir llibre 
 
Resum de la funcionalitat: S’insereix un llibre a la base de dades 
Paper dins del treball de l’usuari: És un cas d’ús principal de l’administrador. 
Actors: Administrador 
Casos d’ús relacionats: Buscar llibre, Modificar llibre, Esborrar llibre 
Precondició: L’usuari està autentificat 
Postcondició: S’afegeix el llibre a la base de dades. 
 
S’introdueixen les dades del llibre: Títol, descripció, imatge, categoria, pàgines, autor, editorial, 
preu, stock. 
 
 

• Resta de casos d’ús. 
 
La resta de casos d’ús (buscar, modificar i esborrar llibre), els ometem per la seva obvietat i, en 
el cas de buscar, perquè és igual que el corresponent al client. 
 
 

4.2 Diagrama de classes 

4.2.1 Identificació de les classes d’entitats 
 
Identificarem les classes d’entitats a partir dels casos d’ús identificats a l’apartat anterior. 
 

• Autentificació (client + administrador): Classes: Client, Administrador 
• Alta usuari. Classes: Client* 
• Buscar llibre. Classes: Llibre 
• Afegir carro. Classes: Llibre*, Client*, Carro? 
• Formalitzar comanda. Classes: Comanda, Llibre*, Client*, Carro* 
• Llistar comandes. Classes: Comanda* 
• Llistar client. Classes: Client* 
• Processar comanda. Classes: Client*,Comanda* 
• Inserir llibre. Classes: Llibre* 
• Modificar llibre. Classes: Llibre* 
• Esborrar llibre. Classes: Llibre* 

 
Les classes que s’han identificat són: Client, Administrador, Llibre, Carro, Comanda, encara 
que Carro la podem treure perquè la classe Comanda la pot substituir.    
 

4.2.2 Especificació dels atributs de les classes d’entitats 
 

• Classe Client: nom(string), cognoms(string), adreca(text), telefon(string), email(string), 
usuari(string), contrasenya(string) 

• Classe Administrador: usuari(string), contrasenya(string) 
• Classe Llibre: titol(string), descripcio(text), imatge(string), categoria(string), 

pagines(integer), autor(string), editorial(string), preu(integer), stock(integer). 
• Classe Comanda: llibres(Llibre[]), import_total(integer), data(Date), usuari(Client) 

 



La classe Client i Administrador podrien heretar d’una nova classe abstracta Usuari.  

4.2.3 Classes frontera, classes de control i operacions 
 
La classe frontera que podem diferenciar en aquest punt, és la classe Menu, la qual 
correspondrà a l’interfície gràfica de l’usuari. 
 
A més, es necessitarà una classe que gestioni les opcions d’aquest menú d’usuari que 
anomenarem gestorMenu. 
 
Més endavant, a la fase de disseny, quan es prenguin les decisions clau, potser s’afegiran 
noves classes ja que l’arquitectura que es triï ho pot requerir. 
 
Quant a les operacions, i degut a la simplicitat de les mateixes, obviarem els diagrames de 
col·laboració ja que no aportarien res. Aquestes, queden reflectides al diagrama de classes que 
es mostra tot seguit. 

 

4.2.4 Diagrama de classes 

 
 



 

4.3 Especificació formal dels casos d’ús 
 
L’operativa de la tenda online, tant des del punt de vista de l’usuari com de l’administrador, serà 
bastant semblant per a tots els casos d’ús. 
 
En aquest apartat mostrarem el diagrama de seqüències dels casos d’ús “Afegir carro” de 
l’usuari Client, i “Processar comanda” de l’usuari Administrador. Triem aquests perquè són els 
que més components impliquen i els que centren la funcionalitat més important de l’aplicatiu. 
 

- Diagrama de seqüències del cas d’ús “Afegir Carro” 
 
 

 
 



 
 

- Diagrama de seqüències del cas d’ús “Processsar comanda” 
 

 
 
 

 
 



  

5 Disseny 
 
Un cop hem fet l’anàlisi i sabem què ens demanen, passem a dissenyar la nostra aplicació. 
 
L’aplicació tindrà les següents caracterìstiques: 
 

• Basada en l’arquitectura J2EE 
• Arquitectura basada en els patrons MVC i en 3 capes (presentació, negoci i dades) 

 
Per a cada capa, definirem un patró i el framework corresponent en el que ens recolzarem, tot 
justificant les decisions preses.  
 

5.1 Disseny arquitectònic 
 
Els subsistemes dels que estarà formada l’aplicació els definim en funció de les capes de 
l’aplicació, és a dir Client, Presentació, Negoci i Dades. 
 
A la següent figura (obtinguda de la documentació de J2EE de Sun) podem veure les 
interrelacions entre les diferents capes. 
 

 
 
“Applet Container” i “Application Client Container” corresponen al Client, “Web Container” a la 
Presentació, “EJB Container” al Negoci i “Database” a les Dades. 
 
Podem veure les tecnologies que Java ofereix per a la comunicació entre capes i per a la 
implementació de les mateixes. Mes endavant, definirem què farà servir la nostra aplicació. 
 



5.1.1 Client 
 
El client serà el browser de l’usuari que faci servir l’aplicació. No es desenvoluparà cap tipus 
d’aplicació client ja que tant la distribució com les actualitzacions es fan complicades, i per a 
aquest tipus d’aplicació no aportaria cap avantatge. 
 
Tampoc permetrem a l’aplicació client que es comuniqui directament amb cap de les altres 
capes (encara que J2EE ho permeti) per a simplificar l’aplicació i no haver de desenvolupar cap 
applet, per tant, la comunicació del client amb la següent capa de l’aplicació (Presentació) serà 
mitjançant HTTP exclusivament. 
 
Les pantalles que veurà el client son les que s’han mostrat a l’apartat 1.4 
 

5.1.2 Presentació 
 
La capa de presentació és l’encarregada de generar tot l’interface d’usuari i permetre’l 
interactuar amb la resta del sistema. Per exemple, s’encarregarà de rebre la petició d’afegir un 
llibre al carro de la compra. 
 
Per al desenvolupament d’aquesta capa, farem servir el patró MVC-2 que ens facilita la 
separació de les capes i minimitza la comunicació entre components.  
 
El patró MVC-2 defineix tres capes: 
 

- Model: Controla tot el relatiu a l’estat de les dades de l’aplicació. En el nostre cas, les 
dades es refereixen a les NO-persistents ja que, de les persistents, s’encarregarà altre 
subsistema que veurem més endavant. 

- Vista: Controla la interfície gràfica de l’usuari. 
- Controlador: Rep les peticions de l’usuari i pren les decisions necessàries. En el nostre 

cas, serà un wrapper de la capa de Negoci encara que podrà decidir si cal o no passar 
la petició a aquesta capa o la pot resoldre ell mateix.  

 
La versió 2 del model no és una redefinició del patró, sinó una redefinició de la implementació 
d’aquest model en arquitectures J2EE.  Aquesta redefinició consisteix en separar la vista del 
controlador incorporant la figura del servlet que farà de controlador. 
 
En la següent figura es presenta aquesta arquitectura: 
 

 
 
 
Nosaltres farem servir la versió 2 del framework Struts (http://struts.apache.org/2.x/index.html) 
per a la implementació d’aquesta capa. 
 



Struts ofereix un grapat de funcionalitats que ens faran més senzill i fiable el desenvolupament 
de la nostra aplicació, tot garantint l’aplicació del patró MVC. 
 

5.1.3 Negoci 
 
La capa de negoci implementa tota la lògica de l’aplicació quan la capa anterior no sàpiga fer-
se càrrec de la petició de l’usuari. Això compren la comunicació amb la base de dades, la 
comprovació de la sessió d’usuari, etc... 
 
Per a la implementació d’aquesta capa, tornarem a basar-nos en un patró arquitectònic, en 
aquest cas anomenat Session Facade. 
 
Aquest patró ens aporta una interfície que “amagarà” la capa de negoci a la resta de capes, i 
les obligarà a fer servir les operacions que es defineixin en aquesta capa, i només aquestes. 
 
La nostra aplicació definirà, aleshores, diferents Session Facades per a cada subconjunt de 
casos d’ús, de forma que la capa de Presentació pugui comunicar-s’hi amb la de Negoci a 
través d’aquelles. La implementació d’aquest patró es farà mitjançant EJBs de sessió.  
 
La implementació dels EJBs dependrà de si l’operació requereix persistència (per exemple, una 
sessió autentificada); Stateful Session Beans o bé l’operació no ho requereix; Stateless 
Session Beans. A més, és interessant agrupar les operacions per similitud per a facilitar el 
manteniment de l’aplicació. 
 
Nosaltres agruparem les operacions en funció de que siguin del client o de l’administrador, i en 
funció de que el bean hagi de ser stateful (ClientSession) o stateless (AdminResource i 
ClientResource). 
 

 
   
Com es pot veure, aquestes interfaces substituiran als gestors que es van definir a la fase 
d’anàlisi ja que J2EE proporciona una manera més eficaç per a tractar el problema. 

5.1.4 Dades 
 
En aquest capa hem de definir les dades persistents i com les accedirem.  
 
El patró de disseny que farem servir serà DAO, que ens assegura una interfície única contra 
qualsevol motor de base de dades (MySQL, Oracle, SQL Server, etc...). 
 



A més, ens assegura que, si canviés el motor de base de dades, la nostra aplicació no es 
veuria afectada (sempre i quan l’esquema de la base de dades no canviï). 
 
La tecnologia que farem servir per a la implementació d’aquesta capa és Hibernate 
(http://www.hibernate.org). 
 
El disseny de la base de dades ve tot seguit, en el disseny de la persistència. 
 
 

5.2 Disseny de la persistència 
 

5.2.1 SGBD 
 
L’SGBD que hem decidit utilitzar és MySQL, donat que és un SGBD molt potent, relacional i, a 
més a més, gratuït. 
 
Es perfectament compatible amb totes les tecnologies que hem anat triant fins ara, i es pot 
instal·lar tant a sistemes Windows com Linux (distribucions diferents, és clar). 
 
 

5.2.2 Estructura de la base de dades 
 
Les classes d’entitat que hem deduït a la fase d’anàlisi, ens definiran com serà l’estructura de la 
base de dades. I el diagrama ER resultant de la transformació és aquest: 
 
 

 



 
El disseny lògic del diagrama anterior serà doncs: 
 
ADMINISTRADOR(nom_usuari, contrasenya) 
 
CLIENT(nom_usuari, contrasenya, nom, cognoms, adreca, email, telefon) 
 
COMANDA(id_comanda, data, import_total, usuari)  

on {usuari} referencia CLIENT 
 
LLIBRE(id_llibre, titol, descripcio, imatge, categoria, pagines, autor, editorial, preu, stock) 
 
ORDRES(id_comanda, id_llibre) 
 on {id_comanda} referencia COMANDA 
 i {id_llibre} referencia LLIBRE 
 
 

5.3 Interfície d’usuari 
 
La interfície d’usuari es desenvoluparà en HTML i aquest s’inclourà als JSPs que es creïn al 
servidor. Ens ajudarem, a més, dels tags que aporta Struts. 
 
 

5.4 Tecnologies emprades 
 

• Java 1.5 
• Eclipse 3.2 com a IDE per al desenvolupament 
• MySQL 5.0 
• JBoss Application Server 4.0.5 com a servidor d’aplicacions.  

 
 
 
 



 

6 Implementació 
 
En aquest apartat es mostrarà l’entorn on s’ha desenvolupat l’aplicació i es detallarà la 
implementació des del punt de vista de cada capa; vista, negoci i dades que, a la vegada, 
formen els diferents packages de l’aplicació. 

6.1 Entorn 
 
L’entorn de desenvolupament està format pels següents elements: 
 

• Windows XP Professional SP2 
• JBoss Application Server, versió 4.0.5.GA 
• MySQL 5.0 
• JRE 1.5.0_06 
• Eclipse 3.2 
• Internet explorer 7 i Firefox 2.0 
• Driver MySQL per a Java (mysql-connector-java-3.0.17-ga-bin.jar) 

 

6.2 Capa de presentació 
 

6.2.1 Accions 
 
Aquesta capa està formada per les següents classes: 
 

 
 
Totes aquestes classes donen la funcionalitat a les accions que pot fer l’usuari. De fet, cada 
classe (excepte Utils) correspon a una acció. 
 
Quant els fitxers AltaLlibre-validation.xml i AltaUsuari-validation.xml, serveixen per a fer les 
validacions pertinents als formularis de les accions corresponents (camps buits, camps amb un 
valor numèric determinat o camp de tipus e-mail). 



 
 

6.2.2 Interfície gràfica 
 
La interfície gràfica de l’usuari, està formada pels següents fitxers: 
 

 
 
Que corresponen als fitxers estàtics com són imatges i fulles d’estil, a més de les capçaleres i 
menús que s’inclouen a totes les pàgines. 
 
Els jsp’s de l’aplicació són els següents: 
 

 
 
Que són els que contenen tota la interfície gràfica que veurà l’usuari final. 
 

6.2.3 Configuració d’Struts 
 
Els primers arxius i aquests es relacionen mitjançant el fitxer struts.xml que, per a cada acció 
disponible, mostra un jsp o un altre en funció del resultat de l’acció.  
 
Donat que l’aplicació està formada per dos aplicacions (administració i tenda), això queda 
reflectit al fitxer mitjançant entrades del tipus package: 
 
<package name="client" extends="struts-default" namespace="/client"> 
 
Per a l’aplicació de botiga online, i 
 
<package name="administrador" extends="struts-default" namespace="/admin"> 
 
Per a l’aplicació d’administració. 
 
El namespace defineix la URL on es servirà cada acció configurada per a cada package. 
 
Per exemple, l’acció MenuClient que correspon a la pantalla d’autentificació es configura així 
dins el package “client”: 
 



 
<action name="MenuClient"> 
            <result>/tenda/menuClient.jsp</result> 
</action> 
 
Aquesta entrada fa que l’acció MenuClient enviï al navegador el fitxer menuClient.jsp si 
l’execució és correcta. 
 
En aquest cas, la forma de cridar aquesta acció seria: 
 
http://localhost:8080/tenda/client/MenuClient.action 
 
on tenda és el nom del WAR que s’ha desplegat a JBoss i client correspon al namespace del 
package que conté l’acció. 
 
Per a la implementació de la sessió dels usuaris, es fan servir els interceptors d’Struts, 
mitjançant la següent configuració (cas aplicació client): 
 
<interceptors> 
 <interceptor name="sessionCheck" class="vista.SessionInterceptorClient"/> 
 <interceptor-stack name="myStack"> 
  <interceptor-ref name="sessionCheck" /> 
  <interceptor-ref name="defaultStack" /> 
 </interceptor-stack>     
</interceptors>  
      
<default-interceptor-ref name="myStack" /> 
 
 
L’interceptor sessionCheck s’implementa a la classe SessionInterceptorClient (per al cas de 
l’aplicació client) on es controla que la sessió sigui vàlida mirant l’objecte HttpServletRequest. 
 
Com l’interceptor per defecte és myStack (que inclou l’interceptor per defecte d’Struts i el definit 
per nosaltres), tota acció serà precedida per una validació de sessió.  
 
Si aquesta validació no és satisfactòria, el resultat que es retornarà serà LOGIN, que correspon 
a l’acció MenuClient segons la definició global definida en aquestes línies: 
 
<global-results> 
 <result name="error">/tenda/error.jsp</result> 
 <result name="login" type="redirect-action">MenuClient</result> 
</global-results> 
 
El cas d’error es mostrarà quan es doni una excepció no controlada per l’aplicació, i es 
configura mitjançant aquestes línies: 
 
<global-exception-mappings> 
 <exception-mapping exception="java.lang.Exception" result="error"/> 
</global-exception-mappings> 
 



6.2.4 Pantalles inicials 
 
Les pantalles inicials de cada aplicació s’accedeixen mitjançant aquesta URL, pel cas de 
l’aplicació de botiga online: 
 
http://localhost:8080/tenda/client/MenuClient.action 
 
 

 
 



Pel site d’administració: 
 
http://localhost:8080/tenda/admin/MenuAdmin.action 
 

 
 

6.3 Capa de negoci 
 
La capa de negoci està formada per les classes següents: 
 

 
 
Aquestes classes formen els EJB de sessió que es descriuen a l’apartat de disseny. 
 
Per a la implementació de la Session Facade, cal crear 2 interfaces i una classe per Session 
Bean (les interfaces per a la comunicació client-servidor i la classe que implementa les regles 
de negoci propiament dites). 
 
 



A més, s’ha de crear un fitxer ejb-jar.xml dintre del directori META-INF que descriurà els EJB de 
Sessió i que permetrà el servidor d’aplicacions el correcte desplegament: 
 

 
 
 
Aquest fitxer descriu si el EJB és stateful o stateless així com el nom de les classes que 
integren cada Session Bean. 
 
Aquests beans s’accediran mitjançant JNDI. El fitxer ejb-jar.xml comunicarà al servidor 
d’aplicacions (JBoss en el nostre cas), que ha de publicar els Beans que es defineixen: 
AdminResource, ClientResource i ClientSession.  
 
Aquests objectes seran accessibles des de les qualsevol altre servidor o entorn d’execució amb 
l’ajut del paquet javax.naming de Java. Nosaltres accedim aquests objectes des de les classes 
del paquet vista. 
 
 

6.4 Capa de dades 
 
La capa de dades la implementa Hibernate i conté els següents fitxers: 
 

 
 
 
On els fitxers .java corresponen a les classes que implementen la capa de dades. Els arxius 
.hbm.xml corresponen als fitxers anomenats de mapping que defineixen les taules de la BBDD. 
 
Tots aquests fitxers s’auto generen mitjançant el plugin d’Hibernate per a Eclipse. Només cal 
partir del fitxer hibernate.cfg.xml següent: 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!DOCTYPE hibernate-configuration PUBLIC 
  "-//Hibernate/Hibernate Configuration DTD 3.0//EN" 
  "http://hibernate.sourceforge.net/hibernate-configuration-3.0.dtd"> 
<hibernate-configuration> 
    <session-factory> 
        <property 
name="hibernate.connection.driver_class">org.gjt.mm.mysql.Driver</property> 
        <property name="hibernate.connection.password">molina</property> 
        <property 
name="hibernate.connection.url">jdbc:mysql://localhost/llibreria</property> 
        <property name="hibernate.connection.username">root</property> 
        <property name="hibernate.dialect">org.hibernate.dialect.MySQLDialect</property> 
        <property name="current_session_context_class">thread</property> 
   <mapping resource="dades/Administrador.hbm.xml"/>                      
  <mapping resource="dades/Client.hbm.xml"/> 
  <mapping resource="dades/Llibre.hbm.xml"/> 



        <mapping resource="dades/Comanda.hbm.xml"/> 
    </session-factory> 
</hibernate-configuration> 
 
I seleccionar com a exporters el “Domain code (.java)” i “Hibernate XML mappings (.hml.xml)” a 
l’assistent anomenat Hibernate Code Generation que es mostra tot seguit: 
 
 

 
 
 
 
A partir d’aquí, ja podem fer servir les classes que es generen per accedir a la BBDD. 
 
 
 

6.5 Empaquetatge 
 
Hem creat un fitxer Ant per a fer l’empaquetatge i desplegament de l’aplicació.  
 
Aquest fitxer, packaging-build.xml, és responsable de crear els arxius tenda.war (aplicació 
WEB) i ejbTenda.jar (classes de negoci i dades) i de copiar-los al directori de hot-deployment 
de JBoss. 
 
Aquest directori s’especifica a la propietat següent del fitxer esmentat: 
 
<property name="deploy" location="C:\Archivos de programa\jboss-4.0.5.GA\server\default\deploy"/> 
 
 
 
 
 



 

7 Conclusions i valoracions 
 

7.1 Millores 
 
Donat el temps limitat per a l’execució d’aquest treball, hi ha diverses millores que m’agradaria 
apuntar: 
 

- Cal un joc de proves per a les diferents capes de l’aplicació. Les solucions per a la 
implementació d’aquests jocs de proves passen, totes, per JUnit. Encara que tant 
Struts com la resta de tecnologies disposen de llibreries de suport a JUnit que hagués 
pogut utilitzar. 

- Cal un tractament més exhaustiu de les excepcions que es puguin donar tant a la base 
de dades com a la resta d’aplicacions amb missatges més “user-friendly”.  

- M’hagués agradat introduir la tecnologia AJAX a la capa de presentació, però no he 
disposat del temps necessari. 

- La capa de dades es podria haver separat més de la del negoci si s’implementés una 
capa de DAO que encapsulés Hibernate. D’aquesta manera, un canvi de tecnologia 
d’accés a dades no impactaria a la resta de l’aplicació. 

- La configuració de la BBDD (usuari, contrasenya i servidor) es troba al fitxer 
hibernate.cfg.xml dintre de ejbTenda.jar. Això fa que qualsevol canvi a d’aquells 
paràmetres obligarà a redeployar i re-empaquetar l’aplicació. La sol·lució passaria per 
aprofitar la integració de JBoss amb Hibernate mitjançant un DataSource configurat a 
JBoss i accessible per JNDI. 

 

7.2 Conclusions 
 
El treball realitzat supera les expectatives que jo mateix tenia a priori sobre el que m’aportaria 
l’àrea triada. 
 
De fet, s’ha obert un nou mon amb moltes possibilitats que desconeixia i que, aquest treball, ha 
permès que ho descobrís.  
 
Per tant, J2EE es converteix en una possibilitat més de les múltiples que existeixen per a la 
implementació de futures solucions informàtiques que hagi de realitzar en la meva professió. 
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