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Introducció

L’objectiu d’aquest projecte es desenvolupar un sistema de venda de llibres
online. Suportat per una aplicació que ofereix una interfície web als usuaris
(Clients-Administrador) per atendre les seves peticions.

L’aplicació es centrarà en la interacció d'aquests usuaris (clients i
l'administrador) amb el sistema un cop validats/registrats. En concret ,
segons el tipus d’usuari que hi accedeix al sistema, aquest podrà realitzar
unes operacions o unes altres.

Els usuaris tenen uns rols assignats que els hi donaran accés a les diferents
funcionalitats de l’aplicació. Es contemplen únicament dos Rols , per tant
dos tipus d'usuaris diferents :

- Clients

- Administrador



Tecnologia 

La tecnologia seleccionada per la implementació del projecte està basada
en JAVA edició J2EE , per els següents motius:

- Proporciona un model complert per suportar arquitectures distribuïdes.

- Orientada molt especialment per a aplicacions sobre un entorn web.

- Presenta una arquitectura multicapa (cada capa està orientada a donar una
funcionalitat a l'aplicació):

+ Capa Client

+ Capa Web

+ Capa de Negoci

+ Capa d'Integració

- Permet API JDBC per tal de realitzar les connexions a BD relacionals.



Tecnologia II

Destacar que J2EE es basa en components (unitats bàsiques de programació com
(JavaBeans,EJBs,JSPs i Servlets), en contenidors (programari per gestionar els
components i donar accés als serveis del sistema) i en connectors.

Es farà servir el servidor d'aplicacions Apache TOMCAT, com contenidor web per
tal de gestionar els components (JavaBeans, Servlets i JSPs) i donar accés als serveis
del sistema.

Com complement extern a J2EE s'ha seguit la filosofia del patró de disseny MVC
(Model-Vista-Controlador) tipus 2. L'arquitectura MVC està formada per :

-Component Model: Conté lògica de negoci de l'aplicació, incloent l'accés a BD i la
seva manipulació. Representa la informació amb que treballa l'aplicació.

-Component Vista: Encarregat de generar les respostes que seran enviades al client.
Permet al client interactuar amb la lògica de negoci.

-Component Controlador: Responsable del control de flux i tractar la interacció amb el
client. És el 'cervell' de l'aplicació. Tradueix esdeveniments d'interfície de client en
crides al Model i la Vista.



Tecnologia III

En aquest sentit, s'ha fet servir el framework Struts Apache que proporciona un conjunt
d'utilitats amb l'objectiu de facilitar i optimitzar el desenvolupament d'aplicacions web
J2EE, seguint aquest patró MVC.



L' arquitectura de l'aplicació ComputerBooks es correspon amb el següent 
diagrama : 

Arquitectura de ComputerBooks

Fig 2. Arquitectura de capes
(*) Es farà servir JDBC per tal de realitzar les connexions amb la nostra BD relacional.



Arquitectura de ComputerBooks II



Arquitectura de ComputerBooks III

La aportació de Struts al desenvolupament de l'aplicació s'ha centrat bàsicament a la 
construcció del Controlador i la Vista, deixant total llibertat alhora de fer la programació 
del Model. 

+ S'ha implementat el Model mitjançant :
- Java estandar Classes que representaran la lògica del negoci. 

Recolzades per JavaBeans per facilitar el transport de dades entre les capes.

+ S'ha implementat la Vista mitjançant  
- ActionForm, JSPs i llibreries de tags (html,bean i logic).

+ S'ha implementat el Controlador mitjançant 
- Classes API de Struts ActionServlet,Action, ActionMapping i ActionForward.
Definides apropiadament al fitxer de configuració Struts-config.xml



Arquitectura de ComputerBooks IV



L’aplicació proporciona per una banda serveis de consulta i compra de 
llibres i per altra de gestió-manteniment d'aquest llibres , en funció del rol 
dels usuaris que hi accedeixen:

Client : usuari bàsic que fa servir els serveis de la botiga. Aquests serveis
que pot fer servir són:

-Registrar-se / Validar-se al sistema.

-Consultar llibres per algun criteri.(isbn, títol, editorial, categoria,
oferta, novetats)

-Demanar el seu historial de comandes realitzades.

-Afegir/Esborrar llibres cistella.

-Veure contingut cistella.

-Realitzar compra cistella.

Resum Funcional de ComputerBooks 



Administrador : es tracta d'un client concret, amb uns atributs específics 
(username i password), que porta a terme la gestió-manteniment de la BD de 
la botiga. Només hi ha un administrador. Les operacions que aquest pot 
realitzar són:

- Validar-se al sistema.

- Canviar preus llibres. (en funció del mercat)

- Modificar ofertes llibres.(modificar descompte corresponent a una
promoció)

- Alta/Baixa de llibres.

- Controlar stocks llibres. (Actualitzar quantitat provinent de nova
remesa)

- Actualitzar l'estat de comandes.(Pendent o Tancada)

Resum Funcional de ComputerBooks II



Tot i que l’aplicació és totalment funcional, ha quedat pendent la implementació del
Patró DAO ,per tal de realitzar la comunicació amb la nostre BD relacional, ocultant
la font de dades i la complexitat de l'ús de JDBC a la capa de presentació.

La connexió amb la BD s'ha configurat mitjançant l'ús de JDBC al descriptor de
desplegament web.xml. En una segona fase es podria millorar aquest punt mitjançant
la implementació d'un pool de connexions.

La resta d’objectius s’han finalitzat al 100%. M'hagués agradat aprofundir més en
tot el potencial de Struts com per exemple :

- utilització de validadors: per tal de simplificar procés de validació dades usuari 
mitjançant mecanisme automàtic de validació de tipus declaratiu.

- sobreescriure mètode processPreprocess() de classe Request Processor : per tal de no 
permetre l'accés directe a pàgines sense haver passat per altres o haver-se validat.

- utilització de plantilles/tiles : possibilita la reutilització de codi XHTML/JSP a 
la implementació de la Vista, simplificant desenvolupament de les pàgines. 

Resultats obtinguts



Personalment, considero profitosa l’experiència del projecte. Tècnicament, he
augmentat els meus coneixements en J2EE, he après l’ús del framework Struts i he
aprofundit en el coneixement de Java.

També considero molt important els coneixements sobre gestió de projectes que he
après, especialment, la importància de la planificació i el seguiment dels objectius.

Aquesta experiència espero en un futur poder posar-la en pràctica en al meu entorn
laboral.

Futures millores/implementacions a l'aplicació com per exemple un pool de
connexions, ús del patró DAO i de plantilles/tiles podrien fer que pogués ser utilitzada
en un entorn real.

Conclusions finals
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