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Introducció 
 
El Treball Fi de Carrera (TFC) engloba l’anàlisi, el disseny i la implementació d’una 
aplicació web utilitzant la tecnologia Java y l’arquitectura J2EE. Com a primera tasca 
s’afegeix una planificació prèvia i també una memòria i presentació finals. El Treball 
consisteix en el desenvolupament de Globalteca, una aplicació que permet portar a terme 
la gestió de col·leccions a nivell personal com ara pel·lícules, llibres i música, i obert a altres 
usuaris que vulguin accedir-hi. L’objectiu és tenir tota la informació de les diferents 
col·leccions centralitzada. 
 
Per tal de dotar l’aplicació d’un caire més útil s’ha dissenyat de manera que pugui fer-ne ús 
diferents tipus d’usuaris, registrats o visitants. La diferència entre un i l’altre es deu al fet 
que els primers tenen la capacitat de valorar els elements de col·lecció, demanar-ne en 
préstec o recomanar-ne un com a proposta d’adquisició per part del propietari de la 
col·lecció, i els segon tipus d’usuari tan sols pot visualitzar les diferents col·leccions. 
 
Aquest 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 la tecnologia J2EE, fent ús de Java Sever Pages (JSP), que 
permeten separar la part dinàmica de les pàgines web de l’HTML estàtic, facilitant el 
desenvolupament i el posterior manteniment. 
 
Hi ha tres rols diferents: l’administrador, l’usuari registrat i el visitant. L’administrador és qui 
s’encarrega de les tasques de gestió de les col·leccions així com de controlar els préstecs 
sol·licitats o concedits. L’usuari té la mateixa capacitat que el visitant respecte a la 
visualització de les diferents col·leccions, amb l’afegit que pot valorar un element de 
col·lecció, pot demanar préstecs i pot fer recomanacions. El menú i les pantalles de 
l’aplicació varien en funció de l’usuari amb el qual entrem. 
 

Descripció del projecte 
 
Inicialment es va pensar en fer la aplicació típica per a la gestió d’un vídeoclub a nivell 
personal, és a dir, disposar d’un magatzem de dades on quedessin emmagatzemades les 
pel·lícules adquirides al llarg del temps (Filmoteca). L’objectiu principal era fer una web 
simple que actués com a interfície entre l’usuari i la base de dades per a poder oferir un 
llistat de les pel·lícules disponibles, així com donar d’alta de noves, esborrar-ne i modificar-
ne el contingut. 
 
El següent pas va ser pensar en una gestió més àmplia que fos extensible, no només a la 
gestió de pel·lícules, sinó a una gestió enfocada també a col·leccions de llibres (Biblioteca) i 
de música (Discoteca), d’aquí sorgeix el nom de Globalteca. Això permetria tenir un 
inventari actualitzat en tot moment de totes les col·leccions personals. 
 
A part de visualitzar un simple llistat de les col·leccions adquirides, la idea avarca també la 
possibilitat de permetre a visitants i usuaris registrats la visualització de totes les 
col·leccions disponibles. Pel que fa als visitants se’ls permetria només la visualització dels 
elements de les col·leccions desitjades sense cap possibilitat d’interacció. Pel que fa als 
usuaris registrats se’ls permetria interactuar amb el contingut, com ara demanar préstecs, 
valorar un element o recomanar l’adquisició d’un nou element en una col·lecció. 
 
Quan parlem de col·lecció ens referim en termes globals a la col·lecció de pel·lícules, a la 
col·lecció de llibres o a la col·lecció de música. I quan parlem d’elements de col·lecció ens 
referim també en termes globals a qualsevol element (pel·lícula, llibre o CD) d’una de les 
col·leccions disponibles. 
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Descripció dels requeriments 
 
L’objectiu perseguit en el projecte és tan sols el de portar una gestió simple de les 
col·leccions esmentades a l’apartat anterior. No es preveu incorporar informació irrellevant, 
com ara imatges de portades de pel·lícules o portades de CDs. Això últim es pot proposar 
per a futures ampliacions. 
 

Rols 
 
Es pretén tenir tres tipus d’usuari: Administrador, Usuari i Visitant, amb les restriccions 
pertinents per aquests dos últims. A continuació passem a descriure les possibilitats de 
cada rol. 
 

Administrador 
 
Aquest tipus d’usuari serà qui tindrà tots els privilegis per a gestionar tots els continguts del 
lloc web. Com a precondició es requereix la creació d’aquest tipus d’usuari, ja que es fa 
evident que com a mínim n’hi ha d’haver un, i que aquest a més a més tingui tots els 
privilegis per fer i desfer. No es pot concebre fer ús de l’aplicació sense un administrador 
que controli el seu contingut. 
 
A continuació llistem les gestions permeses per l’administrador: 
 

• Gestió d'usuaris: podrà donar d’alta usuaris, modificar-los o eliminar-los. No es 
permetrà que un usuari normal es pugui registrar ell mateix. La raó és perquè està 
pensat permetre l’accés només a usuaris coneguts (per exemple, família o amics), 
ja que és lògic pensar que els préstecs només els poden demanar usuaris 
coneguts a qui se’ls pot arribar a reclamar el retorn del préstec en persona. També 
es permet crear altres administradors, si es vol. 

 
• Gestió de persones: gestió de directors i actors de pel·lícules, escriptors de llibres 

i intèrprets de música. 
 

• Gestió d’elements de col·lecció: podrà donar d’alta elements d’una col·lecció 
(pel·lícules/llibres/música), així com modificar-los i eliminar-los. 

 
• Gestió de préstecs: es mostrarà una llista de peticions de préstecs amb els 

usuaris que els han demanat. L’administrador podrà concedir o denegar els 
préstecs. Si el concedeix, l’element passarà a formar part de la llista d’elements en 
préstec. 

 
• Gestió de recomanacions: informació d’elements de col·lecció els quals han estat 

recomanats pels usuaris registrats. La decisió de la seva adquisició queda en mans 
del propietari de la col·lecció. 

 

Usuari 
 
Aquest tipus d’usuari ha d’estar registrat prèviament per l’administrador de manera que 
pugui tenir permís per a gestionar el següent: 
 

• Peticions de préstecs: tindrà la capacitat de demanar en préstec un element de 
col·lecció sempre que aquest no estigui ja demanat o ja hagi estat cedit en préstec. 
Aquest element s’afagirà a la llista de solicituds de préstecs perquè l’administrador 
concedeixi o denegui el préstec demanat. 
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• Recomanacions: podrà deixar constància de la importància d’adquirir un element 

de col·lecció de manera que l’administrador tingui en compte la recomanació i, si 
escau, adquirir l’element a nivell particular i posar-lo a disposició dels usuaris. 

 
• Valoracions: es permetrà a l’usuari introduir una valoració d’un element de 

col·lecció d’entre cinc valors a escollir: 
 

1. Molt dolenta 
2. Dolenta 
3. Normal 
4. Bona 
5. Molt bona 

 
Encara que sigui l’administrador qui dóna d’alta els usuaris, aquests poden canviar la seva 
clau d’entrada un cop tinguin accés. L’administrador n’hi donarà una, però cal que l’usuari 
la tracti com a clau temporal i la canviï tan aviat entri a l’aplicació. En cas que no es recordi 
la clau, l’administrador sempre la podrà restablir-la i notificar la nova clau a l’usuari. 

Visitant 
 
Un Visitant pot ser qualsevol usuari, estigui o no estigui registrat en el sistema, és a dir, es 
pot visitar el lloc web sense haver d’estar registrat com a usuari. En poques paraules, es 
podrà saltar la pantalla d’autenticació. Per descomptat, no tindrà permís d’interactuar amb 
els continguts del lloc web. Els permisos que pot tenir aquest tipus d’usuari són els 
següents: 
 

• Llistats d’elements de col·lecció: es permet a qualsevol visitant no registrat com 
a usuari poder visualitzar la llista d’elements de les diferents col·leccions. 

 

Objectius 
 
Aquest treball té com a objectiu principal transformar els requeriments inicials en una 
aplicació web fent servir l’arquitectura JavaEE aplicant el model MVC (Model-View-
Controller) basat en tres capes: 
 

• Capa de presentació (View) 
• Capa de negoci (Controller) 
• Capa de persistència (Model) 

 
Es persegueix elaborar un disseny de l’aplicació en aquestes tres capes, implementant 
cadascuna aquells aspectes de la funcionalitat de l’aplicació que li són propis, i utilitzant els 
patrons de disseny més adequats. 
 
Per assolir el treball utilitzarem eines i estàndards que ens permetrà portar a terme les 
tasques a realitzar. 
 
Per l’elaboració del treball farem ús dels estàndards JavaEE més coneguts: Struts, Spring, 
iBatis. 
 
Ens inclinarem per la utilització del servidor d’aplicacions estàndard Tomcat. 
 
Pel que fa el motor de Base de Dades (SGBD) utilitzarem l’estàndard MySQL. 
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De tots aquests estàndards esmentats, encara que alguns ja són coneguts per l’autor, es 
preveu estudiar i analitzar les últimes tendències, així com les diferents alternatives 
existents, com ara JBoss en lloc de Tomcat o Hibernate en lloc d’iBatis. 
 
Aquest treball servirà també per demostrar que les eines Open Source poden ser 
utilitzades per a desenvolupar aplicacions professionals. 
 
Caldrà treballar per establir un conjunt de rols i definir els mecanismes d’autenticació i 
autorització que donaran seguretat a l’aplicació. 
 

Temporització 
 
Definim una primera aproximació de les tasques que es preveu portar a terme durant el 
cicle del treball. 
 

Fita PAC 2 – Anàlisi i Disseny 
 

• Redactat de la PAC2 (a mida que avancem) 
• Estudi i proves dels frameworks 
• Anàlisi dels casos d'ús 
• Disseny de la interfície gràfica 
• Disseny del model de dades 
• Disseny de la lògica de negoci 
• Pla de proves 
• Instal·lació i configuració del programari 
• Preparació de l'estructura de desenvolupament 
• Revisió de les tasques 

 

Fita PAC 3 – Implementació 
 

• Redactat de la PAC3 (a mida que avancem) 
• Implementació del model de dades 
• Implementació funcionalitats administrador 
• Implementació funcionalitats usuari 
• Implementació funcionalitats visitant 
• Proves d’integració 
• Revisió 

 

Fita PAC 4 – Memòria i Presentació 
 

• Elaboració de la memòria 
• Revisió de la memòria 
• Elaboració de la presentació 
• Revisió de la presentació 
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Planificació 
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Estudi dels frameworks 
 
Abans de començar amb l’anàlisi i el disseny de l’aplicació farem una introducció explicant 
molt breument les eines i estàndards més populars, algunes de les quals acabaran formant 
part del nostre treball. 
 

JavaEE 
 
Java Platform Enterprise Edition o JavaEE (anteriorment conegut com a Java 2 Platform 
Enterprise Edition o J2EE fins a la versió 1.4), és una plataforma de programació per al 
desenvolupament de programari escrit en llenguatge Java amb una arquitectura de capes, 
basada en components de programari, tot plegat executant-se en un servidor d’aplicacions. 
 

Model-View-Controller (MVC) 
 
L'arquitectura Model–View–Controller (MVC) és un patró de disseny per al 
desenvolupament de programari que separa el model de dades, la interfície d’usuari i la 
lògica de control. L'arquitectura MVC es veu freqüentment en aplicacions web, on la vista 
(view) és una pàgina HTML i el codi que proveeix de dades dinàmiques a la pàgina; el 
model és la relació amb el Sistema de Gestió de Base de Dades (SGBD) i la lògica de 
negoci; finalment el controlador (controller) és el sistema responsable de rebre els 
esdeveniments d’entrada de la vista. 
 
 

 
 
Figura 1. Model MVC 
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El flux de control de l’arquitectura MVC és generalment de la manera següent: 
 

1. L'usuari interacciona amb la interfície d'usuari d'alguna manera (per exemple, 
prement un botó del ratolí). 

 
2. El controlador gestiona l'esdeveniment d'entrada que prové de la interfície d'usuari, 

sovint mitjançant un gestor registrat (handler) o una callback, i converteix 
l'esdeveniment en l’acció d'usuari apropiada, comprensible per al model. 

 
3. El controlador notifica al model l'acció de l'usuari, possiblement ocasionant un canvi 

d'estat del model. (Per exemple, el controlador actualitza el préstec d’un element 
de col·lecció.) 

 
4. Una vista consulta el model per generar una interfície d'usuari apropiada (per 

exemple, la vista que llista els préstecs). La vista obté les seves pròpies dades del 
model. En algunes implementacions, el controlador pot fer que la vista es generi 
per sí mateixa. En altres, la vista rep notificacions automàticament per part del 
model dels canvis d’estat que requereixen una actualització de la presentació. 

 
5. La interfície d'usuari espera altres interaccions d'usuari, la qual cosa reprèn el cicle 

de flux de control. 
 
L'objectiu principal de l’arquitectura MVC és reduir la complexitat en el disseny de 
l’arquitectura i augmentar la flexibilitat i manteniment del codi. 
 

Struts 
 
Struts és un framework Open Source per al desenvolupament d’aplicacions web sota 
l’arquitectura MVC en la plataforma JavaEE. Utilitza l’API Java Servlet obligant als 
desenvolupadors a adoptar una arquitectura model-vista-controlador (MVC). 
 
Struts proporciona el controlador (un servlet conegut com ActionServlet) i facilita l'escriptura 
de plantilles per la vista o capa de presentació (normalment en JSP). 
 
Les peticions del client s’envien al controlador en forma d’accions (Actions) definides en el 
fitxer de configuració. Si el controlador rep una petició fa una crida a la classe Action 
corresponent que interacciona amb el codi del model que correspongui. A continuació es 
retorna un ActionForward indicant al controlador quina pàgina s’ha d’enviar al client. 
 

Spring 
 
Spring és un framework Open Source pel desenvolupament d’aplicacions per la plataforma 
Java. Spring és un complet framework que segueix l’arquitectura MVC que pot substituir 
Struts, però també facilita la integració entre diferents tecnologies Java, és a dir, pot ser 
utilitzat conjuntament amb Struts. 
 
El mòdul que pot ser-nos útil a l’hora de treballar el projecte és el contenidor conegut com a 
Inversion of Control (IoC). L’IoC és un mètode de programació en el qual el flux d’execució 
d’un programa s’inverteix respecte als mètodes de programació tradicionals, en els quals 
es criden directament als procediments. El flux habitual es dóna quan és el codi de l’usuari 
que invoca un procediment d’una biblioteca. La Inversió de Control succeeix quan és la 
pròpia biblioteca la que invoca el codi de l’usuari. 
 
Spring facilita la integració amb frameworks de persistència com Hibernate, iBatis o JDO, i 
disposa d’un gestor de pool de connexions per tal de gestionar la concurrència i les 
connexions a la aplicació. 
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Hibernate 
 
Hibernate és un dels frameworks Open Source més estesos i un dels més utilitzats. Permet 
fer un mapatge amb la Base de Dades mitjançant fitxers XML. Ofereix un llenguatge lleuger 
de consultes anomenat HQL (Hibernate Query Language) i facilita el problema de la 
persistència en Java. 
 
Hibernate es basa en el mapeig de classes Java en taules de la Base de Dades i el mapeig 
dels tipus de dades Java sobre els tipus de dades de la BD. Hibernate proporciona un 
llenguatge de consultes propi anomenat Hibernate Query Language (HQL). Hibernate 
genera les crides SQL i delega al desenvolupador la gestió manual del resultat de la 
consulta i la conversió a objectes. Gràcies a això una aplicació pot ser portable a la majoria 
de bases de dades SQL, amb una mínima càrrega addicional. El requeriment necessari 
perquè una aplicació basada en Hibernate pugui usar una base dades SQL és que existeixi 
el controlador (driver) encarregat de la traducció d'HQL al dialecte SQL del SGBD sobre el 
que s’ha d’executar l'aplicació. 
 
Hibernate proporciona persistència per a POJOs (Plain Old Java Objects). L'únic 
requeriment que es demana a una classe persistent és el d’oferir un constructor públic i 
sense arguments. 
 
Al fer servir un llenguatge de consultes propi (HQL) no requereix tenir un coneixement del 
llenguatge SQL per part del desenvolupador, fet que permet una dedicació més exhaustiva 
pel que fa la part del negoci. Contradictòriament, això requereix tenir uns certs 
coneixements sobre Hibernate, fet que provoca una corba d’aprenentatge una mica 
important. 
 

iBatis i MyBatis 
 
iBatis és un framework Open Source que s’ocupa de la capa de Persistència. iBatis se situa 
entre la lògica de negoci i la capa de Base de Dades. iBatis associa objectes del model 
(JavaBeans) amb sentències SQL o procediments emmagatzemats mitjançant fitxers 
descriptors XML, simplificant l’ús de la Base de Dades. 
 
Actualment, iBatis es coneix com MyBatis. A diferència d’Hibernate, iBatis no mapeja un 
model d’objectes amb un model relacional de Base de Dades, sinó que mapeja sentències 
específiques d’objectes específics. Això fa que iBatis sigui una eina molt senzilla, la 
característica més important d’iBatis és al seva simplicitat. 
 

iBatis vs Hibernate 
 
La major part de les diferències entre iBatis i Hibernate provenen del fet que iBatis basa el 
seu funcionament en el mapeig de sentències SQL que s’inclouen en fitxers XML. Això 
significa que, al contrari que Hibernate, iBatis requereix tenir coneixements del llenguatge 
SQL per part del desenvolupador. Per altra banda, permet l’optimització de les consultes, el 
seu ús és molt senzill i el seu aprenentatge és molt ràpid. Amb iBatis se sap sempre el que 
s’està executant a la base de dades. 
 

Tomcat vs JBoss 
 
Apache Tomcat és un contenidor de Servlets. Tomcat implementa les especificacions de 
servlet i de Java Server Pages (JSP) de Sun Microsystems, proporcionant un entorn per al 
codi Java a executar en cooperació amb un servidor web. Tomcat inclou el seu propi 
servidor HTTP, per això també se'l considera un servidor web independent, amb suport de 
Servlets i JSPs. Inclou el compilador Jasper, que compila JSPs convertint-los en Servlets. 
 
JBoss es un servidor d’aplicacions J2EE Open Source implementat en Java, això fa que 
pugui ser executat en qualsevol plataforma que suporti Java. 
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Hi ha molt poques diferències entre un i l’altre que faci desequilibrar la balança a l’hora 
d’escollir-ne un. Pel que fa les aplicacions, aquestes s’executen sense problemes sobre un 
i altre servidor. La facilitat d’instal·lació, però, ens decanta la selecció per Tomcat, ja que 
només cal desplegar un fitxer comprimit. 
 

Eclipse 
 
Eclipse serà l’entorn IDE que utilitzarem per a desenvolupar el projecte. Primerament, 
perquè és un entorn de programació prou conegut per l’autor, segon perquè és un IDE molt 
genèric i ampliable amb plugins, i tercer perquè ens estalviem una corba d’aprenentatge si 
haguéssim d’escollir un altre entorn, com ara NetBeans. 
 

Ant vs Maven 
 
Apache Ant és una eina usada en programació per a l’automatització de tasques 
mecàniques i repetitives, normalment durant la fase de compilació i construcció (build). És 
similar al make però és escrit en Java i està pensat per a usar-lo amb Java. 
 
Maven és una eina de programari per a la gestió i construcció de projectes Java. És similar 
en funcionalitat a l’Apache Ant, però té un model de configuració de construcció més 
simple, basat en un format XML. Maven utilitza un Project Object Model (POM) per a 
descriure el projecte a construir, les seves dependències d’altres mòduls i components 
externs, i l’ordre de construcció dels elements. 
 
Tot i la potència que ens ofereix Maven, de la mateixa manera que hem escollit l’Eclipse, 
l’Apache Ant no requereix cap mena d’instal·lació (perquè ja ve integrat amb l’Eclipse) i per 
les tasques senzilles que cal realitzar en el projecte ens quedem amb l’Apache Ant. 
 

Subversion vs CVS 
 
El Sistema de Control de Versions, CVS (Concurrent Versioning System) es tracta d'un 
sistema que manté un registre de tot el treball realitzat i els canvis en la implementació d'un 
projecte. Permet que diferents desenvolupadors (potencialment separats per grans 
distàncies) col·laborin junts. 
 
Subversion és un sistema de control de versions dissenyat específicament per reemplaçar 
el popular CVS, el qual té diverses deficiències. Una característica important de Subversion 
és que, a diferència de CVS, els fitxers versionats no tenen cadascun un número de revisió 
independent. En canvi, tot el repositori té un únic número de versió que identifica un estat 
comú de tots els fitxers del repositori en un cert punt del temps. 
 
Aquestes eines només són útils quan intervenen diferents desenvolupadors. En el nostre 
cas, no trauríem el rendiment merescut a cap de les dues eines, a excepció de portar un 
control de versions, per la qual cosa es descarta la instal·lació de CVS o de Subversion. 
 

MySQL 
 
MySQL és un Sistema de Gestió de Bases de Dades relacional (SGBD) multiusuari que 
utilitza el llenguatge SQL (Structured Query Language). MySQL ha esdevingut molt popular 
gràcies a la seva velocitat en executar consultes i en l'elaboració d'aplicacions web en 
l’entorn de programari lliure. 
 
MySQL és molt utilitzat en aplicacions web, per aquest motiu és l’escollit per a 
desenvolupar el nostre projecte. 
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Conclusions 
 
La nostra aplicació implementarà Java Servlets i JavaServer Pages (JSP). Pel que fa a 
l’arquitectura MVC podem resumir a grans trets el contingut de la nostra aplicació com 
segueix: 
 

• Model: el model serà una col·lecció de classes Java que formarà la part destinada 
a emmagatzemar les dades, conegudes com a POJOs (Plain Old Java Object) o bé 
JavaBeans. 

 
• Vista: la vista serà representada per un JSP, amb dades que es transporten cap a 

la pàgina en el HttpServletRequest o HttpSession. 
 
• Controlador: el servlet del controlador es comunica amb la interfície del model i 

carrega l’HttpServletRequest o l’HttpSession amb les dades adequades abans 
d'enviar-ho al JSP. 

 
En la capa de presentació hem decidit fer servir Struts sota el patró MVC, per a la capa de 
Negoci utilitzarem Spring i finalment per a la capa de dades farem ús d’iBatis. Pel que fa a 
la Base de Dades ens recolzarem sobre MySQL com a motor SGBD. 
 
Com a servidor d’aplicacions hem escollit Tomcat per la seva facilitat d’instal·lació. El 
nostre IDE serà l’Eclipse perquè ja es té certa experiència treballant amb aquest entorn. 
Finalment, hem escollit l’Apache Ant com a eina per a generar el WAR per la seva 
senzillesa d’ús i perquè ja bé integrat amb l’Eclipse com un plugin. 
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Anàlisi 
 
En aquest apartat analitzarem el problema proposat en els requeriments descrivint els 
actors que intervenen i els casos d’ús més importants. 
 

Actors 
 
Els actors que intervenen en el problema es llisten a continuació: 
 

• Visitant: usuaris que no requereixen autenticar-se per a fer servir l’aplicació. La 
seva limitació està en què només poden veure llistats de col·leccions, però no 
poden interactuar amb el contingut. 

 
• Usuari: usuaris que requereixen autenticació. Aquests tenen capacitat, amb la 

identificació prèvia corresponent, per a demanar préstecs, per recomanar algun 
element de col·lecció que no existeixi i fer valoracions sobre algun element de 
col·lecció. 

 
• Administrador: usuari amb els màxims privilegis. Òbviament requereix que 

s’identifiqui. Aquest actor té capacitat per a gestionar usuaris, persones, editorials, 
col·leccions, concedir o denegar préstecs, i gestionar recomanacions 
d’adquisicions. 

 

Casos d’ús 
 
Esquemàticament podem identificar els actors i els casos d’ús de la següent manera: 
 

 
 
Figura 2. Casos d’ús 
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Descripció detallada dels casos d’ús 
 
A continuació es detallen els casos d’ús. 
 
Cas d’ús: Llistats col·leccions 
Resum de la funcionalitat: llista els elements de les col·leccions 
Actor: Visitant 
Precondició: cap 
Postcondició: cap 
Casos d’ús relacionats: cap 
Procés principal: 

1. El visitant entra sense autenticar-se 
2. El sistema mostra un menú amb les diferents col·leccions 
3. El visitant selecciona l’element Pel·lícules 
4. El sistema mostra un filtre per llistar les pel·lícules segons criteri 
5. El visitant filtra o no 
6. El sistema mostra les pel·lícules de la col·lecció en funció del filtrat 
7. El visitant selecciona l’element Llibres 
8. El sistema mostra un filtre per llistar els llibres segons criteri 
9. El visitant filtra o no 
10. El sistema mostra els llibres de la col·lecció en funció del filtrat 
11. El visitant selecciona l’element Música 
12. El sistema mostra un filtre per llistar la música segons criteri 
13. El visitant filtra o no 
14. El sistema mostra la música de la col·lecció en funció del filtrat 

Alternatives de procés i excepcions: cap 
 
 
Cas d’ús: Identificació 
Resum de la funcionalitat: es demana nom d’usuari i contrasenya per accedir a l’aplicació 
Actor: Usuari 
Precondició: cap 
Postcondició: l’usuari s’ha identificat 
Casos d’ús relacionats: Petició préstec, Recomanació, Valoració, Gestió usuaris, 
Gestió col·leccions, Gestió préstecs, Gestió recomanacions 
Procés principal: 

1. L’usuari introdueix el seu nom i contrasenya 
2. El sistema valida l’usuari comparant-lo amb els registrats 
3. El sistema mostra missatge de benvinguda i el menú per usuaris registrats 
4. Si l’usuari té algun préstec el sistema mostrarà un recordatori 

Alternatives de procés i excepcions: 
2a. L’usuari no està registrat 

2a1. El sistema mostra un missatge d’error 
 
 
Cas d’ús: Avisos 
Resum de la funcionalitat: informació sobre els préstecs concedits a l’usuari de forma 
automàtica (quan s’autentica l’usuari) o per menú 
Actor: Usuari 
Precondició: cap 
Postcondició: es mostra finestra emergent amb informació sobre els préstecs de l’usuari 
Casos d’ús relacionats: Identificació 
Procés principal: 

1. L’usuari introdueix el seu nom i contrasenya 
2. El sistema valida l’usuari comparant-lo amb els registrats 
3. El sistema mostra missatge de benvinguda i el menú per usuaris registrats 
4. Si l’usuari té algun préstec el sistema mostrarà un recordatori 

Alternatives de procés i excepcions: 
2a. L’usuari no està registrat 

2a1. El sistema mostra un missatge d’error 
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Cas d’ús: Petició préstec 
Resum de la funcionalitat: es demana en préstec un element d’una col·lecció 
Actor: Usuari 
Precondició: 

1. L’usuari ha d’estar identificar 
2. L’usuari no pot tenir ni demanar en préstec més de 3 elements de la mateixa 

col·lecció 
3. L’element demanat ha d’estar en stock (no està cedit en préstec) 
4. L’element demanat no pot estar en tràmit de préstec 

Postcondició: préstec en tràmit, es marca l’element per avisar l’administrador de la petició 
Casos d’ús relacionats: Identificació 
Procés principal: 

1. L’usuari selecciona l’element a sol·licitar 
2. El sistema marca l’element en tràmit de préstec 

Alternatives de procés i excepcions: cap 
 
 
Cas d’ús: Recomanació 
Resum de la funcionalitat: es recomana un element de col·lecció per a la seva adquisició 
Actor: Usuari 
Precondició: 

1. L’usuari ha d’estar identificar 
2. L’element demanat està en stock 
3. L’element demanat està lliure de ser tramitat com a préstec 

Postcondició: préstec en tràmit, es marca l’element per avisar l’administrador de la petició 
Casos d’ús relacionats: Identificació 
Procés principal: 

1. L’usuari introdueix el títol de l’element a adquirir 
2. El sistema valida que el títol no existeixi 

Alternatives de procés i excepcions: 
2a. El títol coincideix amb un element ja adquirit 

2a1. El sistema mostra un missatge d’error 
 
 
Cas d’ús: Valoració 
Resum de la funcionalitat: es dóna una puntuació a un element d’una col·lecció 
Actor: Usuari 
Precondició: l’usuari s’ha identificat 
Postcondició: l’element queda valorat 
Casos d’ús relacionats: Identificació 
Procés principal: 

1. L’usuari introdueix una valoració de l’element 
2. El sistema valida la valoració de l’usuari 
3. El sistema mostra la valoració global 

Alternatives de procés i excepcions: cap 
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Cas d’ús: Gestió usuaris 
Resum de la funcionalitat: alta/baixa/modi d’usuaris 
Actor: Administrador 
Precondició: l’administrador s’ha identificat 
Postcondició: actualització dels usuaris 
Casos d’ús relacionats: Identificació 
Procés principal: 

1. L’administrador dóna d’alta un usuari 
1.1. El sistema valida l’usuari i el dóna d’alta 
1.2. El sistema mostra el nou usuari 

2. L’administrador dóna de baixa un usuari 
2.1. El sistema valida l’usuari i l’elimina 
2.2. El sistema ja no mostra l’usuari eliminat 

3. L’administrador modifica un usuari 
3.1. El sistema valida l’usuari i l’actualitza 
3.2. El sistema mostra els canvis de l’usuari 

Alternatives de procés i excepcions: 
1a. L’usuari ja existeix 

1a1. El sistema mostra un missatge d’error 
2a. L’usuari té un element en préstec 

2a1. El sistema mostra un missatge d’error 
 
 
Cas d’ús: Gestió persones 
Resum de la funcionalitat: alta/baixa/modi de directors, actors, intèrprets i escriptors 
Actor: Administrador 
Precondició: l’administrador s’ha identificat 
Postcondició: actualització dels directors, actors intèrprets o escriptors 
Casos d’ús relacionats: Identificació 
Procés principal: 

1. L’administrador dóna d’alta una persona 
1.1. El sistema valida la persona i la dóna d’alta 
1.2. El sistema mostra la nova persona 

2. L’administrador dóna de baixa una persona 
2.1. El sistema valida la persona i l’elimina 
2.2. El sistema ja no mostra la persona eliminada 

3. L’administrador modifica una persona 
3.1. El sistema valida la persona i l’actualitza 
3.2. El sistema mostra els canvis de la persona 

Alternatives de procés i excepcions: 
1a. La persona ja existeix 

1a1. El sistema mostra un missatge d’error 
2a. La persona està vinculada amb altres taules 

2a1. El sistema mostra un missatge d’error 
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Cas d’ús: Gestió editorials 
Resum de la funcionalitat: alta/baixa/modi d’editorials 
Actor: Administrador 
Precondició: l’administrador s’ha identificat 
Postcondició: actualització de les editorials 
Casos d’ús relacionats: Identificació 
Procés principal: 

1. L’administrador dóna d’alta una editorial 
1.1. El sistema valida l’editorial i la dóna d’alta 
1.2. El sistema mostra la nova editorial 

2. L’administrador dóna de baixa una editorial 
2.1. El sistema valida la editorial i l’elimina 
2.2. El sistema ja no mostra l’editorial eliminada 

3. L’administrador modifica una editorial 
3.1. El sistema valida l’editorial i l’actualitza 
3.2. El sistema mostra els canvis de l’editorial 

Alternatives de procés i excepcions: 
1a. L’editorial ja existeix 

1a1. El sistema mostra un missatge d’error 
 
 
Cas d’ús: Gestió col·leccions 
Resum de la funcionalitat: alta/baixa/modi d’elements de les diferents col·leccions 
Actor: Administrador 
Precondició: l’administrador s’ha identificat 
Postcondició: actualització de les col·leccions 
Casos d’ús relacionats: Identificació 
Procés principal: 

1. L’administrador dóna d’alta un element 
1.1. El sistema valida l’element i el dóna d’alta 
1.2. El sistema mostra el nou element 

2. L’administrador dóna de baixa un element 
2.1. El sistema valida l’element i l’elimina 
2.2. El sistema ja no mostra l’element 

3. L’administrador modifica un element 
3.1. El sistema valida l’element i l’actualitza 
3.2. El sistema mostra els canvis de l’element 

Alternatives de procés i excepcions: 
1a. L’element ja existeix 

1a1. El sistema mostra un missatge d’error 
 
 
Cas d’ús: Gestió préstecs 
Resum de la funcionalitat: concedir o denegar préstecs 
Actor: Administrador 
Precondició: l’administrador s’ha identificat 
Postcondició: préstec concedit o denegat 
Casos d’ús relacionats: Identificació 
Procés principal: 

1. L’administrador concedeix el préstec d’un element 
1.1. El sistema marca l’element com a cedit 

2. L’administrador denega el préstec d’un element 
2.1. El sistema lliura l’element per futures peticions 

Alternatives de procés i excepcions: cap 
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Cas d’ús: Gestió recomanacions 
Resum de la funcionalitat: mostra les recomanacions fetes pels usuaris 
Actor: Administrador 
Precondició: l’administrador s’ha identificat 
Postcondició: l’element s’elimina de la llista de recomanacions 
Casos d’ús relacionats: Identificació 
Procés principal: 

1. L’administrador elimina l’element 
1.1. El sistema elimina l’element de la llista de recomanacions 

Alternatives de procés i excepcions: cap 
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Disseny 
 
En aquest apartat treballarem la part del disseny del projecte que engloba un prototipus de 
la interfície gràfica, el model de dades i la lògica de negoci. 
 

Disseny de la interfície gràfica 
 
A partir dels requeriments necessitem tenir una idea de com podem interactuar amb les 
dades fent servir una interfície web. Aquestes pantalles s’han de considerar com un 
prototipus, o millor dit, com un esbós el qual ens permetrà fer-nos una idea aproximada de 
com serà la interfície final. Evidentment, com qualsevol esbós, la interfície final pot variar 
significativament del que es pot veure a continuació perquè es faran servir altres 
mecanismes per a la presentació de pantalla. 
 
A continuació mostrem les pantalles amb una breu descripció. 

Pantalla de login 
 
Aquesta serà la pantalla principal per defecte on es demana a l’usuari que s’autentiqui. Si 
l’usuari no està registrat sempre pot entrar prement el botó Visitant. També es permetrà 
canviar la clau d’accés. 
 

 
 
Figura 3. Pantalla de login 
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Pantalla de manteniment d’usuaris – Administrador 
 
Generalment, les pantalles de manteniment estan dividides en dos parts. La part de dalt 
permet a l’administrador donar d’alta un element de col·lecció, i la part de baix permet 
modificar o eliminar els elements de col·lecció que ja existeixen. Així, en una única pantalla 
tenim altes, baixes i modificacions. 
 
En el cas del manteniment d’usuaris, la part de dalt permet a l’administrador donar d’alta un 
nou membre que s’afegirà a la llista de baix, mentre que la part de baix permet modificar o 
eliminar un usuari dels ja existents. A la figura següent podem veure que l’usuari de la 
segona fila està sent modificat. 
 
Si la informació de la llista és prou curta per tenir cada element en una sola línia, el 
manteniment (edició) es fa a la pròpia llista habilitant o deshabilitant en cada cas els camps 
a modificar. 
 

 
 
Figura 4. Manteniment d’usuaris 
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Pantalla de manteniment de persones – Administrador 
 
A la taula de persones, com veurem més endavant, hi conviuen directors, actors, intèrprets 
i escriptors. Aquesta pantalla permet gestionar aquestes persones indicant en cada cas si 
es tracta d’un tipus o un altre. 
 
Igual que abans, en una única pantalla podem donar d’alta una persona, així com modificar 
o eliminar-ne una de les ja existents. A la figura podem veure que el segon element de la 
llista està sent modificat. 
 
Com que la informació d’una persona hi cap en una sola línia, la modificació es pot fer 
sobre la mateixa taula. 
 

 
 
Figura 5. Manteniment de persones 
 

   22 de 61 



Pantalla de manteniment d’editorials – Administrador 
 
En una única pantalla podem donar d’alta una editorial, així com modificar o eliminar-ne 
una de les ja existents. A la figura podem veure que el segon element de la llista està sent 
modificat. 
 
Com que la informació d’una editorial hi cap en una sola línia, la modificació es pot fer 
sobre la mateixa taula. 
 

 
 
Figura 6. Manteniment d’editorials 
 

   23 de 61 



Pantalla de manteniment de pel·lícules – Administrador 
 
Com hem vist fins ara, en una única pantalla podem donar d’alta una nova pel·lícula, així 
com modificar o eliminar-ne una de les ja existents. 
 
En el cas de les pel·lícules, la informació a mostrar excedeix la mida de cada element de la 
llista (sinopsi i actors). Sobre cada element de la llista només podem eliminar i editar. Si 
editem un element ens portarà a una altra pantalla amb un formulari idèntic al que es 
mostra a la figura següent per les altes, on cada camp mostrarà la informació corresponent 
que pot ser modificada. Al guardar les modificacions tornem a la pantalla anterior. 
 
El llistat mostra la informació com enllaços. Prement el botó del ratolí sobre els enllaços o 
sobre la icona lupa farà que s’obri una finestra emergent (pop-up) on es mostrarà la 
informació detallada de la pel·lícula, com ara la sinopsi i els actors, els quals no apareixen 
en el llistat per tal de fer-lo més lleuger. 
 

 
 
Figura 7. Manteniment de pel·lícules 
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Pantalla de manteniment de llibres – Administrador 
 
En una única pantalla podem donar d’alta un nou llibre, així com modificar o eliminar-ne un 
dels ja existents. 
 
En el cas dels llibres, la informació a mostrar excedeix la mida de cada element de la llista 
(escriptors). Sobre cada element de la llista només podem eliminar i editar. Si editem un 
element ens portarà a una altra pantalla amb un formulari idèntic al que es mostra a la 
figura següent per les altes, on cada camp mostrarà la informació corresponent que pot ser 
modificada. Al guardar les modificacions tornem a la pantalla anterior. 
 
El llistat mostra la informació com enllaços. Prement el botó del ratolí sobre els enllaços o 
sobre la icona lupa farà que s’obri una finestra emergent (pop-up) on es mostrarà la 
informació detallada del llibre, com ara els escriptors, els quals no apareixen en el llistat per 
tal de fer-lo més lleuger. 
 

 
 
Figura 8. Manteniment de llibres 
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Pantalla de manteniment de música – Administrador 
 
En una única pantalla podem donar d’alta un nou element de música (CD, Vinil, Cassette o 
mp3), així com modificar o eliminar-ne un dels ja existents. 
 
En el cas de la música, la informació a mostrar excedeix la mida de cada element de la 
llista (intèrprets i pistes). Sobre cada element de la llista només podem eliminar i editar. Si 
editem un element ens portarà a una altra pantalla amb un formulari idèntic al que es 
mostra a la figura següent per les altes, on cada camp mostrarà la informació corresponent 
que pot ser modificada. Al guardar les modificacions tornem a la pantalla anterior. 
 
El llistat mostra la informació com enllaços. Prement el botó del ratolí sobre els enllaços o 
sobre la icona lupa farà que s’obri una finestra emergent (pop-up) on es mostrarà la 
informació detallada del element de música, com ara els intèrprets i les pistes, les quals no 
apareixen en el llistat per tal de fer-lo més lleuger. 
 

 
 
Figura 9. Manteniment de música 
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Pantalla de gestió de préstecs – Administrador 
 
Mitjançant aquesta pantalla l’administrador pot veure una llista dels elements de qualsevol 
col·lecció sol·licitats en préstec per diferents usuaris. Dóna la possibilitat a l’administrador 
de concedir el préstec o bé denegar-lo. 
 
A la part de baix es mostra una llista amb els préstecs concedits. Un cop l’usuari retorna el 
préstec l’element torna a estar disponible per altres usuaris o pel mateix. 
 

 
 
Figura 10. Gestió de préstecs 
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Pantalla de gestió de recomanacions – Administrador 
 
Aquesta pantalla mostra una llista dels elements de qualsevol col·lecció recomanats per 
diferents usuaris. Dóna la possibilitat a l’administrador d’adquirir l’element i afegir-lo a la 
llista d’elements de la col·lecció corresponent. 
 

 
 
Figura 11. Gestió de recomanacions 
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Pantalla de valoració i préstec de pel·lícules – Usuari 
 
Els llistats dels elements de col·lecció poden ser filtrats per diversos camps de manera que 
el llistat sigui més acotat a allò que volem trobar. Inicialment, la llista de pel·lícules no 
mostrarà res fins que filtrem. Si els camps del filtre són buits el llistat serà complet. 
 
A la part del llistat l’usuari pot veure la valoració global de cada pel·lícula, pot valorar-la i pot 
demanar-la en préstec si està disponible. L’usuari pot valorar una pel·lícula tantes vegades 
com vulgui, però només es tindrà en compte la seva última valoració. La petició de préstec 
farà que la pel·lícula s’afegeixi a la llista de préstecs sol·licitats de l’administrador que hem 
vist prèviament. Quan un usuari ha sol·licitat una pel·lícula en préstec, el botó per sol·licitar 
préstec desapareix. Si entre els préstecs concedits i les peticions de préstec sumen 3, 
desapareixen tots els botons de la llista per tal que no pugui demanar més préstecs 
d’aquesta col·lecció. 
 
El llistat mostra la informació com enllaços. Prement el botó del ratolí sobre els enllaços o 
sobre la icona lupa farà que s’obri una finestra emergent (pop-up) on es mostrarà la 
informació detallada de la pel·lícula, com ara la sinopsi, la qual no apareix en el llistat per 
tal de fer-lo més lleuger. 
 

 
 
Figura 12. Valoració i préstec de pel·lícules 
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Pantalla de valoració i préstec de llibres – Usuari 
 
Per mostrar el llistat de llibres també es fa mitjançant un filtre. El funcionament és idèntic a 
l’explicat amb les pel·lícules. 
 
A la part del llistat un usuari pot veure la valoració global dels llibres, pot valorar-lo i pot 
demanar-lo en préstec. Igual que abans, l’usuari pot valorar un llibre tantes vegades com 
vulgui, però només es tindrà en compte la seva última valoració. La petició de préstec farà 
que el llibre s’afegeixi a la llista de préstecs sol·licitats de l’administrador que hem vist 
prèviament. Quan un usuari ha sol·licitat un llibre en préstec, el botó per sol·licitar préstec 
desapareix. Si entre els préstecs concedits i les peticions de préstec sumen 3, 
desapareixen tots els botons de la llista per tal que no pugui demanar més préstecs 
d’aquesta col·lecció. 
 
El llistat mostra la informació com enllaços. Prement el botó del ratolí sobre els enllaços o 
sobre la icona lupa farà que s’obri una finestra emergent (pop-up) on es mostrarà la 
informació detallada del llibre, com ara els escriptors, el quals no apareixen en el llistat per 
tal de fer-lo més lleuger. 
 

 
 
Figura 13. Valoració i préstec de llibres 
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Pantalla de valoració i préstec de música – Usuari 
 
Per mostrar el llistat de música també es fa mitjançant un filtre. El funcionament és idèntic a 
l’explicat amb les pel·lícules. 
 
A la part del llistat l’usuari pot veure la valoració global de la música, pot valorar-la i pot 
demanar-la en préstec. Igual que abans, l’usuari pot valorar música tantes vegades com 
vulgui, però només es tindrà en compte la seva última valoració. La petició de préstec farà 
que s’afegeixi a la llista de préstecs sol·licitats de l’administrador que hem vist prèviament. 
Quan un usuari ha sol·licitat música en préstec, el botó per sol·licitar préstec desapareix. Si 
entre els préstecs concedits i les peticions de préstec sumen 3, desapareixen tots els 
botons de la llista per tal que no pugui demanar més préstecs d’aquesta col·lecció. 
 
El llistat mostra la informació com enllaços. Prement el botó del ratolí sobre els enllaços o 
sobre la icona lupa farà que s’obri una finestra emergent (pop-up) on es mostrarà la 
informació detallada de l’element, com ara els intèrprets o la llista de cançons, les quals no 
apareixen en el llistat per tal de fer-lo més lleuger. 
 

 
 
Figura 14. Valoració i préstec de música 
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Pantalla de valoracions – Usuari 
 
A partir d’aquesta pantalla un usuari registrat pot fer una recomanació d’una pel·lícula, d’un 
llibre o de música perquè l’administrador ho tingui en compte a l’hora d’adquirir nous 
elements a les seves col·leccions. El nou element s’afegirà a la llista de recomanacions de 
l’administrador. 
 

 
 
Figura 15. Recomanacions 
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Pantalla d’avisos – Usuari 
 
Quan un usuari té préstecs concedits pendents de retornar, després d’identificar-se apareix 
automàticament una finestra emergent (pop-up) amb un llistat dels préstecs, afegint també 
informació sobre elements de col·lecció sol·licitats. 
 
A part d’aquest funcionament automàtic, també se li dóna la possibilitat de veure aquesta 
pantalla a partir del menú Avisos. 
 

 
 
Figura 16. Avisos de préstecs i sol·licituds 
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Pantalla de llistat de pel·lícules – Visitant 
 
Per mostrar el llistat de pel·lícules també es fa mitjançant un filtre. El funcionament és 
idèntic a l’explicat anteriorment. 
 
Aquesta pantalla mostra a qualsevol visitant el llistat de pel·lícules de la col·lecció. Com a 
usuari no registrat només podrà visualitzar el llistat sense cap opció d’interacció, no podrà 
valorar, no podrà recomanar i no podrà sol·licitar préstecs. 
 
Cada element és un enllaç que obre una finestra emergent (pop-up) on es mostrarà la 
informació detallada de la pel·lícula, com ara la sinopsi i els actors, el quals no apareixen 
en el llistat per tal de fer-lo més lleuger. 
 

 
 
Figura 17. Llistat de pel·lícules 
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Pantalla de llistat de llibres – Visitant 
 
Per mostrar el llistat de llibres també es fa mitjançant un filtre. El funcionament és idèntic a 
l’explicat anteriorment. 
 
Aquesta pantalla mostra a qualsevol visitant el llistat de llibres de la col·lecció. Com a 
usuari no registrat només podrà visualitzar el llistat sense cap opció d’interacció, no podrà 
valorar, no podrà recomanar i no podrà sol·licitar préstecs. 
 
Cada element és un enllaç que obre una finestra emergent (pop-up) on es mostrarà la 
informació detallada del llibre, com ara els autors, el quals no apareixen en el llistat per tal 
de fer-lo més lleuger. 
 

 
 
Figura 18. Llistat de llibres 
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Pantalla de llistat de música – Visitant 
 
Per mostrar el llistat de música també es fa mitjançant un filtre. El funcionament és idèntic a 
l’explicat anteriorment. 
 
Aquesta pantalla mostra a qualsevol visitant el llistat de música de la col·lecció. Com a 
usuari no registrat només podrà visualitzar el llistat sense cap opció d’interacció, no podrà 
valorar, no podrà recomanar i no podrà sol·licitar préstecs. 
 
Cada element és un enllaç que obre una finestra emergent (pop-up) on es mostrarà la 
informació detallada de l’element, com ara la llista de cançons, les quals no apareixen en el 
llistat per tal de fer-lo més lleuger. 
 

 
 
Figura 19. Llistat de música 
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Disseny del model de dades 
 
La informació principal de la base de dades amb les que treballarà la nostra aplicació seran 
les diferents col·leccions. Els requeriments especifica que ha d’haver tres tipus de 
col·leccions: 
 

• Pel·lícules 
• Llibres 
• Música 

Classificació de les col·leccions 
 
Si analitzem les tres col·leccions per separat veurem que cadascuna conté informació 
específica. Així, de les pel·lícules tindrem la següent informació: 
 

• Títol 
• Durada (en minuts) 
• Format (DVD, DivX, etc.) 
• Actors 
• Director 
• Sinopsi 

 
Pel que fa a la música tindrem la informació següent: 
 

• Títol 
• Durada (en minuts) 
• Format (DVD, DivX, etc.) 
• Intèrprets 
• Pistes 

 
Finalment, pels llibres tindrem la informació següent: 
 

• Títol 
• Autor 
• Editorial 

 
Tanmateix, si les analitzem en conjunt veurem també que totes elles comparteixen 
informació. A partir dels llistats anteriors podem observar que hi ha informació que és 
comuna a algunes col·leccions. 
 

• Títol: compartit per totes tres col·leccions 
• Durada: compartit per pel·lícules i música 
• Format: tot i que són formats diferents, pot ser compartit per pel·lícules i música 
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Disseny conceptual 
 
A continuació mostrem el disseny conceptual de la totalitat del model de dades del nostre 
projecte. 
 

 
 
Figura 20. Disseny conceptual del model de dades 
 
A partir del diagrama anterior cal extreure el model lògic relacional. 

Transformació del model conceptual al model lògic relacional 
 
El model lògic és l’adaptació del model conceptual a un model de base de dades genèric, 
és a dir, a l’organització de dades que es puguin implementar en un ordinador amb un 
SGBD. Això vol dir que hi haurà taules que no existiran per ser redundants o per no 
contenir cap atribut propi, com MUSICA, o bé pot suposar la transformació de taules per 
adaptar-les a un model més realista o simplement per optimitzar la base de dades. 
 
En aquest model hem eliminat la classe específica corresponent a música perquè és 
redundant. La manera de distingir si un element de col·lecció pertany a música es pot fer a 
partir de les entitats relacionades, és a dir, podem obtenir tots els elements COLLECTION 
que siguin elements de música a partir de l’entitat INTERPRETS (no es pot concebre un 
element música sense cap intèrpret). 
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Exemple de com obtenir només música: 
 
SELECT * 
FROM COLLECTION 
WHERE id IN (SELECT DISTINCT collection_id FROM INTERPRETS) 
 
Pel que fa la informació de la durada i el format de pel·lícules i música, hem optat per 
eliminar aquesta informació de la col·lecció i fer que sigui una entitat externa relacionada 
amb la col·lecció. 
 
Per la sinopsi d’una pel·lícula, tot i que és un text molt variable, s’ha decidit no fer ús d’una 
única entitat que emmagatzemi tota la sinopsi en un únic registre (com poden ser els tipus 
BLOB). Així, de la mateixa manera que s’emmagatzemen les pistes d’un element de 
música, per la sinopsi hem optat també per fer servir el mateix mecanisme, una entitat 
simple on s’emmagatzemi el text fragmentat, on cada fragment té el seu número d’ordre 
per a poder-lo reconstruir. 
 

 
 
Figura 21. Disseny lògic relacional del model de dades 
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Usuaris
 
Per tal d’utilitzar bones pràctiques, pel que fa a la seguretat del sistema, xifrarem les 
contrasenyes dels usuaris a la base de dades en format MD5, de manera que la seva 
lectura no permeti fer-ne ús davant de possibles atacs. L’aplicació dóna l’opció de canviar 
la clau d’accés, d’aquesta manera, encara que l’Administrador sigui el responsable de 
donar d’alta els usuaris, aquests sempre podran canviar la seva contrasenya tantes 
vegades com vulguin, i l’administrador no les podrà conèixer encara que tingui accés a la 
base de dades perquè estaran xifrades. 
 
Valoracions
 
Podem observar que hem inclòs valoracions en taules diferents. La taula VALORACIONS 
conté la valoració d’un element de col·lecció concret feta per un usuari concret. A la taula 
COLLECTION el camp valoracio_global és la mitjana de la valoració feta per tots els 
usuaris sobre aquell element de col·lecció concret. La idea és fer que el camp 
valoracio_global de COLLECTION sigui actualitzat automàticament cada cop que 
s’actualitza la taula VALORACIONS. L’única manera d’aconseguir això és mitjançant l’ús de 
disparadors (triggers) en la base de dades. Caldrà crear un per a les insercions de dades a 
la taula VALORACIONS, un altre per a les modificacions i un altre per a les eliminacions. 
S’haurà de disparar després de cada actualització de la taula per tal de tenir en compte els 
nous valors. 
 
Esquemàticament: 
 

valoracio_global = SUM(valoracio) / COUNT(valoracio) 
 
Exemple per les insercions: 
 
CREATE TRIGGER tg_InsertOnValoracionsCollection 
  AFTER INSERT ON valoracions 
  FOR EACH ROW 
  BEGIN 
    UPDATE collection SET valoracio_global = 
    ( 
      ( 
        SELECT SUM(valoracio) 
        FROM valoracions 
        WHERE collection_id = NEW.collection_id 
      ) / 
      ( 
        SELECT COUNT(*) 
        FROM valoracions 
        WHERE collection_id = NEW.collection_id 
      ) 
    ) WHERE id = NEW.collection_id; 
  END 
 
Per tal de poder fer ús de triggers és requisit indispensable tenir instal·lada una versió de 
MySQL a partir de la versió 5.0.2. Les versions anteriors a aquesta no suporten 
disparadors. 
 
Persones
 
Observem que els directors, els actors, els intèrprets i els escriptors, així com els usuaris 
de l’aplicació donats d’alta, deriven tots de la mateixa taula, és a dir, són tots ells inserits a 
la taula PERSONES. Ens cal, però, diferenciar-los a l’hora de gestionar diferents elements. 
Per exemple, per a la gestió d’una pel·lícula volem poder seleccionar el director des d’una 
llista, i per això a la llista no hi poden sortir altres persones que no siguin directors. De la 
mateixa manera, a l’hora de voler seleccionar els escriptors d’un llibre des d’una llista no 
han de sortir barrejats amb altres persones que no siguin escriptors, i molt menys barrejar-
los amb els usuaris, que també conviuen a la mateixa taula. El problema esdevé en què 
podem tenir directors que també són actors. Per exemple, Woody Allen és director, actor i 
intèrpret (toca el clarinet a la New Orleans Jazz Band). 
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Per tal de diferenciar-los sense duplicar informació a la taula, utilitzarem un mecanisme 
molt senzill que ens permeti tenir totes les combinacions possibles per a una persona, 
excepte per als usuaris. S’afegeix un camp de tipus numèric a la taula PERSONES el qual, 
segons el seu valor, ens permetrà saber qualsevol combinació. 
 

D A I E Valor Combinació Tipus 
0 0 0 0 0 Usuari Usuari 
0 0 0 1 1 E Escriptor 
0 0 1 0 2 I Intèrpret 
0 0 1 1 3 I+E Intèrpret i Escriptor 
0 1 0 0 4 A Actor 
0 1 0 1 5 A+E Actor i Escriptor 
0 1 1 0 6 A+I Actor i Intèrpret 
0 1 1 1 7 A+I+E Actor, Intèrpret i Escriptor 
1 0 0 0 8 D Director 
1 0 0 1 9 D+E Director i Escriptor 
1 0 1 0 10 D+I Director i Intèrpret 
1 0 1 1 11 D+I+E Director, Intèrpret i Escriptor 
1 1 0 0 12 D+A Director i Actor 
1 1 0 1 13 D+A+E Director, Actor i Escriptor 
1 1 1 0 14 D+A+I Director, Actor i Intèrpret 
1 1 1 1 15 D+A+I+E Director, Actor, Intèrpret i Escriptor 

D = Director, A = Actor, I = Intèrpret i E = Escriptor 
 
Taula 1. Combinacions de tipus de persona 
 
Així, si volem buscar tots els directors de la taula PERSONES només caldrà buscar tots 
aquells en què el bit D del valor del camp tipus estigui activat: 
 

(tipus & 8) 
 
Exemples: 
 
-- tots els escriptors 
select * 
from persones 
where (tipus & 1); 
 
-- tots els intèrprets 
select * 
from persones 
where (tipus & 2); 
 
-- tots els actors 
select * 
from persones 
where (tipus & 4); 
 
-- tots els directors 
select * 
from persones 
where (tipus & 8); 
 

Disseny de la lògica de negoci 
 
El primer que cal fer és analitzar quins són els objectes de negoci de l’aplicació, els quals 
han de ser representats per POJOs o JavaBeans. Cal analitzat també quines són les taules 
de la base de dades susceptibles de ser mapejades en POJOs, i com es relacionen amb 
els objectes de negoci. 
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Hi ha dos tipus d’elements: els Serveis i els DAO (Data Access Object). Aquests últims són 
els objectes que utilitzen els POJOs i el mapeig de les taules per a accedir a la base de 
dades. 
 

 
 
Figura 22. Disseny de la lògica de negoci 
 
Cada servei conté els mètodes corresponents per a obtenir, actualitzar o eliminar un 
objecte, així com obtenir una llista de tots els objectes de la taula segons el criteri aplicat. 
Com a exemple mostrem un Servei i un DAO: 
 

 
 
Figura 23. Exemple d’implementació d’un Servei i DAO 
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En el cas de la figura anterior, SeveiPersonaImpl delega la major part de la seva 
responsabilitat a PersonaDAO. Aquest últim gestiona la interacció amb la base de dades 
per a llegir o escriure informació. Per això, es necessita una implementació de 
PersonaDAO anomenada PersonaDAOImpl. 
 

Diagrama de classes principals 
 
Per tal de fer més visible i entenedor el diagrama de classes, no s’inclouen els serveis 
esmentats anteriorment perquè ja es dóna per entesa la seva estructura. Només s’inclouen 
les implementacions DAO perquè fan ús de les classes, és a dir, dels JavaBeans. 
 

 
 
Figura 24. Diagrama de classes 
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També es dóna per entès que, al tractar-se de JavaBeans, no cal incloure les operacions 
get i set dels atributs, de manera que quedi tot més clar. Com a exemple es mostra la 
classe Persona completa. 
 

 
 
Figura 25. Classe Persona completa 

Diagrames d’estat principals 
 
A continuació es representen els estats més importants de l‘aplicació. 
 
Estats d’una sol·licitud de préstec
 
Quan un usuari registrat fa una sol·licitud de préstec d’un element de col·lecció aquesta 
queda en estat pendent de revisió per part de l’administrador. Si l’administrador denega la 
sol·licitud l’element torna a quedar disponible perquè altres usuaris puguin sol·licitar-lo. Si 
l’administrador accepta la sol·licitud de préstec, l’element es lliura a l’usuari i queda en 
aquest estat fins que és retornat. 
 

 
 
Figura 26. Diagrama d’estats d’un préstec 
 
Estats d’una recomanació
 
Quan un usuari fa una recomanació d’un element de col·lecció aquesta queda en estat 
pendent de revisió per part de l’administrador. Si aquest el denega, s’elimina la 
recomanació de la cua. Si l’administrador accepta la recomanació, l’element queda 
disponible a la llista d’elements de la col·lecció que li correspongui, això vol dir que 
l’element ha estat adquirit i afegit per l’administrador. 
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Figura 27. Diagrama d’estats d’una recomanació 

Diagrames de seqüència principals 
 
El diagrama següent ens permet fer-nos una idea a grans trets de com seria la seqüència 
d’Struts. 
 

 
 
Figura 28. Diagrama de seqüència d’Struts 
 
Descripció dels missatges: 
 

1. El client accepta el formulari d’una pàgina. Es crida el mètode doPost que permet 
a ActionServlet gestionar la petició POST. 

 
2. L’ActionServlet delega el procés al RequestProcessor. Aquest fa les 

següents accions. 
 

3. Crea un bean ActionForm associat. 
 

4. Associa els atributs del bean ActionForm amb els camps del formulari. 
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5. Valida els valors dels camps d’entrada i crea missatges d’error si la validació és 
errònia. 

 
6. Obté una instància Action per a processar la petició cridant el mètode execute. 

 
7. Recupera dades del bean ActionForm. 

 
8. Crida els serveis de negoci. 

 
9. Associa un bean del model. 

 
10. Redirigeix la seqüència de control cap a la destinació especificada en el fitxer de 

configuració struts-config.xml. 
 

11. La pàgina recupera dades a partir del JavaBean. 
 

12. La pàgina també pot recuperar dades a partir del ActionForm. 
 
Per tal d’estalviar-nos tota las seqüència d’Struts ens centrarem només amb la seqüència 
bàsica de l’aplicació. 
 
Diagrama de seqüència del visitant
 
El diagrama de seqüència més bàsic és el del visitant. 
 

 
 
Figura 29. Diagrama de seqüència del visitant 
 
Degut a que el mecanisme dels Serveis, els DAO i els JSP és comú per tots, mostrem 
aquestes entitats com a entitats genèriques en lloc de mostrar cada element per separat. 
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Diagrama de seqüència de l’usuari
 
El funcionament del llistat dels diferents elements per l’usuari a partir del filtre és el mateix 
que pels visitants, per tant obviem en el diagrama següent les seqüències dels llistats de 
l’anterior diagrama i ens centrem en les funcionalitats concretes que pot fer l’usuari. 
 
Aquest diagrama el dividirem en dos parts. La primer part correspon al diagrama de 
seqüència de la validació de l’usuari. 
 

 
 
Figura 30. Diagrama de seqüència de l’usuari. Primera part – Validació 
 
Si l’usuari és vàlid i té algun préstec en possessió se li mostrarà una finestra emergent 
(pop-up) de recordatori. 
 
El següent diagrama assumeix que l’usuari ha estat validat correctament. 
 
La seqüència és la mateixa per a totes les col·leccions, per aquest motiu no es fa distinció 
entre pel·lícules, música o llibres. 
 
Es mostren totes les opcions disponibles per a l’usuari: valoració d’un element, sol·licitud de 
préstec i recomanació. 
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Figura 31. Diagrama de seqüència de l’usuari. Segona part – Validació correcta 
 
Diagrama de seqüència de l’administrador – Primera part
 
La seqüència de validació de l’administrador és idèntica a la validació que es fa per a 
l’usuari, per tant prescindim d’aquesta part. 
 
Donat que el mecanisme és similar en tots els casos mostrem a continuació la part del 
manteniment d’usuaris, persones, editorials, pel·lícules, música i llibres conjuntament. 
 

   48 de 61 



 
 
Figura 32. Diagrama de seqüència de l’administrador. Primera part 
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Diagrama de seqüència de l’administrador – Segona part
 
La segona part mostra la seqüència de la gestió de préstecs i recomanacions. 
 

 
 
Figura 33. Diagrama de seqüència de l’administrador. Segona part 
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Arquitectura de l’aplicació 
 
L’aplicació s’estructura seguint un esquema de capes clarament definides: 
 

• Presentació 
• Vistes (JSP, JSL, altres) 
• Control (Struts) 

 
• Negoci-Serveis (Spring) 
 
• Persistència-Dades (iBatis) 

 

Model de Domini 
 
L’aplicació està construïda sobre la base d’un Model de Domini seguint els principis 
d’anàlisi i disseny orientat a objectes. Aquest model està implementat mitjançant objectes 
Java tradicionals coneguts com a POJOs (Plain Old Java Object) o bé mitjançant 
JavaBeans. Un POJO és un objecte simple que no depèn d’un framework en especial i que 
defineix una part del model d’una aplicació. Un JavaBean és un POJO serialitzable amb 
unes propietats accessibles i amb un constructor per defecte sense paràmetres. 
 
Per a separar les capes s’aplica un desenvolupament per interfícies. 
 

 
 
Figura 32. Contenidor de Servlets 
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Les classes del Model de Domini són una representació Java de les entitats de negoci 
(Business Objects), derivades de la fase d’anàlisi. Idealment, hauria de ser independent de 
la tecnologia d’implementació, i és recomanable implementar-lo amb objectes Java 
tradicionals (POJOs). 
 

Data Transfer Objects 
 
Els DTOs (Data Transfer Objects) són objectes que travessen bidireccionalment totes les 
capes de l’aplicació, responsables de la comunicació entre ells i del seu intercanvi 
d’informació. Propietats i usos dels DTOs: 
 

• Transferència a través de la xarxa en configuracions amb separació física de capes 
• Han de ser de tipus serialitzable 
• Han d’ocupar un espai de memòria el més reduït possible per a agilitar el tràfic 
• Participen en la construcció de les interfícies de Serveis i DAO. 

 
Com a possible excepció podem trobar que Struts utilitza el seu propi mecanisme de 
transferència entra la capa de control i la de presentació, els ActionForms. Acostuma a 
haver una conversió DTO–ActionForm quan és necessari. 
 

Presentació: Control 
 
La funcionalitat de la capa de control mitjançant Apache Struts es pot resumir en els 
següents punts: 
 

• Inicialitza l’entorn. Com que la capa de control és l’àrea d’intersecció de totes les 
parts, és el lloc més adequat per a accedir a la configuració del sistema. En 
aquesta inicialització també hi participa Spring. 

 
• Intercepta les sol·licituds del client. Examina el Request, llegeix les seves 

capçaleres HTTP, el seu locale d’idioma, valida les entrades, controla la seguretat, 
etc. 

 
• Invoca el procés de negoci o acció corresponent. A partir de la sol·licitud 

aquesta capa ha de ser capaç de discriminar quin és el procés relacionat. 
 
• Gestiona les variables de sessió, pel manteniment de l’estat. 
 
• Recull els resultats, tant els obtinguts de l’acció realitzada com els 

emmagatzemats en els diferents nivells de memòria (sessió o aplicació), i els posa 
a disposició del client. 

 
• Selecciona la vista i, finalment, l’envia al client. 
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Presentació: Esquema 
 

 
 
Figura 35. Petició 
 

 
 
Figura 36. Resposta 
 

Presentació: Vistes 
 
L’aplicació tindrà una interfície web (HTML) generada mitjançant tecnologia JSP. No hi 
haurà codi java (scriptlets) incrustat dins les pàgines JSP. Un scriptlet és tot allò que va 
dins dels tags <%  %>. 
 
Les funcions d’una pàgina JSP són: 
 

• Rebre informació (entrada d’usuari) 
• Format i disseny 
• Internacionalització 
• Presentació al client 

 
Com a suport al disseny es faran servir les biblioteques de tags homologades: 
 

• JSTL-EL: biblioteques de tags estàndards 
• Struts-TagLib: biblioteques de tags d’Struts 

 
Possiblement s’utilitzin components especials d’Struts: 
 

• Validator: validacions de dades d’entrada 
• Internacionalització mitjançant Resource Bundles 
• Gestió d’errors i excepcions (ActionError) 
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Negoci 
 
La capa de negoci (o serveis) conté la lògica del sistema. Està aïllada i encapsulada 
mitjançant un patró Service Locator: 
 

• S’encapsula la lògica en classes Servei, que s’agrupen de manera funcional. 
• Se separa la implementació de la interfície, que serveix de “contracte” entre les 

capes. 
• La comunicació entre les capes s’estableix mitjançant DTOs. 
• S’estableix un model d’excepcions genèriques que és l’únic mecanisme de 

transmissió d’errors a la capa de presentació. 

Spring 
 
Per a coordinar la capa de Negoci-Serveis tenim el framework Spring, una de les peces 
més importants de l’arquitectura. 
 
Spring segueix el model de “contenidor lleuger”, que serveix de “cola d’enganxar” entre els 
elements que componen l’aplicació. La seva funcionalitat és molt àmplia, proporciona 
serveis com ara: 
 

• Configuració declarativa d’aplicacions mitjançant “Inversion of Control” (IoC). 
• Serveis de tipus “Aspect Oriented Programming” (AOP). 
• Integració amb múltiples models d’accés a dades (iBatis, Hibernate, JDBC). 
• Integració amb diversos frameworks MVC, en especial Struts. 
• Declaració i ús de múltiples serveis mitjançant interfícies. 

 
Spring funciona com una “cola” que serveix per a enganxar els objectes de les diferents 
capes que componen l’aplicació, mitjançant mecanismes IoC o AOP: 
 

• Invocació dels serveis des de les accions Struts. 
• Invocació de la capa DAO des dels serveis. 

 

 
 
Figura 37. Contenidor Spring 
 
Spring simplifica la implementació de la capa DAO, ja sigui amb Hibernate o amb iBatis. 
Spring permet: 
 

• Configurar els orígens de dades. 
• Associar els orígens de dades als components mitjançant IoC i els seus paràmetres 

(SQLMaps en iBatis, SessionFactory en Hibernate). 
• Carregar la capa DAO mitjançant IoC. 
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Persistència: Patró DAO 
 
Utilitzem el patró DAO per abstraure l’accés a les dades. Amb això aconseguim: 
 

• Ser independents de la implementació: JDBC, iBatis, Hibernate. 
• Ser independents dels repositoris de dades: Oracle, MySQL, DB2, etc. 
• Agrupar la funcionalitat de persistència en classes i paquets seguint criteris de 

disseny. 
• Simplificar el codi dels serveis. 

 
El patró DAO es recolza en una interfície que serveix de contracte entre capes, la qual 
exigeix: 
 

• Que les dades d’entrada i sortida siguin DTOs. 
• Que les excepcions siguin genèriques, independents de la implementació. 

 

Persistència: Implementacions 
 
Per a accedir a bases de dades relacionals (RDBMS), aquest arquitectura proporciona 
dues alternatives: 
 

• Hibernate: Framework ORM (Object-Relational Mapping). Persistència d’objectes 
Java. És un model més orientat a POO, més avançat, que permet la portabilitat de 
bases de dades i disposa d’una major transparència davant de canvis del model 
d’objectes. És un model ideal per a projectes nous que hagin de ser portables entre 
bases de dades. 

 
• iBatis: També és un Framework ORM. És una biblioteca basada en l’ús d’SQL 

continguts en fitxers de configuració externs. És una opció interessant per a models 
de dades ja existents. 

 
Tot i que es podria fer una implementació directament amb JDBC, és molt recomanable 
utilitzar alguna d’aquestes dues solucions anteriors per les facilitats que aporten. La nostra 
aplicació fa ús d’iBatis per la seva senzillesa. 
 
L’arquitectura d’implementació es divideix a grans trets en tres components ben 
diferenciats: la part del client (navegador), la part del servidor de Servlets i la part de base 
de dades. 
 

 
 
Figura 38. Arquitectura d’implementació 
 
A continuació mostrem l’arquitectura global de l’aplicació amb la separació per capes a la 
part del servidor. 
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Figura 39. Arquitectura global de l’aplicació 
 
Seguidament mostrem l’arquitectura web on apareixen de nou les tres capes de la part del 
servidor amb una mica més de detall. 
 

 
 
Figura 40. Arquitectura WEB 
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Guia d’ús 
 
Abans d’entrar en detalls descrivim les icones de l’aplicació sobre les que podem 
interactuar. 
 

 Elimina un element d’una llista prèvia confirmació 

 Edita un element d’una llista 

 Guarda els canvis d’un element en edició en una llista / Valora un element 

 Cancel·la els canvis d’un element en edició en una llista 

 Accepta una sol·licitud de préstec / Elimina una recomanació 

 Obre una finestra emergent (popup) amb la informació de l’element 

 Denega una sol·licitud de préstec 

 Retorna un préstec i el deixa disponible de nou per sol·licitar préstec 

 Tanca una finestra emergent (popup) 
 
Per la gestió de l’administrador s’ha procurat que la interacció amb l’aplicació sigui força 
intuitiva. Els camps que són obligatoris informar es marquen amb un asterisc vermell al 
costat del camp, a més a més, al final de cada formulari s’informa del significat de l’asterisc. 
En el cas que s’intenti emmagatzemar informació sense omplir els camps obligatoris, es 
llança una excepció i s’informa en el mateix formulari els camps que manquen per informar. 
 

 
 
Figura 41. Camps obligatoris 
 
A l’exemple de la figura anterior s’ha intentat donar d’alta un nou usuari sense informar els 
camps Clau i Nom. L’aplicació ens avisa d’aquest fet amb els missatges següents: 
 

• Clau es requereix 
• Nom es requereix 

 
Hi ha dues maneres d’edició. Per una banda, es pot editar sobre la mateixa fila d’un llistat si 
la informació a modificar es pot mostrar a la fila en la seva totalitat: 
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Figura 42. Camp deshabilitat, no es pot modificar 
 

 
 
Figura 43. Camp habilitat, es pot modificar 
 
Si la informació no hi cap en una fila en la seva totalitat, l’edició ens porta a un nou 
formulari amb els camps informats per tal de poder ser modificats. 
 
Quan un usuari s’autentica i accedeix a l’aplicació, li apareixerà una finestra emergent 
avisant-lo dels préstecs pendents de retornar, sempre que en tingui algun. La mateixa 
finestra mostra també les sol·licituds fetes per l’usuari, però no formen part de la condició a 
l’hora de mostrar aquesta informació automàticament, és a dir, si l’usuari ha demanat algun 
préstec però no en té cap per retornar, aquesta finestra no es mostrarà automàticament. La 
raó és que cal avisar-lo dels préstecs que té en el seu poder i recordar-li que estan 
pendents de retornar. Tot i així, es pot mostrar la finestra emergent d’avís des del menú 
Avisos tantes vegades com es vulgui. 
 
Els filtres són molt útils a l’hora de cercar informació concreta sobre algun element. Per 
exemple, pot ser útil per un usuari cercar les pel·lícules on actuï el seu actor preferit, les 
que siguin dirigides per un director concret, cercar pel·lícules d’un any determinat, les que 
tinguin una valoració determinada, etc. 
 

 
 
Figura 44. Filtrat d’una pel·lícula 
 
A l’exemple de la figura anterior ens interessa veure totes les pel·lícules disponibles del 
director Ventura Pons, per aquest motiu hem escollit aquest director en el filtre. El filtrat pot 
ser una combinació de tots els camps, quan més informació es doni en el filtrat més 
acotada serà la cerca. Es pot donar el cas que alguna combinació no es correspongui amb 
cap element. 
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Figura 45. Combinació de filtrat sense resultats 
 
A l’exemple de la figura anterior no ha estat possible trobar cap pel·lícula on el director sigui 
Ventura Pons i l’actor sigui Alberto Sordi. 
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