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OBJECTIUS DEL PROJECTE 

 Estudi i avaluació de les alternatives existents al 

mercat 

 Decisió de les característiques necessàries d’un 

framework de persistència 

 Anàlisi i disseny del framework 

 Implementació del framework de persistència 

 Construcció d’una aplicació que utilitzi el framework 

desenvolupat 

Disseny i implementació d’un framework de persistència 



INTRODUCCIÓ A LA PERSISTÈNCIA 

 Capa presentació 

 Mostra les dades a l’usuari 

 Capa de negoci 

 S’encarrega de realitzar els càlculs 

 Capa de persistència 

 Guarda les dades per a poder-les 

recuperar en un futur 

Aplicacions multicapa 



INTRODUCCIÓ A LA PERSISTÈNCIA 

 Serialització 

 Arxiu o buffer memòria 

 Arxius XML o JSON 

 Base de dades relacionals 

 Més extens actualment 

 Oracle, MySql, DB2 

 Base de dades d’objectes 

 Poc utilitzada 

 Molt integrat amb el llenguatge de 

programació 

Tipus de persistència 



ESTUDI DE MERCAT 

 Entrerprise Java Beans (EJB) 

 Forma part de l’estàndard d’aplicacions J2EE 

 La versió EJB 2.1 correspon a la versió J2EE 1.4 

 Configuració molt complexa amb fitxers XML 

 Java Persistence Api (JPA), EJB 3.0 

 Forma part de l’estàndard d’aplicacions J2EE, a 
partir de J2EE 5.0 

 Es tracta d’una especificació, no implementació 

 Configuració molt senzilla i intuïtiva 

 Base de dades relacionals 

 Ús d’anotacions JAVA en objectes senzills 

 

Frameworks de persistència existents 



ESTUDI DE MERCAT 

 Hibernate 

 Implementació de JPA 

 La creació de JPA es basa en Hibernate 

 Java Data Objects (JDO) 

 Especificació estàndard per a models de persistència 

 Alternativa a JPA 

 Independent de la base de dades 

 MyBatis 

 Utilitza sentències SQL guardades en fitxers XML 

 Als fitxers XML hi ha el mapeig dels camps 

Frameworks de persistència existents 



ESTUDI DE MERCAT 

 Tots estan orientat a l’objecte 

 Tots suporten base de dades relacionals. Només 

JDO suporta qualsevol tipus de base de dades 

 Tots menys MyBatis tenen un llenguatge propi 

 Tots menys MyBatis són estàndards de 

persistència 

 Tots menys EJB 2.1 opten per la simplicitat i la 

facilitat alhora de la configuració 

 Tots menys EJB 2.1 i MyBatis suporten anotacions 

 

 

Comparativa de frameworks 



ESTUDI DE MERCAT 

 Configuració senzilla i intuïtiva 

 Un únic fitxer de configuració 

 Mapeig d’entitats amb anotacions 

 Compatibles o semblants amb JPA 

 Llenguatge propi per realitzar les 

consultes o Fwkql 

 Adaptadors per acceptar altres llenguatges 

 Utilitats per realitzar cerques complexes 

sense Fwkql ni Sql 

 

 

 

Característiques bàsiques del framework Fwkpers 



DISSENY DEL FRAMEWORK FWKPERS 

 Administració de base de dades 

 Creació  i eliminació de taules 

 Crear i esborrar base de dades 

 Administració de dades 

 Afegir, modificar, consultar i esborrar entitats 

 Cerques senzilles d’entitats 

 Consultes complexes i Fwkql 

 Cerques complexes d’entitats amb filtres 

 Cerques amb sql natiu 

 Consultes amb Fwkql o llenguatge propi 

Anàlisi de funcionalitats 



DISSENY DEL FRAMEWORK FWKPERS 

 Simplificació 

 Ús senzill i intuïtiu. Anotacions en objectes 

 La equivalència s’agafa dels atributs de l’objecte 

 Estandardització 

 Treballar  per a que Fwkpers sigui estàndard JPA 

 Anotacions molt semblants a JPA 

 Escalabilitat 

 Poder afegir funcionalitats sense problemes 

 Suport per a més motors de base de dades 

 Tipus de dades més complexes 

 

 

Punts claus del disseny 



DISSENY I IMPLEMENTACIÓ FWKPERS 

 Creació d’anotacions per al nostre model 

 @Taula: indica que una classe és taula. 

 @Columna: per indicar que un atribut és un camp de 

base de dades. 

 @ClauPrimaria: per a seleccionar la clau de la taula. 

 @ClauForanea: per a les relacions entre les diferents 

taules. 

Definició del model. Anotacions  



DISSENY I IMPLEMENTACIÓ FWKPERS 

 Implementació estàndard per realitzar les 

connexions.  API java.sql 

 Implementació estàndard per realitzar les 

sentències amb la base de dades. API java.sql 

 Implementació específica per carregar el driver 

segons el motor (MySql o Oracle) 

 Possibilitat d’ampliació a altres motors de forma 

senzilla 

Connexió amb la base de dades 



DISSENY I IMPLEMENTACIÓ FWKPERS 

 Creació d’un objecte mapejat que 

genera un cop les sentències que s’han 

d’executar amb la base de dades 

 Registre d’objectes per a recuperar els 

objectes mapejats 

 Equivalència segons el motor de base 

de dades 

 Possibilitat de tindre diferents 

registres d’objectes 

Mapeig dels objectes 



DISSENY I IMPLEMENTACIÓ FWKPERS 

 EsquemaAplicacio 

 Creació i eliminació base de dades 

 ManegadorEntitat 

 Afegir, consultar, modificar i esborrar registres 

 Cerques de registres amb filtres 

 Cerques amb Fwkql i cerques amb sql natiu 

 

Nucli del framework 



DISSENY I IMPLEMENTACIÓ FWKPERS 

 Creació de diferents restriccions 

 Valor igual, no igual, major que, menor que, 

igual major que, igual menor que 

 Valor nul, no nul 

 Un valor dintre d’uns valors (clàusula IN), o 

fora (NOT IN) 

 Possibilitat de decidir el tipus d’ordenació 

alhora de retornar el resultat 

 Centralització de les excepcions 

Utilitats per cercar i control d’excepcions 



APLICACIÓ D’EXEMPLE. GESTIÓ DE RRHH 

 Administració de departaments 

d’una empresa 

 Administració d’empleats, 

assignacions a un departament 

 Gestió de projectes amb un cap de 

projecte i amb empleats assignats 

al projecte 

Funcionalitat de l’aplicació 



APLICACIÓ D’EXEMPLE. GESTIÓ DE RRHH 

 Creació de departaments 

 Cerca de departaments amb 

filtres 

Gestió dels departaments 



APLICACIÓ D’EXEMPLE. GESTIÓ DE RRHH 

 Administració d’empleats 

 Cerca d’empleats  

Gestió dels empleats 



APLICACIÓ D’EXEMPLE. GESTIÓ DE RRHH 

 Creació de projectes assignant 

cap de projecte 

 Assignació d’empleats a projectes 

 Cerca de projectes i cerca 

d’assignacions 

 

Gestió dels projectes 
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