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Els principis ... 
• Primer de tot es va fer el anàlisis i el disseny tècnic 

Es va es va fer un diagrama i es va definir els casos d’us 



Per tenir clar el aspecte de la aplicació, 

es va recórrer al prototipat 

Prototip Pantalla real 



Va arribar el moment del disseny tècnic 

J2EE 

La arquitectura J2EE esta provada en el disseny de  
aplicacions de àmbit empresarial,  i permet 

 fer servir components estandarditzats i amb  
una baixa probabilitat de errors  i per tant  
facilita el desenvolupament de aplicacions  

distribuïdes robustes i escalables. 
 

Patró MVC 

El estàndard J2EE facilita el us de diferents patrons de 
disseny, un dels mes important al hora del disseny es el 

patró MVC,  que s’ajusta molt be a la arquitectura J2EE que 
acabem de veure. 

 

JSF 

L'objectiu de la tecnologia JavaServer Faces és 
desenvolupar aplicacions web de forma semblant a com es 
construeixen aplicacions locals amb Java Swing ,  o 
qualsevol altra API similar . 
Tradicionalment , les aplicacions web s'han codificat 
mitjançant pàgines JSP  que rebien peticions a través de 
formularis i construïen com a resposta pàgines HTML 
mitjançant execució directa o indirectament a través de 
biblioteques d'etiquetes - de codi Java, el que permetia , per 
exemple , accedir a bases de dades per obtenir els resultats 
a mostrar més de realitzar  



En quant a la BD i el model de persistència .. 

Es va decidir que tindria aquesta estructura .... Però finalment va quedar reduïda a ... 



El diagrama entitat-relacio original ... 

Se li va haver de afegir la taula price, ja que la vaig oblidar en la definició original 



Els scripts DDL 
Una  de les coses que he après en aquet TFC es a mantenir una copia dels scripts 
Ja siguin DDL o de inserció de dades, ja que si no... 

ES PODEN PERDRE !!! 



Entities 

• Els entities representen la estructura de base de dades, es a dir, 
les taules a nivell de classe. Es a dir les mapejen, 

• En realitat es tracta de Java Beans 

• Per tant  amb un entity podem accedir a les dades recuperades 
de la base de dades.  

• El IDE Eclipse permet generar les entitats JPA de forma 
automàtica en la majoria de casos. 

• Però les taules amb relacions mes complexes no ha estat capaç 
de generar-les i per tant ho vaig haver de fer de forma manual. 

• Generar-les de forma manual es una feina tediosa i propensa als 
errors, que poden fer que no arranqui la aplicació. 

Aquest es el diagrama de classes de les entitats generades. 



Classes de la aplicació 
Aquestes son algunes de les classes mes importants de la aplicació, i els seus mètodes i codi 



<div id="menu"> 

Capa de presentació 
<div id="wrapper"> 

<div id="navegacion"> <div id="util">  

<div id="menu"> 

<div id="continent"> 



JSF 

• Permet facilitar enormement la feina de la capa de presentació 

• Facilita la comunicació entre la part del client i la del servidor 
gracies al llenguatge EL 

• Vaig afegir el framework Primefaces, que es un dels mes 
utilitzats en la actualitat, que permet generar components webs 
molt ben treballats i acabats 

• La tecnologia JSF no afecta nomes a la part del client, la part del 
servidor també s’ha de tenir molt en compte al hora de 
implementar aplicacions JSF 

La meva opinió després del temps dedicat a la tecnologia JSF, es 
que per àmbits de aplicació web, on el ample de banda de la 
intranet es major, es una gran opció. Però a nivell de web 
publica oberta a internet, al fer tantes cridades Ajax podria 
saturar la xarxa, si no s’implementa correctament, 



Internacionalització 

Una de les coses bones de JSF es que facilita enormement la adopció 
del estàndard i18n per la internacionalització. Nomes necessita un 
fitxer de propietats amb la clau/valor. 

I després cridar-lo des de JSF 

I el resultat final es ... 



Resultat Final 

Aquest es el diagrama de navegació web I aquest el resultat final 



Si tornes a començar ... 

• Una de les coses que tindria en compte si tornes a començar el 
TFC, seria la corba de aprenentatge de les noves tecnologies, 
que ha estat mes pronunciada del que pensava, sobre tot a 
l’hora de configuració. 

• Després del coneixement adquirit, i superada la corba de 
aprenentatge, tornaria a fer servir les mateixes tecnologies, 
s’adapten bastant be al requeriments de la aplicació. 

• Nomes dubtaria en relació a les tecnologies, si fos una aplicació 
real i accessible de forma publica a traves de Internet, ja que no 
estic del tot segur de quin rendiment tindria. 

• Intentaria realitzar una planificació mes realista, ja que tot i que 
he complert els terminis, sempre he anat per darrere de la 
planificació. 



Conclusions 
Crec que puc extreure conclusions de cada una de les fases del projecte: 

Anàlisi i Disseny tècnic 

He après la importància de la part de Anàlisi i Disseny, ja que per 
a  projectes de una mida mitjana/gran son imprescindibles per a  
que arribin a bon port, complint els requeriments mínims i amb 
un estàndard de qualitat. 

També he arribat a la conclusió que el anàlisi es una feina critica i 
moltes vegades complexa. Un error durant aquesta fase pot 
complicar la part de implementació de manera exponencial. Per 
sort no he patit gairebé aquest tipus de problemes durant el TFC.  

En quant al disseny tècnic,  es vital la elecció de les tecnologies 
adequades, i acomodar el disseny a elles. 



Conclusions 

Configuració del entorn 

Una incorrecta configuració del entorn pot conduir a que la aplicació  
no funcioni correctament, o fins i tot que no arranqui. 
 
Configurar correctament totes les tecnologies, i que funcionin 
conjuntament no m’ha estat fàcil, en realitat ha estat la pitjor part del 
projecte. 
 
Fins i tot hi ha hagut funcionalitats, que no he pogut implementar per 
problemes de configuració, com ha estat el cas dels missatges JSF des 
de la part del servidor. 



Conclusions 

Implementació 

La part de la implementació ha estat la mes agraïda en el meu cas, 
ja que hi tinc certa experiència, i pots veure com creix la aplicació. 
 
S’ha intentat mantenir un codi correctament indentat i formatjat, 
fàcilment llegible i intentat aplicar les lliçons de Programació 
Orientada a Objectes POO. 
 
De tota manera encara no domino mes que de forma arcaica 
tecnologies com CDI i EJB, i la seva forma de programar amb 
events, anotacions o injeccions de codi. 
 
De cara a la implementació, una de les eines mes útils durant el 
projecte ha estat el repositori (Plastic SCM), al anar guardant 
sempre el codi, i poder tornar-lo enrere fàcilment, m’ha estalviat 
molta feina alhora de trobar errors. 
 
 


