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Resum 

 

Durant els 3 mesos aproximadament que ha durat el treball de fi de carrera, he aprés de 

la importància de la feina d’anàlisi i disseny per a poder produir una aplicació amb les 

característiques desitjades i amb la temporalitzacio adequada. Es difícil poder fer 

temporalitzacions amb tecnologies que desconeixes, com ha estat el meu cas amb JPA + 

EJB + CDI + JSF. La manera de dissenyar les aplicacions és completament diferent de 

les aplicacions que havia vist fins ara, i la corba de aprenentatge ha estat alta, sobre tot 

en la part de configuració del entorn de treball.  

Un cop implementat el projecte he vist que el meu anàlisi original no va ser perfecte, i 

que em faltava una taula (“price”) per tal de poder assignar el preu de cada bitllet d’ un 

vol donat. Apart d’això, la resta de canvis en el model de dades ha estat menor. 

Però si que he inclòs canvis a nivell d’aplicació a la capa de dades, ja que quant més 

llegia sobre la tecnologia JPA, més pensava que no eren necessàries les capes Hibernate 

i DAO. 

 Hibernate pensava incloure’l a l’aplicació sobre tot per que era el ORM 

que més coneixia, però amb la simplicitat per a manejar les querys i els 

objectes màpetjats  de  JPA finalment vaig decidir no incloure’l al 

projecte. 

 El patró de disseny DAO en un entorn JPA+EJB segons diverses 

opinions no és necessari, tal com es discuteix en les següents pagines: 

o http://www.infoq.com/news/2007/09/jpa-dao 

o http://stackoverflow.com/questions/2100115/i-found-jpa-or-alike-

dont-encourage-dao-pattern 

 

Un cop muntat tot l’entorn de treball amb les corresponents llibreries, amb connexió a la 

base de dades,  la feina de desenvolupament a la part web ha estat molt més ràpida, JSF 

permet crear taules amb gran facilitat, això si, m’he trobar amb problemes que no he 

pogut superar, com ha estat el cas de mostrar missatges des del costat del servidor al 

client, per el que hi ha alguns missatges de error que no he pogut aplicar.  

  

http://www.infoq.com/news/2007/09/jpa-dao
http://stackoverflow.com/questions/2100115/i-found-jpa-or-alike-dont-encourage-dao-pattern
http://stackoverflow.com/questions/2100115/i-found-jpa-or-alike-dont-encourage-dao-pattern
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Introducció 

Justificació del TFC 

La justificació per al TFC, apart del acadèmic, és la possibilitat de crear un petit portal 

per a la venta de bitllets d’ avió, ja que he tingut contacte amb els processos necessaris 

per recuperar les dades reals d’empreses com Amadeus, que és el major proveïdor de 

reserves de viatges per avió del món. 

 

Per això és necessari connectar-se als webservice de Amadeus, que proporcionaria les 

dades necessàries per mostrar l’informacio, i que permet realitzar directament les 

reserves. 

Com que aconseguir aquestes dades és molt costos tant a nivell de desenvolupament 

com a nivell econòmic, s’ha simulat l’origen de dades fent servir una base de dades, així 

a més a més aplico els coneixements que he adquirit durant la carrera. 

A més a més el disseny de l’aplicació és escalable i té previst modificar fàcilment  

l’origen de dades si es vol passar a fer servir les dades reals de Amadeus. 

Per tant en un moment donat aquest TFC podria ser la llavor d’un portal funcional per la 

venta de bitllets. 

Després de l’experiència del TFC, si hagués d’implementar  una solució professional i 

productiva probablement faria servir les mateixes tecnologies, encara que el disseny el 

modificaria, sobre tot a nivell del model de dades (el model entitat-relació). 

Per altre part tinc molt clar que un ús professional d’aquesta aplicació ha d’estar 

condicionat a un estudi econòmic, a més a més de millorar aspectes tècnics com el 

rendiment de la tecnologia Jsf en xarxes obertes i públiques i millorar la part de 

presentació.  

Objectius 

 

De bon començament tenia l’ idea de fer una aplicació J2EE com a projecte final de 

carrera, primer per què és la tecnologia que més domino (hi faig feina), i segon per que 

la domino només a mitges, i no havia fet mai un projecte des de zero. 

Apart les tecnologies que domino són més antigues jsp i servlets sobre tot, així com 

swing. Per totes aquestes raons m’interessava fer un projecte amb les últimes 

tecnologies dintre del món J2EE, per tal d’ agafar experiència tant en el ús, com amb la 

configuració d’aquestes tecnologies.  

Per tant el meu objectiu principal era aprendre a configurar i implementar un projecte 

amb les últimes tecnologies J2EE, a més a més de posar a prova els coneixements 

adquirits, tant a nivell tècnic, com d’enginyeria del software. 
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Enfocament i mètode seguit 

 

He intentat seguir els estàndards que vaig aprendre a assignatures com “Enginyeria del 

software” per tal de aconseguir un TFC el més proper possible a un treball professional. 

Per això he fet servir com a metodologia de desenvolupament el cicle en cascada clàssic  

que inclou els següents items: 

 Planificació del projecte 

 Anàlisi 

 Disseny 

 Implementació 

 Proves 

 Documentació 

En paral·lel he anat fent feina d’investigació sobre les tecnologies que havia decidit 

utilitzar. El més costós (i el més avorrit) per a mi, ha estat la part de configuració de 

totes les tecnologies, ja que em va donar molts problemes i no veia cap avanç. 

Planificació del projecte 

A continuació s’adjuntarà el diagrama de Gantt que es va entregar a la pac 1, que 

planificava pas a pas tot el treball de fi de carrera.  

He de dir, que m’ha costat ser fidel a la planificació ja que, no he pogut ser constant per 

motius de feina i personals  realitzar un treball diari i ha estat més a batzegades. 

Això si, de cara a l’entrega de les pac, tenia la feina feta i han estat entregades a temps, 

tret de la última, que encara que estava al dia en la planificació em vaig descuidar de 

enviar-la. 
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Entorn de desenvolupament 

 

Plastic 

Una de les millors decisions que he prés en quant a les eines per a desenvolupar el 

projecte ha estat la elecció del repositori.  Ha estat de gran ajuda per a detectar els 

problemes que han anat sorgint,  tot tirant enrere la versió fins a punts funcionals.   

El sistema de control de versions elegit va ser Plastic scm,  un desenvolupament 

espanyol que permet coses com treure estadístiques de les pujades diàries: 

Aquesta és la freqüència de pujades de codi al plàstic des de que vaig implantar el 

repositori el dia 16/11/2013 fins al dia 04/01/2014 

 

 
 

I aquí es pot veure a grans trets que fa cada pujada de codi al repositori. 
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Eclipse 

Es el IDE més usat a nivell internacional i el que conec millor, ha estat molt útil a l’hora 

de generar els JPA automàticament. 

MySql – MySql WorkBench 

Es el sistema de gestió de bases de dades relacionals gratuït més conegut i utilitzat. 

El MySql WorkBench m’ha permès tenir control total sobre les taules, facilitant la 

creació del model entitat-relació, i permetent mitjançant enginyeria inversa generar els 

scripts de creació (DDL) necessaris.  

Apart he mantingut un fitxer “inserts.sql” amb els scripts de dades necessaris per el bon 

funcionament de la aplicació. Tant el fitxer workbench com el “insert.sql”  estàn 

inclosos dins el projecte. 

Maven 

Per a la gestió i construcció del projecte he fet servir Maven, que facilita la configuració 

de projectes a mida mitjançant el ús d’ arquetips, també permet una gestió més fluida de 

les llibreries, a més a més de la construcció de fitxers JAR,WAR,EAR. 

Aquest projecte el vaig començar basant-me amb l’arquetip webapp-javaee6 , que com 

diu a la seva descripció permet iniciar un projecte amb les 

característiques que necessito:   

“It's a sample, deployable Maven 3 project to help you get your 

foot in the door developing with Java EE 6 on JBoss AS 7. This 

project is setup to allow you to create a compliant Java EE 6 

application using JSF 2.0, CDI 1.0, EJB 3.1, JPA 2.0 and Bean 

Validation 1.0.” 

 

D’ aquesta manera es genera un projecte pare amb submòduls, 

cada un d’ells, un projecte d’eclipse, que separa la part de 

presentació “flymee-web” de la part de lògica de negoci 

“flymee-ejb” tot seguint el patró Model-Vista-Controlador 

(MVC).  Apart per a la gestió interna necessita els projectes 

flymee (pare) i flymee-ear (necessari per a la generació del ear). 

Per tant, el projecte al Eclipse IDE, té l’estructura que es mostra 

a la imatge. El control de Maven, amb tots els submòduls, les 

llibreries de jsf, la creació de ears, m’ha donat bastants 

problemes de configuració i no ha estat tan fàcil com havia 

pensat de bon principi.   
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Jboss 7.1 

El servidor de aplicacions per excel·lència, que disposa de un contenidor de Ejb i un 

contenidor web. 

Pila de tecnologies 

En aquest projecte he intentat aprendre les últimes tecnologies en desenvolupament 

J2EE. 

Des de la versió 6 de Java,  hi ha una discussió sobre la necessitat de fer servir 

frameworks del estil Spring 3,  en aquest cas i després de investigar una mica vaig 

decidir apostar només per Java EE 6, ja que totes les característiques que aporta Spring 

les aporta també  el estàndard Java, tot i que potser Spring aporta una facilitat de ús que 

Java EE  encara no aporta, tal com es mostra en la discussió a Stackoverflow  

http://stackoverflow.com/questions/2499323/java-ee-6-vs-spring-3-stack 

http://elblogdelfrasco.blogspot.com.es/2012/07/spring-vs-java-ee.html 

 

JSF 2.0 – Primefaces 

JSF amb el component Primefaces,  permet generar aplicacions amb una capa de 

presentació avançada, que permet components com taules dinàmiques i calendaris 

mitjançant un conjunt de APIs.  A més a més jsf disposa d’ un model d’ esdeveniments 

en el costat del servidor. 

CDI 1.0 

Context and Dependency Injection (CDI) defineix el mecanisme per administrar beans i 

resoldre dependències entre serveis dins de l'estàndard JEE. CDI ofereix la possibilitat 

d'injectar components en una aplicació, incloent la possibilitat de seleccionar en temps 

de desplegament que implementació en particular s'injecta. 

 
En aquest enllaç s’explica en part el funcionament de CDI. 

http://www.arquitecturajava.com/java-y-cdi/   

http://stackoverflow.com/questions/2499323/java-ee-6-vs-spring-3-stack
http://elblogdelfrasco.blogspot.com.es/2012/07/spring-vs-java-ee.html
http://www.arquitecturajava.com/java-y-cdi/
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EJB 3.0 

Ejb ens proveeix d’ un contenidor que permet al desenvolupador desentendre’s de la 

feina feixuga com el control de transaccions, la seguretat, la persistència, el maneig de 

web services i altres. Ejb aporta mitjançant serveis totes aquestes funcionalitats que són 

menejades per el propi contenidor. 

En un projecte com aquest, que simula la venta de bitllets de avió. 

JPA 2.0 

Java Persistence Api, ens permet abstreure la capa de dades, tot realitzant el mapeig 

entre les taules de base de dades i les classes  java directament. A més a mes ens 

proveeix dels mètodes necessaris per a guardar, modificar i eliminar les dades,  així com 

el accés a les dades quan sigui necessari. En aquest projecte he fet servir principalment 

les “named query”  (definides al propi entity bean) i les nativeQuery que permet 

realitzar querys  natives per als casos més complexes. En aquest cas he fet servir les 

queris natives per a calcular quins seients queden lliures per a cada vol. 

Bean validation 1.0 

Fins ara per a realitzar la validació de dades era necessari mantenir les validacions a 

cada capa de presentació, negoci i dades, fet que era propens als errors. Amb bean 

validation, les validacions es fan a nivell de dades i es propaguen a totes les capes 

automàticament, mitjançant CDI i JSF. Això es pot veure a la meva aplicació, en el 

manteniment de usuaris (al registrar un nou usuari). 
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Aconseguir dominar, encara que sigui bàsicament totes aquestes tecnologies i sobre tot 

fer-les treballar conjuntament ha estat una de les complicacions d’aquest projecte, sobre 

tot la part de configuració de cada una d’elles. 

Aquí podem veure com s’interrelacionen totes aquestes tecnologies: 

 

 

Configuració 

Un cop es té clar quines tecnologies es desitgen fer servir, s’ha de configurar-les.  

Desitjava separar la capa de presentació i la de negoci de forma que fossin projectes 

separats però dependents, per això mitjançant Maven s’ha fet un projecte amb 

submòduls (encara que al eclipse es veu com quatre projectes diferents) 

 Flymee (Projecte Pare) 

o Flymee-ear (Projecte necessari per a muntar el ear) 

o Flymee-ejb (Projecte amb la cap de negoci i dades) 

o Flymee-web (Projecte amb la capa de presentació) 

Al principi vaig intentar fer la configuració dels projectes, amb les seves tecnologies de 

forma manual, em vaig passar varies setmanes intentant-ho però a la part de Maven em 

vaig encallar, per tant vaig decidir fer servir els arquetips per obtenir un projecte 

configurat i funcional amb les tecnologies necessàries. 

Per això vaig fer servir com ja he comentat anteriorment el arquetip “webapp-javaee6”  

que em va deixar el projecte casi preparat per començar a desenvolupar. 

Al tenir quatre projectes diferenciats Maven necessita quatre fitxers de configuració 

“pom.xml”.  
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Al “pom.xml” del projecte pare flymee sobre tot es configura el projecte amb els 

submòduls, apart del nom de l’aplicació i la versió. 

 

 
 

Al fitxer “pom.xml” del projecte flymee-ejb, sobre tot vaig definir les dependències 

necessàries per a les llibreries que fa servir  l’ aplicació, como poden ser les llibreries 

CDI, EJB, JPA, HIBERNATE, JUNIT a més d’altres com MYFACES, LOG4J i el 

MYSQL 
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Al fitxer “pom.xml” del flymee-web vaig tenir problemes amb la llibreria de 

PRIMEFACES i amb la de HIBERNATE JPA, ja que no tenia clar si havien d’anar a 

nivell de web o ejb. 

 
 

Per últim queda el “pom.xml” de flymee-ear que simplement li diu a Maven com 

compilar i empaquetar el projecte en un ear que contingui dintre un war, un jar i les 

llibreries necessàries. 
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Una de les coses que em faltaven per configurar era la part de JPA amb el fitxer de 

persistència “persistence.xml” que configura el “jta-data-source” necessari per el 

accés a la base de dades. 

 

 
 

S’ha de tenir en compte que el jta-data-source ha de coincidir amb la configuració del 

servidor d’ aplicacions, en aquest cas el jBoss, que a la versió 7.1 es realitza al fitxer 

standalone.xml 
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Encara que les dades de connexió ja estaven definides al standalone.xml i que el fitxer 

persistence.xml apuntava a elles, va ser necessari afegir-les de nou al persistence.xml 

com a propietats ja que si no el entityManager necessari per totes les operacions CRUD 

no es podia instanciar. Amb això vaig perdre molt de temps de investigació, així com 

amb la propietat transaction-type que al estar definida com a RESOURCE_LOCAL 

impedia que es guardessin les dades correctament, fet amb el que vaig perdre també un 

temps considerable. 

A més a més s’ha de recordar incloure totes les entitats al propi “persistence.xml” 

Anàlisi i disseny tècnic 

 

 
El usuari anònim pot buscar un vol o registrar-se, si es registra es converteix en usuari 

registrat. Un cop s’és usuari registrat es pot interactuar amb l’ aplicació amb o sense 

loguejarse. 

 

Cas d’ús: Registrar Usuari 

Funcionalitat general: Permet crear un nou usuari registrat 

Actor: Usuari NO registrat 

Precondicio: No existeixi cap usuari amb el mateix login 

Post condició: Es crea un nou usuari registrat dins del sistema 

Flux d’events 

 S’obrirà un formulari per que l’usuari anònim es pugui donar d’alta. 

 Es validarà la informació 

 Es crearà el usuari registrat 

 

Flux alternatiu 

 Si es introdueixen dades invalides es mostrarà un error i es permetrà 

tornar a introduir les dades. 

 Es permetrà cancel·lar el registre i tornar a la pagina principal. 

 

Cas d’ús: Login 

Funcionalitat general: Permet fer login a un usuari registrat 

Actor: Usuari registrat 
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Precondicio: El usuari ha de haver-se registrat anteriorment 

Post condició: El usuari navega per la aplicació amb una sessió 

Flux d’events 

 El login no es obligatori, però nomes serà possible des de la pantalla 

principal de cerca. 

 Si el usuari decideix fer el login nomes haurà de entrar el seu user i 

password i acceptar. 

 Si el usuari es logueja correctament es mantindrà a la pantalla principal 

però amb el nom del usuari registrat on abans estava la opció de logueig 

 

Flux alternatiu 

 Si es un login incorrecte avisarà del problema i tornarà a la pantalla de 

login 

 

 

Cas d’ús: Buscar vol 

Funcionalitat general: Es la pantalla principal per a buscar vol 

Actor: Usuari registrat, Usuari anònim 

Precondicio:  

Post condició: El usuari rep una llista amb els vols disponibles 

Flux d’events 

 Des de la pantalla principal de cerca s’introduiran les dades bàsiques per a 

la cerca (data i aeroports de sortida i arribada). 

 Al donar-li al boto de cerca, mostrarà una pantalla amb una taula dels vols 

trobats per aquella data, amb l’aeroport de sortida i arribada. 

 

Flux alternatiu 

 Pot ser que vulguem volar a una ciutat on no hi ha aeroport i no aparegui 

als llistats, en aquest cas no es modificarà el fluixes i es mantindrà en la 

mateixa pantalla 

 

 

Cas d’ús: Reservar vol 

Funcionalitat general: Permet seleccionar un vol i fer la reserva 

Actor: Usuari anònim/Usuari Registrat 

Precondicio:   

 El usuari no s’ha loguejat 

 El usuari ha realitzat una cerca de vols 

Post condició: El usuari ha fet una reserva de vol 

Flux d’events 

 Des de la taula de vols trobats que ens proporcionarà la pagina de “Llista 

de vols” el usuari podrà seleccionar els vols que mes l’interessin. 

 A la mateixa pantalla haurà de informar algunes dades obligatòries (com el 

nom,  el dni/nie) dels compradors. Si el usuari esta registrat aquesta 

informació ja apareix informada. 

 Amb totes les dades obligatòries introduïdes es podrà continuar amb la 

reserva 
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Prototipat 

En aquest apartat mostraré els prototips que es van realitzar per a la pac 2 i els 

compararé amb les pantalles resultants de l’ aplicació: 

Registre de un nou usuari 

Aquesta pantalla permetrà registrar nous usuaris, tot introduint les dades requerides 

després per l’aplicació. Amb aquestes dades un usuari registrat podrà reservar un vol de 

manera més ràpida. 

 

 
 

 
 

Son gairebé idèntiques tret del tipus de targeta de crèdit que vaig trobar que era 

innecessària tenint el número de targeta de crèdit. 
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Busqueda de vol 

Des d’ aquesta pantalla podrem seleccionar les dates de sortida i tornada, i els aeroports 

de sortida i arribada. És una pantalla senzilla amb només quatre dades.  

Si el usuari pren el boto de registrar anirà a la pantalla de registre. Si introdueix el seu 

usuari ja registrat i contrasenya i prem  login, entrarà com a usuari registrat (login). 

Si prem al boto Buscar, farà una cerca amb els criteris especificats. 

Depenent de la corba d’ aprenentatge d’ algunes tecnologies i dels temps disponible 

potser s’afegiran algunes altres dades 

 

 
 

 
 

 Aquesta pantalla ha quedat idèntica al prototipat. 
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Selecció de vol 

 

Aquesta pantalla apareix després de fer la busqueda de vols, i mostra informació dels 

diferents vols que compleixen els criteris de cerca.  Permetrà seleccionar un itinerari 

(vol de anada i tornada)  per a reservar-lo prement el boto “Elegir”. 

 

 

Reservar vol  

 

Aquesta opció permet fer la reserva del vol i pagar-la. Al ser un usuari anònim s’haurà 

de introduir tota la informació necessària que l´ usuari  registrat s’estalviarà. Si es prem 

el boto “Acceptar” es finalitzarà la transacció. 
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Finalment he fusionat les dues pantalles de “Selecció de vol” i “Reserva de vol” en una 

sola pantalla, ja que així s’estalvia una pantalla al usuari. A més a més conceptualment 

crec que té més sentit en una sola pantalla ja que l’ informació és molt semblant. Apart 

d’aquesta manera he aprofitat una de les capacitats de JSF que és mostrar taules de 

manera senzilla. 

 

 
 

Aquesta pantalla havia de mostrar un missatge d’ error si no es seleccionava un vol de 

sortida i un de tornada, però degut a problemes amb els missatges de primefaces a nivell 

de servidor  aquesta funcionalitat no ha estat implementada. Per tant si no es selecciona 

els vols, simplement no realitzarà  la reserva, i mostrarà el resum tal com es mostra en la 

següent imatge: 

 

 
 

En el cas de que tot hagi anat correctament, mostrarà la pantalla de resum, que no es va 

incloure a la pac2: 
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Disseny 

J2EE 

La arquitectura J2EE està provada en el disseny d 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. 

A mes te llicencia publica general GNU, el que permet una amplia comunitat que fa 

créixer i desenvolupar la arquitectura J2EE. 

La arquitectura J2EE es divideix en: 

 Capa client (Es el client que mostra la part de presentació de la app) 

o Navegador web 

o Aplicació escriptori 

o Dispositiu mòbil 

 Capa web (El servidor web permet manejar les peticions amb la capa 

client i amb la de negoci) 

o Jsp 

o Jsf 

o Java servlet 

 Capa Negoci (El servidor de aplicacions te la lògica de la aplicació i 

dona accés tant a la capa web com a la de dades) 

o EJB 

 Hibernate 

 Beans 

 Capa dades 

o Accés a BD 

 

 
 

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. 

El patró MVC permet separar les responsabilitats tal com es mostra a continuació. 
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A grans trets el model es responsabilitza del accés a Base de dades, el controlador 

interactua (part de lògica) entre el propi model i la vista que es responsable de mostrar 

la informació per pantalla al client. 

Amb la estructura del projecte definida fins i tot separem el codi en diferents projectes, 

distingint entre la part de presentació (flymee-web) i la lògica de negoci-dades (flymee-

ejb) 
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Framework Java server Faces 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 operacions marginals com inserir o modificar registres en taules 

relacionals , actualitzar un carret de la compra , etc . 

JavaServer Faces pretén facilitar la construcció d'aquestes aplicacions proporcionant un 

entorn de treball ( framework ) via web que gestiona les accions produïdes per l'usuari a 

la seva pàgina HTML i les tradueix a esdeveniments que són enviats al servidor amb 

l'objectiu de regenerar la pàgina original i reflectir els canvis pertinents provocats per 

aquestes accions . 

Qualsevol  esdeveniment realitzat sobre una pàgina JSF incorre en una càrrega sobre la 

xarxa , ja que l'esdeveniment s'ha d'enviar a través d'aquesta al servidor, i la resposta 

d'aquest s'ha de retornar al client , per això , el disseny d'aplicacions JavaServer Faces 

s'ha de fer amb compte quan es pretengui posar les aplicacions a disposició del món 

sencer a través d'internet . En la imatge adjunta podem veure el cicle de vida del 

framework.   
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Capa Model i accés a BD 

 

Com a SGBD farem servir Mysql, que és lliure i més livià que altres gestors de BD com 

Oracle.   

En aquest apartat es mostrarà el diagrama entitat-relació definitiu de la base de dades 

relacional. Tal com es va comentar en aquest mateix punt a la pac 2, s’ha modificat el 

disseny inicial, sobre tot afegint la taula price. 

La resta de modificacions han estat sobre tot canviar el tipus d ´algun dels camps. 

Per a la gestió de la base de dades he fet servir el MySql Workbench, que m’ha permès 

tenir controlat en tot moment els canvis fets, mostrant-ho gràficament com un diagrama, 

i després generant dinàmicament el script de creació DDL. 

Apart de tot això he mantingut un fitxer sql que inserta les dades necessàries per al 

funcionament de la aplicació. 

Aquests dos fitxers estan inclosos al propi projecte: 

 
 

Primer de tot mostrarem els scripts SQL de creació i tot seguit mostrarem un diagrama 

del model entitat relació. 
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Les tres taules principals del model son flights, flights_booking i booking. La resta  de 

taules estàn relacionades directa o indirectament amb aquestes tres.  

 

 fligths: aquesta taula té la informacio de tots els vols, amb els seus aeroports i 

dies de sortida i tornada. 

 flights_booking: ens permet reservar per a cada vol un seient, també ens diu la 

classe del seient i el preu. Per a saber quins seients disponibles hi ha, hi ha una 

relació directa amb cardinalitat 1-1 amb la taula aircraft_seats 

 booking: conté la informació personal del client que fa la reserva. En el cas de 

que la reserva la faci un usuari registrat, es guardarà la relació amb la taula 

Users. 

 aircraft_seats conté com ja hem dit la informació de la configuració dels seients 

del model de avio. 

 aircraft_model: conté les dades tècniques del avio, com el seu nom, els seus 

motors etc. 

 aircrafts: conté les dades de cada avio particular, amb el nom del avio, el seu 

capità i companyia aèria. 

 airports i cities son dues taules relacionades que ens mostren tots els aeroports I 

la ciutat relacionada 

 company simplement tindrà les dades de la companyia propietària del avio. 

 Price: conté el preu i la classe per a cada un del seients de cada vol 

 Cities: conté les ciutats relacionades amb cada aeroport. 
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 “Per l’ accés a la base de dades es farà servir una capa addicional amb la forma del 

framework Hibernate, que aplicarem sobre el estàndard JPA, ja que té un millor 

comportament, per al tractament de les dades que el propi JPA.” 

La cita anterior de la pac 2 indicava que es faria servir Hibernate, finalment no 

fem servir de manera activa aquest framework, ja que jpa inclou totes les 

funcionalitats de Hibernate, encara que aquest encara té alguna avantatja de 

rendiment, i de facilitat de ús. 

Però amb el ús de les “NamedQuery ” de jpa, vaig trobar que no era necessari 

aplicar un altre capa sobre Jpa i configurar-la, ja que les “NamedQuery” 

cobrien les meves necessitats en tots els casos, tret de una query més 

complexa, on vaig haver de fer servir les “NativeQuery” 

Les NamedQuery  es defineixen a nivell de entity i retornen un objecte 

mapejat amb les dades recuperades.  Es possible passar-li els arguments 

necessaris per tal de filtrar a la part del “where” 

 

 
 

Per cridar les NamedQuery es necessari tenir instanciat el entityManager, en el nostre 

cas, i gracies a la tecnologia CDI és ben fàcil ja que només necessitem cridar a la 

anotació @Inject per recuperar el entityManager en condicions de ser usat: 

 

 
 

I després nomes hem de cridar a la query definida anteriorment, passant-li els arguments 

necessaris. 
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A la pac 2 vaig posar diferents raons per les que aplicar el patró DAO, però com ja he 

comentat amb anterioritat en aquest document,  finalment he decidit no usar-lo degut a 

que la conjunció de les tecnologies EJB+JPA sembla que fa innecessari els DAO en la 

majoria de casos, tal com s’expliquen en els següents enllaços: 

 

http://www.adam-bien.com/roller/abien/entry/jpa_ejb3_killed_the_dao 

 

Afirma el següent: “It's just one liner. The DAO pattern is actually no more interesting 

for general data access, but is still needed to access data from stored procedures, flat 

files etc. However the bean above can be considered as a "DAO", but very streamlined 

one...”. 

 

“In EJB 3/Java EE 5 environment there is no need to use the low level JDBC to access 

the database any more. Actually you can use generic, but powerful Query Lanaguae, as 

well as Native SQL to fetch not only the persistent objects, but also data transfer objects 

and even primitive data types as well.” 

 

http://stackoverflow.com/questions/3818589/java-ee-architecture-are-daos-still-

recommended-when-using-an-orm-like-jpa-2 

 

Aquest segon enllaç diu literalment “And clearly, Java EE doesn't encourage using the 

DAO pattern when using JPA (JPA already provides a standardized implementation of 

the Domain Store pattern and there isn't much value at shielding it behind a DAO). I 

find the DAO to be anti-DRY in such situation.” 

 

Resumint, en el primer enllaç diu entre altres coses que  EJB+JPA ha mort el patró 

DAO, que només s’aconsella utilitzar amb procediments emmagatzemats, i que amb 

EJB3  ja no serà necessari el accés a baix nivell al JDBC que és una de les raons per 

aplicar patrons DAO, ja que implementen millor la seguretat. 

 I en el segon enllaç fins i tot diu que Java EE desaconsella fer servir els DAO  en el cas 

que es faci servir JPA. 

 

En la següent pagina es mostra el diagrama uml de les entitats JPA corresponents a les 

taules de base de dades.  Per dir-ho de forma planera, les classes que permeten el 

mapeig amb la base de dades.  

http://www.adam-bien.com/roller/abien/entry/jpa_ejb3_killed_the_dao
http://stackoverflow.com/questions/3818589/java-ee-architecture-are-daos-still-recommended-when-using-an-orm-like-jpa-2
http://stackoverflow.com/questions/3818589/java-ee-architecture-are-daos-still-recommended-when-using-an-orm-like-jpa-2
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Estructura interna de la aplicació 
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Capa de lògica de negoci  

El diagrama uml anterior mostra la estructura de classes necessàries per a que la 

aplicació funcioni correctament. A diferencia de les entitats que són bàsicament un 

POJO, moltes d’ aquestes classes contenen la lògica de negoci de l’aplicació, a més a 

més del accés a base de dades.  

A continuació es mostraran diverses classes i mètodes representatius de l’ aplicació, que 

exposen com es recupera l’ informació de la base de dades o com es realitza la 

persistència. 

SearchController: 

Una de les coses a tenir en compte és que aquesta classe està anotada amb 

“@SessionScoped” que implica que l’ informació es guardarà a nivell de sessió. Això 

ens permetrà guardar les dades introduïdes de la busqueda. A més a més ens permet 

recuperar els aeroports només la primera vegada que accedim a l’ aplicació. 

loadAirports() 

Carrega tots els aeroports per a poder mostrar-los a l’hora de elegir el vol. La 

anotació “@PostConstruct” ens permet carregar-los nomes un cop per sessió. 

 

searchFlights() 

Busca els vols a partir dels paràmetres que té accessibles des de la classe. Per 

fer-ho crida a la classe implementada de una interfície que es diu com el mètode: 

SearchFlights. 

Com que fer una connexió a un webservice que proveeixi de dades reals, es 

massa costos tant a nivell tècnic, com econòmic, s’ha simulat el origen de 

dades a partir de una base de dades, però s’ha deixat implementat de manera que 

sigui fàcil canviar-ho, sense afectar a la estructura ja definida. 

Hi ha dues classes implementades per a la interfície, per tal de facilitar la 

possibilitat de canviar de origen de dades en el futur. 

o DataBaseSearchFlightsImpl: El origen de dades es la BD, que te totes les 

dades necessàries per a realitzar una simulació de compra de bitllet.  

o XmlSearchFlightsImpl: Aquesta classe inserta manualment dades per tal 

de comprovar que els dos orígens de dades son funcionals.  
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Una vegada s’ha elegit la implementació mitjançant la’ anotació, es crida al 

mètode search() que tindrà un comportament diferent depenent de la 

implementació elegida. 

 
Aquesta és una part de l’ implementació de la classe DataBaseSearchFlightsImpl 

i mètode search() que es el que finalment retorna la llista de vols per l’ anada i 

per la tornada: 
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BookingController : 

booking() 

Es el mètode més important de la classe (anotada com “stateless”), i el que 

realitza la reserva.  A continuació s’adjunta el codi amb els comentaris adients: 
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Anotar la classe com “@stateless” li confereix directament totes les propietats d’ un 

EJB local, en aquest cas la propietat que més ens interessa és la de la seguretat, ja que 

estem simulant una transacció econòmica. En aquest cas no necessitem que recordi  

l’estat, per això fem servir “@stateless” 

UserRegistration: 

Aquesta classe realitza la persistència de un nou usuari tot fent servir el 

“EntityManager” injectat. La anotació “@Stateful”  li confereix també propietats de 

Ejb, però recordant l’ estat.  

 

Encara que trobo que no és necessària,  i que n ‘hi hauria prou amb un “@Stateless” ja 

que crec que no necessita recordar l’ estat per persistir l’ usuari. Però al exemple on es 

basa, venia com a stateful, i així provo tant stateful com stateless. 

 

register() 

Aquest mètode és el que realitza la persistència de l’usuari, simplement passant-li el 

objecte newUser al mètode persist del entity manager. La anotació “@Produces” indica 

que és un mètode productor. 

Al codi del qual es va treure com exemple feia servir els events per tal de actualitzar 

dinàmicament una taula amb els nous usuaris, s’ha mantingut, encara que no es mostri 

la taula. 
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Una de les coses que encara no tinc clares alhora de implementar un projecte des de 

zero és l’ estructura de carpetes i packages que convé crear. No he trobat cap convenció 

per tal de crear l’ estructura de packages, i per tant he seguit alguns exemples que he 

trobat i he creat altres carpetes tal com jo he trobat convenient. 

 

 
 

Potser hi ha classes que haurien d’ estar a un altre Package per estar millor estructurat, i 

mètodes agrupats en una sola classe, com per exemple en el cas del User, que té 3 

classes dins el Package data: 

 UserData 

 UserListProducer 

 UserRegistration 

  



TFC J2EE Manel García   
 

Capa de presentació 

La capa de presentació com ja s’ha comentat ha estat realitzada amb la tecnologia JSF 

afegint el framework Primefaces. Totes les pantalles tenen la mateixa estructura gracies 

al fet que s’ha fet servir un template. Aquest template te les cinc etiquetes div següents: 

 wrapper: es un envoltori per a incloure la resta de elements 

o navegacion: aquest div esta infrautilitzat, però es podria posar un menú, 

o anuncis. 

o util: es un altre envoltori que inclourà els elements importants de les 

pantalles. 

 menú: aquest div, conte el menú que permet el logueig/mostra 

dades usuari. 

 continent: aquest div anirà variant depenent de en quin punt 

estigui la aplicació, contendrà les pantalles de busqueda, el llistat 

de vols o el resum. 

 

A nivell de presentació es fan servir les etiquetes pròpies de Jsf afegint-li les etiquetes 

del framework Primefaces. Aquestes etiquetes es converteixen internament a codi html 

estàndard.  
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Exemple JSF 

Un exemple de ús del jsf i les seves etiquetes, és el de la carrega de 

aeroports en un combo box. Primer de tot s’han de recuperar les 

dades des del mètode loadAirports() . 

Després només s’ha de cridar al mètode getAirports 

(searchController.getAirports) 

 

Amb només quatre instruccions podem mostrar el combo amb les dades carregades: 

 

Això es pot fer gracies al llenguatge EL, que permet integrar les dades del servidor 

fàcilment amb la cap de presentació. 

 fa referencia al valor de la variable arrivalAirport 

de la classe SearchController. 

Internacionalització 

L’aplicació compleix amb l’estàndard i18n (encara que no 

completament), i per tant està dissenyada per poder utilitzar 

diversos idiomes. Això no vol dir que permeti seleccionar 

diferents idiomes, només que està dissenyada i preparada 

per fer-ho, només s’haurien d’ afegir fitxers de propietats 

per a cada idioma. Aquest fitxer de propietats no és més 

que un diccionari amb clau/valor. 

Actualment només hi ha un fitxer de propietats, que fa 

servir el català com a idioma. El message.properties. 

El propi Jsf fa tota la feina de internacionalització, només 

hem de posar la clau correcta a la etiqueta jsf. 

 

I es mostrarà el valor correcte: 

 



TFC J2EE Manel García   
 

 

 

Estils (CSS) 

Per que la presentació quedi correcta, han estat necessaris aplicar estils, en algun cas 

CSS3, com per exemple en els botons: 

 

A continuació s’adjunta un exemple dels estils necessaris per a maquetar correctament 

els divs del template.   
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Diagrama de navegació web 

 

La pantalla Busqueda vol és la principal, la pantalla d’ entrada, que ens permet 

introduir els criteris de busqueda. Com a resultat de la busqueda apareixerà la pantalla 

Llistat  vols que mostrarà el resultat amb taules  de n registres.  

A la mateixa pantalla es podrà Reservar vol que serà diferent depenent de si és un 

usuari registrat o anònim. Seqüencialment l’ última pantalla serà la de Resum Reserva.  

Des de les pantalles de Busqueda de vol, Selecció de vol i Reservar vol (no registrat) es 

permetrà anar a la pantalla de registre i també loguejarse. 
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Conclusions 

 

Com a conclusió, crec que amb aquest projecte he pogut posar en joc molts dels 

coneixements adquirits durant aquests anys, tant a nivell tècnic com a nivell d’ anàlisi, 

tipus de models de desenvolupament, etc (tota la part de enginyeria del software) 

A nivell tècnic, apart de aplicar els coneixements adquirits crec que tots aquets anys     

d’ estudi m’han preparat per poder absorbir amb més facilitats nous coneixements, que 

es justament el que he fet amb aquest projecte. Crec que amb totes les limitacions, ara 

seria capaç de desenvolupar un projecte JSF des de zero de forma prou professional. He 

après noves tecnologies, i també he valorat les més antigues i conegudes durant el 

procés. 

Un altre dels aspectes positius es que no només he après a utilitzar unes tecnologies ja 

preparades per utilitzar, si no que m’he vist obligat a fer la feina de configuració que 

sempre ha estat per mi una gran desconeguda. 

A nivell d´ enginyeria del software, he comprés que el treball previ d’ anàlisi, i disseny 

tècnic pot ser tant o més important que el propi desenvolupament per aconseguir un 

projecte funcional, escalable i que realment compleixi amb els requeriments necessaris. 

Tant és així, que un cop acabat el projecte, es pot deduir que l’anàlisi, sobre tot a nivell 

de model de base de dades no era perfecte, ja que va sofrir modificacions necessàries 

per al funcionament correcte de l’aplicació. A més a més s’han fet modificacions sobre 

els prototips, ja que algunes pantalles no van coincidir amb els prototips. 

En definitiva, crec que ha estat una experiència enriquidora, alhora que molt cansada, i 

que m’ha permès entendre el procés d’ anàlisi i desenvolupament d’ una aplicació 

durant totes les seves fases. 

Esper que aquest treball de fi de carrera sigui un reflex de tot el que m’ha ensenyat la 

UOC durant aquests anys. 
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