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1 Definició General del Projecte 
 
L'objectiu d'aquest Treball Final de Carrera consisteix en la realització 
del disseny i implementació d'una botiga online com a plantilla per a 
qualsevol empresa que vulgui donar a conèixer els seus productes a 
Internet.  
 
L'aplicació comptarà amb una interfície web, amb la qual els diferents 
usuaris podran visualitzar tots els productes que es posaran a la 
venda organitzats per categories. Disposaran, com a opció, d'un 
cercador que segons uns paràmetres introduïts per l'usuari tornarà 
per pantalla totes les coincidències que es trobin en base de dades 
per a productes en estoc (donats d'alta). La botiga comptarà amb 
l'opció d'un cistella on s'aniran apilant tots els productes que l'usuari 
decideixi comprar. 
 
A més, hi haurà la figura de l'administrador de la botiga virtual, que 
disposarà d'un espai restringit en el qual podrà afegir, modificar o 
eliminar els productes que posa a la venda aquesta botiga virtual. 
 
Aleshores tenim: 
 

- Area Pública 
 

o Registre de usuaris(clients) 
o Catàleg amb productes i seu buscador corresponent 
o Cistella de productes 

 
- Area Privada 

 
o Afegir Producte 
o Eliminar Producte 
o Modificar Producte 

 
Al desenvolupament d'aquesta proposta es va a utilitzar l'arquitectura 
J2EE, així doncs l'objectiu prioritari a assolir en finalitzar el lliurament 
del TFC serà ser capaç d'utilitzar algunes de les tecnologies que 
s'inclouen dins d'aquesta arquitectura. 
 
De la mateixa manera s'haurà d'obtenir una fluïdesa en l'ús de 
tecnologies que comparteixen una filosofia comuna i que s'han 
desenvolupat en els últims anys com a l'orientació a objectes 
(aquestes tecnologies comparteixen unes regles comunes utilitzant 
com a llenguatge comú Java). 
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Particularment, com a objectius personals, el meu interès se centra a 
aprofundir sobre certs estàndards molt utilitzats en entorns 
professionals per al desenvolupament d'aplicacions. 

1.1  Patró MVC 
 
Permet mantenir per separat les funcionalitats de vista (disseny), 
model (dades, objectes) i controlador (lògica de negoci). 
 

 
 
 
En els últims anys s'ha demostrat els sobrats beneficis d'aquest 
model ja que permet que el disseny de maquetes es realitzi per 
experts en maquetació (principalment Web) mentre que la lògica i el 
model es porta a terme per experts informàtics. A més 
permet que se li afegeixin milloren en una de les capes sense que les 
altres hagin de ser modificades. Aquest patró s'implementa en el 
projecte desenvolupat com Struts2. 
 

1.2 Servidor d'aplicacions. 
 
Gràcies a les especificacions que s'han establert per a l'arquitectura 
J2EE, és possible dissenyar aplicacions que van a córrer en 
entorns web. Tomcat és un servidor d'aplicacions que compleix 
les especificacions per a ser un contenidor de servlets i JSP. 
 

1.3 Capa d' abstracció en BD. 
 
De la mateixa manera s'ha demostrat la utilitat de no tractar de 
forma directa l'accés base de dades, que en tecnologia java es 
realitza amb la tecnologia JDBC. Es tracta d'utilitzar sempre objectes 
(i no ResultSets), amb l'ús de frameworks que interactuen amb les 
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bases de dades per obtenir una comunicació orientada a objectes 
pura, ja que aquests frameworks ens tornen com a resultat, 
objectes amb el que podem treballar directament, ja que ara són 
classes del nostre disseny. 
 
Com a implementació d’aquesta funcionalitat utilitzaré Hibernate en 
la seva versió 3 . 
 

2 Eines a utilitzar al projecte 
 
S'utilitzaran en aquest projecte els següents sistemes i aplicacions. 
 

2.1 Desenvolupament de la base de dades:  
 
Sistema Gestor de Base de dades: MySQL  
Diagrames E / R: Magic Draw 17.  
Desenvolupament SQL i PL / SQL: Per gestionar la base de dades 
utilitzarem PHPadmin (ja que ha estat sempre la meva gestor SQL).  
 

2.2 Aplicacions de Generació de Dades:  
 
Diagrames UML: Magic Draw 17.  
Entorn de desenvolupament integrat: NetBeans IDE versió 7.4 o 
superior.  
 
Per a l'elaboració de tots els documents d'aquest projecte s'utilitzaran 
les aplicacions de la família Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint) 
en les seves versions 2010 o 2013.  
 
La planificació i seguiment del projecte es durà utilitzant Open 
Project. 
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3 Planificació 
 
El termini establert per al lliurament dels elements resultants del 
Treball Final de Carrera (Producte, Memòria i Presentació) és el 
16/06/2014. La planificació elaborada per a aquest projecte, així com 
l'estimació de l'esforç, presenten un pla de treball adequat per 
permetre assolir aquests objectius. S'ha adoptat com a data inicial del 
projecte el 28/02/2014, és a dir, la data de lliurament de l'enunciat, i 
es preveu realitzar tres lliuraments parcials en les dates per tal de 
complir amb els lliuraments de l'avaluació contínua: 
  
Lliurament del present Pla de Treball (PAC 1): 12/03/2014  
 
Lliurament mes o menys del 80% de l’aplicatiu (PAC 2): 17/04/2014  
 
Lliurament Aplicació de Generació de Dades finalitzada (PAC 3): 
02/06/2014 
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4 Diagrama de l'Arquitectura. 
  
Aquesta és l'arquitectura que he plantejat per desenvolupar l'aplicació. 
Aquests són els paquets que formen l'arquitectura: Actions, Ordres, Forms, 
DAO, Persistència i els paquets de generació de la vista (pàgines Jsp). 
 
He emprat un Model Vista Controlador (MVC implementat al framework de 
Struts2), la seva definició obliga a desenvolupar la funcionalitat de Actions, 
Forms i JSP. 
  
Els Actions es comuniquen amb els Forms o formularis d'on recullen 
informació subministrada per l'usuari. Aquests Action diuen a la lògica de 
negoci que està encapsulada en les Ordres. 
  
Si cal accedir a la base de dades, les ordres realitzen una crida sobre un 
DAO(Data Access Object) on l'única missió és realitzar les operacions amb 
la Base de Dades que li demana la lògica de negoci. 
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5 Arquitectura i components . 
 
El framework de Struts2 implementa un patró de programari que es diu 
Model Vista Controlador (MVC) en el que podem localitzar tres capes 
principals, la primera és la vista a la qual tenen accés els usuaris, la segona 
són els formularis on es modelitza les dades subministrats o les interaccions 
que hagin tingut els usuaris. Per últim hi ha el controlador que és qui obté 
les dades dels formularis i se'ls envia a la lògica de negoci i obtenint uns 
resultats que són mostrats a través de la vista. 
 
En els últims temps han aparegut un nombre molt ampli de solucions que 
encapsulen l'accés i maneig a base de dades (per exemple Hibernate, 
iBATIS, OJB). Hibernate és un potent ORM (Object Relational Modeler), és a 
dir tracta de salvar la distància que hi ha entre el paradigma de l'orientació 
a objectes amb el disseny relacional de base de dades, sent una capa 
d'abstracció aconsegueix que l'usuari no deixi el paradigma d'orientació a 
objectes en cap cas, ja que Hibernate s'encarrega de fer la traducció entre 
el món orientat a objectes i el món relacional de base de dades. 
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6 Recollida i documentació de requisits. 

6.1 Catàleg de productes organitzats per categories.  
 

L'aplicació ha de permetre al client poder navegar per les diferents 
categories veient els productes que hi ha en cadascuna de elles. 

6.2 Cerca de productes. 
 
També es comptarà amb un cercador de productes que permeti buscar 
directament productes. A partir de la recerca es mostrarà un llistat paginat 
de productes que compleixin els criteris seleccionats. 

6.3 Cistella de la compra. 
 
Un client podrà seleccionar un producte i afegir-lo a la cistella de la compra. 
Aquesta cistella comptarà amb totes les funcions típiques (afegir element, 
esborrar) . 
 

6.4 Àrea privada: Inserció, modificació i eliminació de 
productes. 

 
L'aplicació implementarà una àrea privada on els administradors de 
l'aplicació comptaran amb una eina que servirà per afegir nous productes, 
modificar característiques dels ja existents, o eliminar productes fora 
d'estoc. 
 

7 Determinació d'actors. 
 
Els actors que hi ha a l'aplicació són els que es mostren en el següent 
diagrama. 
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Actor Client: Aquest actor navega per la botiga virtual visualitzant els 
productes (a través de les diferents categories), tria productes introduint 
patrons de recerca en el cercador i realitza seleccions de productes per a la 
seva compra que es registren en la 
cistella de la compra. 
  
Actor Administrador, la seva funció és administrar els productes de la 
botiga, és a dir, afegir nous productes, eliminar productes i modificar 
productes. 
 

8  Diagrama de casos d'ús. 
 
  
Els casos d’ús que s'han recollit per a l'aplicació són els que es mostra en el 
diagrama, cal destacar que els casos d'ús eliminar producte del catàleg i 
modificar productes del catàleg estenen el cas d'ús cercador de productes. 
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9 Descripció textual dels casos d'ús. 

9.1  Afegir productes al catàleg. 
  
Descripció: Aquest cas d'ús encapsula la funcionalitat encarregada de 
afegir nous a la base de dades de la botiga virtual.  
 
Pre-condicions: L'usuari ha de tenir permisos d'administrador i ha haver-
se validat a l'aplicació (login). 
  
Post-condicions: N / A. 
 
Flux d'esdeveniments:  

 
Flux principal 
 
1. - L'administrador (entitat ADMINISTRADOR) selecciona l’opció 
d'afegir productes. 

 
2 . - Aquest omple les dades referents al producte com ara nom, 
descripció, etc. (Entitat PRODUCTE ) i la categoria a la qual 
pertanyerà el producte (entitat CATEGORIA). 
 
3 . - Per finalitzar al procés administrador de polsar al botó d'acceptar 
per afegir el producte. 
 

 
Comentaris: Només es poden donar d'alta un producte a la vegada, per 
afegir diversos productes a la base de dades cal seguir aquest procés tantes 
vegades com productes hi hagi. 

9.2 Eliminar productes del catàleg. 
 
Descripció: Aquest cas d'ús encapsula la funcionalitat encarregada de 
eliminar productes del catàleg de la base de dades de la botiga virtual. 
 
Pre – condicions: L'usuari ha de tenir permisos d'administrador i ha 
haver-se validat a l'aplicació ( login ). 
 
Post- condicions: N / A. 
 
Flux d'esdeveniments: 

 
Flux principal. 
 
1 . - L'administrador (entitat ADMINISTRADOR ) selecciona l'opció 
d'eliminar productes. 
 
2 . - Apareix un cercador (estén el cas d'ús Cercador de productes) 
on l'administrador selecciona uns criteris de recerca per seleccionar el 
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producte a eliminar (entitat PRODUCTE). Es pressiona el botó de 
cercar. 
 
3 . - Apareix un llistat amb els productes que reuneixen els criteris de 
cerca. Al costat de cada producte apareix un botó ràdio que elimina el 
producte. Es seleccionen el producte a eliminar en el seu respectiu 
botó ràdio. 
 
4 . - S'elimina de la base de dades dels productes pressionant a el 
botó d'acceptar. 
 
Flux alternatiu. 
 
3 . - No s'obtenen resultats en la recerca, l'administrador ha de 
prémer el botó de tornar per introduir nous valors en el cercador. 

 
Comentari: Només es pot seleccionar un producte de tots els productes 
que hagin resultat de la recerca, punxant en el seu botó. 
 

9.3 Modificar productes del catàleg. 
 
Descripció: Aquest cas d'ús encapsula la funcionalitat encarregada de 
modificar productes de la base de dades de la botiga virtual. 
 
Pre – condicions: L'usuari ha de tenir permisos d'administrador i ha 
haver-se validat a l'aplicació (login). 
 
Post- condicions: N / A 
 
Flux d'esdeveniments: 

 
Flux principal . 
 
1 . - L'administrador (entitat ADMINISTRADOR) selecciona l'opció de 
modificar productes. 
 
2 . - Apareix un cercador (estén el cas d'ús Cercador de productes) 
on s'han d'omplir els criteris de cerca per trobar el producte (entitat 
PRODUCTE) que es vol modificar. Es fa clic al botó de cerca. 
 
3 . - Com a resultat de la cerca apareix un llistat amb els productes 
que reuneixen els criteris de la cerca. Al costat de cada nom hi ha un 
botó. 
 
4 . - Per modificar un producte se'n selecciona el botó i es fa clic al 
botó de modificar. 
 
5 . - Apareix una nova pantalla amb totes les dades del producte. Es  
modifiquen els camps necessaris. 
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6 . - Per finalitzar el procés es fa clic al botó de modificar. 
 
Flux alternatiu . 
 
3 . - Si no s'han produït cap resultat l'administrador ha de tornar a la 
pantalla del cercador per introduir nous criteris. 

 
Comentaris: Només es poden modificar un producte a la vegada, per 
modificar diversos productes de la base de dades cal seguir aquest procés 
tantes vegades com productes a modificar hi hagi. 
 

9.4 Veure Catàleg de productes. 
 
Descripció: Aquest cas d'ús encapsula la funcionalitat que s'encarrega de 
mostrar els productes que hi ha disponibles a la botiga virtual classificats 
per categories. 
 
Pre – condicions: L'usuari ha de tenir permisos de client i s'ha d'haver 
validat a l'aplicació (login). 
 
Post- condicions:N / A 
 
Flux d'esdeveniments: 

 
Flux principal 
 
1 . - El client (entitat CLIENT) selecciona l'opció de VeureCatàleg de 
productes. 
 
2 . - Apareix un llistat amb totes les categories que hi ha disponibles 
a la botiga virtual. El client selecciona una de les categories (entitat 
CATEGORIA). 
3 . - Com a resultat apareixen tots els productes que hi ha sota 
aquesta categoria. 
 
4 . - Cadascun dels productes té associat un botó per veure el seu 
detall. 
 
5 . - En el detall hi ha un botó per afegir el producte al carret de la 
compra . Funcionalitat explicada en el cas d'ús afegir productes a la 
cistella. 
 
Flux alternatiu. 
 
3 . - Si no hi ha cap producte en la categoria es mostra una pantalla i 
se li fa saber al client que ha de tornar a la pantalla de les categories. 

 
Comentaris: Només es poden veure el detall d'un producte a la vegada. 
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9.5 Cercador de productes. 
 
Descripció: Aquest cas d'ús encapsula la funcionalitat que s'encarrega de 
seleccionar productes que compleixen uns determinats criteris de cerca. 
 
Pre – condicions: L'usuari ha de tenir permisos de client o administrador i 
s'ha d'haver validat en l'aplicació (login). 
 
Post- condicions: N / A 
 
Flux d'esdeveniments:  
 

Flux principal. 
 
1 . - L'usuari (entitat USUARI) selecciona l'opció de cercador de 
productes. 
 
2 . - Apareix uno al cercador amb una sèrie d'opcions que són els 
criteris que faciliten la recerca d'un determinat producte (entitat 
PRODUCTE). 
 
3 . - El client omple aquests camps i fa clic al botó de cercar. 
 
4 . - Apareix un llistat amb els productes que reuneixen els criteris de 
recerca seleccionats. 
 
5 . - Cadascun d'aquests productes té un botó. Hi ha un botó que 
serveix per afegir el producte a la cistella de la compra. Cas d'ús 
explicat a Afegeix productes al carret de la compra. 
 
Flux alternatiu. (No hi ha mes productes) 
 
3 . - Si no hi ha cap producte el client ha de tornar enrere per 
realitzar una nova cerca. 

 
Comentaris: Només es poden veure el detall d'un producte a la vegada. 

9.6 Veure cistella de la compra. 
 
Descripció: Aquest cas d'ús encapsula la funcionalitat que s'encarrega de 
mostrar els productes que un client ha seleccionat per a ser afegits al cistell 
de la compra. 
 
Pre – condicions: L'usuari ha de tenir permisos de client i s'ha d'haver 
validat a l'aplicació (login). 
 
Post- condicions: N / A 
 
Flux d'esdeveniments: 

 
Flux principal 
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1 . - El client (entitat CLIENT) selecciona l'opció de veure cistella de la 
compra (entitat CISTELLA). O ve perquè ha afegit un producte a la 
cistella o ha eliminat un producte a la cistella. 
 
2. - Apareix un llistat amb els productes (entitat PRODUCTE) que el 
client té elegits en aquest moment en la cistella de la compra. 
 
Flux alternatiu 
 
3 . - El client té com a opció eliminar productes de la cistella de la 
compra fent clic en un dels botons de la aplicació. Cas d'ús explicat 
Eliminar productes a la cistella de la compra. 

 

9.7 Afegir productes a la cistella de la compra. 
 
Descripció: Aquest cas d'ús encapsula la funcionalitat que s'encarrega de 
afegir els productes que un client ha seleccionat per a ser afegits a la 
cistella de la compra. 
 
Pre – condicions: L'usuari ha de tenir permisos de client i s'ha d'haver 
validat a l'aplicació (login) . El client ha seleccionat qualsevol de les opcions 
que donen com a resultat que es mostri un llistat de productes (Veure casos 
d'ús Catàleg de productes o Cercador de productes). 
 
Post- condicions: N / A 
 
Flux d'esdeveniments: 

 
Flux principal  
 
1 . - El client (entitat CLIENT) fa clic al botó d'afegir a la cistella de la 
compra (entitat CISTELLA). 
 
2 . - L'aplicació afegeix el producte a la cistella de la compra. 
 
3 . - Es mostra l'estat actual de la cistella . Cas d'ús inclòs Veure 
cistella de la compra. 

 
Comentaris: Només es pot afegir a la cistella un producte alhora. 
 

9.8 Eliminar productes de la cistella de la compra.  
 
Descripció: Aquest cas d'ús encapsula la funcionalitat que s'encarrega de 
eliminar els productes que un client té seleccionats a la cistella de la 
compra. 
 
Pre – condicions: L'usuari ha de tenir permisos de client i s'ha d'haver 
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validat a l'aplicació (login). El client ha de trobar en el llistat de productes a 
la cistella (veure cas d'ús Veure Cistella de la compra). 
 
Post- condicions: N / A. 
 
Flux d'esdeveniments: 

 
Flux principal . 
 
1 . - El client (entitat CLIENT) selecciona l'opció d'eliminar de la 
cistella de la compra un producte (entitat CISTELLA). 
 
2 . - El sistema esborra el producte (entitat PRODUCTE ) de la 
cistella. 
 
3 . - L'aplicació torna a mostrar el llistat de productes de la cistella de 
la compra . Cas d'ús explicat a Veure cistella de la compra. 

 
Comentaris: Només es poden eliminar un producte alhora. 

9.9 Registre. 
 
Descripció: Aquest cas d'ús encapsula la funcionalitat que s'encarrega de 
registrar les dades personals de cada client. 
 
Pre – condicions: N / A 
 
Post- condicions: N / A 
 
Flux d'esdeveniments: 

 
Flux principal. 
 
1 . - El futur client (entitat CLIENT) selecciona l'opció de registrar-se. 
 
2 . - El sistema li mostra una pantalla amb diversos camps a omplir. 
 
3 . - El futur client els omple i es confirma aquests camps i el sistema 
li torna a portar a la pantalla de login. 
 

Comentaris: Només es poden registrar un usuari al mateix temps, no 
existeix registre d'administradors, es realitza per fora de l'aplicació.  
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10 Diagrama de classes del sistema.  
 
Aquest és el diagrama de classes on podem veure que les classes Client i 
administrador hereten d'un classe pare anomenada Usuari, aquesta és una 
herència per especialització. Es produeix una associació entre 
CistellaCompra i Client un a un, és a dir un client té la cistella i cap més, i 
un carret sol pot pertànyer a un client. El carret de la compra està compost 
per productes (és una agregació), un carretó pot estar buit de productes o 
contenir diversos (d'hi ha la cardinalitat 0 ... *), i un producte pot no estar 
en un carret o pot estar en un o en diversos carrets. Un Producte pertany a 
una categoria i una categoria està formada per diversos productes (no 
tenen sentit, una Categoria sense productes). 
 

 
 
 

11 Diagrames de Seqüència. 
 
Per clarificar quins són els passos de execució, acabarem especificant els 
casos d'ús amb l'ajuda dels diagrames de seqüència, per conèixer la 
cronologia dels missatges. 
  
Aquests són els diagrames de seqüència per als casos d'ús del 
administrador, cal notar que quan s'ha realitzat l'operació en qüestió, afegir, 
modificar o eliminar productes, l'aplicació torna a la pantalla origen de 
menú. Per no augmentar la complexitat dels diagrames només he introduït 
els passos que produeixen quan no hi ha errors. 
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-  Diagrama seqüència afegir productes al catàleg 
 
 

 
 

- Cas d'ús eliminar productes al catàleg: 

 
 
 
 
 
 

- Cas d'ús modificar productes del catàleg: 
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Aquests són els diagrames de seqüència en què participa el client.  
 

- Registre d'usuari 

 
 

- Veure Catàleg de productes: 
 

 
 

 
 
 
 

- Cercador de productes: 
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- Afegir productes a la cistella de la compra: 
 
 

 
 

- Eliminar productes de la cistella de la compra: 
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12 Diseño de la persistencia. 
 
A la imatge inferior es mostra un diagrama ER, en ell es mostra el 
modelatge de la persistència de l'aplicació. Com es mostra en la figura, les 
entitats CLIENT i ADMINISTRADOR hereten d'una entitat anomenada 
USUARI, la relació és disjunta i Total, és a dir, que o bé un usuari és CLIENT 
o és ADMINISTRADOR (Total) i com a disseny d'aplicació no permet que un 
ADMINISTRADOR sigui alhora un CLIENT (disjunt). Quantitat és un atribut 
de la relació que s'estableix entre CISTELLA i PRODUCTE. 

 
 
Els atributs de les entitats que figuren al diagrama són les següents (les 
claus primàries s'han subratllat):  
 
USUARI  
idUsuario, nom, cognom, usuari, password, perfil 
 
CLIENT (entitat subclasse d'usuari)  
idUsuari, compteBancari  
 
ADMINISTRADOR (entitat subclasse d'usuari)  
idUsuari, nivellPrivilegi  
 
PRODUCTE  
idProducte, nom, descripció, preu, idCategoria  
on idCategoria referència CATEGORIA  
 
CISTELLA  
idCistella, idUsuari  
on idUsuari referència CLIENT 
  
COMPRA  
idCistella, idProducte, quantitat  
on idCistella referència CISTELLA  
on idProducte referència PRODUCTE 
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13 Interfície d’usuari 
 
La interfície de l'usuari es troba clarament dividida en tres parts:  
 
● La part superior, es compon de títol i amb el diàleg d'identificació quan 
sigui necessari. 
  
● A la part central hi ha el cos de la pàgina on apareixeran totes les dades 
d'interès per a l'usuari.  
 
● A la part inferior posarem un peu de pàgina amb text informatiu. 
 
Aquestes son les pantalles que mostren les funcionalitat de la aplicació. 
 

13.1 Pàgina inici 
 
La pagina de entrada es sols una benvinguda a la web, en ella podem 
enllaçar amb la pagina de registre d’un usuari client mitjançant el link 
“Registrar-se”.  
 
A la part superior podem observar un formulari on ens poder identificar com 
usuari, tant Administrador com Client. Sols tenim que ficar el nostre usuari i 
contrasenya. 
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13.2 Pàgina Registre 
 
En aquesta pàgina un usuari anònim es podrà donar d’alta en el sistema, 
sols té que omplir les dades del formulari que s’observa a la imatge inferior. 
Al polsar en “Registrar-se” apareixerà un missatge com que el registre ha 
sigut favorable o no. 
 

 
 

13.3 Pàgina Inici Administrador 
 
Quan un administrador s’identifica al sistema(el administrador haurà sigut 
donat d’alta directament des de la base de dades) surt aquest pàgina com 
inici. El administrador podrà seleccionar entre afegir, eliminar o modificar un 
article sols polsant un boto del menú i es dirigirà a la pàgina respectiva.  
 
Amb el botó LogOut un usuari podrà sortir a la pàgina principal tornant a 
ser un usuari anònim. 
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13.4 Pàgina Afegir Article 
 
En seleccionar afegir articles apareix la pantalla de la imatge inferior, el 
administrador sols ha de ficar una descripció un preu i l’stock del article que 
es vol afegir. A la taula del la part inferior de la pantalla es pot observar 
tots els registres  de articles que hi han a la base de dades. 
 

 
 
Es pot observar que al polsar en afegir, automàticament s’actualitza la taula 
i apareix el nou article creat. 
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13.4.1 Pàgina Eliminar Article 

 
Per a eliminar un article tenim dos possibilitats, podem eliminar-lo si volem 
sols introduint el seu ID o per una altra banda el que podem es seleccionar 
amb marcador els articles que volem eliminar. 
 

 
 
Al polsar en eliminar article desapareixeran de la taula i s’hauran eliminat 
de la base de dades. 
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13.4.2 Pàgina Modificar Article 

 
Per modificar un article podrem seleccionar un producte de la llista de la 
part inferior de la pantalla o si volem podem fer un filtrat abans. Per fer això 
sols hem de ficar les dades per les que vulguem filtrar i desprès polsant al 
botó “cercar article”. D’aquesta manera sols veurem els articles que 
nosaltres vullgam. 
 

 
 
Al seleccionar un article ens apareixerà la pantalla de la imatge inferior. Sols 
tindrem que canviar les dades que vulguem del article i polsar en 
“Modificar”. 
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En polsar al botó “modificar ” apareixerà una pantalla amb el article 
modificat a la taula. 
 

 
 
 

13.5 Pàgina Inici Client 
 
Aquesta pàgina apareixerà quan un client, anteriorment registrat, s’hagi 
identificat a la pàgina principal. Podrà seleccionar des del menú si vol veure 
el catàleg d’articles, cercar un article es condret o veure quins articles te a 
la cistella. 
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13.5.1 Pàgina Catàleg 

 
En aquesta pantalla apareix un taula amb el articles donats d’alta per el 
administrador, el client podrà seleccionar el articles que vulgui ficar a la 
seva cistella.  
 

 
 
 

13.5.2 Pàgina Cercar Article 

 
Quan un client vulgui cercar un Article apareix aquesta pantalla, sols tindrà 
que ficar la dada que vulgui en un o mes camps i polsar cercar. Apareixeran 
el articles filtrats a la taula inferior de la pantalla. 
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13.5.3 Pàgina Cistella 

 
Per veure un client els articles seleccionats al catàleg accedirà a aquesta 
pantalla.  
 

 
 
 
 



UOC TFC Botiga Online 
 

31 
 

2014 

14 Desenvolupament del projecte 
 
El plantejament del TFC va ser crear una sèrie de capes de abstracció amb 
una  funcionalitat ben definida, perquè amb aquest ordre s'obtinguin tots els 
beneficis d'un projecte que pugui evolucionar.  
 
Encara podia haver utilitzat servlets per mostrar JSPs, accés a base de 
dades mitjançant JDBC, crec que no s'hagués posat de manifest el que 
significa J2EE, he preferit mostrar el ús de frameworks que porten un llarg 
període en el mercat i que  
després de diverses revisions es mostren realment robustos en les tasques 
per a les quals han estat dissenyats. 
 
Com ja els he descrit anteriorment, he fet servir diferents frameworks per a 
J2EE en la implementació del projecte. A continuació faré una explicació 
d’aquestes eines anomenant la seva estructura i ús. 
 
STRUTS2 
 
Struts es basa en el patró de disseny MVC el qual separa tres seccions 
diferenciades trucades Model, Vista i Controlador. Això busca separar el 
model de dades, les interfícies d'usuari i la lògica de negocis en tres 
components diferents. 
 
El Model és bàsicament les dades de l'aplicació i les regles de negoci, que 
serien els Actions en Struts 2. 
 
La Vista pot ser qualsevol tecnologia de vista com els JSP, entre d'altres. 
Aquests són el mitjà pel qual l'usuari podrà interactuar amb l'aplicació. En 
Struts 2, són els Results. 
 
El Controlador és l'intermediari entre la vista i el Model, davant les peticions 
generades pel Client a la vista. Així, aquest s'encarrega d'invocar al Model 
qualsevol canvi en les dades de l'aplicació, perquè pugui ser retornada a la 
vista, com a resposta davant la petició de l'usuari. En Struts 2, aquesta 
tasca la realitza el FilterDispatcher. 
 
Això s'explicarà en detall més endavant, de moment és important 
comprendre l'arquitectura MVC que implementa aquest framework. 
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HIBERNATE 
 
Hibernate és una poderosa eina, és un ORM, és a dir, Object Relational 
Modeler (Modelador Objecte / Relació), proveeix una avançada execució i 
habilitat de maneig entre el món Relacional (típic de base de dades) i el 
món Orientat a Objectes, modela el món Relacional per dotar les nostres 
aplicacions d'un entorn purament orientat a objectes. Hibernate 
desenvolupa classes persistents usant el llenguatge Java, estenent les seves 
tecnologies - incloent associacions, herència, polimorfisme, composició, i 
col·leccions. 
 

 
 
S'ha desenvolupat conjuntament un Hibernate Query Llenguatge (HQL) 
dissenyat per a ser una petita extensió orientada a objectes del llenguatge 



UOC TFC Botiga Online 
 

33 
 

2014 

estàndard SQL que dota d'un elegant pont entre els mons relacional i 
orientat a objectes. 
 
Hibernate permet usar el llenguatge natiu SQL per no perdre funcionalitat, 
també podem usar criteris basats en Java. Una característica a destacar és 
que tots els sistemes de "Management" de les bases de dades SQL estan 
implementats, a la 
vegada que, Hibernate també s'integra elegantment i sense restriccions 
amb la majoria de servidors d'aplicacions J2EE i contenidors web. 
Tanmateix, Hibernate pot ser usat de forma aïllada sense necessitat d'd'ells 
com una aplicació autosuficient. 
 
Hibernate s'ha convertit en un estàndard, i la satisfacció de la comunitat de 
desenvolupadors l'ha elevat al primer lloc i com a punt de referència dels 
diferents ORM que hi ha al mercat. L'ús de tecnologies J2EE, així com el seu 
avançat disseny el 
s'han convertit en la base de l'especificació 3 dels Java Enterprise Bean de 
entitat. 
 
LOG4J 
 
Log4j és un servei de diari d'activitat. Permet als desenvolupadors un 
seguiment detallat del funcionament d'una aplicació, amb la qual poder polir 
tots els detalls de funcionament de l'aplicació, així com, localitzar i aïllar els 
errors que s'hagin comès. 
 
Log4j és un framework escrit per a Java, que ens abstreu mitjançant una 
capa aquest servei perquè puguem emprar el seu funcionalitat de manera 
transparent; Loggers, Levels, Appenders i Layouts. 
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15 Estructura del Projecte 
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15.1 Implementació 
 
Vista: 
 
En principi he utilitzat pàgines html amb la utilització de estils css per fixar un disseny 
bàsic en les qüestions de tipus de lletra i colors. 
 
A partir d'aquí i inclòs els tags del patró struts per incloure les dades dinàmics 
procedents de la base de dades com les missatges i camps mostrats pertanyents a la 
sessió de l'usuari, com són: 
 
● L'usuari en si un cop identificat. 
 
● El carro de la compra o comanda en curs mentre està afegint articles en qüestió. 
 
● Els missatges d'error que es puguin produir. 
 
Per evitar la duplicació de pàgines jsp he utilitzat els tags de lògica de struts perquè es 
mostrin o no les diferents opcions permeses per a cada tipus d'usuari. 
 
Capa Controlador: 
 
En referència a l'aplicació del patró Session només he definit un objecte façana ja que 
generar diversos per a una aplicació reduïda com aquesta desvirtuaria l'objectiu 
d'aquest patró de simplificarl'accés a la capa controlador. No descartaria ampliar o 
separar aquest objecte façana si l'aplicació creixés en gran mesura. 
 
Capa de dades: 
 
El llenguatge HQL de hibernate m'ha semblat molt interessant ja que simplifica en gran 
mesura les sentències SQL més del tractament dels objectes. 
 
Control d'errors: 
 
Els errors que es puguin produir en accedir a la base de es traslladen a la capa Vista 
per mostrar missatges que avisin a l'usuari que s'ha produït un error i per això no s'ha 
realitzat l'operació requerida. 
 

15.2 Desplegar Aplicació 
 
Mentre implementava la aplicació feia utilitzar per compilar-lo i llançar-lo el mateix IDE 
Netbeans, ja que aquest te un sistema sols pressionant un botó que neteja, munta y 
desplega l’aplicació. 
 
Una vegada compilat es crea un arxiu .war que serveix per poder muntar-lo a un 
servidor com TomCat per exemple. 
 
He fet un xicotet tutorial per poder muntar la meva aplicació, es el següent: 
 
Primer que tot el abans de llançar la aplicació web necessitarem el següent entorn: 
 

- Base de dades Mysql (http://dev.mysql.com/downloads/) 
- Servidor Web TomCat (http://tomcat.apache.org/) 
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- Arxiu “localhost.sql”(adjunt al projecte) 
- Arxiu Botiga.war(adjunt al projecte) 

 
Al meu cas he utilitzat l’aplicació phpMyAdmin (http://www.phpmyadmin.net), per 
gestionar de forma mes visual la base de dades Mysql. 
 
Per una banda el que farem será crear la base da dades, amb l’arxiu localhost.sql. Per 
una altra banda carregarem l’arxiu Botiga.war al TomCat.  
 
Importar sql a la base de dades mysql  

Normalment els usuaris de MySQL en voler importar un arxiu. Sql solen fer-ho 
mitjançant el phpMyAdmin, amb l'opció d'importar,així nomes hauríem de seleccionar 
l’arxiu localhost.sql, la qual només suporta càrrega menors a 2.048Kb (2Mb).  

Per resoldre aquest problema pujarem l'arxiu. Sql, mitjançant la línia de 
comandaments (terminal, consola, etc.). Llavors escrivim el següent: 

mysql -u USUARI -p Botiga < /Ruta/Del/Arxiu/localhost.sql 

Després se'ns preguntarà per la contrasenya, l'escrivim i llest. 

D'aquesta manera nosaltres podrem pujar el nostre localhost.sql a la base de dades 
Botiga. Però per poder pujar el script d'aquesta manera ja ha d'estar creada la base de 
dades. 

Un petit artefacte que podrem utilitzar per no haver de crear-la, serà escriure al. Sql 
que volem importar les següents línies al principi: 

CREATE DATABASE `Botiga`; 

USE `Botiga`; 

Un cop això fet, ara només haurem de cridar a l'arxiu sql mitjançant la línia de 
comandaments, d'aquesta manera: 

mysql -u USUARI -p < /Ruta/Del/Archivo/archivo.sql 
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Desplegar l’aplicació  

Ara que ja tenim preparat el fitxer ". War", anem a desplegar-lo al Tomcat. Per a això 
obrirem el navegador a la pàgina principal del Tomcat. A la imatge es por veure la 
direcció intranet.ausiasmarch.net:8080 però al nostre cas serà http://localhost:8080 

  

Polsa sobre “Tomcat Manager” y apareixerà una finestra per introduir el usuari (admin) 
y la contrasenya. 
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Baixa per la pàgina fins que vegis "Arxiu WAR a desplegar" i prem a "Examinar” 
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Selecciona el fitxer botiga.war y polsa “Obrir”. Polsa sobre “Desplegar”. Ara ja esta 
desplegada la aplicació en el Tomcat. 

Drivers de la base de dades  
 
Cal instal·lar els drivers JDBC en cas d'usar MySQL, Oracle, etc.  
 
Si anem a utilitzar MySQL (o qualsevol altra que no sigui Access) com a base de 
dades en Tomcat haurem posar els drivers JDBC 1).  
 
Els drivers JDBC són específics de la base de dades que farem servir:  
 
• Drivers JDBC de MySQL: http://dev.mysql.com/downloads/connector/j/5.1.html 
 
• Drivers JDBC d'Oracle: 
http://www.oracle.com/technology/software/tech/java/sqlj_jdbc/index.html  
 
En el cas de MySQL descomprimirem el fitxer zip que ens hem descarregat i buscarem 
el fitxer: mysql-connector-java-5.1.6-bin.jar, el qual copiarem a:  
 
• Tomcat 5.5.x: C: \ Program \ Apache Software Foundation \ Tomcat 5.5.26 \ common 
\ lib  
 
• Tomcat 6.x: C: \ Program \ Apache Software Foundation \ Tomcat 6.0.16 \ lib  
 
Fixa't que els dos directoris són dins de la instal·lació de Tomcat però:  
• Tomcat 5.5.x: A la carpeta \ common \ lib  
• Tomcat 6.x: A la carpeta \ lib 
 
Reiniciar el servidor  
 
Finalment només ens queda reiniciar el "Tomcat", la forma més fàcil és reiniciant el 
servidor o si no volem fer-ho podem iniciar el servei mitjançant la icona que tenim a la 
part inferior dreta de l'escriptori. Prement sobre el botó dret sobre ell. 
Ara tan sols hem de cridar la URL de la nostra aplicació des de l’explorador. 
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16 Conclusions 
 
L'ús de l'estàndard J2EE en la implementació d'una aplicació mostra tot el seu 
potencial ja que la plataforma gaudeix d'un excel·lent dinamisme que provoca una 
massiva acceptació per part de la comunitat de desenvolupadors. 
 
Les seves virtuts són les següents: 
 
Compta amb tot tipus d'eines, frameworks i desenvolupaments open-source que ha 
facilitat un important nombre de persones accedeixin a ell i li donin suport. 
La seva filosofia oberta, permet afegir noves solucions tecnològiques sense haver de 
retirar el ja realitzat, augmentant la productivitat i l'adaptació. 
 
L'ús de frameworks que doten d'una capa d'abstracció a tecnologies potents però 
complicades facilita les bondats de aquestes tecnologies dotant de simplicitat en el seu 
maneig. 
 
Aquests frameworks disposen d'un avantatge encara més gran, ja que han estat 
desenvolupats i provats per un nombre de gent alt i aquesta experiència es mostra en 
les diferents versions dels mateixos aportant més opcions i funcionalitats al mateix 
temps que augmenten la seva productivitat i eficiència. 
 
L'aplicació de patrons com a solució a problemes freqüents és la millor de les 
respostes ja que subministren una solució eficient a un problema al qual altres 
persones han hagut de fer front i del que han obtingut una solució òptima i estable. 
 
Tan important com això, o més encara, és que la adopció a aquestes tecnologies no 
ha estat traumàtica sinó tot el contrari, ha estat l'estàndard el que s'ha adaptat a les 
necessitats del projecte i no a l'inrevés, el que hauria estat lamentable ja que estaríem 
atrapats funcionalment per un estàndard massa estret. 
 
J2EE permet justament poder expressar una funcionalitat amb les eines actuals, o 
poder crear les nostres pròpies dins d’un marc amb les especificacions suficients pe a 
que estes puguin ser utilitzades per altres persones en altres projectes. 


