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Resum del projecte 

Aquest projecte tracta sobre el desenvolupament d’un marc de treball o framework destinat a la 

capa de persistència de les aplicacions J2EE.  

En una primera fase s’ha realitzat un estudi de mercat per a analitzar els frameworks existents en el 

mercat actualment, fruit d’aquest estudi s’ha trobat que existeix un estàndard J2EE a nivell de 

persistència en base de dades relacionals, aquest s’anomena JPA, també s’han detectat altres 

maneres de solucionar la persistència com es l’ús de MyBatis. JPA és un especificació per tant s’han 

avaluat dues implementacions del mateix que són Hibernate i TopLink entre d’altres. Un cop 

analitzades les funcionalitats que ofereixen les diferents eines això ens ha permès establir les 

necessitats mínimes que ha de tenir un framework de persistència. 

En una segona fase s’ha dissenyat un framework de persistència intentant aplicar la especificació de 

JPA per tal de que en futur pugues arribar a implementar-lo. S’ha aconseguit que el framework sigui 

capaç de realitzar operacions CRUD (Create,Read, Update, Delete) sobre la taula que representa 

l’objecte, també es capaç d’iniciar i finalitzar una transacció per tal de poder realitzar un conjunt 

d’operacions en block i per últim recuperar tots els registres de base de dades i carregar-ho a una 

llista d’objectes.  

Per finalitza es construeix una petita i senzilla aplicació web que realitza totes les accions bàsiques 

que s’han implementat de tal manera que ens permet comprovar i validar  que funciona 

correctament.  
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Introducció 

Descripció del projecte 

 

En l’actualitat ens trobem que gran part de les aplicacions existents són multicapa, una aplicació 

d’aquest tipus es divideix en diferents unitats lògiques o capes, el que es vol aconseguir amb 

aquesta separació es la millorà en el rendiment, seguretat i escalabilitat. Les aplicacions multicapa 

solen presentat una estructura com la següent: 

 

Figura 1 - Esquema aplicació multicapa 

Capa de presentació: s’encarrega de mostrar la informació a l’usuari , ja sigui mitjançant un 

navegador web o bé algun altre tipus de formularis. 

Capa de negoci: es on resideixen els programes que s’executen, és on s’estableix totes les regles 

que s’han de complir, aquest es comunica amb la capa de presentació i capa de dades. 

Capa de dades: es on es registren i s’accedeix a les dades, reben sol·licituds d’emmagatzament o 

recuperació de la informació a traves de la capa de negoci. 

El projecte és base en la capa de dades, actualment es programa amb orientació a objectes que ens 

permeten mostrar el món real i interaccionar amb ells, però volem poder guardar les dades 

d’aquest objectes per poder ser manipulats i modelats a la nostra conveniència. Per fer-ho 

necessitem algun sistema gestor de base de dades, en l’actualitat ni han de diferents tipus 

orientades al objecte, xml, relacionals, etc. nosaltres ens basarem en aquestes últimes les 

relacionals. 

En aplicacions J2EE per tal de recuperar aquest informació de la base de dades i transforma-la en 

objectes podem utilitzar frameworks de persistència. Aquests ens han de proporcionar mòduls o 

components per tal de facilitar la feina d’accés a la base de dades. 
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Per tant en aquest projecte farem un anàlisis i estudi dels principals frameworks de persistència per 

J2EE existents en el mercat tot indicant les seves principals avantatges i inconvenients, per tal de 

poder-los comparar. Un cop analitzat els productes haurem de dissenyar i implementar un 

framework de persistència propi que compleixi les necessitats bàsiques i imprescindibles per un 

programador, ha de poder ser utilitzat per desenvolupar aplicacions J2EE, la seva implementació 

s’haurà de fer  mitjançant un patró de disseny. Per finalitzar, realitzarem una aplicació J2EE de tal 

manera que ens permeti mostrar de forma clara i senzilla com s’ha d’utilitzar el framework i validar 

el seu funcionament. 

 

Objectius 

 

El Projecte final de carrera es realitzarà amb tecnologies J2EE, el que es vol aconseguir es obtenir un 

framework de persistència que funcioni per qualsevol tipus de base de dades utilitzant connexions 

JDBC, de tal manera que ens aportin un conjunt de components per tal de simplificar i agilitzar el 

desenvolupament de la capa de persistència d’una aplicació multicapa. 

Per poder aconseguir l’objectiu indicat, primer de tot caldrà fer un estudi dels diferents conceptes 

que s’utilitzen en la capa de persistència, d’aquesta manera obtindrem els coneixements bàsics 

sobre funcionament, habilitats del framework i tecnologies utilitzades. Tot seguit s’analitzarà de 

manera exhaustiva els frameworks de persistència existents en el mercat i així poder comparar les 

seves principals funcionalitats i els patrons de disseny que utilitzen, amb això serem capaços de fer 

una comparativa i una avaluació dels avantatges i inconvenients de cada un d’ells. 

Amb tota la informació hauríem de ser capaços de dissenyar i implementar el nostre framework de 

persistència utilitzant algun patró de disseny conegut. L’objectiu per tant es aconseguir una eina 

que permeti al programadors de manera fàcil, ràpida i transparent persistir un objecte a la base de 

dades. Les funcionalitats bàsiques que ha de tenir el nostre framework han de ser l’acció de crear, 

esborrar, modificar i consultar, d’altra banda també es voldria ser capaç de gravar algun tipus de 

relació entre objectes one to many, però només hem aconseguit que les recuperi quedant així com  

una possible millora. 

Per últim hem de realitzar una aplicació que utilitzi el framework implementat per tal de demostri 

el seu funcionament i utilització. 

 

Planificació 

La planificació s’ha realitzat tenint en compte les dates de les entregues que ens indiquen en el PFC, 

aquestes dates han estat marcades com a fites, en cada fita s’indica el que s’ha d’entregar, d’altra 

banda s’ha fet una previsió en hores, repartides en les diferents dates. 

1 Anàlisi de requisits i disseny (02/03/2015 - 13/04/2015) 
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-  Pla de Treball [22h. - 02/03/2015 al 08/03/2015] (Fita: 09/03/2015 [Entrega pla de treball]) 
-  Concepte de persistència [35h. -  09/03/2015 al 21/03/2015] 
-  Estudi dels diferents frameworks de persistència existents [30h. - 20/03/2015 al 28/03/2015] 
- Anàlisi i disseny del nostre framework de persistència [48h. - 29/03/2015 al 13/04/2015] 
(Fita:13/04/2015 [Entrega Anàlisi i disseny]) 
 
2 Implementació (14/04/2015 - 01/06/2015) 
 
- Implementació del  framework [83h. - 14/04/2015 al 24/05/2015]  
- Aplicació d’exemple i proves [21h. - 25/05/2015 al 01/06/2015] (Fita: 01/06/2015 [Entrega 
framework]) 
 
3 Documentació (02/04/2015 - 15/06/2015) 
 
- Memòria i presentació [45h. - 02/04/2015 al 15/06/2015] (Fita: 15/06/2015 [Entrega final]) 
 
Llistat de tasques en format taula fites marcades en Negreta. 
 

Tasca Durada (hores) Data inici Data Fi 

Pla de Treball 22 02/03/2015 08/03/2015 

PAC1 - Fita  09/03/2015 09/03/2015 

Conceptes bàsics 35 09/03/2015 21/03/2015 

Estudi frameworks 30 20/03/2015 28/03/2015 

Anàlisi i disseny 48 29/03/2015 13/04/2015 

PAC2 - Fita  13/04/2015 13/04/2015 

Implementació 83 14/04/2015 24/05/2015 

Aplicació d’exemple 21 25/05/2015 01/06/2015 

PAC3 - Fita  01/06/2015 13/06/2015 

Memòria i presentació 45 02/04/2015 15/06/2015 

Lliurament Final - Fita  15/06/2015 15/06/2015 

 

Diagrama de Gantt: (Pàgina següent) 
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Figura 2 – Diagrama de gant planificació projecte 
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Frameworks persistència J2EE 

Concepte persistència 

Entenent com a persistència la capacitat dels objectes de preservar la informació que contenen de 

manera permanent, així com poder recuperar aquest informació en posterioritat. Per tant la 

persistència ens ha de permetre emmagatzemar, recuperar i modificar l’estat dels objectes. En el 

mon java quan es parla de persistència es tracta de poder guardar dades en una base de dades 

relacional mitjançant SQL o amb motors de persistència. 

Existeixen diferents tècniques de persistència com poden ser: 

- La serialització l’objecte passa a ser un arxiu físic o en memòria en format XML 

- Motors de persistència, consisteix en mapeig relacions ORM guardant els objectes en 

una base de dades relacional.  

- Base de dades orientades a objectes, la informació es representa mitjançant els objectes 

que trobem a la programació. 

 

Estudi frameworks existents 

En aquest punt buscarem diferents frameworks de persistència que existeixen en el mercat i fer una 

comparativa per tal d’obtenir un coneixement alhora de dissenyar i implementar el nostre 

framework.  

JPA 

Es una api que permet tractar dades relacionals en les aplicacions sense perdre les avantatges de la 

programació orientada a objectes mitjançant objectes mitjançant el patró mapeig objecte- 

relacional ha estat inclosa en l’estàndard EJB3 i ha fet que desapareguin els bens d’entitat. Es un 

estàndard no una implementació. Les seves característiques bàsiques són: 

Es simplifiquen els beans d’entitat, es poden utilitzar Plain Old Java Object o classes simples per 

realitzar la persistència, ja no requereixen cap interfície i poden ser heretades modificades 

ampliades i fins i tot tenir relacions entre elles. 

Apareix el que s’anomena Entity Manager API, és l’encarregat de crear, cercar, eliminar o modificar 

els objectes persistents. La instancia d’una classe pot ser modificat pel client i llavors ser enviar al 

EM per tal de que persisteixi l’objecte. 

El mapeig entre classe i taula es realitzar mitjançant meta dades que facilita el desenvolupament 

d’entitats, existeixen diferents anotacions per definir relacions entre classes i el tipus, camps, claus 

etc.. 
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El JPA millora el llenguatge de consultes ja que permet realitzar  operacions addicionals  com 

modificacions i eliminacions massives.  

 

Existeixen implementacions d’aquest estàndard com poden ser Hibernate, Toplink, OpenJPA 

 

Figura 3 – Esquema JPA 

Hibernate 

Tal i com hem comentat hibernate és una implementació de l’estàndard JPA, els seus propòsits 

bàsics són alliberar el programador de les tasques de persistència i permetre realitzar aplicacions 

portables entre diferents SGBDs. Per fer-ho utilitzen un llenguatge d’anotacions que es pot utilitzar 

sobre POJO’s l'únic requeriment estricte per una classe persistent és el d'oferir un constructor 

públic i sense arguments. 

És de codi obert i esta distribuïda sota la llicencia del tipus GNU Lesser General Public License 

 

Figura 4 – Esquema hibernate 

La versió actual de Hibernate és la 4.1 i les seves característiques principals són que disposa d’una 

llenguatge propi de consultes semblant al que marca l’estàndard anomenat HQL, basat en SQL cosa 

que permet al programador realitzar consultes complexes. 

Funciona en qualsevol servidor d’aplicacions J2EE, permet utilitzar qualsevol tipus de base de dades 

sempre quan tinguem el driver pertinent. Per realitzar el mapeig objecte –taula  es pot fer 

mitjançant fitxer XML o bé amb anotacions que implementa el JPA, d’altra banda Hibernate té més 
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anotacions pròpies que permeten funcionalitats més avançades. La configuració mitjançant fitxers o 

anotacions no és excloent podem utilitzar les dues alhora de manera complementaria. 

El seu entity manager s’anomena Hibernate Entity Manager i ens gestiona el cicle de vida dels 

objectes persistents, la realització de consultes etc... 

TopLink 

Implementació d’oracle que s’encarrega de la persistència d’objectes en base de dades relacionals, 

implementant l’estàndard JPA de forma semblant a Hibernate, i també realitza transformacions 

d’objectes a elements XML.  

 

Figura 5 - Esquema Toplink 

Serveix per a dissenyar, implementar, desplegar, a més d’optimitzar persistència d’objectes i per a 

la capa de transformació d’objectes que suporta una gran varietat de fonts de dades tals com: 

- Persistència transaccional d’objectes relacionals en una base de dades relacionals, 

principalment fent servir JDBC.  

- Enterprise information system (EIS): persistència transaccional d’objectes Java cap a una 

font de dades no relacionals, fent servir arquitectura Java EE Connector Adapter (JCA), i 

qualsevol tipus de registre EIS, incloent indexat, mapejat o XML.  

- XML no transaccional i no persistent, només en memòria, i conversió entre objectes 

JAVA i documents XML fent servir JAXB 

MyBatis 

Framework de persistència que a diferencia del les eines abans vistes com les ORM, mybatis no 

mapeja objectes Java a Taules de la base de dades sinó mètodes a sentencies SQL. Permet utilitzar 

totes les funcionalitats de la base de dades com poden ser Store procedures, vista o peculiaritats de 

cada proveïdor, esta indicat el seu ús quan es vol tenir un control precís i total del que s’executarà a 

la base de dades. En simplifica la programació si comparem amb la utilització de JDBC directament, 

evitar errors com deixar la connexió oberta, mapejos incorrectes etc..., 
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Es portable en diferents base de dades per què al utilitzar SQL en la seva definició fa que funcioni 

sota qualsevol base de dades relacional que suporti SQL. D’altra banda l’addició de nous camps a 

les classes fa tocar totes les configuracions, definicions, de totes maneres existeixen plugins per 

diferents ide’s de programació de tal manera que ens ajuden i agilitzen aquesta tasca. Un exemple 

d’aquest tipus de fitxers són: 

 

Figura 6 – Exemple fitxer MyBatis 

La principal característica d’aquest framework és que divideix la capa de persistència en tres 

subcapes, la capa d’extracció que es comunica amb la capa del negoci, la capa de persistència, 

consisteix en una interfície amb el gesto de la base de dades mitjançant una api, per últim la capa 

del driver que s’encarrega de la comunicació amb la base de dades fent servir un driver específic. 

 

Figura 7 - Esquema MyBatis 
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Comparativa 

De l’estudi i anàlisi dels frameworks realitzats en podem despendres una sèria de conclusions les 

quals presentem de forma resumida mitjançant la taula següent: 

 JPA Hibernate TopLink MyBatis 

Base de dades 

Només bases de 

dades de tipus 

relacional 

Només bases de 

dades de tipus 

relacional 

Només bases de 

dades de tipus 

relacional 

Només bases de 

dades de tipus 

relacional 

Llenguatge 
Diversos (SQL, 

JPQL,...) 

Diversos (HQL 

(propi Hibernate), 

SQL, Criteria...) 

Diversos (SQL, 

JPQL,...) 
Només SQL 

OOP 

Admet orientació 

objectes amb 

totes les 

funcionalitats  

Admet OOP amb 

totes les 

funcionalitats 

associades 

Admet OOP amb 

totes les 

funcionalitats 

associades 

Admet OOP amb 

totes les 

funcionalitats 

associades 

Anotacions SI SI SI No 

Estàndards a partir de J2EE 5 a partir de J2EE 5 a partir de J2EE 5 No 

Complexitat Baixa Mitjana Mitjana Baixa 

Configuració 
Un sol fitxer de 

propietats 

Utilitza dos tipus 

de fitxers un per 

configuració i un 

per mapejos si cal. 

Utilitza dos tipus 

de fitxers un per 

configuració i un 

per mapejos si cal. 

Fitxers XML 
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Disseny del Framework 

Necessitats bàsiques 

El que volem aconseguir es un framework de persistència que ens simplifiqui la manipulació de les 

taules i registres de la base de dades, és a dir, la persistència dels objectes i el mapeig entitat-

relació. Per això s’ha fet un mòdul d’administració de dades que permet realitzar operacions CRUD 

( Create,Read, Update, Delete) a partir dels objectes que ens  passen.  

El mapeig entat relació es realitzarà mitjançant anotacions i podrem gestionar claus foranes a 

d’altres taules i també relacions 1 a N aquestes relacions tindran un comportament de fetch eager, 

és a dir es recuperant tots les objectes many que pengin del objecte one tot i que no hi vulguem 

accedir, aquest comportament seria una possible millorà, de tal manera que tingues un 

comportament tipus lazy es a dir només recuperar si es necessiten els objectes del many.  

El framework s’ha pensat per que sigui simple, anotacions per tal de que afegint-les al pojo’s es 

defineix el model de dades de manera fàcil. Aquestes anotacions han de permetre indicar-nos la 

informació de taules i camps a base de dades. D’altra banda també ha de permetre que amb 

adaptacions puguem arribar a complir l’estàndard JPA. També ha de permetre l’evolució del mateix 

de tal manera que és puguin definir nous tipus de camps, no només aquells que ens marca l’atribut 

de la classe. 

Per tant els tres punts clau en que s’ha basat són: 

- Simplificació, la utilització del framework ha de ser àgil i intuïtiu, utilització d’anotacions 

jpa, amb aquestes anotacions podem fer una relació entre taules i classes i camps i 

propietats. 

- Estandardització, s’ha intentant realitzar el framework per tal de poder arribar a 

implementar l’estàndard JPA, tot i que s’haurien de realitzar les pertinent modificacions. 

- Escalabilitat, poder afegir noves funcionalitat i anotacions per tal de fer més potent el 

framework, per exemple definició de relacions OneToOne, definir nous comportament 

de fetch etc... 

Casos d’ús 

Aquí podem veure el digrama de casos, el framework de persistència que s’ha implementat donarà 

les funcionalitats al programador mitjançant el gestor d’entitats,  les funcionalitats exposades són 

insertar, cercaPerClau, modificar, esborrar que són les operacions CRUD bàsiques, d’altra banda 

també poden controlar la inicialització i finalització d’una transacció per si volem fer un conjunt 

d’operacions amb diferents objectes, per últim permet recuperar tots els registres d’un tipus 

d’objecte mitjançant el cercaTots.  
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Figura 8 – Diagrama casos d’ús 

Un cop vist el diagrama de casos d’ús comentarem cada una de les operacions que oferim: 

Insertar: donat un objecte amb les anotacions pertinents  que haurà definit el programador en un 

pojo el programador el podrà afegir cosa que farà que es gravi un registre a la base dades. 

CercarPerClau:  a partir d’un objecte del tipus que volem consultar on s’hi ha indicat la clau cridant 

aquesta funcionalitat el programador a partir del gestor d’entitats serà capaç de recuperar la 

informació d’un registre de la base de des mapejat sobre les propietats del objecte. 

Modificar: un cop s’ha carregat la entitat o informat valors a les propietats, aquesta funcionalitat 

permetrà gravar-les a la base de dades. 

Esborrar : aquesta acció el que farà serà mitjançant un objecte indicat s’esborrarà el registre de 

base de dades que representa. Aquesta acció es podrà realitzar mitjançant la clau o claus primàries 

o bé mitjançant una entitat carregada. 

CercaTots: a partir del objecte que volem recuperar recupera tots els registres de la taula com una 

llista d’objectes. 

IniciarTransacció/FinalitzarTransacció:  inicia una transacció a la base de dades per tal de fer un 

conjunt d’operacions en block, comentar que qualsevol de les altres operacions CRUD utilitzen 

aquesta funcionalitat internament. Per altra banda el finalitza la transacció gravant els canvis que 

s’hagin pogut anar realitzant en cas que no pugui fer alguna de les accions fa un rollback. 

Diagrama de classes 

Seguidament mostrarem una imatge del diagrama de classe dissenyat i llavors veurem més en 

detall cada una dels paquets que inclou. 
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Figura 9 - Diagrama de classes



 
Anàlisi, disseny i implementació d’un Framework de persistència J2EE  

Consultor: Oscar Escudero Sanchez 
 

 

Alumne: Jordi Fuentes Llambrich 21 
 

 

Anotacions 

En aquet paquet ens trobem les anotacions que podrem afegir a les nostres classes simples (pojos) 

per tal de poder-les persistir, ens permetrà saber sobre quines taules i camps s’han de persistir els 

valors de les propietats del objecte, com es pot veure tindrem una anotació per poder determina 

quina taula representa la classe (Table) i per cada propietat de la classe poder indicar sobre quina 

columna es mapeja (Column), també podrem informar de claus primàries (PrimaryKey), possibles 

relacions 1 a n a d’altres objectes (OneToMany) i claus foranes (JoinColumn/JoinColumns). La 

utilització i peculiaritat de cada una de les anotacions ho veurem en l’apartat d’implementació. 

 

Figura 10 - Package Anotacions 

Utils 

Aquest pakage només contindrà una classe que en permet carregar la configuració del fitxer 

persistence.xml, serà l’encarregat de llegir el fitxer xml i emplenar un objecte del tipus Unitat de 

Persistència del nucli per obtenir l’origen de dades. 

 

Figura 11 - Package Utilitats 
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Errors 

En un altre paquet hi haurà la classe que representarà la excepció que retornar el nostre framework 

de persistència, és a dir qualsevol error que es produeixi retornarà una excepció d’aquest tipus 

 

Figura 12 - Package Errors 

Nucli 

En aquest paquet es on hi trobarem totes les classes que realment gestionaran la informació del 

mapeig dels objectes amb la base de dades, l’origen de dades on s’ha de persistir, és a dir la base de 

dades on s’han de guardar els registres i la generació de les accions per dur a terme la persistència. 

Per tant és el nucli dur del nostres framework esta format per GestorEntitats dona les funcionalitats 

al programador, UnitatPersistencia conté informació per tal de poder obtenir la connexió amb que 

s’ha de treballar, llista de classes mapejades en les quals hi ha la informació del mapeig taula – 

classe i també té informació suficient per saber com ha de generar les diferents sentències SQL. 

 

Figura 13 - Package nucli 
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Diagrama seqüències 

En aquest apartat veurem els diferents diagrames de seqüències que pot realitzar el programador 

per cada una de les funcionalitats que permet el nostre framework, com són insertar, modificar , 

esborrar, cercaPerClau, cercarTots, inciarTransaccio i finilitzarTransacció. Tot seguit especificarem 

cada una d’elles i veurem el corresponent digrama: 

iniciarTransaccio: 

El programador pot decidir fer un conjunt d’operacions amb els objectes amb una transacció 

controlada, es per això que s’ofereix la possibilitat d’iniciar una transacció per fer-ho en cas que no 

tingui gestor d’entitats ja inicialitzats demanarem al factory un gestor d’entitats, el gestor d’entitat 

recuperarà la informació de la configuració mitjançant la classe UtilsFitxerPersistencia. Quan el 

programador vol iniciar una transacció mitjançant el gestor d’entitats si la connexió es nul·la es 

cridarà a la classe que conté l’origen de dades per tal d’obtenir una connexió, es posarà la connexió 

a autocommit false per tal de que no guardi els canvis automàticament. 

 

Figura 14 - Diagrama seqüència iniciarTransacio 

 

finalitzarTransaccio: 

Amb un gestor d’entitats ja inicialitzat podem cridar el finalitzar transacció amb en cas que la 

connexió que té el gestor guardada fos nul·la no es faria res, d’altra banda miraria si esta tancada i 
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si s’ha de fer commit segons el valor del autocommit, en cas d’error faria un rollback per desfer els 

canvis que s’hagin fet en la transacció. 

 

Figura 15  - Diagrama seqüència finalitzarTransaccio 

 

insertar/esborrar/modificar/cercaPerClau/cercaTots: 

Es mostra en aquest diagrama també com obtenir un gestor d’entitats en cas que no el tinguéssim 

inicialitzat, per la resta d’operacions CRUD ometrem aquest pas d’obtenció del gestor d’entitats 

igual que em fet amb el finalitzar transacció.  

Pel que fa aquest funcionalitat el que farà el framework, primer de tot en cas que no existeixi una 

transacció activa la iniciarà, el següent pas serà consultar al objecte de tipus ClasseMapejades que 

té inicialitzat el gestor d’entitats que li torni la informació de mapeig del objecte que volem persistir, 

en cas que l’objecte no contingui aquesta informació l’afegirà. Un cop el gestor te la informació de 

mapeig recuperà la consulta SQL que s’haurà d’executar segons la operació que vol realitzar, un cop 

fet això internament generarà una PreparedStament per ser executat fen la transformació dels 

paràmetres de la sentència SQL amb els valors que ens indica l’objecte que ens han passat com a 

paràmetre. Tot seguit executarà el PreparedStatement en cas que vagi tot bé finalitzarem la 

transacció sempre i quan aquesta ja no estigues iniciada d’abans. La única diferencia esta en les 

funcions de cercaPerClau i cercaTots que carrega dades de la base de dades al objecte i retorna una 

instància del objecte o bé una llista amb tantes instancies del objecte com registre hi ha a la base de 

dades respectivament. 
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Tot seguit veure els diagrames de insertar/esborrar/modificar/cercaPerClau i cercaTots, ja que tot 

tenen el mateix diagrama de seqüència. 

 

Figura 16 - Diagrama seqüència insertar 
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Figura 17  - Diagrama seqüència esborrar 

 

Figura 18 - Diagrama seqüència modificar 
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Figura 19  - Diagrama seqüència cercaPerClau 

 

Figura 20 - Diagrama seqüència cercaTots 



 
Anàlisi, disseny i implementació d’un Framework de persistència J2EE  

Consultor: Oscar Escudero Sanchez 
 

 

Alumne: Jordi Fuentes Llambrich 28 
 

 

Implementació del Framework 

El framework implementat permet realitzar les funcionalitats mínimes necessàries per interactuar 

amb la base de dades, operacions CRUD (Crear, llegir, actualitzar i esborrar), també ens permet 

abstreure’ns del model de dades utilitzant anotacions sobre classes POJO, assolint així l’objectiu 

principal del framework. Aquestes anotacions existents dins de la classe seran les que permetran al 

nostre framework generar totes les sentències SQL per tal seleccionar, inserir, modificar i esborrar 

els registres de la taula que representa la classe, també serà l’encarregat de fer totes les 

conversions necessàries entre el model d’objectes i el model relacional.  

S’ha utilitzat un patró factory per tal d’obtenir una instància de la classe que gestiona les entitats 

(GestorEntitats) i realitzar les operacions per persistir els objectes.  

Per tal de que el framework sàpiga quina base de dades a d’utilitzar existeix un únic fitxer de 

configuració que s’anomena “persistence.xml”, aquest fitxer és el mateix que s’utilitza en JPA per 

definir les unitats de persistència, de fet el framework també podrà treballar amb dues unitats de 

persistència diferents si s’escau. Aquest fitxer conté informació sobre el tipus de recurs que es vol 

utilitzar per realitzar la connexió a la base de dades, ja sigui mitjançant un DataSource ja definit al 

servidor o bé realitzar una connexió mitjançant un DriverManager amb la informació de connexió 

(port, host, password, usuari, bd etc...).  

S’ha pretès que sigui independent de la base de dades sempre i quan existeixi un driver jdbc, el qual 

ha d’estar inclòs en les llibreries de l’aplicació que vulgui desenvolupar i que utilitzi el framework o 

bé en les llibreries del servidor, el framework no fa cap desplegament de drivers jdbc. En cas 

d’utilitzar una configuració mitjançant DataSource en el servidor d’aplicacions s’haurà d’haver 

definit aquest origen de dades. 

Aquest fitxer de configuració ens permet treballar amb un DataSource o DriverManager de tal 

manera que ha facilitat que el framework implementat tant es pugui fer servir en una aplicació 

stand-alone com en una aplicació de servidor. 

Per la implementació s’ha utilitzat com entorn integrat de desenvolupament (IDE) NetBeans en la 

seva versió 6.9.1, com ha servidor d’aplicacions J2EE  el GlassFish versió 3.1 per últim s’han utilitzat 

dues bases de dades per realitzar la implementació que han estat Java DB (Derby) base de dades 

que bé amb el servidor d’aplicacions GlassFish i Cache d’Intersystems utilitzant la projecció SQL de 

les seves classes.  

D’altra banda també s’ha validat que s’aconseguís un dels objectius fixats, és a dir que fos portable i 

independent de la base de dades per això un cop acabada la implementació tant del framework de 

persistència com de l’aplicació test en aquest entorn de desenvolupament, s’ha procedit a instal·lar 

l’aplicació test sobre un servidor d’aplicacions JBoss EAP 6.4.0, i una base de dades MySQL 

obtinguen un resultat i execució correctes d’aquesta manera s’ha validat el seu funcionament sobre 

dos servidors d’aplicacions diferents i tres sistemes gestor de bases de dades diferents. 
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En el framework, tal i com hem vist en el diagrama de classes presentat en el disseny podem trobat 

4 paquets diferenciats que són:  anotacions, errors, nucli i utils, cada un d’ells encapsula una o 

varies classes i funcionalitats que ens ajuden a realitzar les operacions necessàries per poder 

persistir objectes a la base de dades. 

 

Figura 21 - Estructura codi font framework 

Un cop vist la llista de fitxers que conformen el framework veurem les diferents classes 

implementades per cada paquet i s’explicaran les decisions més importants presses al realitzar la 

implementació. 

Anotacions 

El paquet d’anotacions conté totes les anotacions possibles que el programador posarà en els 

pojo’s per tal de poder realitzar el mapeig entre objecte i taula de manera eficient i poder gravar les 

dades el objecte a la taula i recuperar de la base de dades cap l’objecte. Per tal de poder guardar el 

mapeig utilitzarem reflection que ens permet en temps d’execució llegir les anotacions dels objecte 

i poder tractar-les. 

@Table 

Aquesta anotació ens indica que l’objecte que en la seva definició de la classe que tingui aquest 

anotació podrà persistir. Ens ajuda a identificar la taula on es guardaran les dades en cas que no se 

li indiqui propietat name s’entendrà que la taula té el mateix nom que la classe, en cas contrari, 

quan s’especifiqui la propietat name serà el nom que té la taula a la base de dades. En cas que no 

existeixi aquest anotació a la classe i intentem fer alguna operació del framework ens generarà un 
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error tot indicant-ho. És a dir alhora de recuperar el mapeig objecte – taula es vàlida que  existeixi 

aquest anotació. 

 

Figura 22 - Anotació Table 

@PrimayKey 

Aquesta anotació ens indica que la propietat del objecte serà una clau primària de taula, la 

implementació realitzada mira que existeixi com a mínim una. En aquest tipus d’anotació se li pot 

indicar si es tracta d’una clau primària manual o auto generada. El framework validarà que la 

propietat marcada com a clau primària també tingui definida una anotació del tipus @Column. En 

cas d’una clau auto generada el la operació de insert és recuperarà el valor generat. 

  

Figura 23 - Anotació PrimaryKey 

@Column 

Identifica les propietats que són columnes de la taula, se li pot indicar el name i si es obligatòria, 

com a name entenem el nom que té el camp a la taula i obligatòria voldrà dir que el seu valor no 

pot ser null. El valor per defecte de la propietat obligatòria es false per tant podrà ser null, en cas 

que no s’indiqui la propietat name s’entendrà que el camp té el mateix nom que la propietat de 

classe.  

 

Figura 24 - Anotació Column 

@JoinColumns/@JoinColumn 

@JoinColumn identifica claus foranes en aquest tipus d’anotació es obligatori informar  la propietat 

name que indicarà quin es el nom del camp de la taula i referencedColumnName que ens indica 

quin es el camp referenciat, també té la propietat obligatori que indica si pot ser null el seu valor 

per defecte es false, per tant si no s’indicà podrà ser null. La anotació @JoinColumns es per si hi ha 

una clau forana composta de dos camps, només conté una llista de anotacions joincolumn. El 

framework quan tracta aquest tipus de anotacions també les afegeix com a columnes, ja que són 

camps de la taula i alhora de composar les sentències s’han de tenir en compte. 
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Figura 25 - Anotació JoinColumn/JoinColumns 

@OneToMany 

Identifica una relació un a molts, es necessari informar el nom de classe N i quina es la propietat 

que representa l’objecte a la many. Alhora de definir aquest tipus de relacions el framework 

validarà que en classe many existeixi una @JoinColum que relacioni a classe one amb la classe 

many. 

 

Figura 26 - Anotació OneToMany 

Exemple d’utilització: 

... 

@Table 

public class Departament { 

    @Column(name = "ID_DEPARTAMENT", obligatori = true) 

    @PrimaryKey(tipusClau = TipusPrimariKey.AUTOMATIC) 

    private int id; 

    @Column(obligatori = true) 

    private String nom; 

    @Column(name = "EMAIL", obligatori = true) 

    private String correuElectronic; 

… 

    @OneToMany(nomClasseMany = "edu.uoc.jfuentes.ApplicationTest.model.Empleat", nomPropietatMany = "pertany") 

    List<Empleat> empleats; 

... 

@Table(name="EMPLEATS") 

public class Empleat { 

 

    @Column(name="NUM_EMPLEAT",obligatori=true) 

    @PrimaryKey(tipusClau=TipusPrimariKey.AUTOMATIC) 

    private int id; 

    @Column(name="NUM_IDENTIFICACIO",obligatori=true) 

    private String dni; 

    @Column(obligatori=true) 

    private String nom; 

    @Column(obligatori=true,name="PRIMER_COGNOM") 

    private String cognom1;  

    @Column(name="SEGON_COGNOM") 

    private String cognom2; 

    @Column(name="DT_NAX") 

    private GregorianCalendar dataNaixement; 

   ... 

    @JoinColumn(name="DEPARTAMENT_ID",referencedColumnName="ID_DEPARTAMENT") 

    private Departament pertany; 

... 
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Errors 

PersistenciaException 

El framework ha intentat tractar totes les excepcions que es produïen i retornar-les com a 

excepcions controlades i tipificades mitjançant la classe persistenciaException. 

 

Figura 27 - Llista codis errors controlats. 

Nucli 

Al nucli trobem les classes més importants amb les quals és realitzen totes les operacions que 

necessita i ofereix el framework de persistència implementat. Tot seguit farem una breu explicació 

de les principals funcionalitats cada una de les classe existents en aquest pakage. 

GestorEntitats 

El gestor d’entitats serà l’encarregat de proporcionar les funcionalitats externes del framework, es a 

dir, les operacions CRUD, per la implementació s’ha utilitzat la definició de mètodes sense 

especificar el tipus d’objecte en el paràmetre. Tal i com s’ha vist en el diagrama de classes el gestor 

conté una propietat privada on es guarda la un objecte del tipus ClassesMapejades que no deixa de 

ser una llista de les classes de les quals ja s’ha fet el tractament de les anotacions i per tant s’ha 

recuperat la informació de mapeig de les seves metadaddes (anotacions).  

Per qualsevol operació crud el gestor d’entitats serà capaç de recuperar la classe mapejada que 

representa l’objecte passat i recuperar la sentencia SQL a executar, de tal manera que amb la 

informació de l’objecte passat, la select recuperada del mapeig  ha ser capaç de crear una sentencia 

final que tindrà com a paràmetres els valors que ens han passat en les propietats de l’objecte a 

persistit.  

També ha de ser capaç de recuperar els registres de la base de dades i informar els valors a les 

propietats equivalents del objecte. En les operacions d’inserció i update el nostre framework es 

capaç de tractar les claus foranes, ara com ara no es capaç de gravar relacions OneToMany, però si 
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recuperar-les. Mes concretament en la operació d’inserció si es tracta d’una classe amb clau 

primària auto generada recuperar el valor que ha creat la base de dades.  

A part de les operacions crud ens permetrà iniciar una transacció per si volem fer un conjunt 

d’operacions crud controlades i finalitzar la transacció. 

 

Figura 28 - GestorEntitats 

ClassesMapejades 

Aquest classe conté una llista d’objecte del tipus classes mapejades, és l’encarregada de retornar al 

gestor d’entitats la informació de les classes que ja s’han mapejat, és per això que té una funció 

anomenada getMapeigClasse que passada una classe retorna un objecte del tipus ClasseMapejada 

amb la informació del mapeig, en cas que no existeixi també serà l’encarregada de afegir la classe a 

la llista, aquesta acció d’afegir classe tant tractarà les classes que són clau forana com les relacions 

OneToMany de classe passada, en aquest punt es valida que tota relació OneToMany tingui en la 

seva propietat Many una JoinColumn definida sinó el mapeig donarà un error. 

 

Figura 29 - ClassesMapejades 

ClasseMapejada 

Conté la informació per tal de saber el nom dels camps de la taula i poder retornar les sentencies 

SQL a executar, el gestor d’entitats serà l’encarregat de tractar els diferents tipus de dades 

existents. El constructor se li passa el objecte que es voldrà mapejar i fa les validacions pertinent, 

tota classe que vulgui ser persistent haurà de tenir definida una anotació del tipus Table, també 

haurà d’existir una clau primària. Per cada propietat del objecte es mirarà quin tipus d’anotació per 

tal d’afegir-ho a llista de columnes, llista de claus primàries, llista de relacions o llista de claus 
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foranes segons convingui. Alhora de validar si una clau primària es vàlida mirarà que la seva 

anotació columna existeixi i sigui obligatori informar un valor.  

En les relacions validarà que el tant el nom de la classe many com el nom de la propietat en 

l’objecte many no siguin blanc i estiguin definits, també recuperar el tipus de la classe many per 

validar que sigui el mateix que s’ha indicat al nom de classe many. Pel que fa a les JoinColumns 

claus foranes també les afegirà a la llista de columnes amb el nom indicat i validarà que la classe 

relacionada tingui les mateixes primari keys que les referencedcolumns informades.  

Amb tota aquest informació aquest classe té un mètode que és capaç de retornar qualsevol 

operació CRUD per realitzar amb la taula. 

També es capaç de retornar una instància del que representa amb els valors recuperats de la base 

de dades, recupera informació de columnes, les relacions i claus foranes seran tractades des del 

gestor d’entitats. Conté mètodes per informar un valor de la base de dades al objecte en qüestió 

això tractarà les conversions del diferents tipus de dades. 

 

Figura 30 - ClasseMapejada 

UnitatPersistencia 

Conté la informació necessària per tal d’establir una connexió a la base de dades ja sigui mitjançant 

un DataSource del servidor o bé un DriverManager, aquest informació es carregarà del fitxer de 

configuració persistence.xml utilitzant una instància de la classe UtilsFitxerPersistence. Com a 

constructor se li pot passar un DataSource o bé la url de connexió, usuari, password i driver utilitzat. 

Te un sòl mètode que retorna un java.sql.Connection que serà amb la connexió que treballarà el 

gestor d’entitats. 
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Figura 31 – UnitatPersistencia 

GestorEntitatsFactory 

Classe factoria per tal de obtenir referència al gestor d’entitats ja que no es pot fer un new i per 

utilitzar-ho ens donarà la instancia. 

 

Figura 32 - GestorEntitatsFactory 

Utils 

UtilsFitxerPersistence 

Aquesta classe serà l’encarregada de llegir el fitxer de configuració “persistence.xml” per tal de 

poder recuperar informació sobre l’origen de dades, aquesta configuració pot estar definida 

mitjançant recurs local o bé amb la utilització d’un DataSource recuperat del servidor.  

 

Figura 33 - UtilsFitxerPersistence 

En cas que sigui mitjançant el recurs del servidor la classe UtilsFitxerPersistence retorna un objecte 

del tipus UnitatPersistencia inicialitzat amb la informació del DataSource, aquest objecte se’l guarda 

el gestor d’entitats i d’aquesta manera aconseguirà cada cop que ho necessiti obtenir una connexió. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<persistence version="2.0" xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/persistence" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/persistence 

http://java.sun.com/xml/ns/persistence/persistence_2_0.xsd"> 

  <persistence-unit name="ApplicationTestPU" transaction-type="JTA"> 

    <jta-data-source>jdbc/testFWP</jta-data-source> 

  </persistence-unit> 

</persistence> 
 

En cas que sigui recurs local aquesta classe incialitzarà un objecte del tipus UntiatPersistencia amb 

les dades per tal d’establir la connexió mitjançar el DriverManager. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<persistence version="2.0" xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/persistence" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/persistence 

http://java.sun.com/xml/ns/persistence/persistence_2_0.xsd"> 

<persistence-unit name="ApplicationTestPU" transaction-type="RESOURCE_LOCAL"> 

    <properties> 

      <property name="javax.persistence.jdbc.driver" value="com.mysql.jdbc.Driver "/> 

      <property name="javax.persistence.jdbc.url" value="jdbc:mysql://localhost:3306/test "/> 

      <property name="javax.persistence.jdbc.user" value="root"/> 

      <property name="javax.persistence.jdbc.password" value="admin"/> 

    </properties> 

  </persistence-unit> 

</persistence> 
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Tant sigui recurs local o servidor el GestorEntitats s’encarregarà de cridar aquest utilitat per tal de 

recuperar informació per poder establir la connexió, cosa que serà transparent per ell ja el gestor 

d’entitats cridarà al obtenir connexió del objecte del tipus UnitatPersistencia que ha instanciat 

aquesta classe d’utilitat. 



 
Anàlisi, disseny i implementació d’un Framework de persistència J2EE  

Consultor: Oscar Escudero Sanchez 
 

 

Alumne: Jordi Fuentes Llambrich 37 
 

 

Aplicació exemple 

En aquest apartat s’explica el desenvolupament d’una petita aplicació web J2EE que utilitza el 

framework implementat. S’ha partit d’un model de dades existent i s’han definit les classes 

utilitzant les anotacions del framework pertinents per tal de poder fer el mapeig i la corresponent 

manipulació de les dades. 

 

Figura 34 - Vista model de dades predifinit 

Per tal de que l’aplicació utilitzi el nostre framework aquest s’haurà d’afegir com una llibreria del 

projecte. 

 

Figura 35 - Afegir llibreria 

Un cop fet això estarem en disposició de realitzar els imports pertinent per afegir les anotacions a 

les classes i utilitzar el gestor d’entitats per realitzar les operacions desitjades. Hem dividit el codi 

font en 3 paquets diferenciats tal i com podem veure a la figura, de tal manera que tenim un 

paquet d’errors on s’ha creat una classe per tal de poder recuperar tots els errors i tractar-los de 

manera adient per l’aplicació, d’altra banda existeix el package model que on s’han definit les 

classes java que modelen les taules de la base de dades a gestionar, un altre paquet és el d’accions 

que par cada una de les entitats que volem manipular existeix un controlador que utilitza el gestor 

d’entitats per fer la persistència i ofereix unes funcionalitats a les diferents pàgines JSP on es 

mostraran les dades i cridaran a les classes que exposen les funcionalitats. 
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Figura 36 - Packages aplicació test i pagines jsp 

A continuació mostren les diferents classes que hem creat per a modelitzar la nostra base de dades. 

Tenim 3 classes diferents: Departament, Empleat i Projecte  

 

Figura 37 - Classe departament 

Tal i com es pot veure en la figura aquesta classe fa referència a la taula departament del model de 

dades, com a peculiaritat veurem que te una relació OneToMany contra empleats, a dia d’avui el 

framework només permet la recuperació d’aquest tipus de relació, en la pantalla de gestió de 

departaments es pot veure que al recuperar el departament també recupera la llista d’empleats 

que té el departament i si es col·loca el cursor sobre l’icona de personal mostrarà la llista 

d’empleats. En el codi font de l’aplicació d’exemple podrem veure tota la classe ja que aquí només 

s’ha mostrat la definició de les propietats no el getters i setters. 

Per tant també tenim una classe d’empleats que ha de tenir una clau forana contra departaments 

per tal de que la relació estigui ven definida, cal veure que el nom de la classe es diferent del nom 

de la taula per això a la anotació s’ha identificat el  nom de la taula en la propietat name.  
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Figura 38 - Classe empleat 

Per últim la classe projecte, que té un clau forana contra empleat per tal de designar el cap de 

projecte indicant que es obligatori. 

 

Figura 39 - Classe projecte 
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En la capa de presentació que són les pagines JSP podem trobar un index.jsp que dona accés a la 

gestió de cada un d’ells, ho podrem veure en l’annex de manual d’ús de l’aplicació. De totes 

maneres veurem com és el tall de codi d’una d’aquestes pagines jsp concretament la gestió de 

departaments que accedeix a la classe d’accions. 

 

Figura 40 - Accés a classe accions dels departaments 

La classe d’accions ens ofereix les següent funcionalitats, cercar departaments que ens dona una 

llista de tots els departaments, consultar departament donat un id recupera la informació d’un 

departament, esborrar, guardar modifica un registre i insertar que crea un nou departament.  

 

Figura 41 - Accions oferides per DepartamentAccio 

Es aquesta classe DepartamentAccio que treballa amb el gestor d’entitats, en el seu constructor 

crear una instància mitjançant el  GestorEntitatsFactory i se’l guarda per treballar-hi. 

public class DepartamentAccio { 

 

private GestorEntitats em; 

 

public DepartamentAccio() throws ApplicationTestException { 

        super(); 

        try { 

            em = GestorEntitatsFactory.createGestorEntitats(); 

        } catch (PersistenciaException ex) { 

            throw new ApplicationTestException(400, ex.getMissatgeError()); 

        } 
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    } 

... 

 
Un cop té aquesta referència al GestorEntitats amb els paràmetres passats crea l’objecte en qüestió 

i fa la operació pertinent amb el gestor d’entitats, tot seguit veure a tall d’exemple la operació 

d’inserció, però farà el mateix per les altres tal i com es pot veure en el codi font de l’aplicació 

d’exemple. 

public Departament insertaDepartament(String nom, String correu, String adreca, String numEmpleats) throws 

ApplicationTestException { 

 

        if ("".equals(nom) || nom == null) { 

            throw new ApplicationTestException(400, "El nom �s obligatori"); 

        } 

 

        if ("".equals(correu) || correu == null) { 

            throw new ApplicationTestException(400, "El correu �s obligatori"); 

        } 

 

        if ("".equals(adreca) || adreca == null) { 

            throw new ApplicationTestException(400, "L'adreca �s obligatori"); 

        } 

 

        Departament dpt = new Departament(); 

        dpt.setNom(nom); 

        dpt.setCorreuElectronic(correu); 

        dpt.setAdreca(adreca); 

        try { 

            em.insertar(dpt); 

        } catch (PersistenciaException ex) { 

            throw new ApplicationTestException(400, ex.getMissatgeError()); 

        } 

 

        return dpt; 

} 

... 

 

Això passarà per cada una de les classe gestores EmpleatAccio, ProjecteAccio i DepartamentAccio 

que ja hem vist. En els annexos del Application Test podrem veure el manual d’instal·lació  i d’ús 

amb les pantalles que veurem. En aquest apartat s’ha intentat explicar l’estructura que segueix 

l’aplicació d’exemple. 
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Conclusions 

La realització d’aquest projecte final de carrera ens ha permès aprofundir i assolir grans 

coneixement sobre tecnologies J2EE, partint dels objectius inicials que consistien en l’estudi i 

avaluació dels diferents frameworks de persistència existents, el disseny i implementació del nostre 

propi framework de persistència i per últim la construcció d’una aplicació d’exemple que utilitzes el 

framework implementat. 

Els coneixements en que s’han assolit han estat: 

Creació i planificació de projectes, al haver de definir les fites del projecte s’ha tingut que planificar 

cada una de les entregues per tal d’arribar a consecució del mateix. 

Anàlisi de frameworks existents, això ens ha servir per abans de començar qualsevol projecte s’ha 

de mirar que hi ha en el mercat de tal manera que ens ajudi a determinar la línia i  l’abast que ha de 

tenir el nostre projecte, segons les necessitats que ens ha indicat el client. 

Disseny del framework, a partir de les funcionalitats que s’ha decidit que realitzis la nostra 

implementació s’han realitzat els diferents diagrames UML per tal de tenir un disseny acurat, 

documentat i fàcilment ampliable. 

En la implementació s’ha après  la utilització d’anotacions,  però no la utilització en si, sinó que la 

seva interpretació en temps d’execució mitjançant reflection, també s’ha aprofundit en la utilització 

de tipus genèrics, per últim s’ha pogut provar el funcionament i utilització del framework 

implementat amb una aplicació d’exemple. 

Tot i que el producte obtingut és final en si mateix, sempre s’ha de tenir present la possibilitat de 

que sigui escalable poden ampliant així les seves funcionalitats, per tant no només ha de complir els 

requisits sinó que ha de ser fàcilment entenedor i mantenible. És per això que el treball ha estat 

acurat i ordenat, deixant el codi degudament comentat. 

Fruit de la seva escalabilitat podrien haver-hi futures línies de treball, ja siguin a aplicar noves 

funcionalitats del JDK, permetre noves anotacions del ManyToOne, OneToOne, que la relació 

existent OneToMany que ara només es capaç de recuperar dades també fos capaç de gravar-les.  

Actualment el nostre framework treballa sobre models de dades existents, no es capaç de crear el 

model a partir de les classes només tractar amb els registres existents a la taula, per tant una 

possible millorà seria la creació de taules, base de dades etc... 

Per tant el que hem aconseguit els objectius però per que el framework pogués ser un estàndard 

que complís JPA caldria fer molta feina i molts més coneixements de J2EE. 
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Annexos 

ApplicationTest 

 

Manual Instal·lació 

Per demostrar el funcionament del framework s’ha implementat una aplicació web que treballa 

sobre un model de dades ja definit. 

 

Figura 42 – Model dades existent Base de dades 

El framework està pensat per poder ser utilitzat sobre qualsevol tipus d’aplicació Java però s’ha 

realitzat una aplicació web per tal de demostrar el funcionament sobre un entorn J2EE que és 

l’objectiu del projecte.  

Veurem el passos necessaris per tal de poder utilitzar l’aplicació en un servidor d’aplicacions com és 

JBoss EAP 6.4.0. instal·lació del servidor, configuració del driver jdbc de MySQL i definició del origen 

de dades amb un pool de connexions al servidor. També haurem d’instal·lar un sistema gestor de 

base de dades com MySQL per tal de poder definir el model de dades a utilitzar. 

Per últim farem el desplegament de l’aplicació ApplicationsTest.war al servidor, amb això haurem 

vist com configurar 

MySQL 

MySQL és un sistema d’administració de base de dades, principal virtut és que es gratuït i compleix 

tots els requisits per tal de mostrar el framework de persistència implementat, s’ha triat aquest 

base de dades per què sol ser la mes utilitzada en entorns d’aprenentatge i ja l’havíem utilitzat en 

d’altres assignatures. Cal indicar que tot i que s’ha utilitzat aquest base de dades el framework es 
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independent de la base de dades sempre i quan existeixi un driver jbdc per poder configurar la 

connexió. 

En cas que no el tinguem instal·lat el descarregarem i farem la instal·lació per defecte, la versió 

utilitzada ha estat mysql-essential-5.0.41-win32.msi. 

Per tal d’administrar el sistema gestor de base de dades podem descarregar i instal·lar l’aplicació 

mysql-administrator-1.1.9.win.msi també farem la instal·lació per defecte, amb aquest eina 

gestionar permisos en les diferents base de dades, usuaris, crear taules.  

En el mercat també existeixen eines com dbVisualizer que es permeten establir connexions a 

diferents base de dades de diferents proveïdor i crear taules etc... 

Un cop instal·lat el gestor dins de la mateixa base de dades de test podem crear les següents taules 
mitjançant el següent l’script que trobem a l’entrega anomenat CreacioTaules.sql 
 
CREATE TABLE DEPARTAMENT (ID_DEPARTAMENT INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, 

NOM VARCHAR(50) NOT NULL,  

EMAIL VARCHAR(150) NOT NULL, 

ADDRESS VARCHAR(300) NOT NULL); 

 

CREATE TABLE EMPLEATS (NUM_EMPLEAT INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, 

NUM_IDENTIFICACIO VARCHAR(15) NOT NULL,  

NOM VARCHAR(50) NOT NULL,  

PRIMER_COGNOM VARCHAR(70) NOT NULL,  

SEGON_COGNOM VARCHAR(70),  

DT_NAX DATE, 

EMAIL VARCHAR(150), 

ADDRESS VARCHAR(300) NOT NULL, 

DT_ALTA_EMPRESA DATE NOT NULL, 

ESTUDIS VARCHAR(500), 

SOU DOUBLE, 

DEPARTAMENT_ID INTEGER, 

CONSTRAINT FK_DEPARTAMENT FOREIGN KEY (DEPARTAMENT_ID) REFERENCES DEPARTAMENT (ID_DEPARTAMENT)); 

 

CREATE TABLE PROJECTE (ID_PROJECTE VARCHAR(20) NOT NULL PRIMARY KEY, 

NOM VARCHAR(50) NOT NULL,  

DESCRIPCIO VARCHAR(500) NOT NULL, 

DT_INICI DATE, 

DT_FI DATE, 

SITUACIO VARCHAR(30) NOT NULL, 

HORES_VALORADES BIGINT , 

HORES_IMPUTADES BIGINT , 

CAP_PROJECTE INTEGER NOT NULL, 

CONSTRAINT FK_EMPLEAT FOREIGN KEY (CAP_PROJECTE) REFERENCES EMPLEATS (NUM_EMPLEAT)); 

 

Amb això ja tenim la base de dades preparada per treballar amb la nostre aplicació de test, següent 

pas servidor d’aplicacions 

JBoss EAP 6.4.0 

JBoss és un servidor d’aplicacions de codi obert basat en JavaEE. Com que és un aplicació basada en 

JAVA, pot ser executat sobre qualsevol plataforma que suporti Java. Recordar que el framework ha 

de funcionar sobre qualsevol servidor d’aplicacions que compleix l’especificació.  

En cas que no tinguem cap instal·lat descarregarem http://www.jboss.org/download-

manager/file/jboss-eap-6.4.0.GA-installer.jar que es la versió que hem utilitzat per realitzar 
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l’aplicació de test, realitzarem la instal·lació per defecte. Un cop tenim instal·lat el servidor 

d’aplicacions instal·larem el driver jdbc de mysql a utilitzar com un module del servidor i tot seguit 

definirem l’origen de dades.  

Crear Module pel Driver JDBC 

1.- Anar al directori %JBOSS_HOME%/modules/ i crear la carpeta com/mysql/main 

2.- Copiar el fitxer com.mysql.jdbc_5.1.5.jar a la carpeta creada anteriorment  

 

Figura 43 – Directori ubicació driver jdbc mysql 

3.- Crear el fitxer module.xml en el directori amb el contingut següent: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<module xmlns="urn:jboss:module:1.0" name="com.mysql"> 

  <resources> 

    <resource-root path="com.mysql.jdbc_5.1.5.jar"/> 

  </resources> 

  <dependencies> 

    <module name="javax.api"/> 

  </dependencies> 

</module> 

Figura 44 – Directori ubicació fitxer module.xml 

Configurar DataSource al JBoss 

Anar al directori %JBOSS_HOME%/standalone/configuration i editar l’arxiu standalone.xml 
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Figura 45 – ubicació fitxer configuració standalone.xml 

Cal buscar la secció on es defineixen els datasource i afegir-hi el nou datasource i driver configurat 

de la següent manera, cal remarcar que les coses en cursiva es poden canviar a gust de 

l’administrador per utilitzar un nom de base de dades diferent, host on es troba, port , usuari i 

password per accedir a la base de dades. 

{...} 

<datasources> 

        {...} 

        <datasource jndi-name="java:/jdbc/testFWP" pool-name="ApplicationsTestDS"    enabled="true" 

use-java-context="true"> 

                    <connection-url>jdbc:mysql://localhost:3306/test</connection-url> 

                    <driver>mysql</driver> 

                    <pool> 

                        <min-pool-size>5</min-pool-size> 

                        <max-pool-size>15</max-pool-size> 

                        <prefill>true</prefill> 

                    </pool> 

                    <security> 

                        <user-name>root</user-name> 

                        <password>admin</password> 

                    </security> 

        </datasource>         

        {...} 

        <drivers> 

            {...} 

            <driver name="mysql" module="com.mysql"> 

                        <driver-class>com.mysql.jdbc.Driver</driver-class> 

            </driver>             

        </drivers> 

</datasources> 

{...} 
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Un cop reiniciat el servidor d’aplicacions si entrem a la consola d’administració 

http://localhost:9990/console/App.html#datasources veurem que ja esta disponible l’origen de 

dades per la nostra aplicació test. 

 

Figura 46 – Vista datasource JBoss configurat 

Desplegament ApplicationTest.war 

Un cop configurat el servidor d’aplicacions i el sistema gestor de base de dades només quedarà 

realitzar el desplegament de la nostre aplicació en el servidor que es pot fer de dues maneres. 

1.- Copiar el fitxer ApplicationTest.war en el directori %JBOSS_HOME%/standalone/deployments i 

automàticament el servidor d’aplicacions realitzarà el desplegament 

 

Figura 47 – Directori desplegament aplicació test 

 

2.- Utilitzar la consola d’administració i en la pestanya Deployments, 

http://localhost:9990/console/App.html#deployments afegir el fitxer i habilitar-lo. 
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Figura 48 – Vista consola administració desplegament JBoss 

Amb tot això hem aconseguit tenir la nostre aplicació instal·lada al servidor ara passem a veure un 

petit manual d’ús. 

Manual d’ús 

En el menú principal hi trobem les entrades als tres punt de gestió que té l’aplicació en primer lloc 

trobem la gestió de departaments, en segon lloc la gestió dels empleats i per últim la gestió de 

projectes que ens ha de permetre realitzar operacions de edició, creació , esborrar i seleccionar de 

cada un dels elements. 

 

Figura 49 – Diagrama classes aplicació test 
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Primer veurem la gestió de departaments, al entrar-hi 

podem veure tota la llista dels departaments existents, 

des d’aquesta llista podrem tornar enrere, editar un 

element o bé crear-ne un de nou.  

Un departament pot tenir N empleats tal i com es 

mostra en el diagrama de classes hi haurà una relació 

OneToMany de departament a empleat, es per això 

que des la llista de departaments si ens posem en la 

icona de l’esquerra se’ns desplegarà una llista del 

personal del departament.  

Figura 50 – Pantalla principal aplicació test 

Des de la pantalla d’edició podem modificar les dades esborrar l’element o tornar al llistat de 

departaments.  

Tot seguit veurem unes imatges de les pantalles en qüestió. 

 

Figura 51 – Gestió departaments 

 

Figura 52 – Manteniment departaments 
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Pel que fa a la gestió de empleats podrem veure que un empleat pertany a un departament de tal 

manera que des de la pantalla de creació i modificació es carregarà un selector per poder triar al 

departament al que pertany l’empleat. 

 

Figura 53 – Gestió empleats 

Per últim veurem la gestió dels projectes que no deixa de ser res més que el mateix que la gestió 

d’empleats però la relació esta definida amb els empleats tot indicant qui es el cap de projecte. 

 

Figura 54 – Manteniment empleats 
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Amb això ja hem vist com funciona l’aplicació i aquesta utilitza el framework de persistència 

implementat. 

Guia d’ús framework de persistència 

Tot seguit veurem un petit esquema de com utilitzar el framework, primer de tot tant si realitzem 

una aplicació stand-alone o de servidor, s’haurà d’afegir a les llibreries del projecte a implementar 

el nostre framework de persistència com a dependència  “FrameworkPersistencia.jar” i 

empaquetarem dins de l’aplicació. 

 

Figura 55 – Afegir jar FrameworkPersistencia 

El següent pas serà definir el fitxer de configuració “persistence.xml”, aquest fitxer es l’encarregat 

de informar com serà connexió a la base de dades mitjançant DataSource o bé DriverManager, la 

ubicació ha de ser el META-INF tal i com es fa quan es defineix en aplicacions servidor.  

 

Figura 56 – Definició fitxer configuració 

Tal i com s’ha explicat anteriorment en aquest fitxer només hi posarem les anotacions xml que 

utilitza el nostre framework ja que no tracta tots els element existents. El nostre framework només 

tractarà els valors de la secció propierties per tal d’establir connexió mitjançant DriverManager o la 

secció jta-data-source per utilitzar DataSource. En cas que es defineixin dos unitats de persistència 

diferents el framework forçarà a que s’indiqui amb quin es vol treballar. 

DataSource 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<persistence version="2.0" xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/persistence" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/persistence 

http://java.sun.com/xml/ns/persistence/persistence_2_0.xsd"> 

  <persistence-unit name="ApplicationTestPU" transaction-type="JTA"> 

    <jta-data-source>jdbc/testFWP</jta-data-source> 

  </persistence-unit> 

</persistence> 
 

DriverManager  

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<persistence version="2.0" xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/persistence" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/persistence 

http://java.sun.com/xml/ns/persistence/persistence_2_0.xsd"> 

<persistence-unit name="ApplicationTestPU" transaction-type="RESOURCE_LOCAL"> 

    <properties> 

      <property name="javax.persistence.jdbc.driver" value="com.mysql.jdbc.Driver "/> 

      <property name="javax.persistence.jdbc.url" value="jdbc:mysql://localhost:3306/test "/> 
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      <property name="javax.persistence.jdbc.user" value="root"/> 

      <property name="javax.persistence.jdbc.password" value="admin"/> 

    </properties> 

  </persistence-unit> 

</persistence> 
 

El programador haurà de posar el driver que utilitzi per connectar-se a la base de dades o bé com 

una llibreria del projecte a implementar o bé aquest ja es trobarà instal·lat al servidor o al runtime 

de Java. El framework no distribueix cap driver JDBC de cap base de dades, serà responsabilitat del 

programador d’afegir el driver JDBC corresponent  a les llibreries de d’aplicació o bé de 

l’administrador del sistema que estigui instal·lat en el les llibreries del servidor o del l’entorn 

d’execució (runtime de Java). 

A partir del model de dades definit caldrà definir les classes que volem persistir automàticament, 

per fer-ho utilitzarem les anotacions que s’han explicat amb anterioritat @Table, @Column, ... El 

programador segons el tipus de camp de la base de dades definirà el tipus de la propietat en la 

classe, ara com ara el framework implementat no fa cap validació entre els tipus de camp de les 

taules de la base de dades i les propietats de les classes definides. Aquí podeu veure un exemple 

com a partir d’una taula s’ha definit la classe. 

 

Figura 57 – Taula departament 

@Table 

public class Departament { 

    @Column(name = "ID_DEPARTAMENT", obligatori = true) 

    @PrimaryKey(tipusClau = TipusPrimariKey.AUTOMATIC) 

    private int id; 

    @Column(obligatori = true) 

    private String nom; 

Figura 58 – Anotacions classe departament 

    @Column(name = "EMAIL", obligatori = true) 

    private String correuElectronic; 

 

    @Column(obligatori = true, name = "ADDRESS") 

    private String adreca; 

    @OneToMany(nomClasseMany = "edu.uoc.jfuentes.ApplicationTest.model.Empleat", nomPropietatMany =    "pertany") 

   List<Empleat> empleats; 

.... 
 

En l’apartat de codi font s’ha explicat quines propietat de cada anotació són necessàries. Fins aquí 

tenim com indicar al framework a quina base de dades s’ha de connectar i definit el model de 

classes que ha de gestionar ara ens faltarà indicar-li a l’aplicació com crear una instància del gestor 

d’entitats per tal de fer les operacions CRUD, iniciar transacció , finalitzar transacció etc...Per fer-ho 
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en el nostre aplicatiu el que farem serà mitjançant el GestorEntitatsFactory obtenir una instància 

del GestorEntitats de la següent manera : 

      try{ 

             GestorEntitats ge = GestorEntitatsFactory.createGestorEntitats(); 

             

        }catch(PersistenciaException pex){ 

            System.out.println(pex.getMissatgeError()); 

        } 

 

Les operacions disponibles seran les que es mostren a la figura, el programador decidirà si els vol 

realitzar les operacions en una transacció. 

En cas que no s’iniciï una transacció serà el gestor 

d’entitats el que iniciarà una.  

El codi per realitzar una acció amb transacció seria: 

public static void main(String[] args) { 

        // TODO code application logic here 

         

        try{ 

            GestorEntitats ge = GestorEntitatsFactory.createGestorEntitats(); 

             

            ge.iniciarTransaccio(); 

 

            Departament dpt = new Departament(); 

            dpt.setNom("EXEPLE CODI"); 

            dpt.setCorreuElectronic("correu@correu.cat"); 

            dpt.setAdreca("C/ Depertament 5"); 

Figura 59 – Operacions framework 

            ge.insertar(dpt); 

            // .... 

            ge.finalitzarTransaccio(); 

 

        }catch(PersistenciaException pex){ 

            System.out.println(pex.getMissatgeError()); 

        } 

 

Amb això hem vist una guia bàsica d’utilització del framework implementat, resumint cal afegir el 

jar del framework a l’aplicació, definir el fitxer de configuració persistence.xml, definir les classe 

que volem persistir segons model de dades i per últim obtenir una instància del gestor d’entitats 

per tal de realitzar una o varies de les operacions que ens ofereix. 


