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OBJETIUS DEL PROJECTE

• Estudi dels diferents conceptes que s’utilitzen en la capa de

persistència, anàlisi dels frameworks de persistència existents en el

mercat

• El framework ha de permetre de manera fàcil, ràpida i transparent

persistir un objecte a la base de dades, simplificant i agilitzant el

desenvolupament de la capa de persistència.

Anàlisis, disseny i implementació d’un framework de persistència 
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desenvolupament de la capa de persistència.

• Les seves funcionalitats bàsiques i necessàries són crear, esborrar,

modificar i consultar.

• Dissenyar i implementar el nostre framework de persistència

utilitzant un patró de disseny conegut.

• Realitzar una aplicació d’exemple que utilitzi el framework

desenvolupat



LA PERSISTÈNCIA

Aplicacions multicapa

• Capa presentació : Mostra les dades a l’usuari
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• Capa presentació : Mostra les dades a l’usuari

• Capa de negoci: S’encarrega de gestionar tota la lògica i processos

de negoci

• Capa de persistència: Guarda les dades per poder-les recuperar i

tractar en un futur



LA PERSISTÈNCIA

• La persistència és la capacitat dels objectes de preservar

la informació que contenen de manera permanent.

• Les principals tècniques de persistència són:

� Serialització: l’objecte passa a ser un arxiu físic o en

memòria en format XML

Tècniques de persistència
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memòria en format XML

� Motors de persistència: 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.



ANÀLISIS SOLUCIONS EXISTENTS

• Es tracata d’una especificació, no

d’una implementació

• Forma part de l’estàndard

d’aplicacions J2EE a partir de la

versió J2EE 5.0

JPA
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versió J2EE 5.0

• La configuració és senzilla i molt

intuïtiva

• Permet gravar en base de dades

relacionals

• Utilització d’anotacions JAVA en

objectes senzills



ANÀLISIS SOLUCIONS EXISTENTS

• Implementació de l’estàndard JPA

• L’especificació JPA està basada en

Hibernate.

• Permet la transferència de la

informació de l’objecte en taules

Hibernate 
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informació de l’objecte en taules

• Té un llenguatge de manipulació

d’objectes HQL.

• Hibernate utiliza JDBC per

comunicar-se amb la base de dades



ANÀLISIS SOLUCIONS EXISTENTS

• Implementació de l’estàndard JPA
d’Oracle

• Soporta expressions orientades a
objectes SQL, QBE.

• Mapeig d’objectes a XML a més del

TopLink
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• Mapeig d’objectes a XML a més del
suport JAXB

• Entorn visual de mapeig (Mapping
Workbench)

• Suport limitat en les consultes en
memòria



ANÀLISIS SOLUCIONS EXISTENTS

• Utilitza sentències SQL

guardades en fitxer XML

• Al fitxers XML hi ha el mapeig

MyBatis
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• Al fitxers XML hi ha el mapeig

del camps

• Divideix la capa de persistència

en tres subcapes



ANÀLISIS SOLUCIONS EXISTENTS

Comparativa 
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DISSENY FRAMEWORK

• Simplificació

� Configuració senzilla i intuïtiva, existeix un únic fitxer de

configuració

� Mapeig d’entitats mitjançant anotacions

• Estandardització

Característiques bàsiques
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• Estandardització

� Aconseguir que el framerwork complexi estàndard JPA

� Anotacions com JPA menys en les propietats

• Escalabilitat

� Poder afegir més funcionalitats

� Suport de més tipus de dades ja siguin o no complexos.



DISSENY FRAMEWORK

Diagrama de classes
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IMPLEMENTACIÓ FRAMEWORK

@Table: La classe es mapeja contra

una taula

@Column: propietat mapejada

contra camp taula

@PrimaryKey: Clau primaria /

Anotacions
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@PrimaryKey: Clau primaria /

identitat

@OneToMany: relació 1 a N

@JoinColum/@JoinColumns: Clau

forana o llista

claus foranes



IMPLEMENTACIÓ FRAMEWORK

• Mitjançant fitxer de configuració persistence.xml podem

recuperar informació de com realitzar connexió a la base

de dades

• DriverManager, si en fitxer apareix la informació per

establir la connexió

Connexió a la base de dades
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establir la connexió

• DataSource, si en el fitxer apareix el nom del JDNI per

obtenir la connexió

• Utilitat que llegeix xml amb la configuració i la guarda en

objecte instancia de la classe UnitatPersistencia, que serà

l’encarregat d’establir la connexió.

• Driver JDBC en les llibreries del servidor o de l’aplicació



IMPLEMENTACIÓ FRAMEWORK

• Al nucli trobem les classes més importants, tant les que

ofereixen les funcionalitats, com les que donen suport al

mapeig entitat-relació

Nucli del framework
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• Aquestes classes són GestorEntitats que exposa les

funcionalitats del framework i ClasseMapejada que es

una classe interna que a partir d’un objecte es capaç de

inspeccionar-lo i deteminar la informació de mapeig.



IMPLEMENTACIÓ FRAMEWORK

• Ofereix les funcionalitats del framework, operacions

CRUD, recuperar tots els registres i iniciar/finalitzar

transacció.

• Conté la connexió i un llistat de les classes mapejades.

• Per tal d’incializar-lo s’ha de fer de la següent manera i

Gestor d’entitats
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• Per tal d’incializar-lo s’ha de fer de la següent manera i

així utilitzar-lo:
try{

GestorEntitats ge =

GestorEntitatsFactory.createGestorEntitats();            

ge.

• També s’encarrega d’emplenar els

paràmetres de les sentencies SQL

mitjançant els valors del objecte.



IMPLEMENTACIÓ FRAMEWORK

• Aquest classe conte tota la informació del mapeig entitat

relació:

� Nom Taula

� Llista de clau primàries

� Llista de camps

Classe Mapejada
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� Llista de camps

� Llista de claus foranes

� Llista relacions 1 a N

� Sentències SQL operacions CRUD i selectALL

• Es capaç de retornar la instancia d’un objecte mitjançant

la informació de la base de dades, transformació entre

tipus de dades de base de dades al objecte.



IMPLEMENTACIÓ FRAMEWORK

• Per realitzar el control d’errors s’ha creat una classe

pròpia per tal d’identificar tots els errors que es puguin

produir i tractar-los de forma diferenciada.

• El nostre framework sempre retornarà errors del tipus

PersistenciaException

Control d’errors
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PersistenciaException

• Els diferents errors controlats són:

� Errors de configuració

� Errors de connexió

� Errors de mapeig

� Errors al carregar instàncies

� Errors gestor entitats



APPLICATION TEST

• Partint d’un model de dades

existents s’ha realitzat una

aplicació amb les següent

funcionalitats:

Funcionalitats

� Gestió de departament: Crear, consultar, modificar i
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� Gestió de departament: Crear, consultar, modificar i

esborrar, també podem veure la llista d’empleats

associats al departament.

� Gestió d’empleats: Crear, consultar, modificar i esborrar

� Gestió de projectes: Crear, consultar, modificar i

esborrar



APPLICATION TEST

• Llista dels departaments

existents, podem crear un

de nou o editar, si ens

posem sobre columna

personal veurem llista de

Gestió de departaments
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personal veurem llista de

personal del departament

(OneToMany)

• Pantalla edició podem

esborrar l’element o

guardar canvis

• Nou departament permet

gravar a la base de dades



APPLICATION TEST

Pantalla inicial que permet

accedir a l’edició i

eliminicació i per altra

banda a la pantalla de

creació, cal observar que

Gestió d’empleats
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creació, cal observar que

es carrega un desplegable

amb tots els departaments

existents per tal de

assignar un empleat a un

departament.



APPLICATION TEST

Pantalla inicial que

permet accedir a

l’edició i eliminicació i

per altra banda a la

pantalla de creació, cal

Gestió de projectes
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pantalla de creació, cal

observar que es

carrega un

desplegable amb tots

els empleats per tal

d’assignar un cap de

projecte.



CONCLUSIONS /LÍNIES DE FUTUR

• Assoliment d’objectius:

� Creació i planificació d’un projecte

� Ampliació coneixement J2EE (reflection, anotacions, ....)

� Estudi de les eines existents per tal de realitzar persistència de dades

� Simplicitat

� Escalabilitat

Conclusión
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� Escalabilitat

Línies de futur

• Ampliació d’anotacions (ManyToOne, OneToOne,...)

• Gravació de les relacions

• Creació del model de dades mitjançant els objectes, no partir de

models de dades existents.

• Ampliar tipus de dades entre objectes i taules (Blob, xml, etc..)
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Moltes gràcies


