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1.  Presentació 
 

Imaginem que estem desenvolupant una aplicació J2EE, esta quasi acabada i la volem 

provar, per tan hem d’introduir dades en BBDD. Per introduir les dades podem fer-ho de 

diferents formes de les quals la majoria porten a introduir dades una a una, però quan la base 

de dades és gran aquesta tasca pot ser molt pesada.  

Per mitigar aquesta tasca faré un Framework per generar registres aleatoris en Base de 

dades. 

La plataforma J2EE ofereix  diferents alternatives per a la implementació de 

persistència. El J2EE defineix estendards per a d’implementació de persistència que juntament 

amb Frameworks, cobreixen gairebé totes les necessitats que poguéssim tenir al desenvolupar 

una aplicació, però no ofereixen ninguna funcionalitat per genera dades. 

Definim doncs aquest generador com un FrameWork . Aquest buscarà els Entity de 

l’aplicació i crearà registres per introduir-los a la Base de dades. Els registres generats tindran 

valors aleatoris però amb el format correcte.  

Exemple si definim un registre com :  

[Nom,cognom,telef] -> Nom i cognom són varchar de 0 a 5 i telef number de tamany 9. 

La idea es genera un registre on es compleixi amb la precisió i tamany definit, però 

amb dades aleatòries.  Per tan podem obtenir registres de la següent forma: 

[asdf,yuil,777888654], [enhj,yhu,099823458] 

Tot i que les dades són  aleatòries el Framework oferira la possibilitat de introduir 

dades de forma automàtica, així podríem proba aplicacions de manera funcional amb una gran 

quantitat de dades. 

Definirem doncs les parts més importants del projecte. 

• Definició de les especificacions. 

• La definició de les dependencies del Framework. 

• La configuració del framework 

• La recuperació de les entitys per obtenir les dades a genera. 

• La generació de dades i la seva aleatorietat. 

• El tractament de les relacions: 1-1,1-n, n-m. 

• La introducció d’aquestes dades. 
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2.-Objectius 
 

L’objectiu principal del projecte és crear un framework que  generi registres de Base de 

Dades Podem definir els següents punts  a assolir. 

• Crear especificacions per a l’ús del framwork de generació de dades. Especificarem les 

versions de programari compatible, el format de les classes, les anotacions que 

accepta i la configuració necessària per a utilitzar el framwork. 

• Acceptar el màxim tipus de dades posibles, els primitius i els  tipus estàndards definits 

per Java. (Integer,String,BigDecimal, Date, Calendar, etc…) 

• El framework ha de ser genèric i tenir les mínimes dependencies possibles. 

• Els registres generats han de ser aleatoris per poder tenir  el major nombre de 

possibles casos dins la Base de dades. Per exemple, si definim un registre amb la dupla 

[usuari, direccio] i direcció es opcional, podem genera dos tipus de registre:  {‘Usuari 

1’,’Carrer Escopeta Nº PUM’} , {‘Usuari 2’, null}. 

• Introduirem les dades creant una Entity i guardant-la a BBDD utilitzant Hibernate. 

• Per executar el FrameWork és crea un procés que l’usuari pugui executar amb un 

Main. 
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3.Pla de treball 
 

El pla de treball es dividirà en dos fases la primera on implementarem la part més 

genèrica d’una BBDD i la segona on implementarem les relacions d’una BBDD relacional.  

Definició de 
dependencies. 

Definirem les dependencies del FrameWork.  
Com han de definir-se les Entitys per a que el Framework les 
pugui recupera. 
Quins altres frameworks utilitzarem. 
Software compatible i versió d’aquest. 

Preparació de l’entorn de 
treball 

Prepararem l’entorn de treball.  
Instal·lació del IDE (Ecplise). 
Crear un nou projecte amb Maven. 
Instal·lació de la BBDD. 

Creació d’aplicació 
dummy 

Crear una aplicació dummy amb entitys i BBDD 

Anàlisis i especificacions 
(Fase no relacional) 

Analitzarem com recupera les entitys. 
Especificarem quines dades podem genera. 
En aquesta fase no tindrem en conte les relacions. 
 

Implementació: 
Recuperador de Entitys 

Implementarem les classes que recuperaran les entitys de 
l’aplicació. 

Implementació: Creador 
de definicions de dades 

Implementem les classes que amb les entitys recuperades 
generarà per cada entity un report(objecte) amb el tipus de dades 
a genera i la seva configuració 

Implementació: 
Generador de dades 

Implementem les classes que aparti de la configuració generaran 
les dades aleatòries. 

Test (Fase no relacional) 
Provarem la primera fase del desenvolupament que es la 
generació de dades sense les relacions implementades. 

Anàlisis i especificacions 
(Fase relacional) 

Especificarem quines relacions podem genera i quina serà 
l’estratègia a seguir per tractar-les 

Implementació: 
Tractament de Relacions 

Implementem les classes addicionals, es definiran les relacions 
que tenen les entitys recuperades i per tan com es tractaran dins 
la generació de dades aquestes relacions.  

Implementació: 
Generador de dades 

Implementem les classes que aparti de la configuració generaran 
les dades aleatòries. 

Test (Fase relacional) 
Provarem la segona fase del desenvolupament per comprovar el 
tractament de les relacions. 

Empaquetat Crearem les llibreries del framework. 

Aplicació de mostra 
Crearem una aplicació per mostra el funcionament del 
FrameWork desenvolupat. 
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4. Definició de Conceptes
 

4.1. MVC- Model Vista Controlador

 

El MVC (Model-Vista-

les dades, la lògica de negoci i l’aplicació de l’usuari. Aquest model de Software es bassa amb 

les idees de reaprofitament de codi i la separació d

facilitar el desenvolupament i el posterior manteniment.

Per a complir aquest objectiu MVC proposa la construcció de tres components 

diferents: el model, la vista i el controlador. Es a dir que per un lloc defineix 

representació de la informació, i per altra banda defineix la interacció amb l’usuari. 

 

 

 

Definim doncs els components del MVC:

• Model: És la representació de la 

els accessos a la informació (Dades). Envia la Vista aquella 

mostra i rep del controlador tota aquella 

• Vista: Presenta la informació al usuari en un format 

FrameWork Generador de Dades 

de Conceptes 

odel Vista Controlador 

-Controlador) es un patró d’arquitectura de software, que separa 

les dades, la lògica de negoci i l’aplicació de l’usuari. Aquest model de Software es bassa amb 

les idees de reaprofitament de codi i la separació de conceptes característiques que busquen 

facilitar el desenvolupament i el posterior manteniment. 

Per a complir aquest objectiu MVC proposa la construcció de tres components 

diferents: el model, la vista i el controlador. Es a dir que per un lloc defineix components per la 

representació de la informació, i per altra banda defineix la interacció amb l’usuari. 

Definim doncs els components del MVC: 

És la representació de la informació amb la que el sistema opera.

a la informació (Dades). Envia la Vista aquella informació 

mostra i rep del controlador tota aquella informació que s’ha de manipular.

Presenta la informació al usuari en un format adequat per a ell.

   

Controlador) es un patró d’arquitectura de software, que separa 

les dades, la lògica de negoci i l’aplicació de l’usuari. Aquest model de Software es bassa amb 

e conceptes característiques que busquen 

Per a complir aquest objectiu MVC proposa la construcció de tres components 

components per la 

representació de la informació, i per altra banda defineix la interacció amb l’usuari.   

 

amb la que el sistema opera. Gestiona tots 

 que s’ha de 

que s’ha de manipular. 

per a ell. 
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• Controlador : Respon a events e invoca peticions al model per a actualitzar informació. 

Podríem dir que és el componen intermitg entre Vista i Model. 

 El Model utilitza un Sistema de gestió de Base de Dades per gestionar les dades que 

utilitza l’aplicació. El Model doncs és el que fa les tasques de persistència i gestió de dades, per 

tan és el component del MVC on actuarà el Framwork de Generació de Dades.  

4.2. Sistemes de gestió de bases de dades. 

 

 Un sistema gestor de Base de Dades és un conjunt de programes que permeten 

l’emmagatzematge, tractament i extracció de la informació en una base de dades. Un SGBD 

també permet controla l’accés a les dades, assegurar la seva integritat, gestionar l’accés 

concurrent, recupera les dades després d’un error del sistema i realitzar copies de seguretat. 

4.2.1. Components de SGBD: 

 

Motor de la base de dades: Accepta peticions lògiques dels altres subsistemes de 

l'SGBD, les converteix en el seu equivalent físic i accedeix a la base de dades i diccionari de 

dades en el dispositiu d'emmagatzematge. 

Subsistema de definició de dades: Ajuda a crear i mantenir el diccionari de dades i 

defineix l'estructura del fitxer que suporta la base de dades. 

Subsistema de manipulació de dades: Ajuda l'usuari a afegir, canviar i esborrar 

informació de la base de dades i la consulta per extreure informació. El subsistema de 

manipulació de dades sol ser la interfície principal de l'usuari amb la base de dades. 

Permet a l'usuari especificar els seus requisits de la informació des d'un punt de vista lògic. 

Subsistema de generació d'aplicacions: Conté utilitats per ajudar els usuaris en el 

desenvolupament d'aplicacions. 

Subsistema d'administració: Ajuda a gestionar la base de dades oferint funcionalitats 

com emmagatzematge i recuperació, gestió de la seguretat, optimització de preguntes, 

control de concurrència i gestió de canvis. 
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4.3 Persistència 

 

 Durant l’execució i us d’una aplicació es tracta molta informació, informació que molts 

cops s’ha de quedar emmagatzemada. Aquesta necessitat va fer que sorgís el concepte de 

persistència. 

Parlem de persistència quant ens referim a la propietat de persistir informació, o sigui, 

la capacitat per preservar la informació més enllà de l’execució del programa. Ja molts 

sistemes per persistir les dades, els mes habituals són les Bases de dades,  però també es pot 

persistir informació en fitxers.  

En JAVA el sistema de persistència més habitual són les basses de dades relacionals. 

Actualment hi ha moltes formes de persistir les dades però per al FGD en centrarem amb el 

“Object-Relational Mapping” (ORM). 

Per al FGD en basarem amb una aplicació que tingui un sistema de persistència que 

utilitzi:  

• Base de dades Relacional: Serà la base de dades on es persisteix la informació. 

• JDBC : Permet comunicar l’aplicació i la Base de Dades amb independència del SGBD 

utilitzat. 

• ORM: Utilitza un sistema ORM que tracta els objectes JAVA per ser persistits. 
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4.4. Bases de dades relacionals. 

 

Una base de dades relacional és un conjunt d’una o més taules estructurades en 

registres  y camps, que es vinculen entre sí per un camp en comú que té les mateixes 

característiques: longitud i tipus. 

 Una base de dades relacional es compon de taules i/o relacions. Cada Taula és un 

conjunt de camps, on cada línia de la taula esta formada per un conjunt de valors. Les Taules 

de les bases de dades relacionals es relacionen entre elles mitjançant identificadors. Ja dos 

tipus de identificadors: Identificador primari (Primary Key) y el identificador forani (Foreing 

Key).  

 Derivat d’aquestes Bases de dades van neixe les Basses de Dades Objectes-Relacional. 

Les Basses de dades Objecte-Relacional són una Basses de dades Relacionals on se li han afegit 

característiques de la programació orientada a objectes, com per exemple: Herència, Tipus 

complexsos i Definició de mètodes i processos. 

 

4.5. ORM ‘Object-Relational Mapping’ 

 

ORM són les sigles de ‘Object-Relational Mapping’ és un model de programació que 
relaciona i transforma unes entitats ens taules de base de dades relacionals simplificant així les 
tasques d’accés a dades. 

 
 Podem dir que el ORM és un intermediari entre l’accés a base de dades i l’aplicació, 
això fa que a l’hora de desenvolupar una aplicació podem fer-ho amb independència del 
proveïdor de Base de dades. També facilitar el treball ja que les accions CRUD les podem 
realitzar amb llenguatge d’alt nivell orientat a objectes. 
 
 Una altra de les seues avantatges és que en alguns ORM podem representa les 
relacions entre Entitys a alt nivell sense necessitat d’implementar-les als models de la Base de 
Dades. Per exemple, si tenim una relació ‘1..N’ entre dos taules A i B, no cal definir una clau 
(FK)  per relacionar la taula B amb la A  ja que o podrem fer a la definició del objecte A i/o B. 
 

El més important d’un ORM per poder tracta la informació de Base de Dades com a 
Entitats és:   

 
1. La transformació de tipus, per a que els tipus definits pel llenguatge de programació 

puguin ser transformats a tipus acceptats per la Base de Dades. 
2. La relació entre objecte i taula de base de dades que es pot representar amb la 

següent taula d’equivalències: 
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Base De Dades Objecte 

Taula Class 

Columnes Camps 

Fila Objecte 

PrimaryKey Camp Id 

ForeingKey Camp Objecte 

 

4.6. JDBC 

 
 En Java l’accés a la Base de Dades es realitza mitjançant el JDBC (Java Data Base 
Connectivity).  Aques permet un accés a qualsevol SGBD segons el DriverManager que se li 
carrega. 
 
JDBC ofereix un paquet java.sql, en que implementa les següents classes per treballa en Base 
de Dades: 
 

• DriverManager: Carrega un driver d'un SGBD determinat. 

• Connection: Estableix connexions amb la base de dades. 

• Statement: Executa sentències SQL i les envia a la base de dades. 

• ResultSet: Emmagatzema el resultat d'una consulta. 

 
Diferència entre el JDBC i un ORM. 

 
1. JDBC es connecta a la Base de Dades i transforma les comandes enviades en Java a 

un llenguatge que el SGBD pugui interpretar. 
2. ORM gestiona les accions sobre les Entity per a que el JDBC pugui transformar-les a 

llenguatge del SGBD. 
 

4.8. Reflection 

 

Reflection és una de les funcionalitats més potent de JAVA. Mitjançant una API, podem 

inspeccionar y manipular clases i interficies en temps d’execució, sense conèixer els tipus i/o 

noms de les classes. La funcionalitat Reflection és tant poten que molts framworks d’alt nivell 

com Hibernate i Spring utilitzen molt aquesta funcionalitat.  

 Suposem que tenim una classe ja compilada, i durant l’execució de la nostra aplicació 

volem obtenir informació d’aquesta classe, doncs gracies a ‘reflection’ podem obtenir tota la 

informació i manipular-la. Podríem per exemple comprova si tots els camps de la classe són 

privats, o si un mètode té una anotació en concret, o instancia un objecte aparti del 

constructor de la classe.  
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Exemples de Reflection:  

• Obtenir els camps d’una classe : clas.getFields(); 

• Obtenir les anotacions d’un camp : clas.getDeclaredAnnotations(); 

• Obtenir els constructors d’una classe: clas.getConstructor(); 

• Instancia una classe : clas.newInstance(constructor); 

 

4.8.1 Reflection i el FGD 

 

 Reflection és la funcionalitat més important per al FDG ja que permet utilitzar el 

framwork amb qualsevol aplicació que defineixi Entitys amb JPA. El framework funciona amb 

totes les Entitys definides en una aplicació, sempre que segueixen les especificacions,  sense 

importa el nom,  nombre de camps,  mètodes,  annotacions,  etc...  

 És important perquè permet llegir les classes i extreure’n la informació necessària per 

a genera els objectes amb dades aleatòries.  Informació com per exemple els camps de la 

classe i les seves propietats, com ara tipus de variable, modificador, nom del camp. Podem 

també extreure les anotacions relacionades a la classe o a un camp com per exemple les 

anotacions ‘@Column’ o ‘@Entity’.  

 Sense reflection no podríem obtenir la informació de les Entitys i per tan no podríem 

estandarditzar ni escalar el Framework. 

5. Disseny del FrameWork 
 

5.1. Dependencies 

 

 El frameWork és limitat en el sentit que per funcionar necessita que l’aplicació que 

utilitzarà el Framework compleixi una sèrie de requisits.  

 Els requisit més generals per explicar el funcionament del FrameWork són : 

• Utilitzar Spring, Hibernate, JPA 

• Definir un Bean Spring de tipus SessionFactory compatible amb Hibernate. 

• Definir totes les Entitys dins un mateix Package. 

• Definir cada Entity seguin les especificacions. 
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5.2. Decisions de Disseny 

 

• Les Entitys han d’estar definides per les anotacions de JPA 

• Utilitzar Hibernate per a persistir les dades. 

• Utilitzar la classe MainForExecute.java del Framework per executar-lo. 

• Les relacions entre Entitys no s’afegeixen bidireccionals, o sigui que s’afegeix la relació 

entre A i B definida en A, però no la relació bidireccional entre B i A.  

• Sols s’afegeix un nivell de relació. Si A esta relacionada amb B i B està relacionada amb 

C. Quant generéssim les entitys de A, generem entitys B amb relació amb  A però no es 

genera la relació de B amb C, aquesta es genera quan generem B. 

• S’afegiran 20 Entitys per definició i 5 Entitys per relació. Si tenim A relacionada amb B 

afegim 20 de classe A, 10 de classe B relacionades amb A i 20 de classe B sense relació. 

• Definim els tipus de dades acceptades a les especificacions.  

5.3. Processos del Framework 

 

El FGD està dividit en mòduls o processos principals segons la funció que realitzen:  

• Read : Obté la llista de classes d’un Package extern. 

• DataGenerator :  Es divideix en dos parts,  la primera extreu Informació de les classes  i 

crea la configuració d’aquestes,  la segona genera els objectes Entitys a parti de la 

configuració. 

• Insert: Persisteix les dades a la BBDD. 
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5.3.1 Read  

 

 Procés que extreu una llista de classes d’un Package extern. Obté del Main d’execució, 

un objecte tipus Package que conte l’ informació del paquet de classes on estan definides les 

Entity i retorna una llista de Classes.   

 És un procés senzill ja que l’únic que fa és busca les classes del package i ficar-les en 

una llista que retornarà al procés DataGenerator 

 

 

5.3.2 DataGenerator 

 

 És el procés més important i més complex, de fet podem dir que és el nucli del 

Framework.  El DataGenerator rep la llista de classes del Read i crea una llista d’objectes tipus 

Entity que passarà al Insert. 
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Aquest procés es pot  dividir en dos Sub-Processos que són els que tenen la major 

carga de treball. 

 

5.3.2.1 DataConfigGenerator 

 

 Aquest procés transforma les Classes en Objectes de Configuració.  És un procés que 

amb Reflection treu les propietats de la classe i les guarda en Objectes de Configuració. 

Objectes de configuración 
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Algoritme: 

 

 

 La importància del Reflection es veu en aquest procés , el Reflection ens permet 

obtenir mètodes i constructors que desprès utilitzarem al crear les Entitys. A més podem 

navegar i comprova les anotacions tan de classes com de camps. 

 

5.3.2.2 DataEntityGenerator 

 

 Aquest procés instancia els Objectes de tipus Entity. Primer instancia l’objecte, i 

desprès emplenem els camps del objecte amb dades aleatòries. Definim en aquest procés la 

quantitat de dades que generem per cada Entity y tractem les Relacions entre Entitys. 

Algoritme: 

Per cada element CLASS de la llista List<Class<?>> 
 
 Comprovem SI (classe és entity) 

Obtenim Constructor per defecte 
Obtenim Propietats de la CLASS 
 

 Per cada element Field de la llista CLASS.getDeclareFields() 
 
  Comprovem SI (Field no és transient,  

Field no és Id, 
Field no és Bidireccional-MappedBy) 

  Obtenim Propietats (@Column) 
Obtenim metode Set del Field 
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Tractament de relacions 

 Per a tracta les relacions tenim que, si al genera el valor Random aquest és Null, 

llavors podem tenir una Relació. Si el camp és una col·lecció tenim un ManyToMany o un 

OneToMany , en canvi si el camp és un objecte tenim un OneToOne o un ManyToOne.  

 Per crea la Relació el que fem és genera dades aparti de la configuració però aquesta 

configuració serà de nivell 2, això indicarà que no s’ha de tornar a genera les relacions. 

 

Per cada element DataConfig de la llista List<DataConfig> 
 

:GetEntitysByDataConfig 
 

Generem : fins MAX 
 
:GetEntityByDataConfig 
 

 Comprovem SI (DataConfig té constructor, 
DataConfig té Field) 

Obtenim ConstructorEntity 
Instanciem Object -> ConstructorEntity.newInstance() 
 

 Per cada element Field de la llista DataConfig.getFieldList() 
 

Obtenim setter 
Obtenim typeFile 
Comprovem  
SI (typeFile és compatible) 
 Obtenim value //Valor aleatori 
SINO  

Obtenim value NULL 
 

  //Tractament de relacions 
  Comprovem SI (value no és null,  
    value és Type, 

level és 1) 
  //Tractem Relació 
  Obtenim DataConfig del type de Value 
  Set dataconfig < Level 2 
  SI (field és una col·lecció) 
   :GetEntitysByDataConfig 
  SINO   

:GetEntityByDataConfig 
 

  //FinalTractament 
 
  Comprovem SI (setter no és null,  
     Value no és Type) 
  Setter value -> setter.invoke(..) 

  
 Generem 
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5.3.3 Insert 

 

 Procés que persisteix els objectes que rep del DataGenerator. El procés utilitzar un a 

interficie de InsertObject que és implementada per un InsertObjectImpl que utilitzar un  

HibernateTemplate per fer el ‘Save’ de les entitys.  Aquest HibernateTemplate es genera al 

context a parti del SessionFactory que li passem de l’aplicació.   

 

 Una de les avantatges d’aquest procés és que podem implementar la interfície de 

Insert de moltes maneres diferents de manera que en un futur aquest framework podria no 

esta limitat per un sol motor de Base de dades. 

6.  Avantatges y futures ampliacions 
 

• Generació de dades aleatòries, que ens permeten fer probes funcionals més rigoroses i 

acurades. 

• Independència entre els tres processo principals, que ens permetria en un futur poder 

implementar compatibilitat entre diferents motors de bases de dades. 

• Paral·lelitzable, podem paral·lelitzar les dades per realitzar el procés del framework 

amb diferents fils. 

• Funcionalment ens permet realitzar proves funcionals sense la tediosa tasca de 

emplenar la Base de dades. 

• És aplicable a qualsevol aplicació que segueixi les especificacions. 
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9. Model de prova 
 

 El model de prova es una aplicació senzilla que actualment sols permet fer Login. Per al 

framework sols s’ha definit el model de Dades. 

10. Execució  del Framework 
 

 Per executar el Framework amb una aplicació, en primer lloc hem de tenir el 

framework compilat i afegir-lo com a llibreria de l’aplicació. Podem compilar i genera el .jar 

amb Maven. Fent un build del pom.xml del framwork.  

 Un cop tenim la llibreria a la nostra aplicació, tant si és en maven com per llibreria 

externa, utilitzarem el Main de execució per defecte esta dins al framwork  a la següent ruta 

edu.uoc.framework.Main.MainForExecute.java. Per executar aquest main s’ha de copia al 

projecte on es vol executar. Un cop copiat sols cal definir les variables de context i package, i 

executar el main. 

11.  Bibliografia i Fonts 
 
https://docs.spring.io/spring/docs/2.5.x/javadoc-

api/org/springframework/orm/hibernate3/annotation/AnnotationSessionFactoryBean.html 

http://www.objectdb.com/java/jpa/persistence/managed 

https://openjpa.apache.org/builds/1.2.3/apache-openjpa/docs/jpa_overview_em_lifecycle.html 

http://www.datanucleus.org/products/datanucleus/jpa/object_lifecycle.html 

https://docs.oracle.com/cd/E16439_01/doc.1013/e13981/undejbs003.htm 

http://www.objectdb.com/java/jpa/persistence/overview 

http://howtodoinjava.com/hibernate/hibernate-entity-persistence-lifecycle-states/ 

https://howtoprogramwithjava.com/hibernate-creating-data-access-objects-daos/ 

https://howtoprogramwithjava.com/hibernate-life-cycle/  

https://docs.jboss.org/hibernate/orm/3.3/reference/es-ES/html/objectstate.html#objectstate-

overview"  

http://tech.lalitbhatt.net/2014/07/hibernate-entities-life-cycle.html 

http://docstore.mik.ua/orelly/java-ent/ebeans/ch06_03.htm 

https://www.cs.ait.ac.th/~on/O/oreilly/java-ent/ebeans/ch06_03.htm 

https://soa101.files.wordpress.com/2012/04/persistencia.png 



FrameWork Generador de Dades    

19  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos_relacional#Elementos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_bases_de_datos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo%E2%80%93vista%E2%80%93controlador 

http://es.slideshare.net/ikercanarias/persistencia-de-datos-en-java 

https://es.wikipedia.org/wiki/Java_Persistence_API 

https://es.wikipedia.org/wiki/Persistencia_(inform%C3%A1tica) 

http://tutorials.jenkov.com/java-reflection/index.html 

http://www.tuprogramacion.com/glosario/que-es-un-orm/ 

http://stackoverflow.com/questions/452385/what-java-orm-do-you-prefer-and-why 

https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Motores_de_persistencia 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mapeo_objeto-relacional 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_object-relational_mapping_software 

https://www.tutorialspoint.com/es/jpa/jpa_orm_components.htm 

https://www.tutorialspoint.com/jpa/jpa_orm_components.htm 

http://stackoverflow.com/questions/27462185/jpa-vs-orm-vs-hibernate 

http://www.objectdb.com/api/java/jpa/annotations/orm 

http://www.jooq.org/ 

http://www.objectdb.com/api/java/jpa/ManyToMany 

http://www.concretepage.com/spring-4/spring-4-struts-2-hibernate-4-annotation-integration-example-

using-javaconfig 

  



FrameWork Generador de Dades    

20  

 

Annex 1: Especificacions 
 
Software Versions and Dependencies 
 

• Java EE 1.7 or older 
• Spring 4.2.x or older 
• Hibernate : Hibernate 5.x or older 
• JPA including in JAVA EE 

 
Modulated the Entity. 
 

Not accepted inheritance. 
Not accepted Embeddable type. 
Not accepted Composite Primary key. 
Not accepted Enum Type. 
Optional bidirectional Relation Definition. 
Every Primary Key  must be autogenerated. 

 
• Accept Data Type 

 
Primitive 
 
String.class 
boolean.class 
byte.class 
short.class  
char.class 
int.class 
long.class 
float.class 
double.class 
 
Object 
 
Boolean.class 
Byte.class 
Short.class 
Character.class 
Integer.class  
Long.class 
Float.class 
Double.class 
 
Dates Type java.sql.Date 
 
Date.class 
Time.class 
Timestamp.class 
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• Class declaration as Entity :  
 

@Entity 
public class MyEntity{ 
... 
} 

 
• Entity Id 

 

@Entity 
public class MyEntity{ 
   @Id  
       @GeneratedValue  
   long id; 
... 
} 

 

@Entity 
public class MyEntity{ 
  @Id 
  @GeneratedValue(strategy=SEQUENCE, generator="SEQ") 
  long id;  
... 
} 
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• Entity Fields 
 

@Entity 
public class MyEntity{ 
  [id] 
... 
[@Column(length=?,nullable=?)] 
[@Other annotation] 
[Modifier][Datatype] nameColumn;  
... 
 public void set[nameColumn]([Datatype] nameColumn){..} 
... 
 public [Datatype] get[nameColumn](){..} 
... 
} 

 
 
Exemple : 
 

@Entity 
public class MyEntity{ 
  [id] 
... 
@Column(length=10,nullable=false) 
Private long column;  
... 
 public void setColumn(long column){..} 
... 
 Public long getColumn(){..} 
... 
} 

 

• Entity Relation OneToOne 
 

@Entity 
public class MyEntityA{ 
   
... 
@OneToOne(cascade = CascadeType.ALL, optional=true) 
[@Other annotation] 
[Modifier][EntityType] nameColumn;  
... 
 public void set[nameColumn]([EntityType] nameColumn){..} 
... 
 public [EntityType] get[nameColumn](){..} 
... 
} 
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Exemple : 
 

@Entity 
public class MyEntityA{ 
  [id] 
... 
@OneToOne(cascade = CascadeType.ALL, optional=true) 
private MyEntityB column;  
... 
 public void setColumn(MyEntityB column){..} 
... 
 Public MyEntityB getColumn(){..} 
... 
} 

 
• Entity Relation OneToMany 

 

@Entity 
public class MyEntityA{ 
   
... 
@OneToMany(cascade = CascadeType.ALL, optional=true) 
[@Other annotation] 
[Modifier][Collection<EntityType>] nameColumn;  
... 
 public void set[nameColumn]([Collection<EntityType>] nameColumn){..} 
... 
 public [Collection<EntityType>] get[nameColumn](){..} 
... 
} 

 
Exemple : 
 

@Entity 
public class MyEntityA{ 
  [id] 
... 
@OneToMany (cascade = CascadeType.ALL, optional=true) 
private List<MyEntityB> list;  
... 
 public void setList(List<MyEntityB> list){..} 
... 
 Public List<MyEntityB> getList(){..} 
... 
} 
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• Entity Relation ManyToOne 
 

@Entity 
public class MyEntityA{ 
   
... 
@ManyToOne(cascade = CascadeType.ALL, optional=true) 
[@Other annotation] 
[Modifier][EntityType] nameColumn;  
... 
 public void set[nameColumn]([EntityType] nameColumn){..} 
... 
 public [EntityType] get[nameColumn](){..} 
... 
} 

 
Exemple : 
 

@Entity 
public class MyEntityA{ 
  [id] 
... 
@ManyToOne(cascade = CascadeType.ALL, optional=true) 
private MyEntityB column;  
... 
 public void setColumn(MyEntityB column){..} 
... 
 Public MyEntityB getColumn(){..} 
... 
} 

 
• Entity Relation ManyToMany 

 

@Entity 
public class MyEntityA{ 
   
... 
@ManyToMany(cascade = CascadeType.ALL,[fetch=?]) 
[@Other annotation] 
[Modifier][Collection<EntityType>] nameColumn;  
... 
 public void set[nameColumn]([Collection<EntityType>] nameColumn){..} 
... 
 public [Collection<EntityType>] get[nameColumn](){..} 
... 
} 
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Exemple : 
 

@Entity 
public class MyEntityA{ 
  [id] 
... 
@ManyToMany (cascade = CascadeType.ALL) 
@JoinTable(name=" MyEntityB_MyEntityA", 
    joinColumns={ 
        @JoinColumn(name=" MyEntityA_id", 
referencedColumnName="ID")}, 
    inverseJoinColumns= 
        @JoinColumn(name=" MyEntityB_id",  
referencedColumnName="ID") 
) 
private List<MyEntityB> list;  
... 
 public void setList(List<MyEntityB> list){..} 
... 
 Public List<MyEntityB> getList(){..} 
... 
} 

 

 

 

 


