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1 Descripció del Projecte 

1.1 Objectius del Projecte 
Actualment les fronteres cada vegades son més petites donat que tenim Internet. A partir d’aquesta simple 
premissa s’ha obtingut la  base per un canvi de filosofia de la nostra actual botiga de llibres. Aquest  projecte 
ens donarà la possibilita que  la nostra empresa es doni a conèixer a  tot el mon a través del Web, millorant 
tant la nostra presencia actual – tindrem una nova eina publicitària el web-, com la mecanització  de les 
operacions control dels nostres productes. 

Com a solució es proposa la implantació d’una botiga online de llibres, modernitzant la nostra actual. Amb 
aquest nou espai, es pretén oferir un producte atractiu per a qualsevol client, que li permetrà realitzar la 
seva compra des de qualsevol part del mon, sense haver de preocupar-se d’on i a quina hora vol comprar, 
oferint  una millor qualitat de servei i al mateix ha de permetre optimitzar el recursos necessaris per realitzar 
la venda i manteniment del catàleg propi de llibres.  

El projecte inclou des de la definició detallada de  dos tipus d’operatòria: 

� Administrativa. 

Aquesta es realitzarà des de una zona de la web privada (intranet), permetent a un nombre reduït de 
persones (els administradors de la botiga) executar les seves funcionalitats. Aquest conjunt d’operacions 
ens serviran per mantenir el catàleg de productes oferts a la nostra botiga. A més,  es podran gestionar els 
usuaris registrats de la botiga. 

Dintre d’aquest apartat inclourem una sèrie de consultes que, encara que son del costat administratiu, 
pertanyen més a la part directiva, donat que son consultes referents a les vendes. A més s’incorporarà una 
consulta via mòbil per consultar l’estoc general de la botiga. Aquesta operació es realitzarà mitjançant una 
aplicació JAVA instal·lada sobre un dispositiu de telefonia que també s’haurà de desenvolupar. Aquest 
conjunt de consultes poden ser molt necessàries a l’hora de veure cap a on hem d’orientar el nostre negoci. 

� Pública 

Aquesta es realitzarà des de una zona de la web pública (Internet), permetent a qualsevol persona executar 
les seves funcionalitats. Aquest conjunt d’operacions ens serviran per realitzar compres, mitjançant un carret 
de compra. També es donarà la possibilitat de registrar-se com a usuaris públics de la  botiga per poder 
facilitar qualsevol compra, ja sigui emplenant certes dades, com mantenint la cistella de compra actual 
durant varies sessions. 

En definitiva un projecte que una vegada assolit permeti als seus promotors consolidar, de diferents 
maneres, la seva posició en el mercat.  

1.2 Resultats Esperats 
Una vegada dut a terme aquest projecte s’espera haver: 
 

Aconseguir un avantatge competitiu a l’entorn de les botigues de llibres, atractiu per a qualsevol usuari, que 
li permetrà realitzar la seva compra des de qualsevol part del mon, sense haver de preocupar-se d’on i a 
quina hora vol comprar, oferint  una millor qualitat de servei i al mateix ha de permetre optimitzar el recursos 
necessaris per realitzar la venda i manteniment del catàleg propi de llibres.  

1.3 Abast del projecte 
Es considera dins de l’abast d’aquest projecte: 
 

• Definició detallada dels requeriments  
• Identificació de les adequacions a realitzar als SI afectats  
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• Desenvolupament, integració i implantació de les adaptacions. 
• Preparació per a la operació i posada en marxa del Servei 
 

1.3.1 Definició detallada dels requeriments 
 
Malgrat que l’abast general del projecte ja està definit i els objectius finals clarament establerts, ara per ara 
encara manca detallar amb els usuaris implicats quins són els requeriments exactes a implementar en els 
sistemes. Així doncs caldrà detallar: 

1.3.1.1 Definició de requeriments de la solució 
A partir del requeriments donats en l’abast del projecte i les converses amb els diferents actors implicats es 
generarà un document amb tots els requeriments per construir o adaptar la solució de mobilitat.  
 
Participen en aquesta activitat: Gestors Botiga, Departament SI 
Durada esperada  4 dies 
Dependencies  

1.3.2 Identificació de les adequacions a realitzar als SI 
 
Una vegada concretats els requeriments caldrà definir quines adequacions són necessàries als SI actual per 
poder suportar-los.. Així doncs hi haurà: 

1.3.2.1 Portal mòbil 
 
Definició de les característiques tècniques i funcionals que ha de complir el portal web on els usuaris 
administradors  puguin sol·licitar la consulta de l’estoc actual de la botiga des d’un dispositiu mòbil. 
 
Participen en aquesta activitat: Departament SI  
Durada esperada  3 dies 
Dependencies definició de requeriments 

1.3.2.2 Portal Web administració  
Definició de les característiques tècniques i funcionals que ha de complir el portal web on els usuaris 
administradors  on els usuaris administradors  puguin sol·licitar la consulta sobre les vendes actuals de la 
botiga, gestionar els usuaris i les comandes rebudes 
 
Participen en aquesta activitat: Departament SI  
Durada esperada  8 dies 
Dependencies definició de requeriments 

1.3.2.3 Portal Web públic 
 
Definició de les característiques tècniques i funcionals que ha de complir el portal web on els usuaris 
administradors  on els usuaris on els usuaris puguin comprar i registrar-se com a usuaris.  
 
Participen en aquesta activitat: Departament SI  
Durada esperada  10 dies 
Dependencies definició de requeriments 
 
Aquest apartat comptarà amb un lliurable que constarà de: 
 

� Anàlisi 
o Anàlisi de requeriments 
o Diagrama de casos d' us 
o Model conceptual de classes 

� Disseny 
o Arquitectura del sistema 
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o Diagrames de seqüència 
o Diagrama de classes del disseny 
o Disseny de la interfície gràfica 
o Disseny de la base de dades 

  

1.3.3 Desenvolupament, integració i implantació de les adaptacions 

1.3.3.1 Desenvolupament  Portal Web administració 
Dintre del conjunt d’adequacions TIC caldrà implementar el portal web on els usuaris administradors  puguin 
sol·licitar la consulta sobre les vendes actuals de la botiga, gestionar els usuaris i les comandes rebudes 
 
Participen en aquesta activitat: Departament SI  
Durada esperada  10 dies 
Dependencies identificació adequacions SI al portal d’administració 

1.3.3.2 Desenvolupament  Portal Web públic 
Dintre del conjunt d’adequacions TIC caldrà implementar el portal web on els usuaris puguin comprar i 
registrar-se com a usuaris.  
 
Participen en aquesta activitat: Departament SI  
Durada esperada  10 dies 
Dependencies identificació adequacions SI al portal públic 

1.3.3.3 Desenvolupament  Portal mòbil 
Dintre del conjunt d’adequacions TIC caldrà implementar el portal web on els usuaris administradors  puguin 
sol·licitar la consulta de l’estoc actual de la botiga 
 
Participen en aquesta activitat: Departament SI  
Durada esperada  5 dies 
Dependencies identificació adequacions SI al portal mòbil 

1.3.3.4 Proves d’integració de la aplicació 
 
Es realitzarà un conjunt de proves per veure la connectivitat de tots els elements implicats a la aplicació.  
 
Participen en aquesta activitat: Departament SI  
 
Durada esperada  2 dies 
Dependencies  Desenvolupament portal mòbil 

Desenvolupament portal administració 
Desenvolupament portal públic 

 
Aquest apartat constarà de: 
 

� Implementació 
o Programació de les classes 
o Implementació de les funcions i procediments de BD 
o Programació de les pantalles 

� Proves 
o Proves realitzades 

1.3.4 Preparació de l’operació i posada en marxa de l Servei 

1.3.4.1 Formació usuaris administradors 
 
Cal formar al personal de la botiga  per poder operar amb el nou sistema. Es crearà un petit manual 
d’instal·lació per als usuaris administradors. 
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Participen en aquesta activitat: Departament SI 
Durada esperada  2  dies 
Dependencies  Desenvolupament proves d’integració 

1.3.4.2 Documentació Final  
 
Es generarà la documentació final del projecte incloent els entregables anteriors i una presentació del 
projecte 
 
Participen en aquesta activitat: Departament SI 
Durada esperada  14  dies 
Dependencies  Formació usuaris administradors 

 
Aquest apartat constarà de: 

� Memòria final de projecte 
� Presentació projecte. 

1.4 Anàlisi de Riscos 
 
Els principals riscos identificats per aquest projecte són:  
 
Risc 1 Manca d’un anàlisi en profunditat 

Descripció Per la elaboració d’aquest document s’han utilitzat valoracions preliminars 
pendents de validació una vegada es disposi d’un anàlisi en profunditat de 
l’abast del projecte. 
 

Impacte Termini global del projecte 
Probabilitat Alt 
Acció de mitigació Revisió de les planificacions una vegada s’hagi finalitzat l’anàlisi 

 
 
Risc 2 Manca d’aprenentatge sobre WS 

Descripció A l’hora de generar aquest document encara no s’ha decidit la tecnologia de 
WS a aplicar 

Impacte Termini global del projecte 
Probabilitat Baixa 
Acció de mitigació Concreció abans possible de la tecnologia a aplicar 

 

1.5 Entregables de projecte 
 
Definirem els entregables en 4 fases coincident amb la planificació del projecte donada per la universitat: 
 

� Pla de treball 
o Fases del projecte i tasques dins de cada fase. 
o Dependències entre fases. 
o Entregables 
o Camí crític 
o Diagrama de Gantt amb  la planificació. 

 
� Anàlisis i disseny de la aplicació 

 
o Anàlisi de requeriments 
o Diagrama de casos d' us 
o Model conceptual de classes 
o Arquitectura del sistema 
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o Diagrames de seqüència 
o Diagrama de classes del disseny 
o Disseny de la interfície gràfica 
o Disseny de la base de dades 
 

� Implementació 
o Programació de les classes 
o Implementació de les funcions i procediments de BD 
o Programació de les pantalles 
o Proves realitzades 
 

� Entrega final 
o Memòria final de projecte 
o Presentació projecte. 

 
 

1.6 Fites Principals 
A partir de la Planificació, com a Fites Internes més rellevant es consideren les següents: 

 
Data Descripció Fita 

15/09/08 Inici del projecte 
01/10/08 Presentació Pla de Treball 
03/10/08 Definició detallada de requeriments 
06/10/08 Inici Anàlisi i disseny 
03/11/08 Fi Anàlisi i disseny 
05/11/08 Presentació documentació Anàlisi 
06/11/08 Inici Desenvolupament aplicacions 
11/12/08 Fi Desenvolupament aplicacions 
17/12/08 Presentació document Desenvolupament aplicacions 
19/12/08 Manual d’usuari 
22/12/08 Inici Documentació final i presentació 
13/01/09 Inici Documentació final i presentació 
14/01/09 Presentació virtual 
14/01/09 Final de Projecte 
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1.7 Calendari de Treball 
Aquesta es la planificació inicial del projecte: 
 
 



Antonio Garcia Cobo - Botiga Online   pàgina 11 de 59 

2 Descripció dels mòduls funcionals 

 
En aquest apartat es descriuen els sis mòduls funcionals que conformen el nostre desenvolupament: 
 

1. Manteniment del catàleg de productes. 
2. Consultes del catàleg de productes 
3. Gestió de les comandes 
4. Gestió de clients i autenticació a la zona reservada 
5. Portal mòbil 
6. Operacions de control de venda 

 

2.1 Manteniment del catàleg de productes 
 
Una de les funcionalitats que ha de permetre una botiga virtual és la de poder gestionar la informació 
relativa als productes. Aquest manteniment es  realitzarà des de una zona de la web privada (intranet), 
permetent a un nombre reduït de persones (els administradors de la botiga) executar les seves 
funcionalitats. És la part de la web en la que el disseny és potser menys important ja que no pertany a la 
zona pública i els usuaris que l’utilitzaran són usuaris habituats a treballar-hi.  
 
Conjunt de funcionalitats associades: 
 

� Manteniment dels productes de la botiga : inclou l’alta, baixa i modificació del productes 
� Manteniment de les descripcions en multiidioma 
� Manteniment de les categories de productes. 
� Manteniment d’estocs (modificació d’estoc d’un producte determinat) 
 

2.2 Consultes del catàleg de productes 
 
En una botiga virtual, per tal de facilitar la venda dels productes que s’hi ofereixen, s’ha d’oferir la possibilitat 
de visualitzar la informació relativa als productes segons diferents criteris de cerca. Aquestes operacions 
relatives als criteris de cerca es realitzaran des de la zona de la web pública, de forma que tothom podrà 
executar les seves funcionalitats.  
 
Totes les consultes al catàleg de productes tindran com a resultat un conjunt de registres corresponent al 
conjunt de productes que compleixin els criteris de cerca. Aquest llistat haurà d’estar paginat i s’hauran de 
mostrar les característiques més importants del producte així com una imatge petita del mateix. Per ampliar 
la informació es podrà fer “clic” en la descripció del producte i anar a una plana on es mostri tota la 
informació detallada del producte amb la imatge gran i l’opció de poder afegir-lo a la bossa de la compra. 
 
Per tant a nivell de web, s’hauran de construir dues planes genèriques, la del llistat paginat on es mostren 
els productes que compleixen el criteri, i la plana on es mostra la informació específica d’un producte triat i 
des de la qual es pot comprar el producte. També caldrà construir els criteris de cerca mitjançant els quals 
els clients consultaran el catàleg, com ara: 
 

� Productes per marge de preus 
� Productes per paraula clau (descripció) 
� Productes per tipus 
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2.3 Gestió de les comandes 
 
Una de les funcionalitats importants d’una botiga virtual és la gestió de les comandes que ha de  permetre la 
visualització de la informació relativa als productes candidats a ser comprats així com gestionar tota la 
informació relativa a la comanda.  
 
Aquest mòdul funcional és el responsable de fer el seguiment de les compres durant la sessió de l’usuari, 
afegint un producte a la bossa, modificant la quantitat d’un determinat producte, eliminant-lo de la bossa, 
etc. També ha de calcular els totals amb el detall corresponent (preu brut, impostos, ports, etc). 
 
El procés s’engega quan el client tria el primer producte, a partir d’aquest moment se li assigna un número 
de comanda que servirà per identificar la bossa del client. Els productes que vagi seleccionant s’aniran 
guardant a la Base de dades amb el identificador corresponent. Sempre que es vulgui s’ha de poder veure 
les dades de la comanda. el usuari ha de poder fer les operacions següents: 

� eliminar un element de la bossa 
� actualitzar per recalcular els preus degut a un canvi en les quantitats 
� acció de comprar on el client decideix tirar endavant la seva comanda i s’ha de guardar la informació 

relativa a les dades d’enviament i econòmiques. 
 
A nivell de web faran falta els formularis per guardar aquestes dades. Els formularis hauran de tenir algun 
mecanisme de validació de dades. 
 

2.4 Gestió dels clients i autenticació a la zona re servada. 
 
Aquest mòdul funcional és el responsable de gestionar la informació relativa als clients, permetent donar-los 
d’alta, fer modificacions de les seves dades o donar-los de baixa.  Aquestes operacions s’han de permetre 
realitzar des de la intranet (per tal de modificar les dades dels clients per part del personal de l’empresa) i 
des de la pròpia web, per tal de que un determinat client es doni d’alta o vulgui modificar les seves dades.  
 
Part pública: 

� Autenticació d’usuaris 
� Recordatori de contrasenya. 
� Canvi de dades personals 
� Canvi de paraula de pas 
� Baixa d’usuaris 

 
 
Part privada: 

� Baixa d’usuaris 
� Modificació d’usuaris 
� Consulta usuaris 

 

2.5 Portal Mòbil 
 
Aquest mòdul funcional és el responsable de gestionar la informació relativa als estoc dels productes de la 
botiga virtual. Aquest, permetrà fent una consulta via mòbil saber l’estoc actual de la botiga. Aquesta 
operació només podrà ser efectuada pels usuaris administradors de la botiga que tindran una aplicació 
JAVA instal·lada dintre del seu telèfon, d’aquesta manera no caldrà fer cap control de connexió donat que la 
seguretat ens la donarà el PIN del dispositiu. 
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2.6 Operacions de control de venda 
 

Dintre d’aquest apartat inclourem una sèrie de consultes que, encara que son del costat administratiu, 
pertanyen més a la part directiva, donat que son consultes referents a les vendes. Aquest conjunt 
d’operacions poden ser molt necessàries a l’hora de veure cap a on hem d’orientar el nostre negoci. 
L’administrador ha de poder fer les operacions següents: 
 

� Llistat de clients ordenats per volum de compres 
� Llistat vendes agrupades per productes 
� Vendes entre dos dates 
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3 Anàlisis 

3.1 Diagrama casos d’us 
 
Mitjançant el model de casos d’ús podem modelar de manera informal la interacció entre els  usuaris i el 
sistema. D’aquesta manera quedaran millor reflectits els requeriments de l’aplicació. 
 
Identificació dels actors. Els actors identificats són 2: usuari i administrador, tots els quals són usuaris finals 
del sistema. 
 
L’usuari té els següents papers: 

� Cerca productes per criteris  
� Gestió com a usuari (alta, baixa i modificació de les dades)  
� Recordatori de clau 
� Realitzar totes les tasques associades a la comanda  

o Afegir un producte, 
o Modificar la informació associada d’enviament 
o Modificar les quantitats de la comanda 
o Finalitzar comanda 

� Login 
� Logout 

 
L’administrador té els següents papers:  

� Gestió d’usuaris (alta,baixa,modificació dades) 
� Gestió dels productes que s’ofereixen(alta,baixa,modificació dades) 
� Gestiona els tipus de productes (alta,baixa,modificació dades) 
� Associació producte-tipus (alta,baixa,modificació dades) 
� Consultes  via mòbil 
� Finalitzar comandes no realitzades des de fa cert temps 
� Accés al servei d’estadístiques. 
� Login 
� Logout 

 
Tots els casos d’us utilitzen per defecte login, donat que no permetran fer cap operació (excepte la 
recuperació de paraula de pas) sense haver-nos identificat abans -per les operacions del client no registrat 
hi haurà un login encobert per carregar certes propietats a sessió (idioma, token de sessió, id usuari no 
registrat, etc). 
 
La descripció textual de funcionament dels casos d’ús es realitza sobre el model de casos d’ús general. 
Com a aspecte a destacar del diagrama general suposarem que tota la gestió d’usuari la realitza l’usuari per 
si mateix i per tant en aquesta funcionalitat no hi ha interacció de l’administrador 
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Il·lustració 1 Diagrama general casos d’us 
 

3.1.1 Cas 1: Login 
 
 
Cas d’us: Login 
ID: 1 
Descripció: 
L’usuari introdueix el email i contrasenya, el sistema valida els dades i li deixa entrar o no 
Actors principals: 
Administrador, Client 
Actores Secundaris: 
Cap 
Precondicions: 
Cap 
Flux principal: 
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� El sistema mostra la pantalla de entrada al sistema 
� L’usuari introdueix els seu email i paraula de pas 
� Si  l’usuari existeix. 

o es redirigeix a la plana principal (menú personalitzat per tipus d’usuari) 
o Es carreguen a sessió  les seves dades (codi d’usuari, Token de sessió i idioma de treball). 

� Si el client no existeix 
o Torna a mostrar la plana d’entrada indicant que ha existit error. 

 
Postcondicions: 
L’usuari queda introduït al sistema  
Fluxos Alternatius: 

 

3.1.2 Cas 2: Logout 
 
 
Cas d’us: Logout 
ID: 2 
Descripció: 
L’usuari selecciona la opció de sortit 
Actors principals: 
Administrador, Client 
Actores Secundaris: 
Cap 
Precondicions: 

� l’usuari ha d’estar dintre del sistema 
Flux principal: 

� usuari escull aquesta opció desprès de demanar confirmació 
� Es buiden les dades de sessió 
� es mostra la plana de sortida amb missatge de comiat 

Postcondicions: 
L’usuari queda fora del sistema  
Fluxos Alternatius: 
 
 

3.1.3 Cas 3: Afegir Producte 
 
 
En aquest cas només mostrarem el cas afegir producte dintre de la gestió de productes. La resta de casos: 
Modificació,consulta i eliminació de producte son molt semblants amb la precondició que el producte ha 
d’estar inclòs en el sistema. 
 
Cas d’us: Afegir Producte 
ID: 3 
Descripció: 
Afegeix un nou producte al sistema 
Actors principals: 
Administrador 
Actores Secundaris: 
Cap 
Precondicions: 

� el tipus producte no ha d’estar dintre del sistema 
� Usuari ha de estar dintre del sistema (login) 

Flux principal: 
� usuari escull aquesta opció  
� El sistema mostra un plana amb les dades a omplir 
� L’administrador omple les dades i accepta la operació 
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� Si les dades son correctes 
� Es crea un nou registre a la productes 
� Si les dades no son correctes o existeix el producte 
� Es mostra un missatge d’error 

 
Postcondicions: 

� el producte  queda inclòs al sistema  
Fluxos relacionats: Login,Modificar Producte,Eliminar Producte, Consultar Producte 
 

3.1.4 Cas 4: Afegir tipus de Producte 
 
 
En aquest cas només mostrarem el cas afegir tipus producte dintre de la gestió de tipus de productes. La 
resta de casos: 
Modificació, consulta i eliminació de tipus de producte son molt semblants amb la precondició que el tipus 
producte ha d’estar inclòs en el sistema. 
 
 
Cas d’us: Afegir tipus de Producte 
ID: 4 
Descripció: 
Afegeix un nou nova relació de tipus de producte al sistema 
 
Actors principals: 
Administrador, 
Actores Secundaris: 
Cap 
Precondicions: 

� el tipus producte no ha d’estar dintre del sistema 
� Usuari ha de estar dintre del sistema (login) 

Flux principal: 
� usuari escull aquesta opció  
� El sistema mostra un plana amb les dades a omplir 
� L’administrador omple les dades i accepta la operació 
� Si les dades son correctes es crea un nou registre a la tipus de producte 
� Si les dades no son correctes mostra un missatge d’error 

 
Postcondicions: 
el tipus de producte  queda inclòs al sistema  
Fluxos Alternatius: Login,Modificar Tipus producte,Eliminar Tipus Producte, Consultar Tipus Producte 
 
 

3.1.5 Cas 5: Alta Classificació de Producte 
 
 
En aquest cas només mostrarem el cas afegir tipus classificació de productes. A La resta de casos: 
Consulta i eliminació de classificació molt semblants amb la precondició que la classificació ha d’estar 
inclosa al sistema. 
 
 
Cas d’us: Afegir Classificació 
ID: 5 
Descripció: 
Afegeix un nou nova relació de classificació tipus de producte al sistema 
 
Actors principals: 
Administrador, 
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Actores Secundaris: 
Cap 
Precondicions: 

� La classificació no ha d’estar dintre del sistema 
� Usuari ha de estar dintre del sistema (login) 

Flux principal: 
� usuari escull aquesta opció  
� El sistema mostra un plana amb les dades a omplir, dos desplegables amb tots els tipus disponibles 

al sistema 
� L’administrador seleccionarà un desplegable amb el tipus específic i l’altre amb el tipus genèric  
� L’administrador accepta la operació 
� Si les dades son correctes es crea un nou registre amb la classificació 
� Si les dades no son correctes mostra un missatge d’error 

 
Postcondicions: 
La classificació de tipus de producte  queda inclòs al sistema  
Fluxos Alternatius: Login, Eliminar Classificació Tipus producte, Consultar classificació Tipus Producte 
 
 

3.1.6 Cas 6: Recordatori de clau 
 
 
Cas d’us: Recordatori de clau 
ID: 6 
Descripció: 
L’usuari introdueix el email, el sistema li retornarà la pregunta de validació. L’usuari introduirà la resposta i el 
sistema valida els dades i li retornarà la paraula de pas 
Actors principals: 
Client 
Actores Secundaris: 
Cap 
Precondicions: 
L’usuari ha d’estar donat d’alta en el sistema 
Haver seleccionat la opció 
Flux principal: 

� El sistema mostra la pantalla on s’introduirà l’email 
� L’usuari introdueix els seu email 
� Si  l’usuari existeix. 

o es redirigeix a la plana on es presentarà la pregunta associada a l’usuari 
o L’usuari introdueix la resposta 

� Si la resposta es correcta es retorna la paraula de pas 
o Si la resposta No es correcta es torna a mostrar la plana d’entrada indicant que ha existit 

error a la resposta. 
� Si el client no existeix 

o Torna a mostrar la plana d’entrada indicant que ha existit error. 
 

 
Postcondicions: 
L’usuari queda introduït al sistema  
Fluxos Alternatius: 
 

3.1.7 Cas 7: Consultes per Mòbil 
 
 
Cas d’us: Consultes per mòbil 
ID: 7 
Descripció: 
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L’administrador des d’un dispositiu mòbil consulta l’estoc de la botiga 
Actors principals: 
Administrador 
Actores Secundaris: 
Cap 
Precondicions: 
L’usuari ha d’estar donat d’alta en el sistema 
Haver seleccionat la opció 
Disposar d’un dispositiu mòbil amb l’aplicació instal·lada i connexió per realitzar crides HTTP 
Flux principal: 

� El sistema mostra la pantalla on s’introduirà el l’email d’usuari 
� L’administrador introdueix els seu email i accepta 
� Si  l’usuari existeix. 

o es redirigeix a un pantalla que contindrà l’estoc de la botiga 
� Si el l’usuari no existeix 

o Torna a mostrar la pantalla inicial indicant que ha existit error. 
 

 
Postcondicions: 
Fluxos Alternatius: 
 

3.1.8 Cas 8 Consultes  estadístiques: Llistat de cl ients ordenats per volum de 
compres 

 
 
Cas d’us:  Llistat de clients ordenats per volum de compres 
ID: 8 
Descripció: 
L’administrador selecciona una de les possibles consultes estadístiques i rep una resposta amb les dades 
demanades. Les consultes son: 

� Llistat de clients ordenats per volum de compres 
Actors principals: 
Administrador 
Actores Secundaris: 
Cap 
Precondicions: 
L’usuari ha d’estar donat d’alta en el sistema 
Haver seleccionat la opció 
Flux principal: 

� El sistema mostra la pantalla on es seleccionarà la opció 
o es redirigeix a un pantalla que contindrà  el llista de clients ordenats per volum de compres 

 
Postcondicions: 
Fluxos Alternatius: 

� Llista de vendes agrupat per productes 
� Vendes entre dates 

 

3.1.9 Cas 9 Consultes  estadístiques: Llista de ven des agrupat per productes 
 
 
Cas d’us:  Llista de vendes agrupat per productes 
ID: 9 
Descripció: 
L’administrador selecciona una de les possibles consultes estadístiques i rep una resposta amb les dades 
demanades. Les consultes son: 

� Llista de vendes agrupat per productes 
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Actors principals: 
Administrador 
Actores Secundaris: 
Cap 
Precondicions: 
L’usuari ha d’estar donat d’alta en el sistema 
Haver seleccionat la opció 
Flux principal: 

� El sistema mostra la pantalla on es seleccionarà la opció 
� es redirigeix a un pantalla que contindrà  el Llista de vendes agrupat per productes  

Postcondicions: 
Fluxos Alternatius: 

� Llistat de clients ordenats per volum de compres 
� Vendes entre dates 

 

3.1.10 Cas 10 Consultes  estadístiques:  vendes ent re dates 
 
 
Cas d’us:  Vendes entre dates 
ID: 10 
Descripció: 
L’administrador selecciona una de les possibles consultes estadístiques i rep una resposta amb les dades 
demanades. Les consultes son: 

� Vendes entre dates 
 
 
Actors principals: 
Administrador 
Actores Secundaris: 
Cap 
Precondicions: 
L’usuari ha d’estar donat d’alta en el sistema 
Haver seleccionat la opció 
Flux principal: 

� El sistema mostra la pantalla on es seleccionarà la opció 
� L’administrador inclou el període per consultar 
� Si el rang de dates es correcte es redirigeix a un pantalla que contindrà  el llista de clients ordenats 

per volum de compres 
� En cas contrari es mostra un missatge d’error 

 
 
Postcondicions: 
Fluxos Alternatius: 
 

� Llista de vendes agrupat per productes 
� Llistat de clients ordenats per volum de compres 

 

3.1.11 Cas 11: Selecció de productes per paraula cl au 
 
 
En aquest cas he inclòs l’administrador com actor principal donat que es pot comportar com un client més, 
ja que – com qualsevol client registrat- està dintre del sistema i pot fer consultes. 
 
 
Cas d’us:  Selecció de productes per paraula clau 
ID: 11 
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Descripció: 
� El client selecciona una de les possibles criteris de cerca i rep una resposta amb les dades dels 

productes que compleixen aquests criteris 
Actors principals: 
Administrador,Clients 
Actores Secundaris: 
Cap 
Precondicions: 

� L’usuari ha d’estar donat d’alta en el sistema 
� Haver seleccionat la opció 

Flux principal: 
� El sistema mostra la pantalla on es seleccionarà la opció 
� L’usuari inclou la paraula clau per consultar 
� es redirigeix a un pantalla que contindrà  el llista dels productes que compleixen el criteris 

 
 
Postcondicions: 
Fluxos Alternatius: 

� Comprar producte 
� Detall de producte 
� Selecció de productes per marge de preus 
� Selecció de productes per tipus 

 

3.1.12 Cas 12: Selecció de productes per marge de p reus 
 
En aquest cas he inclòs l’administrador com actor principal donat que es pot comportar com un client més, 
ja que – com qualsevol client registrat- està dintre del sistema i pot fer consultes. 
 
 
Cas d’us:  Selecció de productes per marge de preus 
ID: 12 
Descripció: 

� El client selecciona una de les possibles criteris de cerca i rep una resposta amb les dades dels 
productes que compleixen aquests criteris 

Actors principals: 
Administrador,Clients 
Actores Secundaris: 
Cap 
Precondicions: 

� L’usuari ha d’estar donat d’alta en el sistema 
� Haver seleccionat la opció 

Flux principal: 
� El sistema mostra la pantalla on es seleccionarà la opció 
� L’usuari inclou els marges mínim i màxim per consultar 
� Si el rang de imports es correctes redirigeix a un pantalla que contindrà  les dades dels productes 

que compleixen aquests criteris 
� En cas contrari es mostra un missatge d’error 

Postcondicions: 
Fluxos Alternatius: 

� Comprar producte 
� Detall de producte 
� Selecció de productes per paraula clau 
� Selecció de productes per tipus 
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3.1.13 Cas 13: Selecció de productes per tipus de p roducte 
 
En aquest cas he inclòs l’administrador com actor principal donat que es pot comportar com un client més, 
ja que – com qualsevol client registrat- està dintre del sistema i pot fer consultes. 
 
 
Cas d’us:  Selecció de productes per tipus de producte 
ID: 13 
Descripció: 

� El client selecciona una de les possibles criteris de cerca i rep una resposta amb les dades dels 
productes que compleixen aquests criteris 

Actors principals: 
Administrador,Clients 
Actores Secundaris: 
Cap 
Precondicions: 

� L’usuari ha d’estar donat d’alta en el sistema 
� Haver seleccionat la opció 

Flux principal: 
� El sistema mostra la pantalla on es seleccionarà la opció 
� L’usuari selecciona el tipus genèric i específic per consultar de dos desplegables 
� es redirigeix a un pantalla que contindrà  el llista dels productes que compleixen el criteris 

Postcondicions: 
Fluxos Alternatius: 

� Comprar producte 
� Detall de producte 
� Selecció de productes per marge de preus 
� Selecció de productes per paraula clau 

 

3.1.14 Cas 14: Detall  de producte 
 
 
En aquest cas he inclòs l’administrador com actor principal donat que es pot comportar com un client més, 
ja que – com qualsevol client registrat- està dintre del sistema i pot fer consultes. 
 
Cas d’us:  Detall de producte 
ID: 14 
Descripció: 

� El client, a partir d’una selecció, pot veure un detall més complert d’un cert producte 
Actors principals: 
Administrador,Clients 
Actores Secundaris: 
Cap 
Precondicions: 

� L’usuari ha d’estar donat d’alta en el sistema 
� Haver seleccionat la opció 

Flux principal: 
� El sistema mostra la pantalla un conjunt de productes  es seleccionarà un 
� es redirigeix a un pantalla que contindrà  les dades complertes del productes seleccionat, incloent 

una imatge d’ells. 
Postcondicions: 
Fluxos Alternatius: 

� Comprar producte 
� Selecció de productes per tipus 
� Selecció de productes per marge de preus 
� Selecció de productes per paraula clau 
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3.1.15 Cas 15: Afegir client registrat 
 
En aquest cas només mostrarem el cas afegir client registrat dintre de la gestió d’usuaris. La resta de casos: 
Modificació,consulta i eliminació de client son molt semblants amb la precondició que el client ha d’estar 
inclòs en el sistema. 
 
Cas d’us: Afegir Client registrat 
ID: 15 
Descripció: 
Afegeix un nou producte al sistema 
Actors principals: 
Client 
Actores Secundaris: 
Cap 
Precondicions: 

� el client no ha d’estar dintre del sistema 
Flux principal: 

� usuari escull aquesta opció  
� El sistema mostra un plana amb les dades a omplir 
� El client omple les dades i accepta la operació 
� Si les dades son correctes 
� Es crea un nou registre a la taula client i client registrat 
� Si les dades no son correctes o existeix el client 
� Es mostra un missatge d’error 

 
Postcondicions: 

� el client queda inclòs al sistema  
Fluxos relacionats: Login,Modificar client,Eliminar client, Consultar client 
 
La gestió de comandes inclou: 

� Comprar producte 
� Consultar comanda 
� Modificar producte comanda 
� Eliminar producte comanda 
� Eliminar comanda 
� Finalitzar comanda 
� Consultar comanda finalitzada per codi 

 

3.1.16 Cas 16: Consultar comanda 
Existirà un cas semblant que es la consulta de comanda finalitzades per codi, que serà el mateix que la 
consulta de comanda, però amb una pantalla per introduir el codi de cerca. Aquesta operació servirà per 
comandes ja finalitzades i on un usuari registrat podrà comprovar les dades de la seva compra. Com a 
precondició tindrem que la comanda haurà d’estar al sistema i ja finalitzada. 
 
Cas d’us: Consultar comanda 
ID: 16 
Descripció: 
Consulta una comanda activa 
Actors principals: 
Client 
Actores Secundaris: 
Cap 
Precondicions: 

� L’usuari ha d’estar donat d’alta en el sistema 
� Haver iniciat una compra 

Flux principal: 
� usuari escull aquesta opció  
� A partir del identificador de comanda guardat a sessió, el sistema mostra un plana amb el detall de 
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la comanda i les línies de comandes incloses.  
� S’inclou la informació sobre el preu final de la comanda (IVA, descomptes, etc) 
� S’inclou la possibilitat de modificar quantitats de producte, eliminar línia de comanda, eliminar 

comanda o finalitzar-la.  
� Si No existeix la comanda es mostra un missatge d’error 

 
Postcondicions: 
 
Fluxos relacionats: Modificar producte comanda, Eliminar producte comanda,Eliminar comanda, finalitzar 
comanda 
 

3.1.17 Cas 17: Comprar producte 
 
 
Cas d’us: Comprar producte 
ID: 17 
Descripció: 
Afegeix un nou producte  la comanda 
Actors principals: 
Client 
Actores Secundaris: 
Cap 
Precondicions: 

� L’usuari ha d’estar donat d’alta en el sistema 
� Haver seleccionat la un producte 

Flux principal: 
� usuari escull aquesta opció  
� El sistema mostra un plana amb el detall del producte amb les dades a omplir (unitats de productes) 

indicant el nombre màxim d’unitats a demanat 
� El client omple les dades i accepta la operació 
� Si les dades son correctes 
� Es crea un nou registre a la taula comanda i un a la linea_comanda amb les dades de la comanda 
� Es guarda a sessió el identificador de comanda 
� Si les dades no son correctes o existeix el client 
� Es mostra un missatge d’error 

 
Postcondicions: 

� La comanda i la seva línea queden incloses al sistema  
Fluxos relacionats: Modificar producte comanda, Eliminar producte comanda,Eliminar comanda, Consultar 
comanda, finalitzar comanda 
 

3.1.18 Cas 18: Modificar producte comanda 
 
 
Cas d’us: Comprar producte 
ID: 18 
Descripció: 
modifica la quantitats de  producte  d’una línea comanda 
Actors principals: 
Client 
Actores Secundaris: 
Cap 
Precondicions: 

� L’usuari ha d’estar donat d’alta en el sistema 
� Haver seleccionat la un producte la cistella actual 
� Comprar un producte 
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Flux principal: 
� usuari escull aquesta opció  
� A partir del identificador de comanda guardat a sessió, el sistema mostra un plana amb el detall de 

la comanda i les línies de comandes incloses.  
� S’inclou la informació sobre el preu final de la comanda (IVA, descomptes, etc 
� El client modifica les quantitats i accepta la operació 
� Si les dades son correctes 
� Es modifica el registre a la taula linea_comanda amb les dades de la comanda i es torna a la plana 

de detall de cistella amb tots els totals recalculats 
� Si les dades no son correctes 
� Es mostra un missatge d’error 

 
Postcondicions: 

� La comanda i la seva línea queden incloses al sistema  
Fluxos relacionats: Eliminar producte comanda,Eliminar comanda, Consultar comanda, finalitzar comanda 

3.1.19 Cas 19: Eliminar producte comanda 
 
Cas d’us: Comprar producte 
ID: 19 
Descripció: 
Elimina una línea comanda de la comanda actual 
Actors principals: 
Client 
Actores Secundaris: 
Cap 
Precondicions: 

� L’usuari ha d’estar donat d’alta en el sistema 
� Haver seleccionat la consulta de comanda 
� Comprar un producte 

Flux principal: 
� usuari escull aquesta opció  
� A partir del identificador de comanda guardat a sessió, el sistema mostra un plana amb el detall de 

la comanda i les línies de comandes incloses.  
� S’inclou la informació sobre el preu final de la comanda (IVA, descomptes, etc 
� El client elimina la línea 
� S’elimina el registre a la taula linea_comanda amb les dades de la comanda i es torna a la plana de 

detall de cistella amb tots els totals recalculats 
� Es recalculen els estoc per aquell producte 
 

Postcondicions: 
� La comanda queda modificada i la seva línea queden  fora del sistema  

Fluxos relacionats: Modificar producte comanda, comprar producte,Eliminar comanda, Consultar comanda, 
finalitzar comanda 
 

3.1.20 Cas 20: Eliminar comanda 
 
Cas d’us: Elimina comanda 
ID: 20 
Descripció: 
Elimina la comanda actual i totes les seves línees de comanda associades 
Actors principals: 
Client 
Actores Secundaris: 
Cap 
Precondicions: 

� L’usuari ha d’estar donat d’alta en el sistema 
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� Haver seleccionat la consulta de comanda 
� Comprar un producte 

Flux principal: 
� usuari escull aquesta opció  
� A partir del identificador de comanda guardat a sessió, el sistema mostra un plana amb el detall de 

la comanda i les línies de comandes incloses.  
� S’inclou la informació sobre el preu final de la comanda (IVA, descomptes, etc 
� El client elimina la comanda 
� S’elimina el registre de la comanda actual i tots els registres de la taula linea_comanda amb les 

dades de la comanda  
� Es recalculen els estoc per tots els producte de la comanda 
 

Postcondicions: 
� La comanda i la seva línies queden fora del sistema  

Fluxos relacionats: Modificar producte comanda, comprar producte,Eliminar comanda, Consultar comanda, 
finalitzar comanda 
 

3.1.21 Cas 21: Finalitza comanda 
 
 
Cas d’us: Finalitza comanda 
ID: 21 
Descripció: 
Canvia l’estat de  la comanda actual a finalitzada i omple les dades d’enviament i pagament 
Actors principals: 
Client 
Actores Secundaris: 
Cap 
Precondicions: 

� L’usuari ha d’estar donat d’alta en el sistema 
� Haver seleccionat la consulta de comanda 
� Comprar un producte 

Flux principal: 
� usuari escull aquesta opció  
� A partir del identificador de comanda guardat a sessió, el sistema mostra un plana amb el detall de 

la comanda i les línies de comandes incloses.  
� S’inclou la informació sobre el preu final de la comanda (IVA, descomptes, etc 
� El client finalitza la comanda 
� Es modifica l’estat de la comanda actual  a pendent d’enviament i es presenta una pantalla on 

s’inclouran les dades de pagament i enviament 
� El client omple les dades i accepta la operació 
� Si les dades son correctes 
� Es crearà un registre a la taula factura enviament amb les dades recollides i modificarem l’estat de 

la comanda actual a finalitzada. S’eliminarà el codi de la sessió. 
� Es retornarà a l’usuari un codi de comanda per poder-la consultar al futur 
� Si les dades no son correctes 
� Es mostra un missatge d’error 
 

Postcondicions: 
� La comanda queda finalitzada   

Fluxos relacionats:, Consultar comanda 
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3.2 Diagrames de seqüència 
 
Mostrarem alguns dels diagrames de seqüència més representatius. En aquest cas mostrarem el procés 
complet d’una comanda des de la selecció de productes fins a la seva finalització (que inclou l’enviament). 
 
 

 
Il·lustració 2 Comanda 
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3.3 Model conceptual de negoci 
 
Aquest model ens permet representar de manera abstracta la informació que hi ha al domini del problema i 
les seves relacions entre ells. 
 
L’objecte Administrador no té relació directa amb cap dels altres objectes, però és necessari per l’aplicació, 
donat que crea i gestiona els Clients, Productes, Tipus productes i, en certs casos –donat que les pot 
eliminar dels sistema- comandes, encara que després no interactua directament a la seva gestió. 
 
 

 
Il·lustració 3 Model conceptual de negoci 
 

3.4 Diagrama de classes 
 
 
Dintre d’aquest apartat hem fet un disseny de com ens quedarà tota l’aplicació. Per implementar  el Model 
hem utilitzat el bastiment Struts perquè ens serveix per implementar bastant fàcilment el Model-Vista-
Controlador.  D’aquesta manera, se’ns facilita separar  les 3 capes. 
 
L’estructura de les accions es basa en una Action genèrica i el seu Form associat que s’encarreguen de la 
part neuràlgica de l’aplicació: 
 

� Obtenir les dades 
� Controlar la sessió si escau 
� Mètode de negoci 

 
 
Cada acció implementa la seva pròpia lògica, però deixem fora una part comuna i ens estalviem la replicació 
de codi, cosa que a més ens permet tenir una aplicació més neta i  mantenible. 
 

3.4.1 Obtenció de les dades 
 
A partir de les dades enviades per l’usuari fem un procés del paràmetres rebuts. Aquest conjunt de dades i, 
depenent de la operació a executar, es transformaran en una estructura que emmagatzemarem dintre d’un 
objecte que acabarem passat al mètode de negoci assignat. Aquest, es realitzarà el conjunt d’accions 
necessàries per la nostra operació. 
 
 
Primer obtenim els paràmetres que hem rebut des de la petició que ens ha realitzat l’usuari. Les dades 
s’emmagatzemen dintre del Form associat a cada operació. Aquest objecte hereta d’un objecte form genèric 
on s’inclou un mètode per transformar les dades generades a una estructura  per poder passar-la al objecte 
de negoci.  Per el retorn de les dades podríem haver utilitzat un objecte que inclogués  les dades diferent 
per cadascuna, però hem decidit per fer-ho mes genèric incloure-les dintre d’un objecte Map -d’aquesta 
manera es pot guardar valors nuls- on sempre hem d’inicialitzar el codi de sortida. Per cada operació a 

 
Productes 

 
Comanda 

 
Administrador 

 
Clients 

 
Tipus Productes 
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realitzar es mira els paràmetres necessaris i els guarda dintre de la estructura. Tota aquesta operació es fa 
mitjançant: 
 
 
lGenericActionForm.tractarEntrada() 
 
  
Al igual que les accions estenen d’una acció genèrica, l’objecte form també es igual. Defineix el conjunt 
d’operacions mínims que ha de tenir el form: 

• Obtenció de les dades d’entrada  
• Dades de sortida 

 
Cada operació predefinirà aquest mètode per adequar -lo a les seves necessitats, donat que cada 
operació necessitarà paràmetres d’entrada i/o sorti da diferents depenent de cada cas. 
 

3.4.2 Control de sessió 
 
Certes operacions a realitzar, les d’administrador o d’un client registrat, necessiten haver passat per un 
procés previ d’identificació. Per tenir control d’aquest event inclourem una estructura dintre de la sessió que 
ens indicarà que s’ha fet el login i el conjunt de dades que vulguem guardar a sessió.  
 
Si un usuari arriba a escriure la URL d’una operació al navegador  es comprovarà l’existència d’aquest 
token, al no existir sortirem per la sortida d’error de sessió. Mostrarem un missatge d’error i el redirigirem al 
login. Aquesta operació es realitzarà encara que l’accés sigui  mitjançant un client no registrat, donat que 
sempre passarem per la pantalla de login per començar qualsevol operació perquè recollirem un conjunt 
mínim de dades – com per exemple el idioma de treball dintre de l’aplicació-.El control es realitza mitjançant: 
 
public boolean tractarSessio(HttpSession sesion) th rows Exception 
 
dintre de la implementació per defecte es retorna un false que vol dir que la sessió es correcta, això ens 
serveix per la resta d’operacions que no tenen validació de sessió. Si l’acció no implementa aquest mètode 
ens indicarà que no vol control de sessió. 
 

3.4.3 Mètode de negoci 
 
Cada acció tindrà un mètode: 
 
public  Map tractarOperacio(GenericActionMapping ma pping, 
                                  GenericActionForm  form, 
                                  HttpServletReques t request, 
                                  HttpServletRespon se response, 
                                  ActionErrors erro rs, Map dades) throws Exception   
 
 
Aquest mètode recull les dades d’entrada i crida al EJB de sessió corresponent. Com a resultat sempre 
retornem una estructura de tipus Map on, com a mínim s’haurà d’incloure el codi de sortida. La decisió de 
fer servir un únic mètode per fer el tractament dels mètodes de negoci es per facilitar la netedat ,el futur 
manteniment i les noves ampliacions que es puguin dur a terme. Veien qualsevol action, essent tan 
semblants, facilita la capacitat d’aprenentatge a futurs programador i analistes de l’aplicació, donat que amb 
una acció es pot generalitzar a tota l’aplicació. 
 
 
El següent diagrama estàtic ens mostra les principals classes del sistema, els seus atributs i operacions 
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3.4.4 Mètode de negoci portal mòbil 
Per l’accés a les dades des de  l’aplicació mòbil utilitzarem un servei web que ens permetrà poder arribar a 
les dades des de qualsevol dispositiu o aplicació, donat que al només retornar dades podem aplicar aquesta 
operació a qualsevol operació que vulguem dissenyar en el futur. Considerem aquest apartar com una 
introducció a la arquitectura orientada a serveis (SOA), una de les noves tendències a l’actualitat de 
generació d’aplicacions. 
 
 
 
 
 

 
Il·lustració 4 Diagrama de classes del ActionForms 
 
 
 
 

 
Il·lustració 5 Diagrama EJB i Accés via Webservice 
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Il·lustració 6 Diagrama de classes de les Actions
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3.5 Model de Base de dades 
Dintre d’aquest apartat inclourem el diagrama d’entitat-relació  associat a la nostra aplicació i una descripció 
de les taules que componen aquest diagrama. 
 
 
 

 
Il·lustració 7 diagrama entitat-relacio
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3.6 presentació de les pantalles principals 
 
L’aplicació web permetrà a l’usuari connectar-se al sistema, prèvia autenticació (amb control usuari/clau).La 
interfície d’usuari té un disseny homogeni per a tots els usuaris, amb l’excepció del menú d’opcions que té 
diferents opcions per a cada tipus d’usuari, públic o administrador.  
 
Es disposarà d’un menú en la part dreta amb les possibilitats d’elecció segons el tipus  l’usuari. Depenent de 
l’elecció en el centre de la pantalla es mostrarà el  formulari adequat per a l’entrada d’informació. Si es 
produeix un error, això genera un missatge mostrat en pantalla i en un format adequat, en cas contrari, 
tornarà a la pàgina principal de l’aplicació. 
 

 
Il·lustració 8 Descripció de les pantalles 
 

 
Il·lustració 9 Descripció plana d’entrada 
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4 Disseny tècnic 

 
L’arquitectura de l’aplicació es basa en els estàndards de l’especificació J2EE de Sun, permetent la 
utilització de diferents patrons d’implementació . El llenguatge de programació d’aquesta especificació és 
Java.  

� El fabricant és  SUN (www.sun.com) 
� És gratis 
� El llenguatge que s’utilitza és  Java 
� Té una màquina virtual per a cada plataforma 
� Components client 

o Applets 
o JavaBeans 

� Components servidor 
 

o Enterprise  JavaBeans 
o Servlets/  Java  Server  Pages 
o JavaBeans 

 
� Cada programa JAVA es compila a un codi intermedi ( byteCode), que correrà en un “entorn 

d’execució” que transformarà el llenguatge intermedi a codi propi de la màquina en la qual s’executa 
la aplicació. 

 
J2EE és un conjunt d’especificacions d’APIs Java per a la construcció d’aplicacions. Aquest , proporciona un 
conjunt d’eines que ens permeten les següents operacions: 
 

� Accés a bases de dades normalment relacionals 
� Accions transaccionals 
� Escalabilitat,han de poder suportar més càrrega de treball sense necessitat de modificar el 

programari 
� Disponibilitat, Idealment no han de deixar de prestar servei mai. 
� Segures, no tots els usuaris poden accedir a la mateixa funcionalitat es creen roles i permisos 

d’accés 
� Integració, podem arribar a donar servei o rebre informació d’aplicacions construïdes amb distintes 

tecnologies ( serveis web) 
� Marcs de treball  que permeten implementar la separació entre la part gràfica i el model de negoci 

d’una aplicació web: Servlets, pàgines JSP 
� EJB, Components Java que ens permeten agrupar funcionalitats o serveis per formar part d’una 

aplicació local, podent ser objectes remots. 
o Entity Beans, que permeten implementar els objectes persistents del model que no 

depengui d’un tipus particular de BD 
o Session Beans, que permeten implementar façanes del model 
 

4.1 Patrons utilitzats 

4.1.1 Patró Model-Vista-Controlador (MVC) 
 
A través de J2EE usem el model d’arquitectura MVC (Model – Vista – Controlador) basat en el patró del 
mateix nom. Aquest patró s’implementarà a través del bastiment Struts. MVC és un patró d’arquitectura de 
programari que separa les dades d’una aplicació, la interfície d’usuari, i la lògica de control en tres 
components distints. Així, aquest es veu freqüentment en aplicacions web, on: 
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� Model: Aquesta és la representació específica de la informació amb la qual el sistema opera. La 
lògica de dades assegura la integritat d’aquests i permet derivar de noves; per exemple, no 
permetent comprar un nombre d’unitats negatiu, calculant si avui és el natalici de l’usuari o els 
totals, impostos o imports en una cistella de la compra. 

 
� Vista: Aquest presenta el model en un format adequat per a interactuar, usualment la interfície 

d’usuari. 
 

� Controlador: Aquest respon a esdeveniments, usualment accions de l'usuari i invoca canvis en el 
model i probablement en la vista. Molts sistemes informàtics utilitzen un Sistema de Gestió de Base 
de dades per a gestionar les dades. En MVC correspon al model. Encara que es poden trobar 
diferents implementacions de MVC, el flux que segueix el control generalment és el següent: 

 
a.  L’usuari interactua amb la interfície d’alguna manera (per exemple, l’usuari prem un botó, 

enllaç)  
b. El controlador rep,per part dels objectes de la interfície-vista, la notificació de l’acció 

sol·licitada per l’usuari. El controlador gestiona la operació que arriba, normalment a través 
d’un gestor d’esdeveniments (handler) o callback.  

 
c. El controlador accedeix al model, actualitzant-lo, possiblement modificant-lo de forma 

adequada a l’acció sol·licitada per l’usuari  
 

d. El controlador delega als objectes de la vista la tasca de desplegar la interfície d'usuari. La 
vista obté les seves dades del model per a generar la interfície apropiada per a l'usuari on 
es reflecteix els canvis en el model. El model no ha de tenir coneixement directe sobre la 
vista.  

 
e. La interfície d’usuari espera noves interaccions de l’usuari, començant el cicle novament. 

 

 
Il·lustració 10 Esquema patró MVC 
 
 
Un diagrama senzill que mostra la relació entre el model, la vista i el controlador. Les línies sòlides indiquen 
una associació directa, i les puntejades una indirecta. 

4.1.1.1 Marc de treball struts 
 
Per fer la implementació del patró MVC hem utilitzat el marc de treball Struts que s’adapta molt bé a les 
nostres necessitats. Realitzarem una breu descripció del seu funcionament: 
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Il·lustració 11 Funcionament Struts(fuente Wikipedi a model-vista-controlador) 

4.1.1.1.1 Vista  

 
La Vista comprèn les JSP (principalment) i els servlets involucrats en la generació de la interfície d’usuari o 
amb altres Sistemes. Struts proveeix suport per a construir aplicacions multi-idioma, interacció amb 
formularis i altres utilitats mitjançant la utilització de Tags especials (TagLibraries) inclosos en la seva 
distribució bàsica, però també es poden incorporar components de tercer per donar una interfície més rica. 
En el nostre cas utilitzarem la distribució bàsica de components. 

4.1.1.1.2 Controlador 

 
El controlador compren la funcionalitat entre el moment que l’usuari genera una invocació cap a l’aplicació 
fins que es genera la resposta. El seus components son: 

� Servlet que intercepta les peticions http del client 
� Cercar la operació a realitzar dintre del fitxer de configuració Struts-cofig.xml. En aquest arxiu es 

guarda el mapa de funcionament de l’aplicació on i que ha de cridar per cada tipus de petició i quina 
ha de ser la sortida depenent del mètode de negoci executat. 

� Invocar la operació corresponent 
� Seleccionar la vista a mostrar depenent del resultat 
� Retornar la vista a l’usuari. 

4.1.1.1.3 Model 

 
El Model comprèn tots els Objectes de Negoci on s’implementà la lògica de negoci (el "how it's done") i on 
s’ha de suportar tots els requisits funcionals del Sistema sense barrejar-lo amb parts corresponents al 
Controlador.   
El objectes que implementen els metodes de negoci son els Action Beans sempre realitzen les següents 
accions:  

� Obtenir els valors necessaris del Action Form, JavaBean, request, session o d'on sigui.  
� Cridar als objectes de negoci del Model.  
� Analitzar els resultats, i segons els mateixos retornar el ActionForward corresponent. 

4.1.2 Patró business Delegate 
 
Per l’accés a les dades hem optat per utilitzar el patró business delegate per la ocultació de la 
implementació dels mètodes de negoci, evitant així, l’acoblament entre la presentació i els serveis oferts. La 
implementació d’aquestes  operacions es realitzarà mitjançant EJB´s de sessió. 
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Millores que ofereix bussines delegate: 
 

� Redueix l’acoblament, entre la capes de presentació i de negoci ocultant tots els detalls 
d’implementació de la capa de negoci.  

� Tradueix les Excepcions del servei de Negoci El Business Delegate és el responsable de traduir 
qualsevol excepció de xarxa o relacionada amb la infraestructura en excepcions de negoci, aïllant 
als clients del coneixement de les especificacions de la implementació.  

� Exposa un Interface simple i uniforme a la Capa de Negoci El Business Delegate, per a servir millor 
als seus clients. Per l’susuari només es veu un conjunt d’operacions que es poden realitzar  

 
Problemes que pot representar 
 
� Presenta una Capa Addicional El Business Delegate podria veure’s com l’addicció d’una capa 

innecessària entre el client i el servei, i amb això incrementar la complexitat i disminuir la flexibilitat.  
� Oculta els elements Remots Encara que la localització transparent és un dels beneficis d’aquest 

patró, podria sorgir un problema diferent degut al fet que el desenvolupador està tractant amb un 
servei remot com si anés un servei local.  

 
Implementació, definirem dos interfaces que ens encapsularan totes les operacions per actors 
Administradors i usuari. 
 

 
Il·lustracions 12 Interfícies d’accés a l'aplicació  
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4.1.3 Patró Value Object 
 
Aquest patró ens permet abstraure les dades del tipus d’emmagatzemament realitzat i del mètodes de 
negoci emprats  a l’aplicació. Es un contenidor de dades i on la seva funcionalitat es el transport de les 
dades entre les diferents parts de la nostra aplicació. 
 
La nostra implementació es molt simple, hem optat per la seva definició bàsica, es un objecte serialitzable 
per la transferència de dades entre l’action d’Struts  i el EJB que ens permetrà accedir a les dades. Per 
aquest motiu, hem emprat un objecte de tipus java.util.Map i on sempre guardem Objectes de tipus String o 
Date. Dintre de cada operació, sempre s’executarà un mètode : 
 
 
lGenericActionForm.tractarEntrada() 
 
Cada operació predefinirà aquest mètode per adequar-lo a les seves necessitats, donat que cada operació 
necessitarà paràmetres d’entrada i/o sortida diferents depenent de cada cas. 
 

4.2 Infraestructura de desenvolupament 
 

4.2.1 Implementació de serveis web 
 
Un servei web és un conjunt de protocols i estàndards que serveixen per a intercanviar dades entre 
aplicacions. Aquest, ens proveeix de la capacitat de poder comunicar diferents aplicacions desenvolupades 
en llenguatges de programació diferents, i executades sobre qualsevol plataforma,  per poder realitzar 
intercanvi de dades. La interoperabilitat s’aconsegueix mitjançant l’adopció d’estàndards oberts ( SOAP, 
XML-RPC). Les peticions d’operacions es realitzen mitjançant el protocol peticions HTTP que acaben 
representant la execució interna d’un servei o aplicació.  
 
 
Aquests  una aplicació que por ser invocat des de la web. Es comporta com un servei que pot ser invocat 
des de qualsevol aplicació –independitzant-nos de la tecnologia base escollida ( JAVA,.NET,etc..) – rebent 
uns paràmetres i en retornant-nos el resultat de la seva execució, però essent pel client com una “caixa 
negra” que no sabem d’on i com extreu les dades. La seva execució es realitza dintre d’un servidor web que 
exposa una sèrie de mètodes als clients, que mitjançant peticions HTTP acaben representant la execució 
interna d’un servei o aplicació. 
 
Millores que ofereix serveis web: 
 

� Permet  operativitat entre aplicacions independentment de la plataforma on s’executi o el llenguatge 
de desenvolupament. 

� Els serveis Web utilitzen los estàndards i protocols basats en text, el que fa més senzill accedir i 
entendre el seu contingut i funcionament. 

� Al fer servir accessos HTTP,  evita molts problemes si existeixen firewalls, no cal modificar les 
regles ja establertes 

 
Problemes que pot representar 

 
� Te un baix rendiment respecte altres tecnologies com RMI, CORBA o DCOM. 
� Al fer servir accessos HTTP,  poden esquivar els firewalls 
 

Per realitzar la nostra implementació en hem basat en Apache AXIS. És una implementació Open Source de 
SOAP de la W3C, per a servidor i client. El seu funcionament és el següent:  
 

� El client genera una petició en el llenguatge JAVA 
� Axis fa la conversió d’objectes JAVA a dades SOAP i s’envia una sol·licitud al servidor via HTTP 
� El servidor rep una petició SOAP i executa el servei designat i genera una resposta 
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� El Client rep una resposta SOAP o un error HTTP 
� Axis transforma les dades SOAP a objectes JAVA.  

 
 
 

 
Il·lustracions 13 Esquema aplicació mòbil 
 

4.2.2 J2ME 
 
La tecnologia J2ME compren un desenvolupament de la tecnologia JAVA, però altament orientat al 
desenvolupament d’aplicacions mòbils. Aquest implementació ens permet que bastants telèfons - no tots ho 
suporten – puguin executar un conjunt de funcionalitats d’accés al dispositiu, connectivitat  amb altre 
elements i seguretat en l’execució d’aplicacions. Per desenvolupar la nostra aplicació hem optat per la 
instal·lació de WTK (wireless Tool Kit)  en la seva versió 2.5.2, que conté un emulador per poder fer la 
execució de la nostra aplicació. 

4.2.3 Servidor d’aplicacions 
 
 
Donat que hem optat per programari base de lliure distribució, hem optat per fer servir JBOSS. Aquest es un 
servidor d’aplicacions J2EE, implementat  en JAVA pur, per tant pot ser utilitzat per sobre qualsevol 
plataforma on existeixi desenvolupada una maquina virtual. Encara que es un producte de codi obert, està 
bastant estès dintre del mon empresarial, on existeixen multituds d’aplicacions ja desenvolupades que 
corren sobre aquest servidor. Pel nostre projecte hem utilitzat la versió  4.2.2 GA, que es una de les últimes, 
però més estables de les seves distribucions. 
 

4.2.4 Gestor de base de dades 
 
Al igual que en el servidor d’aplicacions, al escollir el SGBD, hem optat per un programari base de lliure 
distribució. En aquest cas hem utilitzat MYSQL, que ens proveeix de tota la potencia d’una BDD, però a cost 
Zero. 
 

4.2.5 Editor d’aplicacions 
 
Per la edició, compilació i proves de l’aplicació hem optat per fer servir Eclipse. Aquesta aplicació consta 
d’un programari base on la comunitat de desenvolupadors van incorporant noves funcionalitat i elements per 
fer més fàcil l’ús i adaptacions a altres programaris (servidor d’aplicacions, creacions de serveis Web, accés 
a J2ME, etc...). En aquest punt hem utiltazat la darrera versió que hi ha al mercat la 3.4.1 (Ganymede). 
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5 Joc de proves de l’aplicació web   

Una vegada haguem configurat l’aplicació, podrem començar a provar-la. En aquest punt s’indicaran un 
conjunt de dades necessàries per poder treballar i un recull d’entrades i sortides com a joc de proves. 
 

� URL d’accés : http://localhost:8080/botigaWeb/ 
 

� Tenim dos perfils de treball diferents 
 
 

1. Administrador. Aquest usuari veu les operacions de base. Tenim carregat a la BDD  l’usuari 
ADMIN@USER.CAT  amb paraula de pas ADMIN 

 
 

2. Client, veu les operacions de compra i modificacions de les seves dades. Dintre d’aquest apartat 
podem accedir de dos maneres: 

 
o  Client registrat, tenim les seves dades- que pot modificar- i a l’hora de tancar una 

comanda l’omplirem les dades bàsiques. Com a exemple, tenim l’usuari 
ANTONIO@UOC.EDU  amb paraula de pas ONION 

o Usuari CONVIDAT pot fer les mateixes operacions que un usuari registrat, però no te 
les seves dades guardades, pertant,  en el moment d’omplir les dades d’enviament, al 
no tenir cap dada, no l’omplirem cap camp. 

 
 
Usuaris creats a la Base de dades: 
 

Usuari Tipus Paraula de pas 
admin@user.cat   Administrador   admin 
antonio@uoc.edu   Usuari  onion 
usuari2@uoc.edu Usuari (baixa)  pwd 
loli@uoc.edu Usuari  loli 

 
Proves realitzades: 
 
Entrada al Sistema 
 
Email: admin@user.cat  
Clau: admin 
 
a) Crida: http://localhost:8080/botigaWeb, entrada de dades, selecció de la opció de Validar Usuari 
b) Sortida: Menú del Administrador amb la plana de gestió del catàleg 
 
Entrada al Sistema 
 
Email: usuari2@uoc.edu 
Clau: pwd 
 
a) Crida: http://localhost:8080/botigaWeb, entrada de dades, selecció de la opció de Validar Usuari 
b) Sortida: Error de connexió. 
 
Entrada al Sistema 
 
Email: antonio@uoc.edu  
Clau: onion 
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a) Crida: http://localhost:8080/botigaWeb, entrada de dades, selecció de idioma de treball, polsar sobre  la 

opció de Validar Usuari 
b) Sortida: Menú d’usuari amb l’idioma de treball seleccionat 

a. Si idioma seleccionat es català retorn de 13 registres 
b. Si idioma seleccionat es castellà retorn de 2 registres 

 

OPCIONS COMUNES 
 
Sortir 
 
a) Selecció de  la opció de menú  
b) Sortida: Plana  d’identificació:  
 
Registrar-se 
 
a) Selecció de  la opció de menú i inserció de Nif, Nom, Cognoms, Email, Contrasenya(2), 

Pregunta,Resposta Data Naixement, Estat Civil 
b) Sortida:  

a. Plana  confirmació en cas correcte 
b. Sortida d’error en cas de qualsevol problema 

 
Recordatori clau 
 
a) Selecció de  la opció de menú i inserció Email 
b) Sortida:  

c. Plana  presentació pregunta  
i. Insercio de resposta 

1. Sortida Presentació de la clau 
2. Opció de retorn a la plana d’identificació 
3. Sortida d’error en cas de qualsevol problema o resposta incorrecta 

d. Sortida d’error en cas de qualsevol problema o no existeix usuari 
 

 

OPCIONS ADMINISTRADOR 
 
Llistat de clients ordenats per volum de compres 
 
a) Selecció de  la opció de llistat  
b) Sortida: Plana  on s’inclou:  

a. idClient, Nif, Nom,Cognoms, Email, Primera compra, Darrera compra, Import acomulat, Num 
compres. (3 registres) 

c. Opció de tornar al menú principal. 
 
Llistat vendes 
 
a) Selecció de  la opció de llistat  
b) Sortida: Plana  on s’inclou:  

a. Producte més i menys venut. Llistat de les vendes amb la descripció del producte (1 registre). 
b. Opció de tornar al menú principal. 

 
Vendes entre dates 
 
Data inici 01-01-2000 
Data fi 31-12-2008 
 
a) Selecció de  la opció de llistat  inserció de les dates inici i fi 
b) Sortida: Plana  on s’inclou:  

a.  Llistat de les Comandes amb la data de finalització i l’import ( 4 registres) 
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b. Total de l’import de totes les comandes 
c. Opció de tornar al menú principal. 

 
Consultar usuaris 
a) Selecció de  la opció de menú. 
b) Sortida: Plana  on s’inclou:   

a. Llistat dels usuaris registrats informant Nif, Nom, Cognoms,Email, Data Naixement, Estat Civil, 
Baixa (4 registres) 

b. Opció de consulta detallada 
c. Opció de tornar al menú principal. 

 
Baixa lògica usuaris 
 
a) Selecció de  la opció de menú. 
b) Sortida: Plana  on s’inclou:   

a. Consulta d’usuaris amb l’indicador de baixa a SI 
b. Sortida d’error en cas de qualsevol problema 

 
Consulta detallada  usuaris 
 
a) Selecció de  la opció de consultar usuaris 
b) Sortida: Plana  on s’inclou:  

a. Dades de l’usuari registrat seleccionat Nif, Nom, Cognoms, Email, Contrasenya(2), 
Pregunta,Resposta Data Naixement, Estat Civil 

b. Opció de baixa lògica de l’usuari seleccionat 
c. Opció de tornar a la consulta d’usuaris registrats. 

 
Finalitza comandes 
 
a) Selecció de  la opció del menú 
b) Sortida: Plana  on s’inclou:  

a. Dades dels comandes no finalitzades Data comanda,Mode enviament, Mode pagament, Total 
Comanda ( 0 registres – Missatge:No hi ha dades per la seva consulta) 

b. Opció de tornar al menú principal. 
Gestió de producte 
 
a) Selecció de  la opció del menú 
b) Sortida: Plana  on s’inclou:  

a. Dades dels productes amb descripció en català (N/D si no en té) Id,Descripció, Preu actual,Preu 
descompte, Es Oferta, Estoc inicial, Estoc actual, Estoc notificació (17 registres) 

b. Opció de tornar al menú principal. 
c. Opció donar alta producte 
d. Opció consulta producte 

 
Consulta detallada de producte 
 
a) Selecció de  la opció del menú 
b) Sortida: Plana  on s’inclou:  

a. Dades dels productes Preu actual,Preu descompte, Es Oferta, Estoc inicial, Estoc actual, Estoc 
notificació  

b. Opció de tornar al menú principal. 
c. Opció de tornar a la gestió de producte 
d. Opció Modificar el producte seleccionat 
e. Opció donar de baixa el producte seleccionat 
f. Opció de gestionar les descripcions el producte seleccionat 
g. Opció de gestionar les associacions el producte seleccionat 

 
Alta  de producte 
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a) Selecció de  la opció del menú, inserció de Preu actual,Preu descompte, Es Oferta, Estoc inicial, Estoc 
actual, Estoc notificació  

b) Sortida:  
a. gestió de producte amb el nou registre creat 
a. Sortida d’error en cas de qualsevol problema 

 
Modificació  de producte 
 
a) Selecció de  la opció del menú, modificació de Preu actual,Preu descompte, Es Oferta, Estoc inicial, 

Estoc actual o  Estoc notificació  
b) Sortida:  

a. gestió de producte amb la modificació  
b. Sortida d’error en cas de qualsevol problema 

 
Baixa  de producte 
 
a) Selecció de  la opció del menú 
b) Sortida:  

a. gestió de productes sense el producte seleccionat 
b. Sortida d’error en cas de qualsevol problema 

 
Gestió de descripcions producte 
 
a) Selecció de  la opció del menú 
b) Sortida: Plana  on s’inclou:  

a. Dades id del producte, descripcions curta i llarga , idioma associat (per  id producte 1 2 
registres) 

b. Opció de tornar al menú principal. 
c. Opció donar alta nova descripció 
d. Opció consulta descripció 

 
 
Consulta de descripcions producte 
 
a) Selecció de  la opció del menú 
b) Sortida: Plana  on s’inclou:  

a. Dades descripcions curta i llarga  
b. Opció de tornar al menú principal. 
c. Opció de tornar a la gestió 
d. Opció donar de baixa la  descripció 
e. Opció donar de modificar la  descripció 

 
Alta  de descripcions producte 
 
a) Selecció de  la opció del menú, seleccio d’idioma, descripció  curta i llarga 
b) Sortida: Plana  on s’inclou:  

a. gestió de descripcions amb la nova descripció 
b. Sortida d’error en cas de qualsevol problema, o el registre ja esta donat d’alta 

 
Modificar  de descripcions producte 
 
a) Selecció de  la opció del menú, modificació de descripció  curta i/o llarga 
b) Sortida: Plana  on s’inclou:  

a. gestió de descripcions amb la descripció modificada 
b. Sortida d’error en cas de qualsevol problema 

 
Baixa  de descripcions producte 
 
a) Selecció de  la opció del menú, baixa de descripció   
b) Sortida: Plana  on s’inclou:  
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a. gestió de descripcions sense  la descripció seleccionada 
b. Sortida d’error en cas de qualsevol problema 

 
Gestió d’associacions producte 
 
a) Selecció de  la opció del menú 
b) Sortida: Plana  on s’inclou:  

a. Dades id del producte, descripcions curta (català), tipus de producte associat i la seva 
descripció (per  id producte 1- 1 registres) 

b. Opció de tornar al menú principal. 
c. Opció donar alta nova associació 

 
Alta  d’associacions producte  
 
a) Selecció de  la opció del menú, seleccio del tipus de producte 
b) Sortida: Plana  on s’inclou:  

a. gestió d’associacions amb la nova. 
b. Sortida d’error en cas de qualsevol problema, o el registre ja esta donat d’alta 

 
Baixa  d’associacions producte  
 
a) Selecció de  la opció del menú, seleccio de l’associació 
b) Sortida: Plana  on s’inclou:  

a. gestió d’associacions sense el registre seleccionat 
b. Sortida d’error en cas de qualsevol problema. 

Gestió de tipus de producte 
 
a) Selecció de  la opció del menú 
b) Sortida: Plana  on s’inclou:  

a. Dades dels tipus de productes Id,Decompte (16 registres) 
b. Opció de tornar al menú principal. 
c. Opció donar alta tipus producte 
d. Opció consulta tipus producte 

 
Consulta detallada de tipus de producte 
 
a) Selecció de  la opció del menú 
b) Sortida: Plana  on s’inclou:  

a. Dades dels tipus de producte descompte 
b. Opció de tornar al menú principal. 
c. Opció de tornar a la gestió de tipus de producte 
d. Opció Modificar el tipus de producte seleccionat 
e. Opció donar de baixa el tipus de producte seleccionat 
f. Opció de gestionar les descripcions del tipus de producte seleccionat 

 
Alta  tipus de producte 
 
a) Selecció de  la opció del menú, inserció de descompte  
b) Sortida:  

a. gestió de tipus de producte amb el nou registre creat 
c. Sortida d’error en cas de qualsevol problema 

 
Modificació de tipus de producte 
 
c) Selecció de  la opció del menú, modificació de descompte notificació  
d) Sortida:  

a. gestió de tipus de producte amb la modificació 
b. Sortida d’error en cas de qualsevol problema 

 
Baixa  de tipus de producte 
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a) Selecció de  la opció del menú 
b) Sortida:  

a. gestió de tipus productes sense el tipus seleccionat 
b. Sortida d’error en cas de qualsevol problema 

 
Gestió de descripcions de tipus producte 
 
c) Selecció de  la opció del menú 
d) Sortida: Plana  on s’inclou:  

d. Dades idioma, tipus  del producte, descripcions (per  id producte 1 3 registres) 
e. Opció de tornar al menú principal. 
f. Opció donar alta nova descripció 
g. Opció consulta descripció 

 
Consulta de descripcions de tipus producte 
 
c) Selecció de  la opció del menú 
d) Sortida: Plana  on s’inclou:  

f. Dades descripcions  
g. Opció de tornar al menú principal. 
h. Opció de tornar a la gestió 
i. Opció donar de baixa la  descripció 
j. Opció donar de modificar la  descripció 

 
Alta  de descripcions de tipus  producte 
 
c) Selecció de  la opció del menú, seleccio d’idioma i descripció 
d) Sortida: Plana  on s’inclou:  

a. gestió de descripcions amb la nova descripció 
b. Sortida d’error en cas de qualsevol problema, o el registre ja esta donat d’alta 

 
Modificar  de descripcions de tipus de producte 
 
c) Selecció de  la opció del menú, modificació de descripció  
d) Sortida: Plana  on s’inclou:  

c. gestió de descripcions amb la descripció modificada 
d. Sortida d’error en cas de qualsevol problema 

 
Baixa  de descripcions de tipus de  producte 
 
c) Selecció de  la opció del menú, baixa de descripció   
d) Sortida: Plana  on s’inclou:  

c. gestió de descripcions sense  la descripció seleccionada 
d. Sortida d’error en cas de qualsevol problema 

 
Gestió de classificacions 
 
a) Selecció de  la opció del menú 
b) Sortida: Plana  on s’inclou:  

a. Dades de la classificació Id, identificador tipus específic, descripció (català) , identificador tipus 
genèric, descripció (català)   (5 registres) 

b. Opció de tornar al menú principal. 
c. Opció donar alta nova classificació producte 
d. Opció donar baixa  classificació producte 

 
Baixa  classificació 
 
a) Selecció de  la opció del menú 
b) Sortida:  
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a. gestió de classificacions sense la classificació seleccionada  
b. Sortida d’error en cas de qualsevol problema 
 

Alta  classificació 
 
a) Selecció de  la opció del menú, inserció de tipus específic i genèric  
b) Sortida: Dades dels tipus de producte descompte 

a. gestió de classificacions amb  la nova classificació creada 
b. Sortida d’error en cas de qualsevol problema 

 

OPCIONS CLIENT 
 
Compra producte 
 
a) Selecció de  la opció del menú 
b) Sortida: llistat de productes en l’idioma de treball de l’usuari -si estat donat d’alta la descripció-, per 

idioma català 13 registres, 2 per castellà 
a. Consulta detallada de producte 
b. Compra de producte 

 
Consulta detallada/Compra producte 
 
a) Selecció de  la opció del menú 
b) Sortida: detall del producte seleccionat incloent una imatge 

a. Tornar a llistat de productes 
b. Compra de producte (afegir a comanda actual) es validarà que el nombre d’unitats 

seleccionades no superi l’estoc actual 
 
Comanda actual 
 
a) Selecció de  la opció del menú 
b) Sortida: llistat de productes, en l’idioma de treball de l’usuari , afegits a la cistella de compra. S’inclouen 

totes les despeses. 
a. Finalitzar comanda 
b. eliminar producte 
c. Modificar producte 

 
Modificar producte Comanda  
 
a) Selecció de  la opció inserint la nova quantitat de producte 
b) Sortida d’error en cas de superar l’estoc actual 
c) Sortida: llistat de productes, en l’idioma de treball de l’usuari , afegits a la cistella de compra. S’inclouen 

totes les despeses recalculades. 
a. Finalitzar comanda 
b. eliminar producte 
c. Modificar producte 

 
Eliminar producte Comanda  
 
a) Selecció de  la opció seleccionant un  producte 
b) Sortida d’error en cas d’error 
c) Sortida: llistat de productes, en l’idioma de treball de l’usuari , afegits a la cistella de compra. S’inclouen 

totes les despeses recalculades. 
d. Finalitzar comanda 
e. eliminar producte 
d. Modificar producte 

 
 
Finalitzar  Comanda  
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a) Selecció de  la opció. S’insereixen les dades finals de la comanda Nif, Nom, Cognoms, Email, Telèfon, 
Fax, Direcció, Pais, Total import, Nom enviament, CCognoms nviament, Direcció enviament, Pais 
enviament, Mode enviament, Mode pagament, Compte/Targeta. Si es un client registrat s’inclouran nom 
i cognoms.  

b) Sortida:  
a. Si tot correcte, identificador de comanda 
b. Sortida d’error en cas de qualsevol problema 

 
Comanda per identificador 
 
a) Selecció de  la opció del menú incloent el identificador de comanda 
b) Sortida: llistat de productes, en l’idioma de treball de l’usuari , afegits a la cistella de compra. S’inclouen 

totes les despeses, sense opció de modificació 
a. Tornar al menú principal 

 
Consultar productes 
 
a) Selecció de  la opció del menú incloent un criteri de cerca 
b) Sortida: llistat de productes en l’idioma de treball de l’usuari -si estat donat d’alta la descripció o en 

català si no. 
a. Consulta detallada de producte 
b. Compra de producte 

 
Modificar dades  usuaris 
 
a) Selecció de  la opció de opció de menú, modificant Dades de l’usuari registrat connectat Nif, Nom, 

Cognoms, Contrasenya(2), Pregunta,Resposta Data Naixement o Estat Civil. 
b) Sortida: Plana  on s’inclou:  

a. Dades de l’usuari registrat connectat Nif, Nom, Cognoms, Email, Contrasenya(2), 
Pregunta,Resposta Data Naixement, Estat Civil modificades. 

b. Tornar enrere. 
 

5.1 Captures de l’aplicació web 
 

5.1.1 Entrada 

 
Il·lustració 14 Plana d’entrada al  sistema 
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5.1.2 Plana d’inici d’administrador 
 

 
Il·lustracions 15 plana inici administrador 
 

5.1.3 Consulta estadística 
 

 
Il·lustracions 16 Exemple de consulta estadística 

5.1.4 Plana d’inici de client 
 

 
Il·lustracions 17 Plana inici del perfil client 
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5.1.5 Consulta de producte 
 

 
Il·lustracions 18 Consulta detallada d’un producte 
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6 Proves de l’aplicació Mòbil  

Com a modificació de la previsió inicial cal incloure que hem realitzar el client d’accés al Servei Web que 
genera l’estoc, mitjançant la WTK toolkit. A partir d’aquesta aplicació, hem utilitzat l’eina “Stub generator”, 
per generar, a partir de WDSL ja obtingut abans, el client d’accés a la nostra aplicació. Aquest punt es 
summament important donar que si no es realitza així, l’aplicació no es genera correctament i dona errors 
JAVA. 
 

 
Il·lustracions 19 Generador de client de servei web  

 
A partir d’aquesta eina se’ns generen un conjunt de classes que incorporarem al nostre projecte. 
 
Una vegada generat el projecte se’ns crearan dos fitxers: 
 

� EstocMidlet.jad descriptor i llançador de la aplicació. 
� EstocMidlet.jar  Conjunt de classes llestes per se executades. 

 
Per poder executar l’aplicació, només cal fer doble-click sobre el descriptor i, si tenim tot l’entorn ben 
configurat, es llençarà directament un emulador que ens permetrà executar el nostre Midlet. 
 
 
Nota: El client del Servei Web està configurat per treballar contra localhost (127.0.0.1) i si es volgués 
accedir des d’una altra maquina caldria modificar la configuració perquè apuntes al nou servidor. 

6.1 Joc de proves de l’aplicació mòbil 
 
Una vegada haguem configurat l’aplicació, podrem començar a provar-la. En aquest punt s’indicaran un 
conjunt de dades necessàries per poder treballar i un recull d’entrades i sortides com a joc de proves. 
 

� No tenim URL d’accés. En producció l’aplicació estarà instal·lada al nostre dispositiu. Per executar-
la dintre del emulador només cal fer doble-click sobre el descriptor (.jad) 

� Tenim un únic perfil de treball, només podrem accedir com administradors 
 
Entrada al Sistema 
 
Email: admin@user.cat  
a) Execució de l’aplicació, entrada de dades, selecció de la opció de OK 
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b) Sortida: llista amb l’estoc de la botiga 
 
Entrada al Sistema 
 
Email: admin2@user.cat  
 
a) Execució de l’aplicació, entrada de dades, selecció de la opció de OK 
b) Sortida: Error d’autenticació  
 
Entrada al Sistema sense línea 
 
Email: admin@user.cat  
 
c) Execució de l’aplicació, entrada de dades, selecció de la opció de OK 
d) Sortida: Error de línia 

6.2 Captures de l’aplicació mòbil 

6.2.1 Entrada a l’aplicació 

 
Il·lustracions 20 Entrada a l’aplicació mòbil 

6.2.2 Retorn en cas de no validació del correu 

 
Il·lustracions 21 Error identificació 
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6.2.3 Retorn d’estoc de la botiga 
 

 
Il·lustracions 22 Consulta d’estoc 

 

6.2.4 Retorn en cas de no poder accedir al servidor  
 

 
Il·lustracions 23 Error Connexió 
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7 Conclusions 

 
Qualsevol treball de final de carrera, entenc, que ha de servir per a consolidar bona part dels coneixements 
adquirits durant el conjunt de les assignatures cursades, i així ho he plantejat. He intentat fer una recopilació 
de tots els elements que he hagut d’aprendre, i en certs casos, desenvolupar, per poder aplicar-los al repte 
que tenia davant meu.  
 
M’ha proporcionat la oportunitat d’aplicar una sèrie de coneixements que em poden ser de gran utilitat, 
sobretot en aquests moments on la utilització d’Internet augmenta dia a dia, i les aplicacions que 
requereixen uns elevats nivells de modularitat i facilitat de creixement. Aquesta aplicació, a més, he volgut 
que constitueixi  una petita introducció a la gestió de les aplicacions via telèfon, on crec, que es pot arribar a 
créixer en un futur pròxim, donat que, actualment, hi poc desenvolupament d’aplicacions de  gestió sobre 
dispositius mòbils. 
 
Personalment, d’aquest projecte - per sobre dels aspectes purament tècnics, com el llenguatge utilitzat o la 
tecnologia de suport a les comunicacions - em quedo amb la possibilitat de poder aplicar bastant del 
coneixement que ja havia fet servir, sobre eines i programari de lliure distribució. Actualment, gran part del 
treball que realitzo a la meva feina ja contempla part del contingut del projecte, però sempre he 
desenvolupat sobre programari amb llicència. Aquest punt no implica, encara que paguem un suport, que  a 
vegades (moltes) no hagis d’anar a Internet a trobar exemples o com configurar certs elements. Amb l’ús 
d’eines de lliure distribució, aquest treball augmenta –aquí està el repte-, però compensa el veure el tamany 
de la comunitat, i el conjunt de gent que està disposada a ajudar i, així, avançar.  
 
Un altre element que m’ha agradat d’aquest treball de final de carrera, es la  seva estructuració en parts. 
D’aquesta manera, el sistema de disseny i implementació incremental proposat s’adapta perfectament al 
Projecte, i permet abordar les diferents fases gairebé com a desenvolupaments independents. 
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8 Manual d’instal·lació 

8.1 Descripció dels elements de la entrega 
 
La entrega està composada: 
 

1. Binaris del projecte (bin) 
 

� UserEJB.jar. EJB que implementa els mètodes de negoci d’usuari 
� AdminEJB.jar. EJB que implementa els mètodes de negoci de l’administrador i certes 

funcionalitats comunes 
� BotigaWeB.war. Aplicació Web que conte tota la interfície que es presenta al client i l’accés als 

mètodes de negoci. 
� AxisWebServiceServerClientEAR.ear. Aplicació que conté la implementació del client per 

accedir com a webservice (per si es volgués utilitzar dintre del servidor d’aplicacions). No 
utilitzada en aquesta entrega. 

� AxisWebServiceServerEAR.ear. Aplicació servidor que ens permet accedir als mètode de estoc 
mitjançant un servei Web (implementat sobre AXIS) 

� EstocMidlet.jar (amb executable EstocMidlet.jad)  inclou l’aplicació complerta per obtenir l’estoc 
de la botiga via mòbil. 

 
2. Fitxers de configuració (conf) 
 

� Fitxers necessaris per configurar el JBOSS i fer servir la nostra aplicació 
� Modificacions de les variables d’entorn, per poder executar la aplicació (Configuració adaptada 

a maquines Windows). 
 

3. Fitxers del projecte ( Projecte) 
� Fonts, classes generades durant el projecte i elements de configuració per crear els binaris 
 

4. Comandes SQL (SQL) 
 

� Comandes necessàries per tenir una bdd mitjanament coherent per poder treballar  
 

8.2 Programari base de treball 
Dintre d’aquest apartat inclourem el programari base utilitzat per desenvolupar i executar l’aplicació: 
 

� Servidor d’aplicacions jboss-4.2.2.GA descarregable a http://www.jboss.org/download/ . No hem 
fet servir la ultima versió, hem optat per una versió més antiga i més estable. 

 
� Servidor de BDD. En aquest cas hem optat per utilitzar el SGBD MySQL, però l’hem instal·lat a 

partir de XAMP  una aplicació que inclou el servidor Web Apache , MySQL i PHP ), es un element 
bastant simple de fer servir. Es descarregable a www.apachefriends.org/en/xampp.html  .  Al 
nostre cas hem fet servir la versió 1.6.4, encara que actualment està disponible la 1.6.8 

 
� Programari base per desenvolupar i emular  l’aplicació J2ME. En aquest  cas hem optat pel 

WTK2.5.2. que es una de les versions més actuals del sistema,per tal que ens suporti l’execució 
sobre jsdk 1.5. Aplicació descarregable a http://java.sun.com/products/sjwtoolkit/download.ht ml   

 
� JAVA, en aquest cas hem optat per desenvolupar sobre JDK 1.5, donat que hem tingut problemes 

amb l’aplicació mòbil i Jdk 1.6 (encara que amb els altres elements ha funcionat perfectament). 
Descarregable a http://java.sun.com . 
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� Editor de treball. En el nostre cas, hem optat per ECLIPSE (ganymede), que ens permet un conjunt 

de plugins per crear i executar les nostres aplicacions. 
 

o Descarregable a www.eclipse.org/downloads/   
 

o Per treballar amb l’aplicació J2ME, cal descarregar-se el plugin de Eclipse ME 
(http://eclipseme.org/ ) . 

 

8.2.1 Instal·lació i configuració de JBOSS 
 
Una vegada descarregat el servidor d’aplicacions. Cal descomprimir-lo en la seva ubicació de treball. En el 
nostre cas ho hem fet sobre c:\soft_java . 
 
Una vegada està disponible s’han de copiar tots els elements que estan inclosos dintre de la carpeta: 
 

� conf \ jboss-4.2.2.GA 
 
Nota: no s’ha de tocar cap path dels fitxers, ja son correctes. 
 
Una vegada tinguem generada la configuració copiarem els binaris per poder provar l’aplicació. Tots els 
binaris s’ha de copiar a  
 

� C:\soft_java\jboss-4.2.2.GA\server\default\deploy\ 
 

8.2.2 Modificació de variables d’entorn 
 
Per poder fer proves s’han de crear /modificar certes variables d’entorn. Aquestes es troben dintre del 
directori conf de la entrega i dintre dels fitxers SETS. 
 
SET JAVA_HOME=c:\soft_java\jdk1.6.0_10 
SET JBOSS_HOME=c:\soft_java\jboss-4.2.2.GA\ 
SET ANT_HOME=c:\soft_java\apache-ant-1.7.1 
SET CLASSPATH=.;c:\soft_java\jboss-4.2.2.GA\client\log4j.jar;c:\soft_java\jboss-4.2.2.GA\client\jbossall-client.jar;%CLASSPATH%; 
 

8.2.3 Arrencada del servidor 
Per poder provar, nomes cal executar C:\soft_java\jboss-4.2.2.GA\bin\run.bat  , i si tot està ben configurat, 
en principi, ja es podrà fer transaccions. 
 

8.2.4 Instal·lació i configuració de Xampp 
 
Cal executar el instal·lador (xampp-win32-1.6.4-installer.exe) i aquest ens guiarà pas a pas per la creació de 
la BDD i apache. 
 
Una vegada creada la BDD podem executar phpmyadmin que ens permetrà crear fàcilment la bdd o 
importar-la. 
 
 
Exemple d’importació mitjançant phpmyadmin: 
 

1. des de la plana inicial escollim la opció IMPORTAR  
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Il·lustracions 24 phpmyadmin importar 
 

2. Ens demana la selecció del fitxer a importar 
 

 
Il·lustracions 25  phpmyadmin selecció 

 
Il·lustracions 26 Càrrega de SQL 
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3. Llencem la operació i veiem el resultat 

 
Il·lustracions 27 Resultat de la operació 
 
Una altra manera es mitjançant línia de comandes: 
 
Anem al directori de MySQL/bin: 
 

� K:\xampp\mysql\bin\ 
 
Obrim una finestra de comandes i executem: 
 
 K:\xampp\mysql\bin>mysql -u root  
 
Nota: Al nostre cas l’usuari root  no te cap paràmetre, si ho tingues inclouríem –p ( p.e mysql -u pfcdatabse 
–p) i ens demanaria la paraula de pas. 
 
Ara executem al carrega del fitxer amb 
 

� mysql> source c:\entrega\fichero.sql 
 
Així executarem la creació de la BDD i l’usuari d’accés. En aquest cas l’ordre d’execució es : 
 

� pfcdatabase_sin_comanda.sql  --crea la bdd 
� actualizar_producte.sql 
� crea_comanda.sql 
� modifica_comanda.sql 
� user.sql  --crea usuari pfcdatabase 

 
tots aquest fitxers estan dintre de la carpeta llegeix-me 
 
les comandes serien (si estiguessin a c:\sql) 
 

� mysql> source c:\sql.sql 
� mysql> source c:\sql\pfcdatabase_sin_comanda.sql  
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� mysql> source c:\sql \ actualizar_producte.sq 
� mysql> source c:\sql \crea_comanda.sql 
� mysql> source c:\sql\modifica_comanda.sql 
� mysql> source c:\sql\user.sql 

 
Això ens crearà i ens carregarà les taules de la Bdd. 

8.2.5 Instal·lació de WTK i plugin J2ME 
 
Per poder fer proves i emular l’entorn mòbil haurem d’instal·lar el WTK  (Sun Wireless Toolkit) que ens 
permetrà executar la nostra aplicació.  
Primerament haurem d’executar la instal·lació a partir del fitxer que hem descarregat abans 
(sun_java_wireless_toolkit-2_5_2-windows.exe) .  
 
Una vegada hem acabat la instal·lació – en aquest cas no haurem de configurar res s’encarrega ell- 
passarem a instal·lar el plugin d’eclipse. Donat que estem treballant amb la darrera versió (ganymede), no 
podrem treballar amb la versió estàndard del plugin (versió 1-7.9) haurem de treballa amb un versió de test, 
amb els problemes que això comporta. 
 
Per instar-ho més fàcilment anirem –dintre d’eclipse- Help-> software updates 
 

 
Il·lustracions 28 Actualització Eclipse 
 
Inclourem un nou site  
 

 
Il·lustracions 29 Site Eclipse ME 
 
Indicarem http://eclipseme.org/testversions  amb aquesta URL, ell mateix configurarà l’eclipse per l’ús de 
EclipseME  amb la darrera versió (1.8.0) 
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