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  Resum del Treball (màxim 250 paraules): Amb la finalitat, context d’aplicació, 
metodologia, resultats i conclusions del treball

El present treball de final de grau és un anàlisi, disseny i implementació d’una aplicació
web orientada a grups de persones o colles per a poder-se gestionar els seus 
esdeveniments i compartir les noticies, així com portar un control dels seus membres.

Per la implementació s’ha utilitzat l’arquitectura J2EE, que ofereix, sota el llenguatge 
Java, robustesa, seguretat i escalabilitat. S’han utilitzat també els frameworks Spring i 
Vue.js, que han ajudat a simplificar el procés de creació tant del backend con del 
frontend a un inexpert en la matèria.

El resultat és una aplicació web que permet organitzar colles i/o grups de gent, 
centralitzant la gestió dels esdeveniments on hi poden participar, les noticies 
relacionades amb la colla, i, pels administradors, permet dur un control dels usuaris i de
tots els aspectes del grup.

Personalment, aquest treball de final de grau m’ha aportat l’experiència de crear una 
aplicació web des de zero, sobretot en els aspectes de l’organització i els tempos. 
També m’ha permès aprendre sobre les arquitectures multicapa i sobre el llenguatge 
Java.



  Abstract (in English, 250 words or less): 

This final-grade project is the analysis, design and implementation of a web application 
for groups of people or gangs, which allows them to manage their events and share their
news, as well as control their members.

For the implementation, I have used J2EE architecture, which offers, under the Java 
language, robustness, security and scalability. Spring and Vue.js frameworks have also 
been used in the project, which have helped simplify the process of creating both the 
backend and the frontend for an newbie like me.

The result is a web application that allows you to organize gangs and/or groups of 
people, centralizing the management of the events they can participate in, the news 
related to the group, and, for the admins, it allows the control of users and all aspects of 
the group.

Personally, this end-of-grade work has brought me the experience of creating a web 
application from scratch, especially in the aspects of the organization and the times. He 
has also allowed me to learn about multilayer architectures and about Java language.
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 1 INTRODUCCIÓ

 1.1 Objectius del TFG

L'objectiu principal d'aquest TFG ha estat el desenvolupament d'un aplicatiu web per la
gestió i administració de colles o grups de gent en general mitjançant la tecnologia
J2EE.

Com a objectius secundaris, aquest TFG m'ha permès descobrir i aprendre sobre la
distribució multicapa, l'arquitectura MVC, i frameworks com Vue.js i Spring.

 1.2 Enfocament i mètode seguit

El projecte s'ha dividit en tres fases principals: l'anàlisi dels requisits, el disseny i el
desenvolupament. Per altra banda, també ha calgut una fase inicial d’adquisició de
coneixements, la qual ha set la més llarga, i una altra fase final de proves i correcció
d'errors.

L'adquisició de coneixements ha set la part més laboriosa, donat que els meus
coneixements previs sobre la tecnologia J2EE eren inexistents. Aquesta fase s'ha dut a
terme pràcticament al mateix temps que la de desenvolupament, doncs la segona
s'alimentava de la primera, i viceversa.

 1.3 Planificació del projecte

La planificació que inicialment s'havia programat s'ha reajustat de forma considerable,
donat que la part d'aprenentatge ha durat molt més del previst. Per altra banda, la fase
de desenvolupament també ha resultat molt més laboriosa i ha requerit més temps.

El treball s'ha fet durant les nits de dilluns a divendres, atès que el meu horari laboral
no m'ha permès organitzar-ho d'altra manera, i alguns caps de setmana, els quals he
hagut de combinar amb la família.

El diagrama de Gantt resultant és el següent:
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 1.4 Producte obtingut

El producte obtingut ha estat una aplicació web desenvolupada amb tecnologia J2EE
per oferir un servei de gestió i administració de grups de persones o colles. Mitjançant
aquesta aplicació les colles o grups de persones tindran a la seva disposició una eina
per organitzar-se i desenvolupar les seves activitats de forma ràpida, clara i eficient.

 1.5 Contingut de la memòria

A continuació s’exposaran les fases d’anàlisi i el disseny l’aplicació web, on es veuran
els aspectes més funcionals, es definiran els rols i els casos d’ús, i es mostraran
aspectes del disseny de la interfície d’usuari. Posteriorment, s’exposarà la fase de la
implementació, on es detallarà el programari que ha set necessari en aquesta fase.
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 2 ANÀLISI I DISSENY

 2.1 Introducció

Aquesta part es centra principalment en l’anàlisi i el disseny de la web a implementar.
Concretament, s’hi descriurà l’anàlisi funcional amb els actors del sistema, els
diagrames dels casos d’ús possibles i l’especificació de cada un d’aquests casos d’ús.
També hi haurà un diagrama de classes, de seqüències i d’estats de la pàgina web que
permetran ajudar en el futur desenvolupament. Finalment tindrem l’apartat del disseny,
detallant el patró de disseny a utilitzar, les eines necessàries i un esbòs de del disseny
de cada apartat de la web descrit en l’anterior PAC.

 2.2 Anàlisi funcional

En aquesta part s’aprofundirà en els aspectes funcionals de la pàgina web. Es
detallaran els rols, definits en el Plà de Treball, i els casos d’ús associats al projecte.
D’aquesta manera es pretendrà tenir una visió molt més acurada de les
característiques funcionals que haurà de tenir la futura pàgina web.

 2.2.1 Actors del sistema (rols)

La pàgina web tindrà cinc tipus d’actors o rols que definiran les possibles formes
d’interactuar amb les dades i la informació disponibles:

Administradors

Seran els superusers, els quals podran crear, modificar o eliminar qualsevol tipus de
dada de qualsevol apartat de la pàgina web. De la mateixa forma, els administradors
podran validar una sol·licitud d’alta, donar de baixa i atorgar o prendre privilegis a
qualsevol altre usuari. Existirà el rol únic d’administrador pare, el qual serà l’únic capaç
d’administrar altres rols del tipus administrador, així com d’atorgar privilegis
d’administrador a la resta de rols.

Moderadors

Seran usuaris amb capacitat de crear, modificar o eliminar qualsevol tipus de dada de
qualsevol apartat de la pàgina web. Els moderadors, però, no podran validar una
sol·licitud d’alta, donar de baixa ni atorgar o prendre privilegis a qualsevol altre usuari.

Membres

Aquests usuaris tindran només accés als apartats públics (oberts a tothom) i privats
(administradors, moderadors i membres) en qualitat d’observadors. No podran crear,
modificar ni esborrar cap dada que nos siguin les relacionades amb ell mateix.

Anònims

Usuari extern no registrat que podrà accedir en qualitat d’observador als apartats
públics de la pàgina web. També podrà sol·licitar l’alta com a membre, la qual haurà de
ser validada per un administrador.
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 2.2.2 Diagrama dels casos d’ús
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 2.2.3 Especificació dels casos d’ús

Sol·licitud d’alta membre

Cas d’ús: Sol·licitud d’alta d’un usuari al sistema
Actors: Usuari del tipus anònim
Descripció: L’usuari accedeix al sistema per tal de sol·licitar l’alta com a membre. Haurà de
proporcionar diverses dades personals.
Condició prèvia: Només es podran registrar com a usuaris tipus membre. Els usuaris tipus
administrador i moderador es crearan de forma diferent.
Curs de l’esdeveniment:

Actor Sistema

1- L’usuari accedeix a la pàgina web

2- El sistema mostra la portada de la pàgina
web

3- L’usuari fa clic a sobre de l’opció «Sol·licitar
alta com a penyista»

4- El sistema mostra un formulari on l’usuari
haurà d’indicar algunes dades

5- L’usuari omple les dades sol·licitades i fa
clic al botó «Enviar»

6- El sistema envia un avís als administradors

7- E l s is tema rep la va l idac ió de ls
administradors i envia un enllaç a l’usuari
sol·licitant més dades

8- L’usuari obre l’enllaç  

9- El sistema mostra un formulari on l’usuari
haurà d’indicar algunes dades

10- L’usuari emplena les dades sol·licitades i
fa clic a al botó «Enviar»

11- El sistema valida les dades, les desa a la
base de dades i redirigeix l’usuari a la pantalla
de login

Cas alternatiu:

6a- El sistema detecta que les dades que ha facilitat l’usuari no són correctes i mostra un
missatge d’error.

7b- El sistema rep la denegació de la sol·licitud dels administradors i envia un missatge a
l’usuari.

10c- L’usuari no emplena les dades i fa clic al botó «Cancel·lar»
11c- El sistema redirigeix a l’usuari a la pàgina web principal de la penya.

11d- El sistema detecta que les dades que ha facilitat l’usuari no són correctes i mostra un
missatge d’error.

Pàgina 9



Visualització/modificació membre

Cas d’ús: Visualització i/o modificació d’un usuari tipus membre al sistema
Actors: Usuari de tipus administrador, moderador i membre
Descripció: L’usuari accedeix a la seva pàgina personal per veure o modificar les seves dades
personals.
Condició prèvia: Cal haver fet login a la pàgina web.
Curs de l’esdeveniment:

Actor Sistema

1- L’usuari accedeix a la seva pàgina personal

2- El sistema mostra una pàgina de camps
amb les dades de l’usuari

3- L’usuari pot veure les dades, o bé
modificar-les i guardar els canvis fent clic a
«Guardar»

4- El sistema valida les noves dades, les
guarda a la base de dades i mostra un
missatge de confirmació.

Cas alternatiu:

3a- L’usuari no modifica cap dada i fa clic al botó «Cancel·lar»
4a- El sistema no guarda les dades a la base de dades i redirigeix a l’usuari a la pàgina web
principal de la penya.

4b- El sistema detecta que les dades que ha modificat l’usuari no són correctes i mostra un
missatge d’error.

Baixa membre

Cas d’ús: Baixa com a usuari 
Actors: Usuari de tipus administrador, moderador i membre
Descripció: L’usuari accedeix a la seva pàgina personal per donar-se de baixa de la penya.
Condició prèvia: Cal haver fet login a la pàgina web i haver sol·licitat l’alta com a membre
Curs de l’esdeveniment:

Actor Sistema

1- L’usuari accedeix a la seva pàgina personal

2- El sistema mostra una pàgina de camps
amb les dades de l’usuari. La pàgina inclou un
botó «Donar-se de baixa»

3- L’usuari fa clic al botó «Donar-se de baixa»

4- El sistema mostra un missatge demanant
confirmació a l’usuari.

5- L’usuari confirma la baixa fent clic al botó
«Sí»

6- El sistema elimina l’usuari del sistema,
mostra un missatge de confirmació i redirigeix
a l’usuari a la pàgina principal de la penya.

Cas alternatiu:

3a- L’usuari no es dona de baixa i fa clic al botó «Cancel·lar»
4a- El sistema redirigeix a l’usuari a la pàgina web principal de la penya.

5b- L’usuari no confirma la baixa i fa clic al botó «No»
6b- El sistema torna a mostrar a l’usuari la seva pàgina personal.
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Crear noticia

Cas d’ús: Creació d’una noticia
Actors: Usuaris del tipus administrador i moderador.
Descripció: L’usuari accedeix a la pàgina de gestió de noticies per tal de crear una nova
noticia.
Condició prèvia: Cal haver fet login a la pàgina web i haver accedit a l’apartat de noticies.
Curs de l’esdeveniment:

Actor Sistema

1- L’usuari accedeix a la pàgina de gestió de
noticies

2- El sistema mostra una pàgina amb un llistat
de totes les noticies existents. La pàgina
inclou el botó «Nova noticia»

3- L’usuari prem el botó «Nova noticia»

4- El sistema mostra una pàgina d’edició de
text. La pàgina inclou el botó «Guardar»

5- L’usuari crea un text nou i fa clic a
«Guardar»

6- El sistema mostra una previsualització de la
noticia i demana confirmació a l’usuari.

7- L’usuari confirma la publicació de la noticia
fent clic al botó «SÍ»

8- El sistema publica la nova noticia.

Cas alternatiu:

3a- L’usuari no crea una nova noticia i prem el botó «Tornar»
4a- El sistema mostra la pàgina anterior.

5b- L’usuari no guarda la noticia i prem el botó «Cancel·lar»
6b- El sistema avisa a l’usuari que es perdran els canvis i li demana confirmació.
7b- L’usuari confirma prement el botó «SÍ»
8b- El sistema descarta els canvis i mostra la pàgina de gestió de noticies

5c- L’usuari no guarda la noticia i prem el botó «Cancel·lar»
6c- El sistema avisa a l’usuari que es perdran els canvis i li demana confirmació.
7c- L’usuari no confirma prement el botó «NO»
8c- El sistema mostra novament la pàgina d’edició de text sense desfer cap canvi.

7d- L’usuari no confirma la publicació de la noticia fent clic al botó «NO»
8d- El sistema mostra novament la pàgina d’edició de text sense desfer cap canvi.
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Modificar noticia

Cas d’ús: Modificació d’una noticia
Actors: Usuari de tipus administrador i moderador
Descripció: L’usuari accedeix a la pàgina de gestió de noticies per tal de modificar una noticia.
Condició prèvia: Cal haver fet login a la pàgina web i haver accedit a l’apartat de noticies.
Curs de l’esdeveniment:

Actor Sistema

1- L’usuari accedeix a la pàgina de gestió de
noticies 

2- El sistema mostra una pàgina amb un llistat
de totes les noticies existents. Al cantó de
cada noticia es mostra el botó «Modificar»

3- L’usuari fa clic sobre el botó «Modificar»

4- El sistema mostra la noticia en un editor de
text. La pàgina inclou el botó «Guardar».

5- L’usuari modifica el text de la noticia i prem
el botó «Guardar».

6- El sistema mostra una previsualització de la
noticia i demana confirmació a l’usuari. 

7- L’usuari confirma la publicació de la noticia
fent clic al botó «SÍ»

8- El sistema publica la noticia modificada.

Cas alternatiu:

3a- L’usuari no modifica cap noticia i prem el botó «Tornar»
4a- El sistema mostra la pàgina anterior.

5b- L’usuari no guarda la noticia i prem el botó «Cancel·lar»
6b- El sistema avisa a l’usuari que es perdran els canvis i li demana confirmació.
7b- L’usuari confirma prement el botó «SÍ»
8b- El sistema descarta els canvis i mostra la pàgina de gestió de noticies.

5c- L’usuari no guarda la noticia i prem el botó «Cancel·lar»
6c- El sistema avisa a l’usuari que es perdran els canvis i li demana confirmació.
7c- L’usuari no confirma prement el botó «NO»
8c- El sistema mostra novament la pàgina d’edició de text sense desfer cap canvi.

7d- L’usuari no confirma la publicació de la noticia fent clic al botó «NO»
8d- El sistema mostra novament la pàgina d’edició de text sense desfer cap canvi.
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Eliminar noticia

Cas d’ús: Eliminació d’una noticia
Actors: Usuari de tipus administrador i moderador
Descripció: L’usuari accedeix a la pàgina de gestió de noticies per tal d’eliminar una noticia.
Condició prèvia: Cal haver fet login a la pàgina web i haver accedit a l’apartat de noticies.
Curs de l’esdeveniment:

Actor Sistema

1- L’usuari accedeix a la pàgina de gestió de
noticies 

2- El sistema mostra una pàgina amb un llistat
de totes les noticies existents. Al cantó de
cada noticia es mostra el botó «Modificar»

3- L’usuari fa clic sobre el botó «Modificar»

4- El sistema mostra la noticia en un editor de
text. La pàgina inclou el botó «Eliminar».

5- L’usuari prem el botó «Eliminar».

6- El sistema mostra un avís i demana
confirmació a l’usuari. 

7- L’usuari confirma l’eliminació de la noticia
fent clic al botó «SÍ»

8- El sistema elimina la noticia.

Cas alternatiu:

3a- L’usuari no elimina cap noticia i prem el botó «Tornar»
4a- El sistema mostra la pàgina anterior.

7c- L’usuari no confirma prement el botó «NO»
8c- El sistema mostra novament la pàgina d’edició de text sense desfer cap canvi.
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Crear event

Cas d’ús: Creació d’un nou event.
Actors: Usuaris del tipus administrador i moderador.
Descripció: L’usuari accedeix a la pàgina de gestió d’events per tal de crear-ne un de nou
Condició prèvia: Cal haver fet login a la pàgina web i haver accedit a l’apartat d’events.
Curs de l’esdeveniment:

Actor Sistema

1- L’usuari accedeix a la pàgina de gestió
d’events

2- El sistema mostra una pàgina amb un llistat
de tots els events existents. La pàgina inclou
el botó «Nou event»

3- L’usuari prem el botó «Nou event»

4- El sistema mostra una pàgina d’edició
d’event. La pàgina inclou el botó «Guardar»

5- L’usuari crea un nou event i fa clic a
«Guardar»

6- El sistema mostra una previsualització de
l’event i demana confirmació a l’usuari.

7- L’usuari confirma la creació del nou event
fent clic al botó «SÍ»

8- El sistema crea i publica el nou event.

Cas alternatiu:

3a- L’usuari no crea un nou event i prem el botó «Tornar»
4a- El sistema mostra la pàgina anterior.

5b- L’usuari no guarda l’event i prem el botó «Cancel·lar»
6b- El sistema avisa a l’usuari que es perdran els canvis i li demana confirmació.
7b- L’usuari confirma prement el botó «SÍ»
8b- El sistema descarta els canvis i mostra la pàgina de gestió d’events.

5c- L’usuari no guarda la noticia i prem el botó «Cancel·lar»
6c- El sistema avisa a l’usuari que es perdran els canvis i li demana confirmació.
7c- L’usuari no confirma prement el botó «NO»
8c- El sistema mostra novament la pàgina d’edició d’event sense desfer cap canvi.

7d- L’usuari no confirma el nou event fent clic al botó «NO»
8d- El sistema mostra novament la pàgina d’edició d’event sense desfer cap canvi.
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Modificar event

Cas d’ús: Modificació d’un event
Actors: Usuari de tipus administrador i moderador
Descripció: L’usuari accedeix a la pàgina de gestió d’events per tal de modificar un event.
Condició prèvia: Cal haver fet login a la pàgina web i haver accedit a l’apartat d’events.
Curs de l’esdeveniment:

Actor Sistema

1- L’usuari accedeix a la pàgina de gestió
d’events 

2- El sistema mostra una pàgina amb un llistat
de tots els events. Al cantó de cada event es
mostra el botó «Modificar»

3- L’usuari fa clic sobre el botó «Modificar»

4- El sistema mostra l’event en un editor
d’events. La pàgina inclou el botó «Guardar».

5- L’usuari modifica l’event i prem el botó
«Guardar».

6- El sistema mostra una previsualització de
l’event i demana confirmació a l’usuari. 

7- L’usuari confirma la modificació de l’event
fent clic al botó «SÍ»

8- El sistema publica la noticia modificada.

Cas alternatiu:

3a- L’usuari no modifica cap event i prem el botó «Tornar»
4a- El sistema mostra la pàgina anterior.

5b- L’usuari no guarda l’event i prem el botó «Cancel·lar»
6b- El sistema avisa a l’usuari que es perdran els canvis i li demana confirmació.
7b- L’usuari confirma prement el botó «SÍ»
8b- El sistema descarta els canvis i mostra la pàgina de gestió d’events.

5c- L’usuari no guarda l’event i prem el botó «Cancel·lar»
6c- El sistema avisa a l’usuari que es perdran els canvis i li demana confirmació.
7c- L’usuari no confirma prement el botó «NO»
8c- El sistema mostra novament la pàgina d’edició d’event sense desfer cap canvi.

7d- L’usuari no confirma la modificació de l’event fent clic al botó «NO»
8d- El sistema mostra novament la pàgina d’edició d’event sense desfer cap canvi.
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Eliminar event

Cas d’ús: Eliminació d’un event.
Actors: Usuari de tipus administrador i moderador
Descripció: L’usuari accedeix a la pàgina de gestió d’events per tal d’eliminar un event.
Condició prèvia: Cal haver fet login a la pàgina web i haver accedit a l’apartat d’events.
Curs de l’esdeveniment:

Actor Sistema

1- L’usuari accedeix a la pàgina de gestió
d’events

2- El sistema mostra una pàgina amb un llistat
de totes els events. Al cantó de cada event es
mostra el botó «Modificar»

3- L’usuari fa clic sobre el botó «Modificar»

4- El sistema mostra l’event en l’editor
d’events. La pàgina inclou el botó «Eliminar».

5- L’usuari prem el botó «Eliminar».

6- El sistema mostra un avís i demana
confirmació a l’usuari. 

7- L’usuari confirma l’eliminació de l’event fent
clic al botó «SÍ»

8- El sistema elimina l’event.

Cas alternatiu:

3a- L’usuari no elimina cap event i prem el botó «Tornar»
4a- El sistema mostra la pàgina anterior.

7b- L’usuari no confirma prement el botó «NO»
8b- El sistema mostra novament la pàgina d’edició d’event sense desfer cap canvi.

Pàgina 16



Inscripció a event

Cas d’ús: Inscripció a un event
Actors: Usuaris del tipus membre
Descripció: L’usuari accedeix a l’apartat d’events i se n’hi inscriu en un.
Condició prèvia: Cal haver fet login a la pàgina web i haver sol·licitat l’alta com a membre.
Curs de l’esdeveniment:

Actor Sistema

1- L’usuari accedeix a la pàgina d’events

2- El sistema mostra una pàgina amb un llistat
de tots els events. Al cantó de cada un es
mostra el botó «Mostra»

3- L’usuari prem el botó «Mostra»

4- El sistema mostra una pàgina amb tota la
informació de l’event. La pàgina inclou un botó
«Inscripció»

5- L’usuari prem el botó «Inscripció»

6- El sistema mostra una pàgina formulari
amb varies opcions. La pàgina inclou el botó
«Validar»

7- L’usuari emplena el formulari i fa clic al botó
«Validar»

8- El sistema demana confirmació a l’usuari

9- L’usuari confirma prement el botó «SÍ»

10- El sistema registra l’inscripció a l’event.

Cas alternatiu:

5a- L’usuari prem el botó «Tornar»
6a- El sistema mostra la pàgina del llistat amb tots els events

7b- L’usuari no valida i prem el botó «Cancel·lar»
8b- El sistema mostra novament la pàgina amb el llistat de tots els events

9c- L’usuari no confirma prement el botó «NO»
10c- El sistema no registra l’inscripció i mostra novament la pàgina formulari sense desfer els
canvis.
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Visualització noticia

Cas d’ús: Visualització d’una noticia
Actors: Usuaris del tipus membre i anònim
Descripció: L’usuari accedeix a la pàgina de noticies de la web per veure-hi les noticies
publicades.
Condició prèvia: -
Curs de l’esdeveniment:

Actor Sistema

1- L’usuari accedeix a la pàgina de noticies

2- El sistema mostra una pàgina amb un llistat
dels titulars de les noticies publicades

3- L’usuari fa clic a sobre d’un titular

4- El sistema mostra la noticia complerta. La
pàgina inclou el botó «Tornar»

Cas alternatiu: -

Login

Cas d’ús: Login a la pàgina web
Actors: Usuari del tipus anònim
Descripció: L’usuari accedeix a la pàgina de login per tal d’accedir als continguts com a usuari
membre.
Condició prèvia: Cal haver sol·licitat l’alta com a membre.
Curs de l’esdeveniment:

Actor Sistema

1- L’usuari accedeix a la pàgina de login

2- El sistema mostra una pàgina formulari de
nom i contrasenya

3- L’usuari introdueix el seu nom d’usuari i la
contrasenya i prem el botó «Entrar»

4- El sistema valida les dades i si són
correctes mostra la pàgina personal de
l’usuari

Cas alternatiu:

3a- L’usuari introdueix incorrectament el seu nom d’usuari i/o la contrasenya
4a- El sistema mostra un missatge d’error i mostra novament la pàgina formulari

3b- L’usuari prem el botó «Recordar contrasenya»
4b- El sistema demana el nom d’usuari (e-mail) a l’usuari
5b- L’usuari introdueix el seu nom d’usuari i prem «Recordar»
6b- El sistema valida el nom d’usuari i envia al correu electrònic associat un enllaç per restablir
la contrasenya.
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 2.2.4 Diagrama de classes

El següent diagrama és una representació de les classes de la pàgina d’una colla o
penya.

Un usuari, el qual pot ser administrador, moderador o membre, pertany a una colla o
penya. En aquesta hi han esdeveniments i noticies sobre la mateixa. Els usuaris poden
publicar noticies i registrar-se en diferents esdeveniments.
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El diagrama generat pel IDE utilitzat és el següent:
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 2.3 Disseny

 2.3.1 Java 2 Enterprise Edition (J2EE)

J2EE és una especificació que es basa en els conceptes de capes, contenidors i
components. El contenidors és on els components, que són unitats de programari
independent que es fan anar en combinació amb altres components per tal de construir
una aplicació, és despleguen (per exemple, un servidor d’aplicacions).

Les aplicacions fetes en J2EE es divideixen en quatre capes:

Capa Client

Correspon a la part gràfica del sistema i forma la interfície d’usuari per a que aquest hi
interactuï. Dit d’una altra manera, és la capa que permet l’intercanvi d’informació entre
l’usuari i el sistema. J2EE suporta diversos tipus de clients: HTML, applets Java i
aplicacions Java.

Capa Web

És la capa que genera la resposta al client segons les dades rebudes del l’usuari
mitjançant la capa client. Aquesta capa pot ser tan un navegador web com una
aplicació.

Capa Negoci

És la capa que conté el nucli de la lògica del negoci de l’aplicació. Normalment té
components EJB (Enterprise JavaBeans), els quals contenen les regles de negoci i,
habitualment, són els que accedeixen als components de la capa dades.

Capa Dades

Aquesta capa és la responsable del SI de l’empresa (EIS: Enterprise Information
System), la qual inclou bases de dades, sistemes de processament de dades, sistemes
heretats, etc. En aquesta capa és on les aplicacions J2EE s’integren amb altres
sistemes no J2EE o heretats.
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 2.3.2 Spring framework

Spring és un framework del llenguatge Java que ens permetrà desenvolupar l’aplicació
web de forma més senzilla, eficaç i ràpida. Això és perquè Spring soluciona el problema
que tindríem a l’utilitzar diferents frameworks i en gestionar els objectes que creem de
cada un d’ells. Aquests frameworks solen ser independents i gestionen el seu propi
cicle de vida dels objectes.

Amb Spring aconseguim canviar això, i podem fer que en comptes de que sigui el propi
desenvolupador l’encarregat de generar els objectes de cada un dels frameworks amb
els que estem treballant, sigui Spring qui construeixi tots els objectes que l’aplicació
web utilitzarà mitjançant uns arxius .xml o anotacions. D’aquesta manera també farem
que Spring sigui el responsable d’assegurar-se que els diferents frameworks s’integren
de forma correcta.
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 2.3.3 Patró MVC (Model-Vista-Controlador)

El patró de disseny web MVC es basa en la divisió de la lògica de l’aplicatiu en tres
capes. D’aquesta manera aconseguim fer més fàcil el seu manteniment, ja que si
modifiquem una part del codi, per exemple, la BDD, aquesta modificació no afectarà a
les altres parts: 

Model

Representa les dades, normalment BDD. Insereix informació, l’esborra, modifica, valida
les dades introduïdes... 

Vista

Representa la visualització gràfica de les dades, i és el que l’usuari final veu en
pantalla. Bàsicament se n’encarrega de fer visibles totes les dades. 

Controlador

És l’intermediari entre l’usuari, la vista i el model. El controlador rep les peticions de
l’usuari, recopila les dades del model i les hi passa a la vista per a que les mostri en
pantalla. 
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 2.3.4 Frontend

Pel frontend he fet anar Vue.js, un framework progressiu que permet treballar amb
plantilles (components) que inclouen l’HTML, el CSS i el JavaScript en un únic arxiu.

Es pot incloure Vue només en una part d’una aplicació i no és necessari instal·lar res,
només cal importar la llibreria al codi HTML.

El gran avantatge de Vue.js és que ens permetrà passar d’una aplicació molt senzilla a
una més complexa de forma fàcil: només caldrà utilitzar les llibreries que posen al
nostre abast per gestionar les rutes de la nostra aplicació, per exemple, o per gestionar
l’estat global d’aquesta.

 2.3.5 Interfície d’usuari

Pàgina d’inici o login
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↑ Pàgina per registrar un nou membre

↑ Pàgina pública dels esdeveniments

↑ Pàgina pública de les noticies
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↑ Pàgina pública d’informació sobre la pàgina

↑ Pàgina d’un usuari no administrador

↑ Pàgina d’un usuari administrador. Com es pot veure, apareix un panell de control a la
part esquerra de la pàgina per gestionar els diferents apartats de la web. En el cas
d’aquesta captura, es tracta de l’apartat d’esdeveniments, els quals tenen dos icones a
la part superior dreta de cada esdeveniment per veure els usuaris que s’han apuntat i
per editar-lo.
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↑ Pàgina d’un usuari administrador en l’apartat de noticies. Apareix en la part superior
dreta de cada noticia una icona per accedir a la edició d’aquestes.

↑ Pàgina d’un usuari administrador per la visualització i edició de la informació de la
web.

↑ Pàgina d’un usuari administrador per la gestió dels usuaris registrats, pendents
d’acceptació de registre i per crear nous usuaris de forma manual.
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 3 IMPLEMENTACIÓ

 3.1 Programari necessari

Necessitem els següent programari per tal d’implementar l’aplicació web:

• Java Runtime Enviroment, necessari per l’execució de qualsevol software o
web feta amb el llenguatge de programació Java

• Node.js, un entorn JavaScript del cantó de servidors.

• npm, un gestor de paquets que ens ajuda a treballar amb el Node.js.

• Gradle, un sistema d’automatització dels builds de projecte

• MySQL, un sistema de gestió de bases de dades

• Spring, un framework per JavaEE que facilita la integració de molts altres
frameworks

• Vue.js, un framework pel frontend.

També caldrà l’eina de desenvolupament IntelliJ IDEA, un IDE per JVM.
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