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Introducció

En aquest unitat anomenada “Components d’accés a dades”, treballarem per
primer cop el concepte de component. Els components no són exclusius de la
persistència, ja que es poden aplicar a qualsevol part d’una aplicació. De fet, és
un concepte que apareix a les darreries del segle XX i es comença a implementar
durant aquesta darrera dècada. És, doncs, una tecnologia força innovadora que
intenta copiar els grans avantatges quel’enginyeria industrial i l’arquitectura han
sabut portar a terme amb tant d’èxit.

Tant a la indústria mecànica com a l’arquitectura, els processos de construcció
d’elements complexos es divideixen de forma que sigui possible crear peces
independents que acabin formant part de l’element final, però que permetin una
construcció en paral·lel de múltiples components per tal que sigui més fàcil
automatitzar i rendibilitzar els processos de construcció de les peces, que sigui
possible reutilitzar el mateix tipus de peces en diverses construccions, de manera
que es pugui abaratir el seu cost final i que es puguin encastar fàcilment amb la
resta de peces quan calgui acabar de construir l’element final.

Sota aquestes prerrogatives, la indústria del software ha volgut assentar també les
bases de la construcció d’aplicacions a partir de components de programari més
petits. Malauradament, les aplicacions no són peces físiques, i la construcció de
components porta associada una certa complexitat que cal conèixer per tal de saber
com superar-la.

En l’apartat “Aproximació al concepte de component de programari”, després
de veure el concepte de component i analitzar-ne les característiques, la discus-
sió s’encamina cap als components de persistència. Es tracta de components
específics encarregats de l’emmagatzematge i recuperació de les dades de les
aplicacions.

L’apartat “Exemples d’implementació de components de persistència” implemen-
ta un exemple on es posen en pràctica els conceptes estudiats en tot el mòdul sencer.
Es tracta d’un exemple complex que l’estudiant haurà de seguir i implementar
mentre el llegeix per tal de poder copsar tots els processos que de la implementació
d’un component de certa complexitat se’n poden desprendre. Per raons d’espai
la implementació no es realitza totalment, però seria convenient que l’intenteu
completar tant com el temps us permeti.

En aquest apartat veurem d’una forma pràctica com implementar components de
persistència d’una aplicació. Per raons d’espai de pàgines i temps d’estudi, resulta
impossible crear tots els components de persistència d’una aplicació sencera. Amb
ànim de guanyar temps partirem d’un exemple que ja coneixeu, l’aplicació co-
mercial que heu vist a la unitat “Persistència en BDR-BDOR-BDOO”, a l’apartat
on s’estudiava la persistència usant l’eina de mapatge JPA. En aquell apartat
es desenvolupava un exemple d’una aplicació comercial i de control d’estocs.



Accés a dades 6 Components d'accés a dades

Tanmateix, no desenvoluparem tota la persistència de l’aplicació, sinó que ens
centrarem en els aspectes més significatius que il·lustrin la implementació d’un
component de persistència.

Suposarem que ja s’ha fet l’anàlisi del model de dades i que està documentat i
implementat. De fet, podeu trobar el codi i una descripció del model al’annex
“Biblioteques usades en els exemples” de la unitat “Components d’accés a dades”.

També és important que realitzeu les dues activitats proposades. De nou aquí
es tracta de la implementació d’un model lleugerament més simple que el de la
lectura, però amb una complexitat estructural prou elevada com per haver d’aplicar
les tècniques estudiades.
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Resultats d’aprenentatge

En acabar aquesta unitat, l’alumne:

1. Programa components d’accés a dades identificant les característiques que
ha de posseir un component i utilitzant eines de desenvolupament.

• Valora les avantatges i inconvenients d’utilitzar programació orientada
a components.

• Identifica eines de desenvolupament de components.

• Programa components que gestionen informació emmagatzemada en
fitxers.

• Programa components que gestionen, mitjançant connectors, informa-
ció emmagatzemada en bases de dades.

• Programa components que gestionen informació utilitzant mapatge
objecte relacional.

• Programa components que gestionen informació emmagatzemada en
bases de dades objecte relacionals i orientades a objectes.

• Programa components que gestionen informació emmagatzemada en
una base de dades nativa XML.

• Prova i documenta els components desenvolupats.

• Integra els components desenvolupats en aplicacions.
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1. Aproximació al concepte de component de programari

A mida que ens calgui enfrontar-nos a aplicacions cada cop més complexes,
ens adonarem que el nombre de classes començarà a créixer desmesuradament
i que aconseguir cohesionar-les totes aplicant criteris de reutilització, eficiència i
qualitat és una tasca realment difícil.

Per intentar apaivagar aquesta dificultat, va aparèixer al principi d’aquest segle el
concepte de component de programari. La idea és tractar el programari com si fos
un producte mecànic.

Abans de començar, per exemple, la construcció industrial d’un determinat
prototipus de cotxe, els enginyers busquen sistemes de construcció que redueixin
el temps de fabricació i facilitin el posterior manteniment i reposició de peces.

En la indústria mecànica aquests sistemes es basen a fer construccions parcials,
organitzades de tal manera que totes es puguin realitzar a la vegada i que, un
cop acabat llur assemblatge, doni com a resultat el producte final. Cada una
d’aquestes construccions s’anomena component. Així podem veure que el motor,
les rodes i tots els seus mecanismes interns, els seients, les portes, capós, quadres
de comandaments, etc., poden considerar-se components perquè disposen d’un
sistema de construcció independent i, un cop acabats, poden acoblar-se entre ells
generant el producte finalment acabat.

De forma semblant, si fos possible organitzar tot el conjunt de classes que
componen una aplicació en components independents, de manera que fos possible
la creació concurrent de cada peça i s’aconseguís un assemblatge final fàcil i
eficient, ens trobaríem davant d’una possible solució al problema de la construcció
d’aplicacions complexes.

1.1 Definició de component

Seguint amb l’exemple del cotxe, amb el qual hem introduït el concepte de com-
ponent, aprofitarem per discutir quan una agrupació de peces podem considerar-la
component i quan no.

Establint un paral·lelisme amb l’exemple del cotxe, direm que els components de
programari són aquelles unitats executables i independents que componen una
aplicació, les quals tenen una funcionalitat i una forma d’interactuar perfectament
definides, de manera que el seu assemblatge amb la resta de components es pugui
fer sense haver de modificar el codi intern de cap d’ells i, a més, en qualsevol
moment sigui possible la substitució per un altre component equivalent (amb una
funcionalitat definida de forma idèntica).
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Segurament, la forma més evident de components de programari que podeu
reconèixer a primer cop d’ull són els anomenats plugins o extensions. Qui no
ha instal·lat un diccionari al navegador, o no ha afegit un connector multimèdia
per visualitzar determinats formats de vídeo?

Els plugins són unitats executables i independents que poden formar part d’una
aplicació amb la qual interaccionen. La seva incorporació no requereix cap
modificació del codi de l’aplicació ni de la resta de components. La instal·lació
és molt fàcil de dur a terme i en qualsevol moment podem substituir el plugin per
un altre de més eficient o per una versió superior del mateix.

Els plugins són components molt independents que afegeixen funcionalitat a
l’aplicació, però que no són necessaris per a l’execució de la resta de funcionalitats.
Però no tots els components presenten tanta independència, alguns formen part del
nucli funcional de l’aplicació i, per tant, el seu rendiment afectarà l’execució de
tota l’aplicació. No és possible executar l’aplicació sense ells i si s’eliminen, s’han
de substituir per d’altres equivalents.

Si mirem enrere, ens podem fixar en els Drivers JDBC com un clar exponent. És
tracta de components de baix nivell a partir dels quals construïm altres components
més específics de cada aplicació, però són components al cap i a la fi que
compleixen tots els requisits exposats. Són unitats executables independents que
formen part de les aplicacions, que responen a una funcionalitat perfectament
definida i es poden assemblar i intercanviar fàcilment per altres d’equivalents.

De fet, a la unitat “Persistència en fitxers” tots els exemples implementats són
components,ja que responen també a les característiques esmentades.

1.2 Fases de construcció dels components de programari

La definició que fins ara hem donat de component de programari pot servir per
fer-nos una idea del concepte, però no ens ajuda gaire a saber què hem de fer per
construir en últim terme un component.

Com qualsevol peça de programari, els components s’hauran d’especificar, im-
plementar, empaquetar i desplegar en alguna aplicació i sota alguna plataforma
concretes. Cada un d’aquests aspectes comporta característiques específiques que
val la pena tenir en compte si volem construir un producte de qualitat.

1.2.1 Especificació de components de programari

Per especificació dels components, cal entendre totes aquelles descripcions que
permetin dur a terme la resta de fases posteriors. És a dir, la descripció detallada
de les operacions que el component haurà de suportar, del conjunt d’objectes que
integrin el component, de les operacions d’altres components que sigui necessari
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cridar durant l’execució, de la forma com caldrà empaquetar el component i
quins elements formaran part del paquet o com s’haurà de fer la instal·lació i la
configuració del component per aconseguir un assemblatge correcte, etc.

De totes les descripcions esmentades, les que fan referència a la descripció
detallada de les operacions són d’una importància cabdal, perquè amb elles hem
d’assegurar la independència de cada component, l’assemblatge final i la capacitat
de crear diversos components equivalents i intercanviables.

Malgrat que les especificacions s’acostumen a fer amb llenguatges independents
que suportin tant descripcions textuals com diagramàtiques, com per exemple
UML, cada llenguatge de programació acostuma a permetre, plasmar totalment
o parcial, aquesta informació en el codi per tal que sigui més fàcil la fase
d’implementació.

El llenguatge Java fa servir dos elements per plasmar la descripció detallada de
les operacions suportades pel component. D’una banda, fa servir interfícies per
descriure la sintaxi de les operacions i assegurar la independència i l’equivalència
dels components.

Les interfícies determinen de quines operacions disposarà el component i quina
serà la seva sintaxi. Posteriorment, caldrà implementar les interfícies mitjançant
classes que codificaran tots els mètodes, però l’ús d’interfícies permet poder fer
diverses implementacions diferents sense perdre interoperabilitat amb la resta de
components i aplicació.

L’ús d’interfícies Java no són un requisit dels components. De fet, el que reclama
el component és només una sintaxi clara i única per a cada operació, i això es pot
fer també implementant directament les classes. Les interfícies, però, presenten
un gran avantatge sobre les classes: permeten fer servir diverses versions d’un
mateix component a la vegada, en una mateixa aplicació.

D’altra banda, Java disposa també dels comentaris de documentació per descriure
textualment la funcionalitat dels mètodes d’una classe. Quan els comentaris de
documentació es fan servir en una interfície, la seva descripció es fa extensible a
qualsevol de les seves implementacions.

Malgrat que la documentació del codi és important a l’hora de fer qualsevol desen-
volupament, cobra una importància cabdal quan es tracta de les interfícies d’un
component, ja que una bona documentació facilita i clarifica molt la funcionalitat
que caldrà aconseguir en les diferents implementacions que durant tot el cicle
de vida del component es vagin fent. També defineix com altres components
i aplicacions hauran de fer servir el component implementat. És per això que
inclourem sempre a la documentació de les interfícies els següents aspectes:

• Descriurem detalladament l’entrada de dades de cada operació.

• Descriurem detalladament el tipus de resultat i com s’obté o es calcula a
partir de les dades inicials. No es tracta de fer una codificació a la docu-
mentació, sinó una descripció detallada que no doni peu a interpretacions
errònies.
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• Descriurem les condicions sota les quals es produirà algun error i explica-
rem quin tipus d’excepció s’obtindrà en cada cas.

• Descriurem quins requeriments són necessaris per assegurar el bon funci-
onament del de cada operació i si es coneixen, descriurem també aquelles
condicions adverses que no siguin capaces d’assegurar que la resposta del
component sigui la correcta. És evident que la complexitat de certs compo-
nents impedirà poder fer una implementació que controli absolutament totes
les diferents situacions des de les quals seria possible accedir a alguna de
les operacions del component. Per això cal delimitar quan sigui necessari,
les condicions adequades de funcionament.

Imaginem que un component disposa d’una operació per calcular el nombre de
vendes que un comercial hagi fet durant un cert període de temps. Imaginem que,
si no es donen unes dates correctes, l’operació no fos capaç de donar una resposta
fiable. Caldria indicar a la documentació que el component funcionarà correcta-
ment si les dates són correctes i coherents. Aquesta documentació permetrà als
desenvolupadors que facin servir el component en el desenvolupament d’alguna
aplicació prestar especial atenció a les dates que es passin a la operació.

1.2.2 Implementació de components de programari

La implementació dels components fa referència a la codificació d’una especifi-
cació. Com ja s’ha comentat, una mateixa especificació pot ser implementada
de diverses maneres. Els motius de realitzar implementacions diferents poden
ser molt diversos. Imagineu que la mateixa aplicació, la fan servir empreses que
necessiten treballar de forma distribuïda i altres que amb una aplicació local en
tenen prou. Si la funcionalitat d’ambdues aplicacions fos la mateixa, podríem fer
dues implementacions d’aquells components que fossin sensibles a treballar de
forma distribuïda, de manera que seria possible disposar d’una aplicació local o
distribuïda segons la combinació de components que féssim.

En altres ocasions, pot no existir una forma ideal d’implementar un component, i
en funció de les condicions on calgui fer la instal·lació hauríem de decantar-nos
per una o altraalternativa. Sovint hi ha processos que es poden accelerar a costa
de malbaratar espai de memòria i/o disc dur, però no totes les empreses estan
disposades a ampliar els seus recursos de hardware i, per tant, en funció de la
quantitat de recursos disponibles podríem compondre una aplicació més austera
o més malgastadora.

De vegades, les implementacions només pretenen adaptar els components a una
plataforma determinada i així podem disposar de components específics per a
Windows, Linux, sistemes web, etc.

En Java, la implementació s’haurà de fer amb una o més classes que implementin
totes les interfícies definides en el component. Malgrat que és possible implemen-
tar totes les interfícies en una sola classe, cal anar molt en compte de no crear
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megaclasses que absorbeixin tota la funcionalitat del component. És important
repartir-la entre diverses classes per tal de rebaixar la complexitat.

1.2.3 Empaquetatge dels components

Una de les característiques bàsiques de qualsevol component fa referència a la
unitat. Per poder ser distribuïts, combinats i integrats en diferents aplicacions, és
necessari organitzar tots els recursos que formen el component en una unitat que
es pugui seriar fàcilment per tal de ser copiada allà on faci falta.

Generalment, distingirem dos tipus de recursos:

1. Els recursos que conformaran el component funcional (executables, imatges,
dissenys d’interfícies gràfiques, etc.).

2. Els recursos d’instal·lació i configuració necessaris per adaptar el compo-
nent a una aplicació concreta (configuració de les connexions específiques
al’SGBD, configuració dels informes impresos, dels sistemes de registres o
d’altres configuracions que el component requereixi).

Els primers acostumen a empaquetar-se junts en un únic fitxer o en un nombre
reduït, per tal de facilitar la seva distribució. El codi executable s’acostuma a
organitzar en fitxers de biblioteques dinàmiques. Sovint és possible incorporar
altres recursos, com per exemple imatges o icones dins la mateixa biblioteca per
tal de reduir el nombre de fitxers implicats. Els recursos de configuració, en canvi,
solen mantenir-se en fitxers independents per tal de facilitar la seva modificació.

Quan els components s’implementen amb altres llenguatges interpretats o pseu-
docompilats com Java, també caldrà empaquetar d’alguna manera el component,
però depèn de les utilitats que cada llenguatge disposa.

Empaquetatge del codi Java

Com ja sabeu, el llenguatge Java no crea un únic fitxer binari executable, sinó
que compila per separat cada classe. Les classes compilades es vinculen durant el
procés d’execució a la pròpia màquina virtual. Per aquesta raó, Java no necessita
crear un únic fitxer executable.

Tot i això, per tal de mantenir el codi dels components agrupats, Java acostuma
a empaquetar totes les classes compilades en un únic fitxer de tipus JAR. Es
tracta d’un fitxer de format .zip constituït almenys per les classes compilades i per
un fitxer descriptiu anomenat manifest.mf i ubicat a la carpeta interna del fitxer
JARanomenada meta-inf.

El fitxer manifest.mf és útil perquè conté informació sobre el component, fins i
tot és possible indicar on es troben els altres components i biblioteques requerides
per aquest (classpath necessari durant l’execució).
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Els fitxers JAR poden contenir també fitxers de recursos que no siguin específica-
ment de codi, per exemple d’imatges, o altres formats que siguin necessaris durant
l’execució de les classes dels components.

La majoria d’entorns de desenvolupament, com NetBeans, usen una utilitat
anomenada Ant per automatitzar gran part de les tasques requerides a l’hora de
construir una aplicació, biblioteca o component. L’eina Ant es configura per mitjà
d’un fitxer XML, el qual permet definir una sèrie de tasques que es poden executar
de forma independent i que NetBeans invoca durant la compilació, l’empaquetatge
o l’execució. Cada tasca es defineix com una seqüència d’accions simples que
en invocar la tasca s’executen una darrera l’altra. En tractar-se d’un fitxer XML,
resulta molt senzill fer modificacions per tal d’adaptar les accions a les necessitats
especifiques que un determinat projecte tingui. Generalment, les tasques definides
per defecte són suficients, però de vegades, si el component disposa d’elements
externs al JAR(fitxers de configuració, documentació, etc.), caldrà afegir alguna
acció per copiar aquests fitxers al directori destí on es generarà tot el component.

1.2.4 Desplegament dels components de programari

Per desplegament dels components de programari cal entendre la instal·lació o
còpia dels recursos que conformen el component en el lloc adequat per a integrar-
lo a l’aplicació de la qual ha de formar part, deixant-lo operatiu.

Sovint, el component a desplegar conté múltiples recursos que caldrà copiar en
diferents ubicacions del sistema on es faci el desplegament. Probablement reque-
reixi configuració específica, que serà necessari detallar. En cas que el component
a desplegar requereixi de la instal·lació d’altres components, s’haurà de comprovar
que aquests ja estiguin instal·lats al sistema i activar el seu desplegament en cas
que no ho estiguin. A més, és possible que calgui fer petites modificacions de la
configuració de l’aplicació que incorpori el component per tal de fer operatiu el
nou component.

Fer tots aquests canvis manualment pot suposar un cost molt important quan
el desplegament s’hagi de repetir en diverses estacions de treball o sistemes
informàtics. Per minimitzar aquest cost, la indústria ha creat diverses solucions
per automatitzar aquests canvis. Generalment, es tracta de crear paquets que
continguin els canvis a realitzar i aprofitar alguna eina de desempaquetatge per
automatitzar-los.

Normalment, els propis sistemes operatius disposen d’un format propi d’empa-
quetatge per expressar les accions a realitzar durant un desplegament de software.
Per exemple, el sistema operatiu Windows treballa amb el format MSI (microsoft
installer), mentre que Linux sol treballar amb paquets RPM (redhat package
manager) si la plataforma deriva d’una distribució RedHat o bé amb paquets deb
si deriva d’una distribució Debian.
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Cada sistema operatiu disposarà també de l’eina que executi les accions indicades
en un paquet d’instal·lació concret, de manera que el desplegament consisteixi
només a executar un paquet específic per cada component.

El format dels paquets sol ser textual i s’hi poden identificar comandes i seccions
descrivint els requeriments i les accions del desplegament que l’eina d’instal·lació
interpretarà i executarà.

Existeixen també eines que ajuden a crear els paquets de desplegament. Per
exemple, Linux disposa d’una eina anomenada Debreate que ajuda a partir
d’una interfície gràfica a crear paquets Debian. Windows té també multitud
d’equivalents gràfics per generar paquets MSI. Entre d’altres, trobem Advanced
Installer o Emco Msi Package Builder.

En general, totes aquestes eines permeten seleccionar un conjunt de fitxers que
seran copiats durant el desplegament a una ruta especificada (ja sigui expressada
de forma absoluta o relativa), la relació de requeriments a comprovar abans del
desplegament (generalment indicant també la versió mínima requerida), els fitxers
de comandes a executar durant el desplegament, etc.

El principal problema de crear els paquets de desplegament amb aquests formats
és que depenen de la plataforma on caldrà desplegar-los. És a dir, en cas
d’haver de desplegar-los en més d’una plataforma, serà necessari crear un paquet
d’instal·lació per cada una d’elles.

El problema, però, es complica si es desconeix la plataforma on caldrà instal·lar
el component. De fet, quan les actualitzacions es fan des d’una adreça pública no
sempre es coneix la plataforma on es desplegarà el component, i malgrat que es
pugui disposar d’una adreça diferent per a cada plataforma, no deixa de ser una
complexitat afegida. És per això que també existeixen formes d’empaquetar els
components amb independència de la plataforma.

És possible usar un empaquetatge estàndard (per exemple, el format ZIP o el
format TAR) per aconseguir aquesta independència. Tot i això, aquest tipus d’em-
paquetatge només serveix per traslladar els recursos del component al dispositiu
on s’hagi de fer el desplegament i realitzar la còpia pertinent. No és possible
realitzar un control de les dependències ni una execució de cap fitxer de comandes
batch. Per tant, si optem per aquesta opció és possible que sigui necessària la
intervenció d’un administrador per completar el desplegament.

Aquest tipus de fitxers es poden crear automàticament durant el desenvolupament
dels components fent servir eines de gestió automàtica de tasques durant el
desenvolupament del programari. Ens referim a les eines associades a qualsevol
llenguatge que permeten la compilació, la creació d’executables, la generació de
paquets i la còpia de fitxers a rutes locals o remotes. Si usem el llenguatge C o
C++ disposarem de l’eina Make. En canvi, si fem servir Java, l’eina de gestió
automatitzada de tasques s’anomena Ant.

Existeixen altres utilitats per gestionar el desplegament dels components i les
aplicacions amb independència de la plataforma usada. Es tracta d’eines força
complexes que permeten gestionar el desplegament de tot un projecte de progra-
mari.
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La utilitat Maven n’és un exemple. Es tracta d’un gestor de projectes Java que
treballa amb un reposador de components i biblioteques tant pròpies del projecte
com externes. La utilitat permet controlar els diferents components que formin
part d’un projecte, així com les dependències que aquests tinguin, tenint en compte
fins i tot les diferents versions que d’un component o d’una biblioteca hi pogués
haver.

Maven també permet sincronitzar diferents instal·lacions amb el reposador prin-
cipal del projecte. Cada cop que el reposador principal sigui actualitzat, Maven
serà capaç de sincronitzar cada instal·lació incorporant només els canvis que siguin
necessaris.

1.3 Principals problemes a resoldre durant la construcció d’un
component

Un cop descrita cada fase de la construcció de components, analitzarem els
principals problemes que solen sorgir durant la construcció i apuntarem aquelles
solucions que habitualment es fan servir per evitar-los.

1.3.1 Ús d’interfícies i classes

Ja s’ha comentat que en Java és possible declarar interfícies per definir la sintaxi
de les operacions del component sense necessitat d’haver-les de codificar. Això
presenta el gran avantatge de poder realitzar diverses implementacions de les
mateixes operacions, de forma que disposem de diverses alternatives d’un mateix
component amb capacitat de treballar plegades en una mateixa aplicació si fes
falta.

L’ús d’interfícies, però, incrementa una mica el grau de complexitat de la
implementació, ja que fa créixer el nombre d’elements a posar en joc; com a
mínim, la interfície i una classe que la implementi. Què passaria, però, si un
component estigués format per un nombre considerable d’interfícies i sabéssim
que mai arribarien a conviure en una mateixa aplicació diverses alternatives del
mateix component? Òbviament, incrementaríem la complexitat del component
sense necessitat.

L’eliminació d’interfícies pot ser una opció vàlida només per a aplicacions petites
o per a components d’ús específic i molt ben localitzat. Fixeu-vos que les
aplicacions mitjanes o grans rarament es modifiquen senceres. Si l’ús d’un mateix
component s’estén en diversos mòduls o parts d’una aplicació, la substitució
del component en només una de les parts, implicarà la coexistència de diverses
alternatives i per tant es farà inevitable l’ús d’interfícies.



Accés a dades 17 Components d'accés a dades

L’ús d’interfícies Java assegura també la creació de components estàndards ben
definits. Quan el component que desitgem implementar estigui cridat a convertir-
se en estàndard de múltiples aplicacions, serà també important usar interfícies per
assegurar la interoperabilitat i obligar les implementacions a complir l’estàndard.

Sovint, però, la majoria de solucions opten per un punt intermedi. És a dir,
es fan servir interfícies però només les justes per assegurar la interoperabilitat.
Normalment els components acaben tenint poques interfícies i moltes més classes,
la majoria internes (és a dir, que mai es fan servir fora del component).

Fixem-nos, per exemple, en un component: JDBC. Si consultem el nombre de
classes que conté qualsevol de les versions d’un driver d’alguna de les bases
de dades relacionals actuals, comprovarem que és enorme; en canvi, les interfí-
cies obligades per JDBC són moltes menys (Driver, Connection, Statement,
PreparedStatement, ResulSet, i alguna més de menor importància).

Com a conclusió, podem establir que aquells objectes que traspassin la frontera
del component i hagin de ser utilitzats per altres s’obtindran normalment sota
l’aparença d’interfície per assegurar la interoperabilitat. En canvi, els objectes
interns no necessitaran cap interfície, sinó que referenciaran directament la classe
implementadora.

Com veurem més endavant, en casos d’objectes molt consolidats amb una funcio-
nalitat bàsica de contenidor d’informació, podran implementar-se sense interfície
per reduir la complexitat de la codificació malgrat que traspassin la frontera dels
components.

1.3.2 Accés a les interfícies del component

Prenent com a bona la suposició que els components encapsularan les seves
operacions en interfícies, se’ns presenta un problema que caldrà resoldre d’alguna
manera. Si desconeixem les classes que finalment acabaran implementant les
interfícies del component, com podrem instanciar-les?

A continuació exposarem diverses solucions. Malauradament, no n’hi ha una
millor que l’altra, sinó que depenent de les circumstàncies i el context haurem
d’escollir la que considerem millor.

Ús del mètode forName de la classe Class

Quan s’ha estudiat l’estàndard JDBC ja s’ha vist la utilització d’aquesta utilitat
que aquí recordarem i ampliarem. El llenguatge Java, per poder fer crides als
mètodes d’un objecte, necessitarà carregar en memòria la classe on es troben
implementats.Habitualment la localització de les classes cridades es realitza
mitjançant les sentències import. Recordeu que les sentències import indiquen
la ruta on es troben les diferents classes (mitjançant el paquet) que seran cridades
en alguna part del codi. Si desconeixem el nom i el paquet de la classe durant la
fase d’implementació no serà possible fer servir la sentència import.

Vegeu l’annex
“Parametrització
d’aplicacions. Tècniques
de configuració” per
recordar algunes formes
de configuració del
programari.
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Tot i així, Java habilita també una forma que permet carregar classes en memòria
de forma dinàmica. És a dir, sense necessitat d’haver de conèixer el nom de la
classe durant la codificació. El nom de la classe es resoldrà durant l’execució, i
per tant pot afegir-se habitualment com un element de configuració en un fitxer,
en una variable de sistema, etc.

La classe Class disposa d’un mètode estàtic anomenat forName, que a partir
d’una cadena de caràcters amb el nom complet d’una classe és capaç de cercar-la i
carregar-la en memòria. Imaginem que el sistema tingui una variable anomenada
nomClasse de tipus String amb el nom de la classe a carregar. La crida correcta
seria:

1 Class.forName(nomClasse);

La càrrega en memòria és important, però no resol encara la instanciació d’ob-
jectes de la classe. Per fer-ho, necessitarem invocar newInstance. Es tracta
d’un mètode que crea un objecte fent servir el constructor per defecte (sense
paràmetres) de la classe carregada en memòria. És important, doncs, que la classe
concreta disposi d’un mètode constructor per defecte, en cas contrari la invocació
de newInstance provocarà error.

L’objecte creat serà de la classe que l’instància, però com que mentre codifiquem
desconeixem el seu nom, la variable que el referenciï haurà de ser del mateix tipus
que la interfície, que sí coneixem.

Imaginem que disposem d’un component que contingui una interfície anomenada
Gestor i que es trobi implementada per una classe o més classes. Imaginem
també que el nom d’una d’aquestes classes s’especifica en un fitxer de propietats
anomenat Gestor.properties, sota el nom de la propietat configFile. Per poder
obtenir un objecte de tipus Gestor haurem d’escriure el següent:

1 ...
2 //Llegeix i carrega les propietats
3 Properties properties = new Properties();
4 properties.load(new FileReader("Gestor.properties"));
5 // assigna el nom de la classe a la variable nomClasse
6 String nomClasse = properties.getProperty("configFile");
7

8 //Instancia un objecte i l’assigna a la variable gestor
9 Gestor gestor=(Gestor)class.forName(nomClasse).newInstance();

Òbviament, fent servir aquest sistema podríem intentar d’instanciar objectes de
classes que no existissin en el sistema, o no implementessin la interfície, o... És
per això que necessitarem embolcallar les crides entre sentències try-catch.

1 try {
2 //Llegeix i carrega les propietats
3 Properties properties = new Properties();
4 properties.load(new FileReader("Gestor.properties"));
5

6 // assigna el nom de la classe a la variable nomClasse
7 String nomClasse=properties.getProperty("configFile");
8

9 //Instancia un objecte i l’assigna a la variable gestor
10 Gestor gestor = (Gestor)
11 Class.forName(nomClasse).newInstance();
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12 }catch (ClassNotFoundException ex) {
13 //La classe demanada no existeix al sistema
14 ...
15 }catch (ClassCastException ex) {
16 //La classe demanada no implementa la interfície Gestor
17 ...
18 }catch (InstantiationException ex) {
19 //La classe demanada no disposa de constructor per defecte
20 ...
21 }catch (IllegalAccessException ex) {
22 //La classe demanada no disposa de constructor per defecte
23 ...
24 }catch (IOException ex) {
25 //No es troba el fitxer de propietats per obtenir
26 //el nom de la classe
27 ...
28 }

Com es pot veure, és una solució molt flexible però també molt genèrica i per tant
exposada a errades de configuració. Per això no sempre s’opta per aquesta solució.

És possible concretar més la instanciació dinàmica d’objectes embolcallant les
diferents instanciacions en una classe específica que tingui com a objectiu la
creació d’objectes. Recordeu que aquesta mena de classes s’anomenen Factory.
D’aquesta manera, cada cop que calgui crear un objecte nou n’hi haurà prou
d’invocar el mètode instanciador específic.

Depenent de les necessitats, codificarem la classe Factory de diferent mane-
ra. Si no ens cal mantenir diverses versions del component a l’aplicació i
coneixem quina classe instanciarà la interfície, podrem implementar una classe
Factory constituïda de mètodes que creïn instàncies directament. Imaginem
que la classe ComponentXFactory sigui la classe encarregada d’instanciar els
objectes de la interfície anomenada ComponentXInterficieN a través de la clas-
se ComponentXInterficieNImpl. El mètode newComponentXInterficieN
mostra una forma fàcil de codificar-la:

1 public class ComponentXFactory{
2 public ComponentXInterficieN newComponentXInterficieN(){
3 return new ComponentXInterficieNImpl();
4 }
5 ...
6 }

Sovint els mètodes d’aquestes Factory acostumen a ser static, perquè les instàn-
cies no disposen d’un estat, sinó que el resultat obtingut depèn únicament de la
codificació del mètode.

En cas que la classe implementadora de la interfície no sigui coneguda, o en cas
que sigui necessari mantenir diverses versions d’un mateix component, optarem
per una Factory configurable. La classe disposarà d’un atribut per a cada tipus
d’objecte a instanciar, corresponent a cada una de les interfícies del component,
que identificarà la classe implementadora.

D’aquesta manera es podran mantenir a l’aplicació tantes instàncies d’una clas-
se Factory com sigui necessari. La tècnica d’instanciació usarà els mèto-
des forName i newInstance que ja s’han vist. En aquests casos, l’objectiu
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principal d’una classe Factory és facilitar la instanciació invocant un mètode
senzill i lliure d’errors o amb un tractament d’errors més especific. Imagi-
nem de nou que necessitem construir una classe Factory anomenada també
ComponentXFactory, encarregada d’instanciar els objectes de la interfície ano-
menada ComponentXInterficieN.Aquest cop, però, desconeixem la classe que
permetrà la instanciació.

1 public class ComponentXFactory{
2 private Class classeComponentXInterficieN;
3 ...
4

5 //iniciar
6 public void iniciar(String nomClasseComponentXInterficieN,
7 ... ){
8 try {
9 //Instancia una classe per poder instanciar objectes

10 classeComponentXInterficieN =
11 Class.forName(nomClasseComponentXInterficieN);
12 }catch (ClassNotFoundException ex) {
13 //La classe demanada no existeix al sistema
14 ...
15 }
16 }

Dins la mateixa classe, el mètode newComponentXInterficieN s’encarregarà
d’instanciar els objectes a partir de la classe configurada.

1 public ComponentXInterficieN newComponentXInterficieN(){
2 ComponentXInterficieN ret = null;
3 try{
4 ret = classeComponentXInterficieN.newInstance();
5 }catch (ClassCastException ex) {
6 //La classe demanada no implementa la interfície
7 ...
8 }catch (InstantiationException ex) {
9 //La classe demanada no té constructor per defecte

10 ...
11 }catch (IllegalAccessException ex) {
12 //La classe demanada no té constructor per defecte
13 ...
14 }
15

16 return ret;
17 }
18 ...
19 }

A l’aplicació es podran configurar diferents instàncies d’un mateix component
creant per a cada una un objecte Factory i configurant-los específicament, fent
servir el mètode iniciar. El nom de les classes es podria obtenir fàcilment a
partir d’un fitxer de propietats. Exemple:

1 ...
2 ComponentXFactory factoryDelCompXVer1 =
3 new ComponentXFactory();
4 ComponentXFactory factoryDelCompXVer2 =
5 new ComponentXFactory();
6 ...
7

8

9 public void cofiguracio(){
10

11 try {
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12 //Llegeix i carrega les propietats
13 Properties properties = new Properties();
14 properties.load(new FileReader("ComponentX.properties"));
15

16 //Assigna els noms de les classes en variables
17 String nomVersioModul1=properties.getProperty("versMod1");
18 String nomVersioModul2=properties.getProperty("versMod2");
19 ...
20

21 //Iniciar les instàncies de factory
22 factoryDelCompXMod1.iniciar(nomVersioModul1, ...);
23 factoryDelCompXMod2.iniciar(nomVersioModul2, ...);
24

25 //Configurar els diferents mòduls que usin el components.
26 //Cada mòdul rebrà la versió del component que requereixi.
27 modul1.setComponentXINterficieN(factoryDelCompXMod1.
28 newComponentXInterficieN());
29

30 modul2.setComponentXINterficieN(factoryDelCompXMod2.
31 newComponentXInterficieN());
32 }catch (IOException ex) {
33 //No es troba el fitxer de propietats per obtenir
34 //el nom de la classe
35 ...
36 }
37 }

Després, des de qualsevol mètode d’algun dels mòduls es podrà fer una crida
a cada operació de la interfície. Treballaran amb les mateixes operacions, però
instanciaran classes diferents.

De vegades, aquesta tècnica fins i tot s’aplica en l’obtenció de les instàncies de les
classes Factory. Sobretot si es tracta d’algun component d’una alta reusabilitat,
o amb vocació d’estàndard. En comptes de definir una classe Factory es definirà
una interfície que tindrà aquest paper i podrà ser implementada per diferents
classes. Quelcom semblant a una fàbrica de fàbriques.

1.3.3 Granularitat dels components

Reprenguem de nou el paral·lelisme amb els productes mecànics. Diem que el
motor del cotxe és un component perquè es pot construir de forma independent, és
fàcil d’ancorar en el xassís i connectar a la resta de components com ara el motor
d’arrancada, els mecanismes de transmissió... i, a més, quan sigui necessari es
podrà substituir per un altre motor equivalent.

Agafem, però, el sistema elèctric (cables, llums, bateria, etc.). Podem parlar en
aquest cas de component? La resposta és no, perquè és impossible assemblar tot
el sistema elèctric de cop, ni substituir-lo completament. Una altra cosa seria si
parléssim de la bateria, d’un far, del quadre de fusibles etc.; això sí que serien
components. El mateix raonament podem aplicar a la carrosseria: no és un
component, però en canvi sí que ho és una porta (amb tot el seu mecanisme intern),
o el capó, o la xapa lateral davantera esquerra.
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Granularitat

El terme granularitat prové de
l’argot fotogràfic. En fotografia
es parla de gra fi quan els punts

que componen una fotografia són
de dimensions molt petites i es
necessita un nombre molt gran

de punts per compondre la
fotografia. Per contra, es parla de

gra gros quan la dimensió dels
punts és gran i, per tant, el

nombre de punts que
compondran la mateixa

fotografia serà molt més reduït.
El gra fi s’associa amb

granularitat baixa i el gra
gros,amb granularitat alta.

Per la banda contrària, tampoc podem considerar un component la pintura amb la
qual pintarem el capó o el cargol amb el qual ancorarem el motor al xassís. La seva
funció, tot i que important, no és prou rellevant en el conjunt del producte com per
considerar-lo component. Són elements massa simples i genèrics. Si haguéssim
de construir un cotxe partint d’elements tan simples, l’esforç que hauríem de
realitzar i la probabilitat d’equivocar-nos durant el muntatge serien molt elevades.

Direm que els elements simples tenen un grau de granularitat baixa perquè
la seva funcionalitat és reduïda i es necessiten molts elements per aconseguir
completar tota la funcionalitat. A mida que la complexitat dels elements creixi,
direm que augmenta el grau de granularitat. En aquest sentit, podem considerar
que els productes acabats tenen la màxima granularitat. Els components solen
tenir una granularitat intermèdia, malgrat que hi pot haver també components
grans.

Les aplicacions informàtiques segueixen la mateixa lògica. Si es tracta d’apli-
cacions orientades a objecte, els objectes del model i les utilitats més bàsiques i
genèriques del llenguatge representarien els elements de granularitat baixa, mentre
que el grau de granularitat dels components seria més elevat i fins i tot gran, com
en el cas dels plugins.

És important trobar un cert equilibri entre la mida de l’aplicació i la dels compo-
nents. Si el nombre de components d’una aplicació és mol reduït, la complexitat de
cada una d’elles serà probablement alta i, per tant, resultaran costosos de fabricar.
Per contra, si el nombre creix, la complexitat de cada component baixarà però
s’incrementarà la dificultat del procés d’assemblatge.

És evident que les mateixes tècniques de descomposició que apliquem a les
aplicacions o als productes mecànics podrien aplicar-se als components quan
aquests tinguin un grau de granularitat elevat. És a dir, els components més
complexos poden estar compostos, a la vegada, per altres components més petits.

1.3.4 Descomposició dels components en classes

És important adonar-se que malgrat la granularitat dels components pugui ser alta,
la seva funcionalitat haurà de romandre descomposta en diverses classes, evitant
la creació de megaclasses que dificultarien la implementació i el manteniment del
component.

Per assegurar una descomposició adient, la funcionalitat dels components grans
pot dividir-se en diverses interfícies, les quals agrupen les operacions de forma
coherent seguint uns rols perfectament identificats. Així, per exemple, els con-
nectors JDBC estan dividits en vàries interfícies de rols perfectament identificats.
La Connection agrupa les operacions que permeten gestionar la connexió i des-
connexió a un SGBD, l’Statement que gestiona l’escriptura de sentències SQL,
i la seva execució o la ResultSet, que permet recuperar les dades obtingudes de
l’execució d’una consulta.
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Depenent del disseny del component, les diferents interfícies es poden anar
instanciant de forma encadenada, com passa als connectors JDBC (el Driver
instancia objectes Connection, que generen objectes Statement o derivats i a
partir dels quals s’obtindran instàncies de ResultSet) o bé, com ja s’ha vist,
disposar d’una interfície o classe Factory que permeti la instanciació de qualsevol
de les interfícies que componguin el component.

Malgrat tot, a vegades, el disseny del component pot aconsellar de reunir tota la
funcionalitat en un única interfície. Això, però, no hauria d’evitar la descompo-
sició del component en diverses classes. És clar que la interfície haurà d’estar
implementada per una classe, però si la granularitat del component és elevada
i correm el risc de codificar una megaclasse, caldrà delegar la funcionalitat en
classes internes. Així, la classe implementadora de la interfície serviria només de
punt d’entrada al component, la qual mantindria actives totes les instàncies de les
classes que suportin realment la funcionalitat del component, i a cada invocació
d’alguna operació delegaria a la instància corresponent per dur a terme el càlcul
demanat.

La interfície que agrupa tota la funcionalitat del component sol anomenar-se
Façana, i la classe que la implementa també, perquè actuarien com la cara
visible del component amagant les classes internes que realment encapsularien
la funcionalitat del component. El principal objectiu d’aquesta tècnica és facilitar
l’ús del component amagant la complexitat estructural i oferint només una visió
funcional. Als programadors que usin aquest tipus de component no els cal
conèixer l’estructura de classes que componguin el component, ni el paper de
cada una d’elles. Només cal que coneguin quines operacions se li poden demanar
al component i quina és la seva sintaxi.

1.3.5 Components i reutilització

Malgrat que un dels objectius principals dels components és la reutilització,
crear components reutilitzables no és una tasca fàcil. La reutilització implica
un alt nivell d’abstracció, la conseqüència de la qual acostuma a ser la creació
de components molt genèrics o de components més complexos del que podrien
requerir les aplicacions en què es vulguin utilitzar.

Els components reutilitzables genèrics solen acollir un conjunt d’operacions que
poden usar-se en diversitat de situacions. Per exemple, diem que són components
reutilitzables genèrics determinats tipus de dades (i les operacions associades) que
permeten manipular la informació d’una determinada manera. Ens referim, per
exemple, al tipus de dades (i operacions) que la majoria de llenguatges moderns
disposen per tractar col·leccions d’informació (arrays, strings, piles, cues, llistes
ordenades, arbres, taules de dispersió, etc.).

Quan parlem de components reutilitzables la complexitat dels quals s’ha hagut
d’incrementar, volem fer referència a aquells components als quals s’hi ha hagut
d’afegir tipus de dades, classes o operacions extres per assegurar la intolerabilitat
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i permetre la seva utilització en múltiples situacions. Entre aquest tipus de
components reutilitzables trobarem els components d’accés a dades com ara JDBC
o les interfícies d’usuari com ara Awt o Swing del llenguatge Java. Fixeu-vos que
aquests components generen elements un amica artificials, per exemple els tipus
Layout o els tipus DataModel, que faciliten l’adaptació del component gràfic a
qualsevol dispositiu o per a qualsevol tipus de dada.

Com es pot deduir, els llenguatges de programació incorporen una gran quantitat
de components reutilitzables, els quals solen utilitzar-se de base per construir
components de programari més específics.

Cal adornar-se que a mida que incrementem el grau d’especialització del compo-
nent, aquests són més difícilment reutilitzables. Tot i això, cal destacar l’enorme
esforç que la indústria està fent per generar components específics reutilitzables.
Són els anomenats components verticals o de domini. Entre d’altres, podem situar,
per exemple, els components especialitzats en geolocalització o en interpretació
d’imatges. Es tracta de solucions específiques que s’embolcallen de forma que
puguin ser usades en diverses situacions. Així, per exemple, un component de
geolocalització podria fer-se servir per desenvolupar una aplicació de navegació
de mapes de carreteres o en un programa de gestió d’una flota de transports, en
una aplicació de realitat virtual, etc.

Sigui com sigui, es tracta de components que per la seva flexibilitat solen requerir
una fase d’adaptació a les aplicacions de què hauran de formar part i a aquells
components amb què hauran d’interaccionar.

Anomenem també components de domini a les entitats del model de l’aplicació,
atès que es tracta de components totalment especialitzats i contextualitzats a
l’aplicació. Es tracta de components difícilment reutilitzables; tot i això, si es
construeixen amb una perspectiva reutilitzadora es trobaran punts en comú amb
altres aplicacions de l’empresa.

1.3.6 Adaptació dels components

Quan construïm una aplicació basada en components reutilitzables resulta real-
ment difícil no haver de realitzar cap canvi. D’una banda, caldrà fer adaptacions
específiques per especialitzar els components al context concret de l’aplicació.
De l’altra, quan sigui necessari que diversos components dissenyats de forma
independent interaccionin entre ells, caldrà ajustar les dades d’entrada i sortida
per tal de fer-les compatibles.

Especialització incremental

El procés d’especialització té com a objectiu la construcció de components molt
més adaptats al context i les necessitats de l’aplicació que haguem d’implementar.
Normalment es parteix de components genèrics la funcionalitat dels quals no
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representa en si mateixa una solució, sinó que caldrà construir noves operacions
a partir de les que aquests ofereixin. Per exemple, els connectors JDBC són una
solució massa genèrica per usar-los sense adaptar.

La quantitat de codi que cal escriure cada cop que fem servir un connector JDBC
per fer una inserció o modificació de dades o per obtenir algunes de les dades
emmagatzemades al’SGBD és considerable, però sovint, les dades a intercanviar
entre l’aplicació i l’SGBD solen estar força clares, de manera que no resulta gaire
difícil de pensar en un component específic que defineixi les principals operacions
d’intercanvi d’informació (per exemple, la inserció, modificació o obtenció d’una
entitat determinada de l’aplicació).

Patró de disseny

Entenem per patró de disseny la descripció que explica la solució a un problema plantejat i
que pot extrapolar-se per solucionar altres problemes semblants. Els patrons no s’apliquen
només als dissenys de programari, sinó també a qualsevol branca de l’enginyeria i
l’arquitectura. Per exemple, la descripció de com cal actuar per poder aixecar un edifici
sense que acabi ensorrant-se segur que es va tenir en compte per fer la reforma de la
plaça de braus de les Arenes de Barcelona. Aquestes indicacions constitueixen un patró
de construcció per reformar edificis als quals cal manipular els fonaments, o desplaçar
totalment o parcial l’estructura arquitectònica. Quan la descripció fa referència a la forma
com cal dissenyar i implementar en tal o en tal altre programa informàtic, parlem de patrons
de disseny de programari.

De vegades, durant el procés d’adaptació ens pot convenir fer una especialització
incremental. És a dir, en comptes de passar directament del component més
genèric al més específic podem anar construint nous components cada cop més
especialitzats fins obtenir un component perfectament adaptat a l’aplicació que
calgui implementar. Aquest tipus de disseny permet crear nous components
reutilitzables més específics que els components de partida, però encara amb
cert grau de generalització o flexibilització que permetrà la reutilització en altres
aplicacions que segueixin un patró de disseny semblant.

L’especialització incremental és molt adequada per crear aplicacions que es
vulguin desenvolupar seguint un cicle de vida en espiral o iteratiu, ja que a cada
volta es pot avaluar la possibilitat de crear un nou embolcall més especialitzat o
bé dividir alguna especialització ja realitzada en dos components per tal de poder
fer servir-ne un com a base d’altres desenvolupaments.

Marcs de treball

Els marcs de treball o frameworks de programari són components d’alt nivell que
responen a dos objectius. D’una banda, actuen de connectors entre components
més simples, i de l’altra aporten una solució específica a un problema determinat
que pot ser reutilitzada en diverses aplicacions. L’exemple més proper de marc de
treball el tenim amb JPA. Es tracta d’un marc de treball reutilitzable en múltiples
aplicacions que ofereix una solució d’alt nivell al problema de la persistència
d’objectes d’una aplicació en un sistema de base de dades relacional.

Generalment, els marcs de treball requereixen poca adaptació, però per contra
l’aplicació que l’utilitzi ha d’adaptar-se a la solució proposada. Per exemple, si
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Lògica d’un model

Entenem per lògica o negoci
d’un model les operacions i
procediments que es poden

realitzar sobre les seves dades.
Hi ha models amb lògiques molt
simples, bàsicament operacions

d’assignació i obtenció de la
informació continguda a l’estat

de les seves instàncies (mètodes
accessors), però també hi ha

models rics en altres
procediments de control,

interacció o càlcul. En aquests
casos, diem que el model

posseeix una lògica complexa.

una aplicació decideix fer servir JPA, la base de dades on es faci la persistència
haurà de ser relacional. A més, hauran d’especificar-se les entitats usant el sistema
de mapatge definit per l’estàndard.

Els marcs de treball solen fer-se servir molt en aplicacions basades en prototips i
també en cicles de vida incrementals, perquè permeten un desenvolupament molt
ràpid. Obtenim resultats espectaculars en molt poc temps.

Adaptació de la informació intercanviada

Un dels problemes als quals ens haurem d’enfrontar quan implementem una
aplicació composta de diversos components que interactuïn entre ells serà la
compatibilitat dels tipus de dades d’entrada i sortida de les operacions definides
en els components.

Una de les solucions més comunes és la creaciód’un adaptador per a cada
component amb les mateixes operacions que l’original, de manera que l’adaptador
actuï de recol·lector de la informació d’entrada i sortida facilitant els canvis de
tipus necessaris per complir amb els requisits del component. D’aquesta manera
es pot definir un conjunt de tipus de dades estàndard de l’aplicació (en el cas dels
components de persistència aquests tipus serien les entitats definides en el model
de l’aplicació) com a moneda d’intercanvi per a cada component.

Pel que fa als components de persistència, si el model és estable i únic, la solució
plantejada ja és prou bona. Ara bé, de vegades trobem aplicacions (per exemple,
les distribuïdes) en què les classes del costat client podrien ser diferents de les del
costat servidor, tot i implementar una mateixa entitat. En aquestes ocasions caldrà
treballar fent servir interfícies.

L’ús d’interfícies en l’especificació del model dóna molta més llibertat i flexibilitat
a l’hora d’enfrontar-se a modificacions, però per contra incrementa la complexitat
del disseny i la implementació.

Existeix encara una tercera solució aplicada sobretot en aquelles aplicacions que
hagin de treballar amb models que tinguin una lògica complexa. No sempre pot
interessar (per raons de seguretat, per evitar errades o simplement per simplificar
la implementació) el trasllat de les instàncies del model, amb tota la seva lògica
complexa, als diferents components. En aquest casos podem utilitzar objectes
de transferència d’informació. Cada component treballaria amb les seves pròpies
classes i instancies de manera que els objectes de transferència permetessin la
sincronització de la informació comuna.

Es tractaria d’objectes que internament contenen tota la informació que el model
original pugui necessitar, però, per exemple, sense la lògica complexa del model,
només les dades.

Lògicament, aquest tipus de solució necessitarà d’algun procés que permeti copiar
les dades des del model de l’aplicació als objectes de transferència i a l’inrevés.
Podem crear un component encarregat de realitzar aquesta transferència de dades
o bé podem implementar un mètode específic d’intercanvi d’informació en cada
classe que representi una entitat.
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1.4 Creació de components amb Java

Malgrat que la construcció de components no hauria de dependre del llenguatge
utilitzat, el cert és que alguns llenguatges com Java defineixen un model estàndard
per crear components de qualitat adaptats a les característiques del llenguatge.

1.4.1 JavaBeans

Sota el nom de JavaBeans, l’empresa Sun Microsystems ha plasmat la seva idea
de com s’implementen els components de programari. De fet, un JavaBean no
és res més que una classe de Java normal, la qual ha de complir un seguit de
convencions: per exemple,ha de tenir un constructor per defecte, no ha de tenir
accés públic als seus atributs sinó que, en cas que es puguin manipular, caldrà
fer-ho sempre mitjançant els accessors d’escriptura i lectura.

Aquests simples requisits, en combinació amb la potencialitat del llenguatge ,
aporten el conjunt de característiques que permeten definir un model de com-
ponent estàndard per a Java. Recordeu que el llenguatge Java, quan instancia
qualsevol objecte, carrega en memòria també molta informació referent a la
classe (metainformació). La convenció que els JavaBeans disposin sempre
d’un constructor per defecte permet crear instàncies d’objectes a partir d’aquesta
metainformació, invocant el mètode newInstance.

1 Class.forName(nomClasse).newInstance();

L’ús d’accessors per manipular l’estat de les instàncies permet controlar de forma
independent els accessos de lectura i els d’escriptura. No passaria així si l’accés
a l’atribut fos públic. Quan l’accés als atributs no és directe l’especificació dels
JavaBeans els anomena propietats.

A més, l’ús d’accessors també permet afegir validacions, controls o processos
associats a un dels accessors. Aquesta és una manera senzilla d’afegir als
components la capacitat de gestionar esdeveniments o bé de fixar limitacions a
l’hora de manipular l’estat dels objectes .

La metainformació que Java manté durant l’execució de les seves aplicacions
permet fer execucions de mètodes sense que el programador hagi de conèixer
prèviament a quina classe pertanyen. És el que es coneix com a processos
d’introspecció o de reflexió. Això possibilita que biblioteques com JAXB o JPA
puguin obtenir i manipular l’estat de qualsevol objecte sense gaire intervenció del
programador.
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En resum, direm que els principals aspectes que els JavaBeans suporten
són els següents:

• Manipulació de l’estat de les instàncies dels JavaBeans a través de
propietats, sobre les quals es podran descriure limitacions d’accés, de
validació o de control en general.

• Gestió d’esdeveniments lligada als canvis que es vagin produint en les
instàncies dels JavaBeans durant les execucions.

• Processos d’introspecció que possibiliten la creació, la personalització
de noves instàncies dels JavaBeans i la interacció amb altres
components o eines d’una forma totalment dinàmica (en temps
d’execució).

• Capacitat de persistència. És a dir, ha de ser possible emmagatzemar
l’estat del component en un suport d’emmagatzematge i poder-lo
recuperar sense perdre informació durant el procés. Cal dir que és
necessari que les classes dels JavaBeans que requereixin persistència
implementin la interfície Serializable.

Malgrat que hi ha la tendència a definir els JavaBeans únicament com a com-
ponents reutilitzables de la Interfície Gràfica d’Usuari, aquesta és una visió
esbiaixada i restrictiva. Segurament, la raó d’aquesta confusió ha estat el fet
que els components gràfics són components horitzontals molt estesos, altament
reutilitzables i fàcils d’integrar en qualsevol aplicació, però la resta de components
en Java també haurien de seguir les convencions descrites pels JavaBeans.

Una altra confusió força comuna és la que limita el desenvolupament de JavaBeans
no gràfics a les aplicacions distribuïdes. Concretament sota la forma d’Entreprise
JavaBeans (EJB). La dificultat a l’hora de desenvolupar aplicacions distribuïdes ha
fet que Java realitzés una gran esforç en especificar components que les suportessin
i va batejar aquestes especificacions com a EJB. Els components de les primeres
versions tenien consideracions molt específiques, i eren tan poc flexibles que el
seu ús es confinava exclusivament a les aplicacions distribuïdes, però la darrera
versió (coneguda com a EJB3) ha aconseguit trencar aquest vincle incorporant
components usats en qualsevol tipus d’aplicació però adaptant-los també a les
consideracions distribuïdes.

És tracta de components que s’han desenvolupat amb independència dels EJB,
però l’èxit que han aconseguit ha obligat a contemplar-los dins l’especificació.
Ens referim, entre d’altres, als components d’accés a dades, anomenats també
DAO (Data Acces Object), els quals són el principal objecte d’estudi d’aquest
mòdul.
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1.4.2 Esdeveniments

Entenem per esdeveniment digital qualsevol canvi que succeeixi durant l’execució
d’un programa. La gestió d’esdeveniments intenta aprofitar aquest canvis per
invocar procediments específics.

Des de la versió 1.1 del JDK, Java disposa de forma estàndard de classes i
interfícies que permeten gestionar la captació d’esdeveniments en el moment
que es produeixin per tal de poder associar processos condicionats a determinats
esdeveniments.

La gestió d’esdeveniments es basa en un patró de disseny de programari ano-
menat Observer (figura 1.1). Aquest patró defineix un escenari amb dos ele-
ments,l’objecte que cal observar i l’observador. L’objecte a observar també
s’anomena font d’esdeveniments perquè és allà on es produeixen els canvis i
s’originen els esdeveniments.

Figura 1.1. Esquema de com
funciona el patró Observer

Per poder observar, l’observador haurà d’indicar a l’objecte observable que l’avisi
quan hi hagi un canvi. L’observador restarà passiu fins que sigui avisat, moment
en què activarà els processos que calguin.

A la pràctica, aquest patró necessita un tercer element, l’esdeveniment. Es tracta
de l’element encarregat de notificar als observadors quin canvi s’ha produït.

Vegem ara com podem implementar amb Java un sistema d’aquestes caracterís-
tiques. El JDK disposa de la classe java.util.EventObject. Cal considerar-
la com la classe base de la qual en derivarà qualsevol tipus d’esdeveniment. Es
tracta d’una classe que espera rebre en el seu constructor la font de dades de
l’esdeveniment, i d’aquesta manera l’observador podrà analitzar els canvis soferts
i actuar conseqüentment.

Si a cada notificació necessitem enviar a més de la font d’esdeveniments altres
dades complementàries, podem implementar classes derivades d’EventObject
que rebin les dades necessàries durant la instanciació.
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La font d’esdeveniments, o classe d’objectes observables, serà una classe normal
de Java amb la particularitat que haurà de tenir una operació per associar observa-
dors i una altra per eliminar-los.

Necessitarem també definir una interfície amb un únic mètode que usarem per
realitzar les notificacions. Qualsevol classe que hagi de fer d’observador de la
font d’esdeveniments haurà d’implementar la interfície per aconseguir la compati-
bilitat. Per poder definir una jerarquia diversa, Java disposa d’una interfície sense
mètodes anomenada java.util.EventListener. Malgrat que no és obligatori,
és aconsellable que tots els observadors pertanyin a la mateixa jerarquia i, per
tant,en derivin.

Veiem un exemple senzill. Disposarem d’una classe amb un comptador i un mè-
tode anomenat incrementaValor que afegirà una unitat al valor del comptador
cada cop que s’invoqui. A més, el comptador s’instanciarà amb un valor màxim
a partir del qual deixarà de comptar. El comptador acceptarà observadors que
implementin la interfície ControlValorListener. Aquesta interfície declara
un mètode anomenat fontIncrementada que rep un esdeveniment de tipus
ValorIncrementatEvent.

L’esdeveniment s’instanciarà passant-li la font de dades i un valor enter que
representi les unitats incrementades des de la darrera notificació. El codi serà
semblant a aquest:

1 public class ValorIncrementatEvent extends EventObject{
2 private int increment=0;
3

4 public ValorIncrementatEvent(Comptador o, int increment) {
5 super(o);
6 this.increment = increment;
7 }
8

9 @Override
10 public Comptador getSource(){
11 return (Comptador) super.getSource();
12 }
13

14 public int getIncrement() {
15 return increment;
16 }
17 }

La interfície dels observadors:

1 public interface ControlValorListener extends EventListener{
2 public void fontIncrementada(ValorIncrementatEvent event);
3 }

La classe Comptador que representarà la font d’esdeveniments:

1 public class Comptador {
2 //Llista d’observadors
3 private ArrayList<ControlValorListener>
4 listeners = new ArrayList();
5 //valor màxim del comptador
6 private int valorMaxim= 1000;
7 //valor del comptador
8 private int valor=0;
9
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10 //Constructor per defecte
11 public Comptador() {
12 }
13

14 /**
15 * Constructor al qual se li passa el valor màxim
16 * del comptador.
17 * @param valorMaxim és el valor màxim del comptador
18 */
19 public Comptador(int valorMaxim){
20 this.valorMaxim= valorMaxim;
21 }
22

23 /**
24 * Incrementa el valor en una unitat i cada 5
25 * unitats notifica l’increment als observadors.
26 */
27 public void incrementaValor(){
28 if(valor<valorMaxim){
29 valor++;
30 if(valor%5==0){
31 notificaIncrement();
32 }
33 }
34 }
35

36 /**
37 * Obté el valor màxim del comptador
38 * @return el valor màxim del comptador
39 */
40 public int getValorMaxim() {
41 return valorMaxim;
42 }
43

44 /**
45 * Obté el valor del comptador
46 * @return valor del comptador
47 */
48 public int getValor() {
49 return valor;
50 }
51

52 /**
53 * Afegeix un observador per ser notificat
54 * @param ctrl observador a afegir
55 */
56 public void afegirObservador(ControlValorListener ctrl){
57 listeners.add(ctrl);
58 }
59

60 /**
61 * Elimina l’observador passat per paràmetre de la llista
62 * d’observadors a notificar.
63 * @param ctrl observador a eliminar
64 */
65 public void eliminarObservador(ControlValorListener ctrl){
66 listeners.remove(ctrl);
67 }
68

69 // notificació dels canvis a tots els observadors
70 // assignats
71 private void notificaIncrement(){
72 ValorIncrementatEvent event =
73 new ValorIncrementatEvent(this, 5);
74 for(ControlValorListener x: listeners){
75 x.fontIncrementada(event);
76 }
77 }
78 }
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Per poder fer una prova crearem dos observadors que calcularan el percentatge
que el valor del comptador representa respecte del valor màxim. A més, un d’ells
només realitzarà el càlcul si l’increment acumulat supera les 20 unitats:

1 public class ObservadorIncrements1
2 implements ControlValorListener{
3 private double percentatge;
4

5 @Override
6 public void fontIncrementada(
7 ValorIncrementatEvent event) {
8 percentatge = event.getSource().getValor()*100.0
9 /event.getSource().getValorMaxim();

10 }
11

12 public double getPercentatge() {
13 return percentatge;
14 }
15

16 @Override
17 public String toString(){
18 return (percentatge + "%");
19 }
20 }
21

22 public class ObservadorIncrements2
23 implements ControlValorListener{
24 private double percentatge;
25 private int increment=0;
26

27 @Override
28 public void fontIncrementada(
29 ValorIncrementatEvent event){
30 increment+=event.getIncrement();
31 if(increment>=20){
32 percentatge = event.getSource().getValor() *100.0
33 /event.getSource().getValorMaxim();
34 increment=0;
35 }
36 }
37

38 public double getPercentatge() {
39 return percentatge;
40 }
41

42 @Override
43 public String toString(){
44 return (percentatge + "%");
45 }
46 }

Farem una prova per veure com funciona codificant el següent algoritme:

1 public static void main(String[] args) {
2 Comptador font = new Comptador(2000);
3 ObservadorIncrements1 obs1 = new ObservadorIncrements1();
4 ObservadorIncrements2 obs2 = new ObservadorIncrements2();
5

6 //assigna els observadors
7 font.afegirObservador(obs1);
8 font.afegirObservador(obs2);
9

10 //incrementem fins arribar al valor màxim mostrant
11 // els resultats dels comptadors i dels observadors
12 while(font.getValor()<font.getValorMaxim()){
13 font.incrementaValor();
14

15 System.out.println("Valor: " + font.getValor());
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16 System.out.println("Percent 1: " + obs1.getPercentatge());
17 System.out.println("Percent 2: " + obs2.getPercentatge());
18 }
19 }

La gestió d’esdeveniments és molt útil per treballar amb components, ja que per-
met que aquests interactuïn sense necessitat d’haver de saber durant la codificació
quins seran exactament els components que interactuaran.

La gestió d’esdeveniments permet una assignació dinàmica. Fixeu-vos que des
de la perspectiva de la font de dades no es necessari saber quina classe farà
d’observador. N’hi ha prou que implementi la interfície esperada.

1.4.3 Propietats

Els JavaBeans identifiquen les propietats amb un nom i representen aquells
atributs de l’estat que poden tenir efectes a considerar en l’aspecte o en la conducta
de les seves instàncies.

No existeix cap element físic a les classes dels JavaBeans que identifiqui les
propietats. De fet, es reconeixen perquè coincideixen amb aquells atributs que
disposen d’accessors de lectura o escriptura. Els accessors se solen definir
anteposat els prefixos get o set al nom de l’atribut.

Aquesta convenció és molt útil per fer servir en entorns que treballin amb
llenguatges de tipus script com els entorns Web, ja que coneixent el nom de
la propietat es dedueix el nom dels accessors, els quals es poden invocar usant
introspecció.

L’ús d’accessors permet controlar l’àmbit d’accés amb independència de si es
tracta d’un accés de lectura o d’un accés d’escriptura. A més, fent servir accessors
és fàcil crear una gestió d’esdeveniments per controlar els canvis a les propietats.

Abans d’entrar en detall en la gestió de canvis de les propietats fent servir
esdeveniments, analitzem algunes singularitats de les propietats segons els tipus
de valor que emmagatzemin o segons si es tracta de valors simples o indexats
(llistes i vectors de dades).

Com ja s’ha comentat, els noms dels accessors d’atributs amb valors simples es
generaran anteposat els prefixos get o set al nom de l’atribut. El primer representa
el mètode de lectura del valor de l’atribut:

1 tipusAtribut get<NomAtribut>()

I el segon, el mètode d’escriptura de l’atribut:

1 void set<NomAtribut>(tipusAtribut valor)

Imaginem que volem crear un atribut de tipus Integer anomenat duresaAigua.
Les definicions bàsiques dels accessors d’aquest atribut serien:
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1 Integer getDuresaAigua(){
2 return this.duresaAigua;
3 }
4

5 void setDuresaAigua(Integer valor){
6 this.duresaAigua=valor;
7 }

Ara bé, si l’atribut és específicament de tipus booleà, la convenció Java indica que
el seu accessor de lectura pot anteposar la partícula is en comptes de get. Així, un
atribut de tipus booleà anomenat empty generaria els següents accessors:

1 Boolean isEmpty(){
2 return this.empty;
3 }
4

5 void setEmpty(Boolean valor){
6 this.empty=valor;
7 }

Tot i que la forma clàssica seria també correcta:

1 Boolean getEmpty(){
2 return this.empty;
3 }

La convenció permet també una generació específica d’accessors d’atributs multi-
valents (arrays o llistes), a més a més de les formes clàssiques, per tal de suportar
l’accés a cada un dels elements emmagatzemat a l’atribut multivalent.

Imaginem que disposem d’un atribut de tipus array anomenat
temperaturesMensuals que contédotze registres Doubles amb les temperatures
mitjanes de cada mes. Imaginem, també, que disposem d’un segon atribut
(precipitacions) que mantingui associades a les diferents viles i ciutats de
Catalunya la seva precipitació anual.

A banda de les formes clàssiques:

1 Double[] getTemperaturesMensuals(){
2 return this.temperaturesMensuals ;
3 }
4

5 void setTemperaturesMensuals(Double[] vector){
6 this.temperaturesMensuals=vector;
7 }
8

9 Map<String, Integer> getPrecipitacions(){
10 return this.precipitacions;
11 }
12

13 void setPrecipitacions(Map<String, Integer> map){
14 this.precipitacions=valor;
15 }

Podem fer coexistir accessos que permetin l’accés a les dades simples:

1 Double getTemperaturesMensuals(int index){
2 return this.temperaturesMensuals[index] ;
3 }
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4

5 void setTemperaturesMensuals(int index, Double vector){
6 this.temperaturesMensuals[index]=vector;
7 }
8

9 Integer getPrecipitacions(String ciutat){
10 return this.precipitacions.get(ciutat);
11 }
12

13 void setPrecipitacionsString ciutat, Integer valor){
14 this.precipitacions.put(ciutat, valor);
15 }

L’accés indexat és realment important definir-lo quan necessitem accedir indivi-
dualment a les dades de la col·lecció, ja que normalitza els diferents tipus d’accés.

Cal entendre que el concepte de propietat és quelcom ampli i abstracte, i no només
fa referència als valors dels atributs. Podem també definir propietats calculades
sense necessitat que existeixi una correspondència directa amb cap atribut.

Imaginem, per exemple, que tenim una classe que enregistri els clients allotjats
en un hotel. Suposem que contingui almenys dos atributs, un amb la capacitat
màxima que l’hotel és capaç de suportar i l’altre amb el nombre total de clients que
té en cada moment l’hotel. Seria possible definir la propietat taxaOcupaciode la
següent manera:

1 Double getTaxaOcupacio(){
2 return clientsAllotjats * 100.0 / capacitat;
3 }

De la mateixa manera, podem fer servir els mètodes d’escriptura per controlar
les assignacions i assegurar que aquestes siguin sempre coherents. Per exemple,
si sabem que el sou d’un treballador no podrà ser mai negatiu, podem afegir un
control que asseguri que això no passarà mai:

1 void setSou(Double sou){
2 if(sou>0){
3 this.sou=sou;
4 }else{
5 ferQuelcom();
6 }
7 }

Caldria matisar, però, aquesta possibilitat. Sovint, a l’hora de programar caiem
en la temptació de voler-ho controlar tot. La pràctica demostra que aquesta és
una tasca impossible i que sovint no aporta una major qualitat però si un cost
més elevat. Cal anar amb cura a l’hora de decidir què cal controlar i què no. De
fet, és preferible un component que tingui una bona documentació que clarifiqui
exactament l’escenari en què s’ha de moure per tal que les seves operacions
tinguin sempre èxit i siguin eficients, que no pas un component que controli tota
la casuística però que disposi d’una documentació pobra. Fins i tot, tenint una
documentació adequada, l’excessiu control dificulta també la reutilització a causa
de l’encariment del producte i la sobredimensió que pugui agafar el component.

Finalment, també és important constatar l’ús dels mètodes accessors per poder
definir un sistema de gestió d’esdeveniments lligats als canvis de valor de les

Hem vist el patró
“Observador” en el punt
“Esdeveniments” d’aquest
mateix apartat.
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propietats. Es pot fer servir el patró Observador, però el llenguatge Java disposa
en la seva versió estàndard d’un seguit d’eines que faciliten la construcció de
sistemes gestors d’esdeveniments en JavaBeans.

Les propietats com a origen d’esdeveniments

En comptes d’aplicar estrictament el patró Observador, s’aplica una variant
anomenada Publicació-subscripció que facilita la gestió de múltiples esde-
veniments i de múltiples observadors dins una mateixa classe (figura 1.2). El
patró Observador es modifica lleugerament afegint un quart element, el canal
d’esdeveniments. Així, l’objecte observable pren el paper de publicador d’esdeve-
niments. Els observadors prenen el paper de subscriptors, els quals se subscriuen
a les notificacions que arriben exclusivament de determinats esdeveniments i no
d’altres (canals d’esdeveniments).

Figura 1.2. Esquema de com funciona el patró publicació-subscripció

Els canals d’esdeveniments juguen un paper clau de classificació dels subscriptors.
D’aquesta manera s’evita haver d’informar sempre a tots els subscriptors, limitant
les notificacions als subscriptors associats exclusivament a un canal determinat.

La classificació en canals respon bàsicament al tipus de paper que els subscriptors
jugaran respecte el component observat. JavaBeans contempla dos tipus de noti-
ficacions, les purament informatives, que tenen com a missió exclusiva informar
del canvi d’una propietat, i les de control, que a més d’informar permeten decidir
si el canvi és coherent i per tant factible, o per contra és incoherent i no es podrà
realitzar.
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D’altra banda, si el JavaBean té definides moltes propietats, ens pot interessar
disposar almenys d’un canal per a cada propietat. Cal tenir en compte, però, que
aquesta no és una condició obligatòria, ja que en cas que el component tingui
poques propietats podria resultat més senzill disposar d’un únic canal i fer una
selecció durant el propi llançament de l’esdeveniment que permeti decidir, en
funció de la propietat afectada, quins processos cal activar.

Tipus de canals contemplats en les biblioteques estàndards dels
JavaBeans

Java contempla de forma estàndard dos tipus de canals lligats als JavaBeans.
Cada canal té associat un tipus d’interfície específica que hauran d’implementar
els subscriptors.

Un dels canals està implementat per la classe PropertyChangeSupport. L’ob-
jectiu d’aquesta classe és notificar als subscriptors que hi ha hagut un canvi en
alguna de les propietats per tal que puguin decidir les accions a emprendre. La
notificació és purament informativa, i les accions empreses pels subscriptors no
afectaran l’assignació del nou valor.

Els subscriptors associats a aquest canal han d’implementar la interfície
PropertyChangeListener, la qual disposa d’un únic mètode anomenat
propertyChange, el qual rep un esdeveniment de tipus PropertyChangeEvent.

L’altre tipus de canal es troba implementat per la classe
VetoableChangeSupport. Aquest és un canal pensat per donar suport a
subscriptors que puguin vetar (d’aquí el seu nom) l’assignació del nou valor,
impedint que aquesta es porti a terme.

Els subscriptors associats a aquest canal han d’implementar la interfície
VetoableChangeListener, que disposa d’un mètode anomenat
vetoableChange que rep un esdeveniment de tipus PropertyChangeEvent,
però a diferència de l’anterior està previst que aquest mètode llanci una excepció
de tipus PropertyVetoException en cas de no acceptar el canvi de valor de la
propietat.

Anem a veure ara com es relacionen cada una d’aquestes classes i interfícies.
Comencem pel conjunt PropertyChangeSupport, PropertyChangeListener
i PropertyChangeEvent.

El constructor del canal ha de rebre per paràmetre una instància de la font
d’esdeveniments. Com que normalment els canals els instanciarà una font de
d’esdeveniments, caldrà instanciar aquest tipus de canal fent una crida similar a
aquesta:

1 propertySupport = new PropertyChangeSupport(this);

Els canals PropertyChangeSupport disposen d’un mètode per associar subscrip-
tors. El mètode s’anomena addPropertyChangeListener i segueix la sintaxi
següent:
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1 void addPropertyChangeListener(PropertyChangeListener listener)

També disposa d’un mètode per desvincular-los un cop associats. La sintaxi és
semblant:

1 void removePropertyChangeListener(PropertyChangeListener listener)

El mètode anomenat firePropertyChange permetrà a aquest canal indicar
que s’ha produït un canvi en alguna de les propietats del JavaBean. La
invocació d’aquest mètode forçarà la creació d’un esdeveniment de tipus
PropertyChangeEvent amb les dades passades per paràmetre, i seguidament
s’invocarà el mètode propertyChange de cada subscriptor per notificar-los el
canvi. No cal que el programador enviï les notificacions.

1 propertySupport.firePropertyChange(nomPropietat,
2 oldValue, newValue);

Vegem-ho amb un exemple. Imaginem que treballem amb un JavaBean que
representi un empleat d’una companyia i que de moment només ens cal notificar
els canvis de les propietats dels empleats actius per refrescar les finestres on es
visualitzin les seves dades per tal de donar una visió coherent en totes les finestres
obertes. Suposem que la classe disposa només de tres propietats.En primer lloc
el NIF, de només lectura, que s’assignarà en el moment de la instanciació i en què
no es permetrà fer-hi canvis durant l’execució. Això significa que no caldrà fer
notificacions degudes a aquesta propietat. A banda del NIF, l’empleat mantindrà
també el nom i el sou. Ambdues són propietats susceptibles de ser canviades.
En tractar-se de només dues propietats decidim crear un únic canal i un únic
subscriptor que rebrà totes les notificacions.

La classe Empleat

1 public class Empleat implements Serializable {
2 public static final String PROP_NIF = "nif";
3 public static final String PROP_NOM = "nom";
4 public static final String PROP_SOU_BASE = "souBase";
5 private String nif;
6 private String nom;
7 private double souBase;
8 transient private PropertyChangeSupport propertySupport;
9

10 protected Empleat() {
11 propertySupport = new PropertyChangeSupport(this);
12 }
13

14 public Empleat(String nif){
15 this();
16 this.nif = nif;
17 }
18

19 /**
20 * @return the nif
21 */
22 public String getNif() {
23 return nif;
24 }
25

26 /**
27 * @return the nom
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28 */
29 public String getNom() {
30 return nom;
31 }
32

33 public void setNom(String value) {
34 String oldValue = getNom();
35 nom = value;
36 propertySupport.firePropertyChange(PROP_NOM, oldValue, getNom());
37 }
38

39 /**
40 * @return the souBase
41 */
42 public double getSouBase() {
43 return souBase;
44 }
45

46 /**
47 * @param souBase the souBase to set
48 */
49 public void setSouBase(double souBase){
50 double oldValue = getSouBase();
51 this.souBase = souBase;
52 propertySupport.firePropertyChange(PROP_SOU_BASE,
53 oldValue, souBase);
54 }
55

56 public void addPropertyChangeListener(
57 PropertyChangeListener listener) {
58 propertySupport.addPropertyChangeListener(listener);
59 }
60

61 public void removePropertyChangeListener(
62 PropertyChangeListener listener) {
63 propertySupport.removePropertyChangeListener(listener);
64 }
65 }

La classe que implementi PropertyChangeListener haurà de codificar
el mètode propertyChange, el qual rebrà un esdeveniment de tipus
PropertyChangeEvent. La sintaxi del mètode serà la següent:

1 public void propertyChange(PropertyChangeEvent pce)

Per poder extreure informació de l’esdeveniment disposem bàsicament de tres
mètodes: getPropertyName, que obté el nom de la propietat on s’ha produït
el canvi; getOldValue, la invocació del qual permetrà conèixer quin valor tenia
la propietat abans del canvi, i getNewValue, que permetrà saber el valor de la
propietat un cop produït el canvi.

Imaginem que volem crear un subscriptor sensible als canvis de les propietats nom
i sou base. En aquest cas, les accions realitzades consisteixen a mostrar els canvis
via consola, però seria possible realitzar qualsevol altra acció.

1 public class CanviaNomOSouListener implements
2 PropertyChangeListener {
3

4 @Override
5 public void propertyChange(PropertyChangeEvent pce) {
6 if(pce.getPropertyName().equals(Empleat.PROP_NOM)){
7 System.out.print("El nom ha canviat de: ");
8 System.out.print(pce.getOldValue());
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9 System.out.print(" a ");
10 System.out.println(pce.getNewValue());
11 }else if (pce.getPropertyName().equals(
12 Empleat.PROP_SOU_BASE)){
13 System.out.print("El sou base ha canviat de: ");
14 System.out.print(pce.getOldValue());
15 System.out.print(" a ");
16 System.out.println(pce.getNewValue());
17 }
18 }
19 }

Fixeu-vos que en aquest cas fem servir un únic subscriptor per controlar dues
propietats. Usem una instrucció alternativa per decidir l’acció en funció de la
propietat modificada.

Tot i això, seria possible declarar diversos canals pel control de cada una de
les propietats. Imaginem que la classe Empleat tingués una altra propietat
anomenada triennis per emmagatzemar el nombre de triennis d’antiguitat del
treballador. En comptes de modificar el subscriptor, podem decidir afegir un nou
canal específic per controlar la propietat triennis.

1 public class Empleat implements Serializable {
2 ...
3 public static final String PROP_TRIENNIS = "triennis";
4 ...
5 private int triennis=0;
6 ...
7 transient private PropertyChangeSupport propertyTriennisSupport;
8

9 protected Empleat() {
10 propertySupport = new PropertyChangeSupport(this);
11 propertyTriennisSupport = new
12 PropertyChangeSupport(this);
13 }
14 ...
15

16 /**
17 * @param triennis the triennis to set
18 */
19 public void setTriennis(int triennis) {
20 int oldValue = getTriennis();
21 this.triennis = triennis;
22 propertyTriennisSupport.firePropertyChange(PROP_TRIENNIS,

oldValue,
23 triennis);
24 }
25

26 public void addPropertyTrienisChangeListener(
27 CanviaTriennisListener listener){
28 propertyTriennisSupport
29 .addPropertyChangeListener(listener);
30 }
31

32 public void removeTrienisPropertyChangeListener(
33 CanviaTriennisListener listener){
34 propertyTriennisSupport
35 .removePropertyChangeListener(listener);
36 }

Així, la funció de control de canvis de la propietat se simplifica, ja que només
afecta una única propietat.
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1 public class CanviaTriennisListener implements
2 PropertyChangeListener{
3

4 @Override
5 public void propertyChange(PropertyChangeEvent pce) {
6 System.out.print("Els triennis han canviat de ");
7 System.out.print(pce.getOldValue());
8 System.out.print(" a ");
9 System.out.println(pce.getNewValue());

10 }
11 }

Anem finalment a ampliar l’exemple per veure com es pot fer servir el tipus
de canal VetoableChangeSupport. Com ja s’ha dit, es tracta d’un tipus
de canal especial que permet decidir si és o no possible realitzar la modi-
ficació d’una propietat determinada. El conjunt de classes i interfícies im-
plicades són: VetoableChangeSupport, VetoableChangeListener, de nou
PropertyChangeEvent i l’excepció anomenada PropertyVetoException.

La implementació d’aquest tipus de canal és molt similar ala que ja hem estudiat,
excepte que cal tenir en compte que és el llançament de l’excepció allò que
impedirà realitzar l’assignació. Això significa que la notificació al subscriptor
s’haurà de realitzar abans de fer realment el canvi de valor. Anem a veure-ho.

Imaginem que a la classe Empleat, a més de tenir les propietats esmentades,
disposem també d’un complement salarial, el qual haurà de complir sempre la
premissa de no ser superior a la meitat del sou del treballador. En aquest cas,
podem implementar un canal de tipus VetoableChangeSupport per fer controlar
aquesta restricció.

El control dels complements el realitzarem implementant una classe com la que
segueix:

1 public class ControlComplementsListener implements
2 VetoableChangeListener{
3 private Empleat empleat;
4

5 public ControlComplementsListener(Empleat empleat) {
6 this.empleat = empleat;
7 }
8

9 @Override
10 public void vetoableChange(PropertyChangeEvent pce)
11 throws PropertyVetoException {
12 Double limit = empleat.getSouBase()/2;
13 Double nouValor = (Double) pce.getNewValue();
14 if(nouValor>limit){
15 //Si supera el límit permès llancem una excepció
16 throw new PropertyVetoException(
17 "El valor dels complements ("
18 + pce.getNewValue()
19 + ") supera el límit permès ("
20 + limit + ")", pce);
21 }
22 }
23 }

La implementació del mètode setComplement de la classe Empleat es definirà
de la següent manera:
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1 public void setComplements(double complements)
2 throws PropertyVetoException {
3 double oldValue = getComplements();
4 vetoableComplementsSupport.fireVetoableChange(PROP_COMPLEMENTS,
5 oldValue,
6 complements);
7 this.complements = complements;
8 propertySupport.firePropertyChange(PROP_COMPLEMENTS,
9 oldValue, complements);

10 }

Fixeu-vos en la situació de la invocació del mètode fireVetoableChange
de la instància vetoableComplementsSupport abans de fer l’assignació del
nou valor a l’atribut complements; així, en cas de llançar-se l’excepció
PropertyVetoException, s’aconseguiria evitar la modificació.

Tractament d’esdeveniments. Una forma flexible i dinàmica de vincular
components

És important ressaltar que els esdeveniments poden permetre la creació de vincles
dinàmics entre components d’una forma molt flexible i ràpida. Els esdeveniments
es fan servir en pràcticament totes les aplicacions per enllaçar els components
de la interfície d’usuari amb els components del model de dades de l’aplicació.
Totes les interfícies gràfiques estan preparades per gestionar els esdeveniments
que l’usuari provoca amb les seves accions, de manera que la modificació d’un
camp de text o la selecció d’una opció en una combo-box, o en un conjunt de
radio-button, es notifiqui a d’altres components per tal que puguin plasmar els
canvis originats per l’usuari i engegar els processos requerits.

La gestió d’esdeveniments, però, pot fer-se servir també en altres situacions de
dependència, en les quals un component necessiti detectar els canvis provocats en
les propietats d’un altres.

Per exemple, és una tècnica útil per definir relacions febles o que puguin anar can-
viant al llarg del temps, entre classes d’un mateix model de dades. Imaginem, per
exemple, un model de dades amb la classe Empleat associada a una determinada
categoria professional. Els empleats es trobaran associats a diferents projectes
segons la seva categoria professional. Podem definir un conjunt de processos per
tal que cada cop que un empleat canviï de categoria professional, es comprovi a
quants projectes es troba vinculat el treballador i generi un avís a cada un dels caps
de projecte per tal que li busquin un substitut. La invocació dels processos es pot
vehicular d’una manera molt flexible a partir de la notificació de l’esdeveniment
generat per un canvi de categoria.

Trobem exemples també entre components de diversos mòduls sense una vincula-
ció directa. Imaginem que seguint amb el mateix exemple de gestió d’empleats,
l’empresa decideix crear una portal d’informació per als seus empleats. Aquests
disposaran d’una agenda on es reflectiran els projectes en què treballin, les tasques
associades a cada projecte, les fites, etc. És evident que el model de dades
de l’agenda serà diferent del de la gestió d’empleats, però ambdós components
tindran nexes comuns que els vincularan. Es poden fer servir esdeveniments per
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generar automàticament els registres del calendari de l’agenda de cada treballador
cada cop que un empleat sigui vinculat a un projecte o cada cop que es modifiqui,
s’afegeixi o s’anul·li qualsevol tasca dels projectes on es trobin vinculats els
empleats.

La gestió d’esdeveniments també permet flexibilitzar l’adaptació entre compo-
nents. En aquest sentit, Java disposa de les anomenades inner class i anonymous
inner class per fer adaptacions concretes i molt lligades a determinades classes.

L’ús de classes incrustades permet evitar una excessiva proliferació de classes
sense un objectiu funcional des del punt de vista de l’aplicació. A més, si es
tracta de classes incrustades anònimes (anonymous inner class), l’adaptació pot
ajustar-se a cada circumstància i cada línia de codi.

Per exemple, imaginem que necessitem notificar els canvis de determinades
propietats de la classe Empleat d’una forma específica quan ens trobem realitzant
la modificació en un mòdul concret i no en altres. Suposem que la interfície
gràfica controli totes les finestres obertes amb les dades d’una mateix empleat i que
les finestres disposin d’un mètode anomenat refrescar, el qual se li pot passar
l’empleat a refrescar. Es tracta d’una notificació específica del mòdul. Cada cop
que instanciem un empleat en el mòdul de la interfície gràfica de l’usuari farem el
següent:

1 empleat = new Empleat("11111111A");
2

3 //Afegim una instància anònima de PropertyChangeListener
4 empleat.addPropertyChangeListener(new PropertyChangeListener(){
5 @Override
6 public void propertyChange(PropertyChangeEvent pce) {
7 FinestraEmpleat[] finestres =
8 totesLesFinestresObertes(empleat);
9 for(FinestraEmpleat finestra: finestres){

10 finestra.actualitza(empleat);
11 }
12 }
13 });

1.5 Components per a la persistència

En aquest aparat distingirem els diferents tipus de components implicats en
la persistència de les dades, molts dels quals s’han vist a les altres unitats
(“Persistència en fitxers”, “Persistència en BDR-BDOR-BDOO” i “Persistència
en BD natives XML”). Aquí veurem també com fer-los treballar conjuntament per
tal de treure’n el màxim profit.

Les dades de les aplicacions s’encapsulen en les classes del model. Les classes
importants del model s’anomenen també entitats. Generalment, les entitats es
codifiquen com a components independents que en Java s’acostumen a conèixer
com a JavaBeans d’Entitats.

En estreta relació amb els JavaBeans d’Entitats, les aplicacions també necessiten
implementar altres components que permetin gestionar les instàncies de les enti-
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tats que l’aplicació vagi requerint a cada execució. Són components encarregats de
la creació de les instàncies (ja sigui a partir de dades emmagatzemades prèviament
o no) i del seu emmagatzematge, assegurant que l’estat de les entitats persisteixi
d’una execució a una altra. Generalment els coneixem com a JavaBeans d’accés
a dades, objectes d’accés a dades o simplement components d’accés a dades.

Normalment, els components d’accés a dades gestionaran les instàncies d’una
única entitat, però depenent de la complexitat del model i el grau de vinculació
entre entitats, alguns components poden assumir la gestió de diverses entitats.

Per tal de facilitar el desplegament i la integració amb altres parts de l’aplicació, els
components anteriors acostumen a agrupar-se en components més grans a mode
de marc de persistència específic de l’aplicació o component d’accés a partir del
qual es pot accedir a la resta.

1.5.1 Esdeveniments associats als components d’accés a dades

Els components d’accés a dades tenen una especial rellevància dins l’aplicació
perquè totes les instàncies del model passen en els moments clau per les seves
mans. Cal entendre per moments clau els moments en què l’estat d’alguna
instància es fa persistent o bé els moments en què les dades persistents es
reflecteixen a l’estat d’alguna instància existent o acabada de crear.

En aquest sentit, pot ser molt interessant disposar de canals de subscripció associ-
ats als esdeveniments clau d’aquest tipus de components. D’entrada, distingirem
almenys tres tipus d’esdeveniments: la inserció d’una entitat a la base de dades, la
seva actualització i la càrrega de les dades emmagatzemades en alguna instància.

La llista indicada podria ser ampliada si fos necessari per a l’aplicació. Per exem-
ple, ens podria interessar distingir entre el procés de creació d’una entitat nova
del procés de refresc del d’una entitat emmagatzemada prèviament. O potser ens
podria interessar llançar un esdeveniment just abans d’iniciar l’emmagatzematge
i un altre just després d’haver-lo acabat.

Implementació d’un gestor d’esdeveniments per a components d’accés a
dades

A continuació mostrarem una forma senzilla d’implementar qualsevol dels ges-
tors d’esdeveniments esmentats. Aplicarem el disseny del patró de Publicació-
Subscripció que ja heu vist amb anterioritat. Com a exemple, implementarem la
gestió d’esdeveniments de càrrega d’instàncies a partir de les dades emmagatze-
mades. Crearem el canal, l’esdeveniment i l’observador amb els noms que podeu
veure a la figura 1.3.
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Figura 1.3. Diagrama de classe del gestor d’esdeveniments de la càrrega d’entitats des d’un component
de persistència

La interfície PersistenciaListener declara un únic mètode
notificacioCanviPersistenciaEntitat. Cal recordar que l’ús de la
interfície assegura la compatibilitat del sistema amb qualsevol classe que la
implementi.

1 public interface PersistenciaListener extends EventListener {
2 void notificacioCanviPersistenciaEntitat(PersistenciaEvent evt);
3 }

La classe CanalCanvisPersistencia farà el paper d’agregadora de les
instàncies de PersistenciaListener per tal d’invocar-los el mètode
notificacioCanviPersistenciaEntitat cada cop que s’executi
fireCanvisPersistencia, la qual cosa s’hauria d’esdevenir només quan
es produeixi el canvi que es desitja controlar.

1 public class CanalCanvisPersistencia {
2 List<PersistenciaListener> listeners =
3 new ArrayList<PersistenciaListener>();
4

5 public void addListener(PersistenciaListener listener) {
6 listeners.add(listener);
7 }
8

9 public void removeListener(PersistenciaListener listener){
10 listeners.remove(listener);
11 }
12

13 public void fireCanvisPersistencia(Object entitat){
14 if(entitat==null){
15 return;
16 }
17 PersistenciaEvent evt = new PersistenciaEvent(entitat);
18 for (PersistenciaListener listener: listeners) {
19 listener.notificacioCanviPersistenciaEntitat(evt);
20 }
21 }
22 }
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La invocació del mètode fireCanvisPersistencia es realitzarà en el compo-
nent de persistència de l’aplicació quan s’hagi produït algun canvi que es desitgi
controlar.

La implementació de l’esdeveniment PersistenciaEvent és força simple, ja que
només emmagatzemarà la instància de l’entitat carregada.

1 public class PersistenciaEvent extends EventObject{
2

3 public PersistenciaEvent(Object entitat) {
4 super(entitat);
5 }
6

7 public Object getEntitat(){
8 return getSource();
9 }

10 }

Fixeu-vos que la instància s’emmagatzema a l’atribut source de la classe estàndard
EventObject, però per facilitar l’aprenentatge s’afegeix una propietat de només
lectura usant el mètode getEntitat, que retorna l’entitat afectada invocant
getSource.

Gestió dels esdeveniments usant JPA

En cas d’implementar els components de persistència fent servir JPA, la gestió
d’esdeveniments s’implementa d’una forma totalment diferent a l’explicada. De
fet, JPA aprofita les Anotation per definir quines classes i quins mètodes caldrà
invocar en produir-se un determinat canvi durant els processos depersistència de
les entitats.

JPA defineix les anotacions PrePersist i PostPersist per marcar, respectiva-
ment, quins mètodes s’invocaran just en el moment en què una entitat estigui a
punt de fer-se persistent (inserció a les taules de la base de dades) o immediatament
després d’haver-se fet persistent.

També defineix les anotacions PreRemove i PostRemove per poder marcar les
invocacions a realitzar abans i després d’haver eliminat de la base de dades una
instància emmagatzemada.

PreUpdate i PostUpdate són les anotacions que permeten executar mètodes, just
abans i just després d’una actualització de la base de dades.

Finalment, PostLoad marcarà quins mètodes caldrà executar just després de
carregar una instància amb les dades emmagatzemades al’SGBD.

En general, les anotacions que invoquin mètodes en el moment abans de produir-se
un canvi es podran fer servir com a validadors dels canvis, llançant una excepció
derivada de RuntimeException per impedir el canvi.

Els mètodes anotats tal com s’ha indicat poden formar part de les entitats o bé
d’altres classes independents que prendran el paper de subscriptors (listeners)
d’alguna entitat. En el cas que els mètodes formin part de la pròpia entitat,
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només caldrà anotar correctament els mètodes. No serà necessària cap altra
adaptació. Si volguéssim implementar quelcom semblant al control de la classe
Empleat, implementant les notificacions i validacions en mètodes propis de la
classe Empleat, hauríem de fer el següent:

1 @Entity
2 public class Empleat implements Serializable {
3 @Id
4 private String nif;
5 private String nom;
6 private double souBase;
7 private double complements;
8

9 ...
10

11 @PostPerssit
12 @PostUpdate
13 private void canvisEnviatsAlSGBD() {
14 System.out.println("S’ha enviat a l’SGBD: ");
15 System.out.print("\tnom: ");
16 System.out.println(nom);
17 System.out.print("\tsou: ");
18 System.out.println(souBase);
19 }
20 }
21

22 @PrePersist
23 @PreUpdate
24 public void validaDades() throws ComplementExceditException {
25 Double limit = getSouBase()/2;
26 if(complements>limit){
27 //Si supera el límit permès llancem una excepció
28 throw new ComplementExceditException(
29 "El valor dels complements ("
30 + complements
31 + ") supera el límit permès ("
32 + limit + ")");
33 }
34 }
35 }

Tot i l’aparent sofisticació, aquest sistema presenta el problema que es barregen
els procediments propis de les entitats d’aquells que només tinguin com a objectiu
la notificació o la validació de determinats canvis.

Per solucionar aquest problema, JPA permet agrupar els mètodes a invocar en
classes independents. Per poder fer efectives les invocacions quan es produeixin
(o estiguin a punt de produir-se) els canvis, caldrà associar les classes a l’entitat que
es desitja controlar fent servir l’anotació EntityListeners. Fent servir aquesta
modalitat, caldria implementar la classe Empleat tal com segueix:

1 @Entity
2 @EntityListeners({NotificadorEmpleat.class, ValidadorEmpleat.class})
3 public class Empleat implements Serializable {
4 @Id
5 private String nif;
6 private String nom;
7 private double souBase;
8 private double complements;
9 ...

10 }

Òbviament, caldrà implementar les classes indicades a l’anotació:
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1 public class NotificadorEmpleat {
2 @PostPerssit
3 @PostUpdate
4 private void canvisEnviatsAlSGBD(Empleat emp) {
5 System.out.println("S’ha enviat a l’SGBD: ");
6 System.out.print("\tnom: ");
7 System.out.println(emp.getNom());
8 System.out.print("\tsou: ");
9 System.out.println(emp.getSouBase());

10 }
11 }
12 }
13

14 public class ValidadorEmpleat {
15 @PrePersist
16 @PreUpdate
17 public void validaDades(Empleat emp)
18 throws ComplementExceditException {
19 Double limit = emp.getSouBase()/2;
20 if(emp.getComplements()>limit){
21 //Si supera el límit permès llancem una excepció
22 throw new ComplementExceditException(
23 "El valor dels complements ("
24 + emp.getComplements()
25 + ") supera el límit permès ("
26 + limit + ")");
27 }
28 }
29 }
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2. Exemples d’implementació de components de persistència

Els components de persistència que implementarem treballaran sobre JDBC i con-
tra un SGBD PostgreSQL. De nou, per qüestions de dimensió, resulta impossible
d’implementar un component de persistència per a cada un dels sistemes que s’han
estudiat (persistència en fitxers binaris o xml, persistència en SGBD relacionals
usant eines de mapatge, en bases de dades orientades a objecte o gestors de bases
de dades xml). Sortosament, l’extrapolació a partir d’un d’ells no és difícil amb
els coneixements que ja heu adquirit.

D’aquesta manera el nucli de l’aplicació (sovint anomenat també lògica) treballa
exclusivament amb instàncies d’entitats, no pas amb dades simples. És el que
també s’anomena model orientat a objectes. La persistència, però, no forma part
del model, ja que és una necessitat del sistema informàtic per tal de conservar les
dades malgrat que finalitzi l’execució de l’aplicació. Normalment les aplicacions
disposen d’un conjunt de classes encarregades específicament de la persistència,
i alliberen els models d’objectes d’aquesta tasca, de manera que aquests només es
responsabilitzaran de la lògica de l’aplicació.

És a dir, les entitats o objectes del model no acostumen a connectar amb l’SGBD
ni encarregar-se de la seva persistència, sinó que aquestes tasques es deleguen a
unes classes específiques que solem qualificar de classes de la capa de dades o
de persistència, com podeu veure en la figura 2.1. En aquesta, Els objectes no
connecten directament amb la font, sinó que ho fan a través d’un intermediari,
el component de persistència o d’accés a dades, que s’encarregarà de crear i
posar en circulació totes les instàncies del model necessàries per fer-la funcionar.
També s’encarrega de mantenir la coherència entre el model i l’SGBD a mida que
l’execució vagi avançant.

Figura 2.1. Arquitectura d’una aplicació orientada a l’objecte amb accés a una font de
dades

Quan dissenyem una aplicació cal també que definim quines operacions usarem
per dur a terme el procés de persistència de les seves entitats. Moltes d’aquestes
operacions tindran una sintaxi molt semblant, amb l’única diferència de l’entitat
afectada per l’operació. Ens referim a funcions com inserir una instància,
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modificar les dades persistents a partir d’una instància, eliminar una entitat de
l’SGDB, etc. En canvi, d’altres seran operacions molt adaptades a l’entitat.
Podem necessitar trobar els clients assignats a una determinada zona, o bé aquells
que hagin comprat un determinat article o els que pertanyin a tal o tal altre sector.
Podem necessitar conèixer quants productes diferents comercialitzem d’un mateix
article, o quins productes estan a punt d’esgotar-se, o un gran ventall de diverses
formes de recuperació de les entitats específiques.

Sigui com sigui, les operacions relatives a la persistència solen tenir una sintaxi
força estable, ja que depenen molt del model. Per això és força comú, encara que
no imprescindible, gestionar el component de persistència amb interfícies Java
que declarin la sintaxi de les operacions a més de les classes que les implementin.
D’aquesta manera, resultarà força fàcil intercanviar les classes per tal d’adaptar-
les a les diverses fonts d’emmagatzematge. És a dir, si usem interfícies serà més
fàcil canviar la implementació, de manera que en comptes de suportar JDBC,
suporti JPA o bé alguna base de dades orientada a objectes, o bé XML, etc.
L’ús d’interfícies permet independitzar la lògica de l’aplicació del sistema de
persistència finalment utilitzat.

Tenint en compte aquesta premissa, dissenyarem el nostre component usant
interfícies. Cal procurar també que la sintaxi de les operacions sigui independent
del sistema de persistència usat. Per això evitarem incloure paràmetres o retorns
específics d’algun dels sistemes en aquelles operacions publiques que hagin de ser
usades per altres components externs o per la pròpia aplicació.

2.1 Especificació de les interfícies d’accés al component de
persistència

Les interfícies d’accés al component han de permetre obrir i tancar la connexió
amb el sistema d’emmagatzematge. A més, per aconseguir obrir la connexió
acostuma a ser necessària alguna configuració que identifiqui la font de dades.
Cal tenir en compte, però, que cada sistema de persistència utilitza diverses formes
de configuració. Per tal d’aconseguir quelcom de genèric declararem un mètode
anomenat iniciar, sense paràmetres ni retorn, la invocació del qual activarà algun
mecanisme de configuració de la connexió.

1 /**
2 * Assigna els valors de configuració de la connexió a partir
3 * d’un sistema d’inicialització concretat a cada instància
4 * d’aquesta interfície.
5 * @throws UtilitatPersistenciaException. Si la configuració
6 * falla es llançarà una excepció.
7 */
8 void iniciar() throws UtilitatPersistenciaException;

Seguint el mateix raonament, les excepcions llançades des d’una interfície d’accés
a un component de persistència hauran de ser també excepcions genèriques per
tal que puguin suportar qualsevol de les possibles errades amb independència
del sistema de persistència escollit (figura 2.2). Per aconseguir-ho farem servir
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una jerarquia d’excepcions. A l’arrel de la jerarquia disposarem de la classe més
genèrica. Usarem sempre aquesta classe en les declaracions dels mètodes de les
interfícies externes. En el nostre cas, l’excepció situada a l’arrel de la jerarquia
s’anomena UtilitatPersistenciaException.

Figura 2.2. Jerarquia d’excepcions pròpia per facilitar la captura i el tractament de les
excepcions degudes a alguna errada durant la connexió a qualsevol sistema de persistència

La jerarquia només s’estén per a excepcions específiques JDBC, però quan es desenvolupi per a altres sistemes
caldrà ampliar-la amb altres excepcions específiques.

Usarem el sistema de documentació de Java per descriure amb cura la funcionalitat
del mètode. A més, cal indicar, quan sigui possible, quines condicions poden
provocar error i si es coneixen quines altres provocarien un mal funcionament del
mètode.

De forma similar, especificarem els mètodes obrir i tancar:

1 /**
2 * Obté una connexió a partir de les dades configurades en
3 * invocar el mètode iniciar. Un cop obtinguda
4 * la connexió, aquesta romandrà oberta i es podrà reciclar
5 * fins que no s’invoqui el mètode tancar. Abans
6 * d’invocar aquest mètode, cal haver invocat el mètode
7 * iniciar. En cas que s’invoqui obrir sense cap
8 * invocació prèvia del mètode, iniciar produirà un error que
9 * es materialitzarà en el llançament de

10 * UtilitatPersistenciaException.
11 * El mètode iniciar només s’ha d’invocar una única vegada.
12 * Un cop invocat, si les dades de configuració són correctes
13 * i el sistema persistent es troba accessible, no hauria de
14 * produir−se cap error.
15 * @throws UtilitatPersistenciaException. Es produirà un
16 * llançament d’aquesta excepció en cas que s’intenti invocar
17 * aquest mètode sense haver invocat mai el mètode
18 * <i>iniciar</i>. També es produirà error en cas que el
19 * sistema de persistència no es trobi accessible o en el
20 * cas que la configuració assignada durant la invocació del
21 * mètode iniciar no sigui correcta.
22 */
23 void obrir() throws UtilitatPersistenciaException;
24

25 /**
26 * Tanca la connexió al sistema de persistència oberta per la
27 * invocació del mètode <i>obrir</i>. En cas que la connexió
28 * no es trobi oberta o que el sistema de persistència no
29 * sigui accessible es produirà un error.
30 * En cas d’error, aquest serà enregistrat en un fitxer, però
31 * no es llançarà cap excepció. S’intenta així evitar una
32 * excessiva imbricació de sentències try−catch sense perdre
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Podeu disposar del codi
sencer del’exemple

implementat a l’annex
“Codi dels exemples” que

il·lustren la unitat
“Components d’accés a

dades”.

33 * cap informació dels errors produïts.
34 */
35 void tancar();

Fixeu-vos que aquestes tres funcions serien comunes a qualsevol aplicació, ja que
al marge del model de dades o del sistema de persistència utilitzat sempre serà
necessari configurar, connectar amb el sistema persistent i en acabat, realitzar la
desconnexió.

Per tal de facilitar la reutilització del codi separarem aquestes funcions de les més
específiques segregant-les en una interfície genèrica i realitzant la implementació
en classes també genèriques. Anomenarem la interfície GestorPersistencia.
Qualsevol altra interfície específica de cada model de dades haurà d’estendre
aquesta.

Els mètodes més específics dependran directament del model de dades. Per
cada entitat necessitarem probablement un mètode per inserir les instàncies al
sistema de persistència, un altre per actualitzar-ne les dades (modificar el sistema
persistent) quan les instàncies emmagatzemades canviïn. Un tercer mètode hauria
de permetre l’eliminació de les instàncies de la font de dades permanent. També
seria necessari algun mètode per recuperar una instància de la font de dades i algun
per recuperar el conjunt d’instàncies emmagatzemades segons el tipus i d’altres
característiques.

2.1.1 Organització de les interfícies d’accés al component

Abans de començar a definir els mètodes més específics d’accés al component de
persistència caldrà prendre algunes decisions sobre l’estructura d’interfícies que
es vol que el component tingui, ja que en funció de la decisió la sintaxi del mètode
es veurà alterada.

La complexitat del model de dades requerirà, molt probablement, que quan
codifiquem els mètodes d’accés els implementem en diverses classes per tal
d’evitar la creació d’una megaclasse que s’encarregui de tota la funcionalitat. Ara
bé, aquesta subdivisió, tan necessària per organitzar el codi, no té per què reflectir-
se també en les interfícies. De fet, una solució força comuna és la d’agrupar
tota la funcionalitat d’accés al component, en una única interfície (malgrat que
la implementació es realitzi en múltiples classes). El que s’aconsegueix d’aquesta
manera és simular una façana d’accés, la qual amagarà les classes i interfícies
internes utilitzades en el component.

Per usar el component de persistència no serà necessari conèixer l’estructura
interior, només caldrà estar familiaritzat amb les classes i interfícies que traspassin
el component i els mètodes declarats per suportar la funcionalitat. És el que
normalment en el món del disseny de programari es coneix com a patró de tipus
façana.
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Els avantatges que suposa són evidents, i sobretot són relatius a la corba d’apre-
nentatge dels implementadors que hagin d’usar el component. Tot i això, si el
nombre de classes que representen entitats arriba a ser molt gran i la quantitat de
mètodes d’accés creix desmesuradament, caldria plantejar-se dividir la façana en
diverses parts.

Quan el nombre de mètodes és elevat, en aquest tipus de component s’hi afegeix
un altre problema. No es tracta d’un problema fonamental, però si que pot afectar
la corba d’aprenentatge, la productivitat i la taxa d’error dels programadors. Ens
referim als noms que es donen als mètodes. Sempre que sigui possible cal fer
servir mètodes sobrecarregats per tal de reduir el nombre de noms. Tot i això,
de vegades la sobrecàrrega no sempre permet establir les diferències necessàries
entre mètodes i no queda altre remei que manipular el nom dels mètodes amb la
conseqüent dificultat que això suposa per als programadors.

Una possible alternativa al disseny anterior consisteix a crear components de
persistència especialitzats per a cada una de les entitats. D’aquesta manera evitem
conflictes de noms i podem crear una sintaxi més o menys estàndard per a la
majoria d’operacions d’accés, les quals serien sobreescrites per cada una de les
classes encarregades de la persistència d’una de les entitats de l’aplicació.

Cal tenir en compte que aquesta no és una solució fàcil, ja que d’una banda
caldrà evitar la proliferació de connexions per a cada un dels minicomponents
de persistència, i de l’altra, per aconseguir l’estandardització de les principals
operacions caldrà definir de forma paramètrica les classes i interfícies superiors
de la jerarquia. A més, com que hem decidit treballar amb interfícies necessitarem
un objecte instanciador o fàbrica de les instàncies dels components.

Per tal que us pugueu fer a la idea de com cal implementar ambdós dissenys,
implementarem les dues solucions en el nostre component. Així, crearem un estil
façana per gestionar la persistència de les entitats relacionades amb els comercials
i els clients. Per afinitat, també inclourem la persistència dels proveïdors i les
entitats que hi estan relacionades, com ara les zones o el sectors.

Per a la resta d’entitats usarem components de persistència específics per a cada
una d’elles.

2.1.2 Estratègia façana en el disseny de components de persistència

Sota el nom de GestorPersistenciaEmpresesIPersonal declararem la interfí-
cie façana amb tota la funcionalitat que calgui per gestionar la persistència de les
classes Pais, Poblacio, Zona, Sector, Client, Comercial i Proveidor. Es
tracta d’una interfície derivada de GestorPersistencia, i per tant inclou també
per herència els tres mètodes d’aquesta (iniciar, obrir i tancar).

1 public interface GestorPersistenciaEmpresesIPersonal
2 extends GestorPersistencia {

Les classes paramètriques
permeten declarar i codificar
mètodes genèrics sense
necessitat de definir els
tipus de dades que
intervindran en la sintaxi.

En l’apartat
“Implementació dels
components de
persistència basats en
JDBC” hi trobareu més
detalls sobre les classes
que els implementaran,
aquí només remarcarem
l’ús d’una interfície
encarregada d’instanciar
els components.
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A continuació mostrarem alguns dels mètodes més significatius per a la declaració
de la interfície, acompanyant cada un d’ells de la descripció de la seva funciona-
litat, de les condicions d’error i, si s’escau, de les condicions necessàries per a la
correcta invocació del mètode.

Començarem pel mètode inserir. Com que el paràmetre del mètode és la
pròpia entitat en cada cas, aplicarem sobrecàrrega. És a dir, tots els mètodes
s’anomenaran inserir, i es distingiran entre ells per la tipologia del paràmetre que
representarà l’entitat a inserir. Vegem l’entitat Pais:

1 /**
2 * S’insereix al sistema persistent el país passat per
3 * paràmetre. Per poder inserir l’entitat amb èxit, cal que
4 * no existeixi a la font de dades cap altra entitat
5 * emmagatzemada amb el mateix identificador. Quan això passi
6 * es produirà un error i es llançarà una excepció de tipus
7 * UtilitatPersistenciaException.
8 * @param pais és el país a inserir.
9 * @throws UtilitatPersistenciaException. Es produirà el

10 * llançament d’aquesta excepció quan el sistema persistent
11 * no sigui accessible, quan no hi hagi una connexió oberta o
12 * quan s’intenti emmagatzemar un país amb el mateix nom que
13 * un altre que ja estigui emmagatzemat.
14 */
15 public void inserir(Pais pais) throws UtilitatPersistenciaException;

Gràcies a la sobrecàrrega, per a la resta d’entitats es declararà de forma molt
semblant, només caldrà matisar aquells aspectes característics de cada entitat.
Així, per exemple, per a l’entitat Client que disposa del codi de client o
identificador de l’entitat, indicarem que el valor d’aquest se substituirà sempre
per un valor únic i diferent a qualsevol altre client ja emmagatzemat.

1 /**
2 * S’insereix al sistema persistent el client passat per
3 * paràmetre. Abans de fer efectiva la inserció s’assignarà
4 * de forma automàtica un valor únic per a l’atribut id (codi
5 * de client) d’aquesta entitat, amb independència del valor
6 * que l’atribut tingui abans de la invocació d’aquest
7 * mètode.
8 * El client no s’inserirà amb èxit si el valor del seu nif
9 * coincideix amb el d’algun altre client ja emmagatzemat.

10 * Quan això passi es produirà un error i es llançarà una
11 * excepció de tipus UtilitatPersistenciaException.
12 * @param pais és el país a inserir.
13 * @throws UtilitatPersistenciaException. Es produirà el
14 * llançament d’aquesta excepció quan el sistema persistent
15 * no sigui accessible, quan no hi hagi una connexió oberta o
16 * quan s’intenti emmagatzemar un país amb el mateix nom que
17 * un altre que ja estigui emmagatzemat.
18 */
19 public void inserir(Client entitat)
20 throws UtilitatPersistenciaException;

El mètode modificar, que actualitzarà la font de dades amb l’estat d’una instància
d’alguna de les entitats, presenta el mateix estil, ja que també podem aplicar
sobrecàrrega del mètode. Mirem com queda el mètode per a les entitats zona,
per exemple:

1 /**
2 * Actualitza el sistema persistent amb les dades incloses a
3 * l’estat de l’entitat que es passa per paràmetre.
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4 * L’entitat ha de ser persistent abans de l’actualització.
5 * En cas contrari es produiria un error de tipus
6 * UtilitatPersistenciaException.
7 * @param zona des d’on fer l’actualització.
8 * @throws UtilitatPersistenciaException Es produirà el
9 * llançament d’aquesta excepció quan el sistema persistent

10 * no sigui accessible, quan no hi hagi una connexió oberta o
11 * quan s’intenti actualitzar una zona que no sigui
12 * persistent (és a dir, que no es trobi emmagatzemada en
13 * sistema persistent).
14 */
15 public void modificar(Zona zona)
16 throws UtilitatPersistenciaException;

El mètode eliminar pot tractar-se també declarant paràmetres sobrecarregats, si
fem servir les pròpies instàncies de les entitats per indicar al sistema persistent
quins registres haurà d’eliminar per aconseguir que deixi de ser persistent. Fixem-
nos ara en el mètode eliminar de l’entitat Comercial.

1 /**
2 * Fa que el comercial que es passa per paràmetre deixi de
3 * ser persistent. Si no existeix cap entitat persistent amb
4 * el mateix identificador que la instància del paràmetre, es
5 * produirà un error i es llançarà una excepció de tipus
6 * UtilitatPersistenciaException.
7 * @param comercial candidat a deixar de ser persistent.
8 * @throws UtilitatPersistenciaException. Es produirà el
9 * llançament d’aquesta excepció quan el sistema persistent

10 * no sigui accessible, quan no hi hagi una connexió oberta o
11 * quan s’intenti eliminar un comercial que no sigui
12 * persistent (és a dir, que no es trobi prèviament
13 * emmagatzemat).
14 */
15 public void eliminar(Comercial comercial)
16 throws UtilitatPersistenciaException;

Si en comptes de fer servir la instància volguéssim aprofitar el valor de l’identifi-
cador de l’entitat per determinar l’objecte a eliminar, no podrem pas sobrecarregar
els paràmetres, ja que hi pot haver més d’una entitat fent servir el mateix
tipus d’identificador. Malgrat que hi ha diverses maneres de solucionar aquest
problema, la forma més senzilla passa per assignar un nom diferent a cada una
de les entitats a eliminar. Així, el mètode per eliminar poblacions tindrà la forma
següent:

1 /**
2 * Fa que la població identificada amb els paràmetres
3 * corresponents al nom de la població i el del seu país,
4 * deixi de ser persistent. Si no existeix cap entitat
5 * persistent identificada amb els paràmetres, es produirà un
6 * error i es llançarà una excepció de tipus
7 * UtilitatPersistenciaException.
8 * @param nomPoblacio és el nom amb què s’identifica la
9 * població.

10 * @param nomPais és el nom que identifica el país on es
11 * troba la població.
12 * @throws UtilitatPersistenciaException. Es produirà el
13 * llançament d’aquesta excepció quan el sistema persistent
14 * no sigui accessible, quan no hi hagi una connexió oberta o
15 * quan no existeixi cap població emmagatzemada identificada
16 * amb el valor dels paràmetres.
17 */
18 public void eliminarPoblacio(String nomPoblacio, String nomPais) throws

UtilitatPersistenciaException;
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En canvi, a l’eliminació d’un proveïdor s’haurà d’especificar el següent:

1 /**
2 * Fa que el proveïdor identificat amb el codi de proveïdor
3 * que es passa per paràmetre deixi de ser persistent. Si no
4 * existeix cap entitat emmagatzemada, identificada amb el
5 * valor del paràmetre, es produirà un error i es llançarà
6 * una excepció de tipus UtilitatPersistenciaException.
7 * @param id és el codi del proveïdor que identifica el
8 * candidat a deixar de ser persistent.
9 * @throws UtilitatPersistenciaException. Es produirà el

10 * llançament d’aquesta excepció quan el sistema persistent
11 * no sigui accessible, quan no hi hagi una connexió oberta o
12 * quan no existeixi cap proveïdor emmagatzemat,
13 * identificat amb el valor del paràmetre.
14 */
15 public void eliminarProveidor(int id)
16 throws UtilitatPersistenciaException;

L’obtenció d’una instància a partir del valor que la identifica tampoc admet
sobrecàrrega. Actuarem de la mateixa manera:

1 /**
2 * Obté una instància del sector emmagatzemat i identificat
3 * amb l’id que es passa per paràmetre.
4 * @param id és el valor que identifica l’entitat que es
5 * desitja recuperar.
6 * @return Instància de l’entitat recuperada amb les dades
7 * emmagatzemades.
8 * @throws UtilitatPersistenciaException. Es produirà el
9 * llançament d’aquesta excepció quan el sistema persistent

10 * no sigui accessible, quan no hi hagi una connexió oberta o
11 * quan no existeixi cap sector emmagatzemat,
12 * identificat amb el valor del paràmetre.
13 */
14 public Sector obtenirSector(String id)
15 throws UtilitatPersistenciaException;

Si ens interessa poder refrescar l’estat de les entitats amb les dades emmagatze-
mades, per si s’han emmagatzemat modificacions durant la vida d’una instància,
haurem de definir els mètodes pertinents. Els anomenarem refrescar. I com
que reben per paràmetre la instància a refrescar, sí que serà possible aplicar
sobrecàrrega.

1 /**
2 * Refresca els atributs de l’entitat passada per paràmetre
3 * amb les dades emmagatzemades de forma persistent.
4 * @param entitat és el comercial a refrescar
5 * @return el comercial refrescat.
6 * @throws UtilitatPersistenciaException. Es produirà el
7 * llançament d’aquesta excepció quan el sistema persistent
8 * no sigui accessible, quan no hi hagi una connexió oberta o
9 * quan no existeixi cap comercial emmagatzemat,

10 * identificat amb el mateix valor que la instància del
11 * paràmetre.
12 */
13 public Comercial refrescar(Comercial entitat)
14 throws UtilitatPersistenciaException;

També ens serà d’utilitat un mètode que ens indiqui si una entitat es troba ja
emmagatzemada o, en cas contrari, encara no és persistent. La sintaxi del mètode
amb aquesta funcionalitat serà aquesta:
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1 /**
2 * Indica si l’objecte passat per paràmetre és persistent. La
3 * comprovació de l’existència es basa exclusivament amb el
4 * valor del nif del comercial. La resta d’atributs no són
5 * rellevants per a la comprovació.
6 * @param entitat és el comercial a comprovar.
7 * @return cert si l’entitat a comprovar és persistent. Fals
8 * en cas contrari.
9 * @throws UtilitatPersistenciaException. Es produirà el

10 * llançament d’aquesta excepció quan el sistema persistent
11 * no sigui accessible, quan no hi hagi una connexió oberta o
12 * quan no existeixi cap comercial emmagatzemat,
13 * identificat amb el mateix valor que la instància del
14 * paràmetre.
15 */
16 public boolean esPersistent(Comercial entitat)
17 throws UtilitatPersistenciaException;

Depenent dels requeriments de l’aplicació indicats durant la fase inicial del seu
disseny, caldrà definir diversos mètodes de recuperació de les entitats. Per
exemple, ens pot interessar cercar un client per nif en comptes d’obtenir-lo per
codi de client, o bé ens pot interessar trobar els clients d’una zona determinada o
que pertanyin a un sector concret. Vegem-ho:

1 /**
2 * Obté una instància persistent de client, identificada amb
3 * el pNif que es passa per paràmetre.
4 * @param pNif és el nif que identifica l’entitat que es
5 * desitja recuperar.
6 * @return Instància de l’entitat recuperada amb les dades
7 * emmagatzemades.
8 * @throws UtilitatPersistenciaException. Es produirà el
9 * llançament d’aquesta excepció quan el sistema persistent

10 * no sigui accessible, quan no hi hagi una connexió oberta o
11 * quan no existeixi cap client emmagatzemat, amb el nif
12 * indicat per al paràmetre.
13 */
14 public Client obtenirClient(String pNif)
15 throws UtilitatPersistenciaException;
16

17 /**
18 * Obté una llista de tots aquells clients emmagatzemats que
19 * pertanyen a la zona passada per paràmetre.
20 * @param zona d’on obtenir els clients.
21 * @return llista de clients persistents que pertanyen a la
22 * zona. En cas que no hi hagi cap client que pertanyi a la
23 * zona es retornarà una llista buida.
24 * @throws UtilitatPersistenciaException. Es produirà el
25 * llançament d’aquesta excepció quan el sistema persistent
26 * no sigui accessible o quan no hi hagi una connexió oberta.
27 */
28 public List<Client> obtenirClients(Zona zona)
29 throws UtilitatPersistenciaException;
30

31 /**
32 * Obté una llista de tots aquells clients emmagatzemats que
33 * treballin al sector productiu passat per paràmetre.
34 * @param sector d’on obtenir els clients.
35 * @return llista de clients persistents que treballen al
36 * sector productiu que es passa per paràmetre. En cas
37 * que no hi hagi cap client del sector especificat es
38 * retornarà una llista buida.
39 * @throws UtilitatPersistenciaException. Es produirà el
40 * llançament d’aquesta excepció quan el sistema persistent
41 * no sigui accessible o quan no hi hagi una connexió oberta.
42 */
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43 public List<Client> obtenirClients(Sector sector)
44 throws UtilitatPersistenciaException;

Finalment, volem també fer èmfasi en la importància de no crear instàncies
d’entitats de forma massa lleugera, per tal de facilitar la sincronització. Per això
també atorgarem al gestor de persistència la funció d’instanciador d’entitats. Per
a cada constructor de cada entitat crearem un mètode que instanciï les entitats
d’acord amb els paràmetres requerits per a cada constructor, i a la vegada les
insereixin al sistema de persistència abans de retornar-les. Per exemple:

1 /**
2 * Crea una instància nova de zona i la inicialitza amb
3 * els paràmetres corresponents al nom i la descripció de la
4 * zona. La instància s’emmagatzemarà de forma persistent
5 * abans de ser retornada. En cas que ja existís una zona
6 * emmagatzemada amb el mateix nom, es llançaria una excepció
7 * indicant que l’entitat que s’ha intentat crear no es pot
8 * inserir perquè ja existeix una altra zona amb el mateix
9 * identificador.

10 * @param id és el nom de la zona que cal instanciar.
11 * @param descripcio és la descripció de la zona que cal instanciar.
12 * @return instància de zona creada i emmagatzemada.
13 * @throws UtilitatPersistenciaException. Es produirà el
14 * llançament d’aquesta excepció quan el sistema persistent
15 * no sigui accessible, quan no hi hagi una connexió oberta o
16 * quan s’intenti instanciar una zona amb el mateix
17 * identificador que una altra que ja estigui emmagatzemada.
18 */
19 public Zona novaZona(String id, String descripcio)
20 throws UtilitatPersistenciaException;

Per coherència també crearem els mateixos mètodes que permetin instanciar de
la mateixa manera les entitats, però sense realitzar la inserció per quan ens calgui
crear entitats de forma temporal i no emmagatzemar-les. Identificarem aquests
mètodes perquè afegirem al no el sufix temporal. Vegem el mateix exemple
d’instanciació d’una zona:

1 /**
2 * Crea i retorna una instància nova de zona i la inicialitza
3 * amb els paràmetres corresponents al nom i la descripció.
4 * @param id és el nom de la zona que cal instanciar.
5 * @param descripció és la descripció de la zona que cal instanciar.
6 * @return instància de zona creada.
7 */
8 public Zona novaZonaTemporal(String id, String descripcio);

2.1.3 Estratègia fàbrica en el disseny de components de persistència

Aquí plantejarem com desenvolupar un conjunt d’interfícies per suportar la gestió
de la persistència. Inicialment crearem una interfície paramètrica que reculli la
funcionalitat general de qualsevol entitat, i seguidament crearem també, per a cada
entitat, una d’interfície amb la funcionalitat específica requerida per a cada entitat
(figura 2.3).
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Figura 2.3. Visió global de les interfícies definides al component de persistència de
l’aplicació

Per tal d’evitar la proliferació de connexions obertes (una per a cada entitat),
eximirem aquests components de les tasques de connectar i desconnectar amb
la font de dades. Això ho farà l’encarregat d’instanciar cada component de
persistència, el qual implementarà la interfície GestorPersistenciaProducte
que declara els mètodes adequats per realitzar les instanciacions.

Interfície Dao

Es tracta de la interfície que agrupa els mètodes de gestió de la persistència comuns
a qualsevol entitat. La interfície es troba parametritzada per aconseguir adequar-
se a cada entitat concreta. Accepta dos paràmetres: el tipus d’entitat (T) i el tipus
d’identificador de l’entitat (I).

1 public interface Dao<T, I> {

Implementarem els mètodes de gestió comuns tenint en compte els paràmetres.

1 /*
2 * Crea una instància nova de l’entitat referenciada per
3 * aquest objecte DAO, la qual no és emmagatzemada de
4 * forma persistent sinó que es crea amb l’objectiu de
5 * realitzar alguna gestió temporal.
6 * @return instància de l’entitat referenciada per
7 * aquest objecte DAO.
8 */
9 public T novaInstanciaTemporal();
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10

11 /*
12 * Crea una instància nova de l’entitat referenciada per
13 * aquest objecte DAO, la qual s’emmagatzemarà de forma
14 * persistent abans de ser retornada. Aquest mètode
15 * només és adequat en cas que l’entitat tingui un
16 * identificador generat de forma automàtica, ja que en
17 * cas contrari la inserció generarà un error.
18 * @return instància de l’entitat referenciada per aquest
19 * objecte DAO.
20 * @throws UtilitatPersistenciaException. Es llança per
21 * qualsevol error provinent del sistema de persistència.
22 */
23 public T novaInstancia() throws UtilitatPersistenciaException;
24

25 /*
26 * Crea una instància nova de l’entitat referenciada per
27 * aquest objecte DAO i s’inicialitza amb l’identificador
28 * passat per paràmetre. La instància no s’emmagatzemarà,
29 * per tant s’hauria de destinar a realitzar alguna
30 * gestió temporal.
31 * @param identificador de la instància (clau primària).
32 * @return instància de l’entitat referenciada per aquest
33 * objecte DAO.
34 */
35 public T novaInstanciaTemporal(I id);
36

37 /*
38 * Crea una instància nova de l’entitat referenciada per
39 * aquest objecte DAO i s’inicialitza amb l’identificador
40 * passat per paràmetre. La instància s’emmagatzemarà de
41 * forma persistent abans de ser retornada. En cas que ja
42 * existís una entitat persistent amb el mateix
43 * identificador es llançaria una excepció indicant que
44 * l’entitat que s’ha intentat crear no es pot inserir
45 * perquè el seu identificador ja està utilitzat.
46 * @param identificador de la instància (clau primària).
47 * @return instància de l’entitat referenciada per aquest
48 * objecte DAO.
49 * @throws UtilitatPersistenciaException. Es llança per
50 * qualsevol error provinent del sistema de persistència.
51 */
52 public T novaInstancia(I id)
53 throws UtilitatPersistenciaException;
54

55 /*
56 * Refresca els atributs de l’entitat passada per
57 * paràmetre amb les dades emmagatzemades.
58 * @param entitat a refrescar
59 * @return L’entitat refrescada.
60 * @throws UtilitatPersistenciaException. Es llança per
61 * qualsevol error provinent del sistema de persistència.
62 */
63 public T refrescar(T entitat)
64 throws UtilitatPersistenciaException;
65

66 /*
67 * Emmagatzema les dades contingudes als atributs de
68 * l’entitat passada per paràmetre. Si l’entitat no
69 * fos persistent en el moment de la invocació, es
70 * farà una inserció. En canvi si l’entitat ja fos
71 * persistent es realitzarà una actualització de les
72 * dades emmagatzemades.
73 * @param entitat a emmagatzemar
74 * @throws UtilitatPersistenciaException. Es llança per
75 * qualsevol error provinent del sistema de persistència.
76 */
77 public void emmagatzemarDades(T entitat)
78 throws UtilitatPersistenciaException;
79
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80 /*
81 * Indica si l’objecte passat per paràmetre és
82 * persistent. La comprovació de l’existència es basa
83 * exclusivament en el valor dels atributs
84 * identificadors de la instància.
85 * @param entitat a comprovar.
86 * @return cert si l’entitat a comprovar és persistent.
87 * Fals en cas contrari.
88 * @throws UtilitatPersistenciaException. Es llança per
89 * qualsevol error provinent del sistema de persistència.
90 */
91 public boolean esPersistent(T entitat)
92 throws UtilitatPersistenciaException;
93

94 /*
95 * Actualitza les dades emmagatzemades amb les
96 * contingudes a l’estat de la instància passada per
97 * paràmetre. L’entitat ha d’haver estat emmagatzemada
98 * amb anterioritat. Contràriament es produirà un error.
99 * @param entitat des d’on fer l’actualització.
100 * @throws UtilitatPersistenciaException. Es llança per
101 * qualsevol error provinent del sistema de persistència.
102 */
103 public void modificar(T entitat)
104 throws UtilitatPersistenciaException;
105

106 /*
107 * S’emmagatzema per primer cop l’entitat passada per
108 * paràmetre. És a dir, que per poder−la inserir amb èxit
109 * cal que no existeixi a la base de dades cap altra
110 * entitat emmagatzemada amb el mateix identificador.
111 * Quan això passi es produirà un error i es llançarà
112 * una excepció de tipus UtilitatPersistenciaException.
113 * @param entitat a inserir.
114 * @throws UtilitatPersistenciaException. Es llança per
115 * qualsevol error provinent del sistema de persistència.
116 */
117 public void inserir(T entitat)
118 throws UtilitatPersistenciaException;
119

120 /*
121 * Fa que l’entitat identificada amb la clau que es
122 * passa per paràmetre deixi de ser persistent. Si no
123 * existeix cap entitat persistent identificada amb la
124 * clau, es llançarà una excepció de tipus
125 * UtilitatPersistenciaException.
126 * @param clau que identifica l’entitat candidata a
127 * deixar de ser persistent.
128 * @throws UtilitatPersistenciaException. Es llança per
129 * qualsevol error provinent del sistema de persistència.
130 */
131 public void eliminarPerClau(I clau)
132 throws UtilitatPersistenciaException;
133

134 /*
135 * Fa que l’entitat passada per paràmetre deixi de ser
136 * persistent. Si no existeix cap entitat persistent
137 * identificada amb el mateix valor que la instància passada
138 * per paràmetre, es produirà un error i es llançarà
139 * una excepció de tipus UtilitatPersistenciaException.
140 * @param entitat és l’entitat candidata a deixar de ser
141 * persistent.
142 * @throws UtilitatPersistenciaException. Es llança per
143 * qualsevol error provinent del sistema de persistència.
144 */
145 public void eliminar(T entitat)
146 throws UtilitatPersistenciaException;
147

148 /*
149 * Obté una instància persistent (emmagatzemada
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150 * prèviament) identificada amb la clau que es passa per
151 * paràmetre.
152 * @param clau que identifica l’entitat que es desitja
153 * recuperar.
154 * @return Instància de l’entitat recuperada a partir de
155 * les dades emmagatzemades.
156 * @throws UtilitatPersistenciaException. Es llança per
157 * qualsevol error provinent del sistema de persistència.
158 */
159 public T obtenirInstancia(I clau)
160 throws UtilitatPersistenciaException;
161

162 /*
163 * Obté una llista de totes les entitats emmagatzemades
164 * del tipus referenciat per aquest DAO.
165 * @return llista d’entitats persistents del tipus
166 * referenciat per aquest DAO.
167 * @throws UtilitatPersistenciaException. Es llança per
168 * qualsevol error provinent del sistema de persistència.
169 */
170 public List<T> obtenirTot()
171 throws UtilitatPersistenciaException;
172 }

Interfícies específiques d’accés a dades

La concreció dels paràmetres de la interfície es realitzarà a la declaració de les
interfícies específiques. L’objectiu d’aquestes interfícies, a més de concretar els
tipus paramètrics de Dao, consisteix també a agrupar la funcionalitat específica de
cada entitat. Vegem, per exemple, la interfície MagatzemDao.

1 public interface MagatzemDao extends Dao<Magatzem, String> {
2

3 /*
4 * Crea una instància nova de l’entitat referenciada per
5 * aquest objecte DAO i s’inicialitza amb l’identificador
6 * passat per paràmetre. La instància no s’emmagatzemarà,
7 * per tant s’hauria de destinar a realitzar alguna
8 * gestió temporal.
9 * @param id és l’identificador de la instància (clau

10 * primària).
11 * @param desc és la descripció associada al magatzem.
12 * @return instància de l’entitat referenciada per aquest
13 * objecte DAO.
14 */
15 Magatzem novaInstanciaTemporal(String id, String desc);
16

17 /*
18 * Crea una instància nova de l’entitat referenciada per
19 * aquest objecte DAO i s’inicialitza amb l’identificador
20 * i la descripció que es passen per paràmetre. La
21 * instància s’emmagatzemarà de forma persistent abans
22 * de ser retornada. En cas que ja existís una entitat
23 * persistent amb el mateix identificador es llançaria
24 * una excepció indicant que l’entitat que s’ha intentat
25 * crear no es pot inserir perquè el seu identificador
26 * ja està utilitzat.
27 * @param id és l’identificador de la instància (clau
28 * primària).
29 * @param desc és la descripció associada al magatzem.
30 * @return instància de l’entitat referenciada per aquest
31 * objecte DAO.
32 * @throws UtilitatPersistenciaException. Es llança per
33 * qualsevol error provinent del sistema de persistència.
34 */
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35 Magatzem novaInstancia(String id, String desc)
36 throws UtilitatJdbcSQLException;
37

38 /*
39 * Elimina els registres d’estoc associats al magatzem
40 * identificat per la cadena passada per paràmetre.
41 * @param idMagatzem és la clau que identifica el
42 * magatzem.
43 * @throws UtilitatPersistenciaException. Es llança per
44 * qualsevol error provinent del sistema de persistència.
45 */
46 void eliminarEstoc(final String idMagatzem)
47 throws UtilitatJdbcSQLException;
48

49 /*
50 * Obté una llista de tots els productes en estoc en el
51 * magatzem que es passa per paràmetre.
52 * @param entitat és el magatzem del que es desitja
53 * obtenir la llista de productes en estoc.
54 * @return Llista de productes en estoc.
55 * @throws UtilitatPersistenciaException. Es llança per
56 * qualsevol error provinent del sistema de persistència.
57 */
58 List<ProducteEnEstoc> getEstoc(final Magatzem entitat)
59 throws UtilitatJdbcSQLException;
60

61 /*
62 * Modifica l’estoc del magatzem identificat per la
63 * cadena del primer paràmetre d’acord amb els valors
64 * continguts a l’array que es passa en el segon paràmetre.
65 * @param idMagatzem és l’identificador del magatzem a
66 * modificar.
67 * @param productesEnEstoc és una vector de tipus
68 * ProdcuteEstoc
69 * contenint els estocs dels producte indicats.
70 * @throws UtilitatPersistenciaException. Es llança per
71 * qualsevol error provinent del sistema de persistència.
72 */
73 void modificarEstoc(String idMagatzem,
74 ProducteEnEstoc[] productesEnEstoc)
75 throws UtilitatJdbcSQLException;
76 }

La resta d’interfícies específiques s’implementaran de forma molt semblant.

Interfície instanciadora

Per tal de facilitar la implementació dels components específics d’accés a dades
usarem un component responsable de crear les instàncies que també s’encarregui
de gestionar la connexió i la desconnexió al SGBD. La interfície que representi
el component instanciador derivarà de GestorPersistencia doncs aquesta
comtempla ja la funcionalitat de connexió a la font de dades.

D’altra banda, la interfície del component instanciador haurà de declarar mètodes
per obtenir els diversos components Dao que es desitgi controlar. Per exemple, la
interfície que anomenarem GestorPersistenciaProducte controlarà la instan-
ciació de tots aquells components específics (derivats de Dao) relacionats amb els
productes.

1 public interface GestorPersistenciaProducte
2 extends GestorPersistencia {
3 /*
4 * Crea i retorna una instància de tipus ArticleDao.
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5 * La instància disposarà de connexió activa.
6 * @return una instància de tipus ArticleDao.
7 */
8 ArticleDao crearArticleDao();
9

10 /*
11 * Crea i retorna una instància de tipus EnvasDao.
12 * La instància disposarà de connexió activa.
13 * @return una instància de tipus EnvasDao.
14 */
15 EnvasDao crearEnvasDao();
16

17 /*
18 * Crea i retorna una instància de tipus MagatzemDao.
19 * La instància disposarà de connexió activa.
20 * @return una instància de tipus MagatzemDao.
21 */
22 MagatzemDao crearMagatzemDao();
23

24 /*
25 * Crea i retorna una instància de tipus ProducteDao.
26 * La instància disposarà de connexió activa.
27 * @return una instància de tipus ProducteDao.
28 */
29 ProducteDao crearProducteDao();
30

31 /*
32 * Crea i retorna una instància de tipus
33 * UnitatDeMesuraDao. La instància disposarà de connexió
34 * activa.
35 * @return una instància de tipus UnitatDeMesuraDao.
36 */
37 UnitatDeMesuraDao crearUnitatDeMesuraDao();
38 }

2.2 Implementació dels components de persistència basats en JDBC

Un cop definides les interfícies amb els mètodes que configuraran els components
de persistència caldrà implementar les classes. És aquí on haurem de decidir
quin sistema persistent utilitzarem, ja que en funció del sistema escollit la
implementació es farà d’una o altra manera.

S’ha escollit la implementació de la persistència via JDBC perquè dóna prou
joc per arribar a copsar d’una forma força completa la implementació de la
persistència.

La implementació d’aquest sistema sol requerir una gran quantitat de codi, ja
que es tracta d’un component que treballa a baix nivell i necessita de moltes
adaptacions.

2.2.1 Processos comuns d’accés a dades

Començarem creant un conjunt d’utilitats bàsiques i genèriques que ens ajudaran
en el desenvolupament posterior. Agruparem la funcionalitat en una classe ano-
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menada UtilitatJDBC, una classe genèrica que permet gestionar les principals
accions a realitzar amb una connexió.

Tots els mètodes d’aquesta classe són estàtics, perquè es tracta d’una utilitat
purament funcional i que no necessita estat. Disposa d’utilitats específiques per
realitzar el tancament d’objectes Statement,ResultSet o Connection silenciant
l’error però enregistrant-lo en un fitxer a traves del sistema Logger.

1 public static void tancarConnexio(Connection con){
2 try {
3 if(con!=null && !con.isClosed()){
4 con.close();
5 }
6 } catch (SQLException ex) {
7 Logger.getLogger(UtilitatJDBC.class.getName())
8 .log(Level.SEVERE, null, ex);
9 }

10 }
11

12 public static void tancaStatement(Statement stm, ResultSet rs){
13 try {
14 if(rs!=null && !rs.isClosed()){
15 rs.close();
16 }
17 } catch (SQLException ex) {
18 Logger.getLogger(EstructuraComandes.class.getName())
19 .log(Level.SEVERE, null, ex);
20 }
21 try {
22 if(stm!=null && !stm.isClosed()){
23 stm.close();
24 }
25 } catch (SQLException ex) {
26 Logger.getLogger(EstructuraComandes.class.getName())
27 .log(Level.SEVERE, null, ex);
28 }
29 }
30

31 public static void tancaStatement(Statement stm){
32 tancaStatement(stm, null);
33 }
34

35 public static void tancaResultSet(ResultSet rs){
36 tancaStatement(null, rs);
37 }

El tancament del ResultSet acostuma a demanar-se de forma simultània al
tancament de l’Statement que l’ha generat, per això s’ha implementat un mètode
que permet tancar ambdós a l’hora. Malgrat tot, com es veu en els dos darrers
mètodes, el tancament també es pot fer per separat.

Per tal de portar un registre de tots els errors que es puguin produir du-
rant la connexió s’han implementat dos mètodes que enregistraran l’error via
Logger i encapsularan l’excepció dins una jerarquia pròpia de tres classes:
UtilitatJdbcException, la més genèrica; UtilitatJdbcSQLException, que
farem servir exclusivament per encapsular errors específics de tipus SQL, i
UtilitatJdbcRollBackException, que representarà aquelles excepcions que
s’hagin produït executant un rollback. Així es facilitarà la captura i el posterior
tractament dels errors.

1 public static void onError(Exception ex)
2 throws UtilitatJdbcException{
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3 Logger.getLogger(EstructuraComandes.class.getName()).log(
4 Level.SEVERE, null, ex);
5 throw new UtilitatJdbcException(ex.getMessage(), ex);
6 }
7

8 public static void onError(SQLException ex)
9 throws UtilitatJdbcSQLException{

10 Logger.getLogger(EstructuraComandes.class.getName()).log(
11 Level.SEVERE, null, ex);
12 throw new UtilitatJdbcSQLException(ex.getMessage(), ex);
13 }

Per poder activar la connexió caldrà conèixer la url, l’usuari i la contrasenya
del’SGBD. El mètode obrir rebrà per paràmetre les dades de la connexió i la
retornarà activa.

1 public static Connection obrir(String driver, String url,
2 String user, String password) throws

UtilitatJdbcException{
3 Connection con = null;
4 try {
5 Class.forName(driver);
6 con = DriverManager.getConnection(url, user, password);
7 } catch (SQLException ex) {
8 onError(ex);
9 } catch (ClassNotFoundException ex) {

10 onError(ex);
11 }
12 return con;
13 }

El mètode desfer és una utilitat que ens ajudarà a fer el seguiment dels errors.
Imaginem que durant l’execució d’una sentència SQL es produeix un error i en
capturar l’excepció iniciem un crida a rollback per desfer tots els canvis produïts
durant la transacció actual, però en fer la petició de rollback es produeix de nou
un error. El llançament del segon error emmascararà el primer, el qual es perdrà
si no fem res. Si silenciem el segon, el primer no es perdria, però perdríem la
possibilitat d’analitzar el segon. El mètode desfer que proposem rep per paràmetre
l’excepció que ha provocat la petició de rollback. Si l’acció es produeix amb èxit
es retorna el control sense gestionar l’excepció perquè es procedeixi a actuar per
defecte. Ara bé, si l’acció no té èxit ambdues excepcions, la passada per paràmetre
(error originari) i l’acabada de llançar s’encapsularan dins una excepció de tipus
UtilitatJdbcRollbackException, la qual serà llançada de manera que la seva
captura permeti analitzar ambdues excepcions contingudes.

1 public static void desfer(Connection con, SQLException sqlEx)
2 throws UtilitatJdbcRollbackException{
3 try {
4 con.rollback();
5 } catch (SQLException ex) {
6 Logger.getLogger(EstructuraBDComandes.class.getName())
7 .log(Level.SEVERE, null, ex);
8 throw new UtilitatJdbcRollbackException(ex, sqlEx);
9 }

10 }

El mètode desfer servirà específicament per desfer instruccions en aquells
mètodes que executin diverses sentències d’una mateixa transacció.



Accés a dades 67 Components d'accés a dades

Per tal de facilitar l’automatització de les crides SQL implementarem dos mètodes
a la classeUtilitatJDBC que ens ajudaran a executar sentències SQL passades en
format de cadenes i col·leccions de cadenes.

1 public static void executar(Connection con, String sentenciaSql)
2 throws UtilitatJdbcException{
3 //permet tornar l’autocommit a la seva forma original
4 boolean autocommit=true;
5 Statement stm = null;
6 try {
7 autocommit=con.getAutoCommit(); //salvem l’original
8 con.setAutoCommit(true); //assegurem el mode autocomit
9 stm = con.createStatement(); //creem l’Statement

10 stm.executeUpdate(sentenciaSql); //executem la sentència
11 con.setAutoCommit(autocommit); //restaurem de nou
12 } catch (SQLException ex) {
13 onError(ex); //tractament de l’error
14 }finally{
15 tancaStatement(stm); //tancament controlat
16 }
17 }

En el mètode anterior, en tractar-se de només una sentència, se suposarà que es
vol executar aïllada i, per tant, s’activarà el mode autocommit. Volem tornar a
deixar la connexió amb el mateix mode amb què ha entrat. Per això farem servir
la variable autocommit.

La versió que treballa amb una col·lecció de cadenes és idèntica a l’anterior, amb
la diferència que cal controlar el procés commit de forma manual per tal de tractar
totes les sentències de la col·lecció com una única instrucció unitària.

1 public static void executar(Connection con, String[] sentenciesSql)
2 throws UtilitatJdbcException{
3 boolean autocommit=true;
4 Statement stm = null;
5 try {
6 autocommit = con.getAutoCommit();
7 con.setAutoCommit(false);
8 stm = con.createStatement();
9

10 //bucle per executar totes les sentències
11 for(String sent: sentenciesSql){
12 stm.executeUpdate(sent); //executem les sentències
13 }
14 con.commit(); // tot ha anat bé i validem les accions
15 con.setAutoCommit(autocommit);
16 } catch (SQLException ex) {
17 //Hi ha hagut un error. Cal desfer−ho tot.
18 //Passem per paràmetre l’error obtingut per no perdre’l
19 //en cas d’error durant el rollback
20 desfer(con, ex);
21 onError(ex); //Tractament de l’error
22 }finally{
23 tancaStatement(stm); //tancament controlat
24 }
25 }

Les sentències a executar es passen per paràmetre contingudes dins d’un array. El
mètode desfer es crida dins d’un bloc catch que captura l’error passant-lo com
a paràmetre de desfer, com ja s’ha comentat.

Ja disposem de suficients mètodes per començar a treballar en força situacions.
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Començarem, doncs, a implementar la interfície creant una classe que gestioni
la connexió a la base de dades via JDBC. La classe codificarà els mètodes obrir
i tancar, però no iniciar. Això ho farem així per tal d’independitzar el sistema
de configuració de la connexió. Anomenarem a la classe AbstractGestorJDBC.
Gràcies a les utilitats que hem implementat, la codificació d’aquesta classe
resultarà molt senzilla.

1 public abstract class AbstractGestorJDBC
2 implements GestorPersistencia {
3 protected String driver;
4 protected String user;
5 protected String password;
6 protected String url;
7 protected Connection con;
8

9 @Override
10 public void obrir() throws UtilitatPersistenciaException{
11 con = UtilitatJDBC.obrir(driver, url, user, password);
12 }
13

14 @Override
15 public void tancar(){
16 UtilitatJDBC.tancarConnexio(getConnexio());
17 }
18

19 /*
20 * Obté el driver JDBC
21 * @return el driver
22 */
23 public String getDriver() {
24 return driver;
25 }
26

27 /*
28 * * Obté l’usuari per realitzar la connexió a l’SGDB
29 * @return l’usuari
30 */
31 public String getUser() {
32 return user;
33 }
34

35 /*
36 * Obté la contrasenya per realitzar la connexió
37 * @return la contrasenya
38 */
39 public String getPassword() {
40 return password;
41 }
42

43 /*
44 * Obté la URL de l’SGBD per realitzar la connexió
45 * @return la url
46 */
47 public String getUrl() {
48 return url;
49 }
50

51 /*
52 * Obté la connexió JDBC
53 * @return la connexió
54 */
55 public Connection getConnexio() {
56 return con;
57 }
58 }

Fixeu-vos que els atributs d’AbstactGestorJDBC són exclusivament de lectura.
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La raó és perquè de l’escriptura se n’encarregarà la classe que implementi el
mètode iniciar. Per tal que sigui possible la manipulació dels atributs per una
classe derivada, cal declarar-los protected.

De la configuració se n’encarregarà la classe ComandesJDBC. Farem servir un
fitxer de Properties per aconseguir les dades necessàries per connectar amb la
base de dades correcta, però hauríem pogut optar per altres solucions. Fent que
aquesta classe tingui per objectiu només la configuració del sistema, facilitarem
el manteniment posterior si algun dia es decideix canviar.

Els fitxers de Properties són fàcils de fer servir i molt útils per la seva versatilitat,
ja que es tracta de fitxers de text on podem emmagatzemar un conjunt de propietats
identificades per un nom al qual se li associa un valor. En tractar-se d’un fitxer de
text, l’edició i modificació resulta molt senzilla. Concretament, el nostre fitxer
contindrà el següent contingut:

1 driver=org.postgresql.Driver
2 user=jdbc
3 password=jdbc
4 url=jdbc:postgresql://localhost:5432/ioc_comandes_jdbc

Una manera de despreocupar-nos de la configuració és fer coincidir el nom del
fitxer de Properties amb el de la classe, de manera que cada classe (que ho
necessiti) disposi del seu fitxer de configuració. Situarem el fitxer de propietats a
la carpeta cfg, ubicada directament al directori on s’executi l’aplicació.

1 public class ComandesJDBC extends AbstractGestorJDBC{
2

3 @Override
4 public void iniciar() throws UtilitatPersistenciaException {
5 try {
6 String nomFitxer = "cfg"+File.separatorChar
7 + ComandesJDBC.class.getSimpleName()
8 + ".properties";
9

10 Properties properties = new Properties();
11 properties.load(new FileReader(nomFitxer));
12

13 driver = properties.getProperty("driver");
14 user = properties.getProperty("user");
15 password= properties.getProperty("password");
16 url = properties.getProperty("url");
17 } catch (IOException ex) {
18 UtilitatJDBC.onError(ex);
19 }
20 }
21 }

2.2.2 Creació de taules en el’SGBD

Sempre que ens plantegem implementar una aplicació JDBC cal preveure que
en instal·lar-la caldrà crear els elements de la base de dades enl’SGBD on
desitgem ubicar la persistència (taules, índex, restriccions, usuaris, permisos, etc.).
Anem, en primer lloc, a implementar una classe encarregada de la instal·lació i
modificació de l’estructura de dades enl’SGDB i la importació inicial de dades.
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Podeu trobar els fitxers de
configuració i els scripts
SQL consultant l’annex

d’aquesta unitat
anomenat “Codi dels

exemples” que il·lustren la
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d’accés a dades”. Tant els
fitxers de configuració

com els scripts SQL es
troben a la carpeta cfg.

La base de dades la crearem manualment des de l’administrador del’SGBD.
Suposarem que ja n’existeix una anomenada ioc_comandes_jdbc. L’aplicació que
implementarem s’haurà de connectar a la citada base de dades abans de procedir
a la instal·lació.

Farem servir una tècnica senzilla que permet adaptar l’aplicació als requeriments
específics de qualsevol SGBD. Consisteix a fer servir scripts SQL emmagatzemats
en fitxers de text, els quals llegirem des de la nostra aplicació Java d’instal·lació i
executarem via JDBC.

Els fitxers script contenen sentències SQL separades entre elles per un punt i coma.
La nostra aplicació convertirà el contingut dels scripts en un String i l’executarà
fent servir un Statement.

En tractar-se de fitxers de text, és molt senzill substituir l’script (adaptat a
PostgreSQL) per un altre de sintaxi Oracle o MySQL sense necessitat d’haver de
tocar codi ni compilar-lo. Fins i tot, en cas que fos necessari, seria possible, durant
el procés d’instal·lació, realitzar modificacions en els scripts que quedarien actius
de forma immediata.

Per tal d’aconseguir un sistema altament configurable, també farem servir aquí un
fitxer de propietats que indiqui a l’aplicació el nom dels fitxers de text amb els
scripts de la instal·lació adequats al’SGBD que haguem de fer servir.

La classe encarregada de la instal·lació l’anomenarem EstructuraBDComandes.
Aquesta tindrà associat un fitxer de configuració anomenat
EstructuraBDComandes.properties situat a la carpeta cfg ubicada en el
directori on s’hagi d’executar l’aplicació.

La classe disposarà, a més del procés d’instal·lació, d’altres processos que
automatitzin la modificació de l’estructura de dades, per quan sigui necessari
incorporar noves versions de l’aplicació que gestionin l’eliminació de la mateixa
quan es decideixi desinstal·lar-la o que ajudin a incorporar dades de forma massiva
provinents d’alguna exportació.

Cada un d’aquest processos tindrà un fitxer script associat que es reconeixerà a
partir del fitxer de propietats EstructuraBDComandes.properties.

Els processos d’instal·lació, modificació o desinstal·lació s’executen en compta-
des ocasions, per això implementarem una aplicació independent de la qual se
n’encarregui de l’explotació de les dades. EstructuraBDComandes disposarà
únicament dels quatre procediments esmentats (creació, eliminació i modificació
de l’estructura de dades, així com la introducció massiva de dades), i es podrà
executar des de consola.

Mostrem ara el contingut d’EstructuraBDComandes.properties. Es tracta,
com es pot veure, d’una relació dels quatre fitxers script (.sql), més el fitxer
de configuració del sistema d’enregistrament (Logger) identificat per la propietat
fitxer_logger_cfg.

1 fitxer_logger_cfg=cfg/logger.properties
2 fitxer_creacio_estructura=cfg/crear_ioc_comandes.sql
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3 fitxer_eliminacio_estructura=cfg/eliminar_ioc_comandes.sql
4 fitxer_importacio_dades=cfg/importarDades_ioc_comandes.sql
5 fitxer_modificacio_estructura=cfg/modificar_ioc_comandes.sql

La classe EstructuraDBComandes estendrà ComandesJDBC per tal de disposar
de la funcionalitat de connexió a la base de dades i poder executar els scripts. Els
noms de cada un dels quatre fitxers scripts es mantindran en quatre atributs de
tipus String, com es mostra a continuació:

1 public class EstructuraBDComandes {
2 String sqlDeCreacio;
3 String sqlDEliminacio;
4 String sqlDeModificacio;
5 String sqlDImportacio;
6 ComandesJDBC fontDeDades = new ComandesJDBC();
7

8 ...
9 }

La classe sobreescriurà el mètode d’inicialització (iniciar) per tal d’incorporar
la seva configuració específica. Es configuraran tres aspectes de l’aplicació: el
sistema d’enregistrament (logger), l’assignació dels fitxers script, i la configuració
i connexió del sistema JDBC a partir de la classe ComandesJDBC.

1 public void iniciar() throws UtilitatJdbcException{
2 super.iniciar(); //configurem la connexió JDBC
3 try {
4 //nom del fitxer de propietats per configurar aquesta classe
5 String nomFitxer = "cfg"+File.separatorChar
6 + EstructuraBDComandes.class.getSimpleName()
7 + ".properties";
8

9 //Llegeix i carrega les propietats
10 Properties properties = new Properties();
11 properties.load(new FileReader(nomFitxer));
12

13 //configura el sistema d’enregistrament (Logger)
14 LogManager.getLogManager().readConfiguration(
15 new FileInputStream(
16 properties.getProperty(
17 "fitxer_logger_cfg")));
18

19 //assigna els scripts
20 sqlDeCreacio = properties.getProperty(
21 "fitxer_creacio_estructura");
22 sqlDEliminacio = properties.getProperty(
23 "fitxer_eliminacio_estructura");
24 sqlDeModificacio = properties.getProperty(
25 "fitxer_modificacio_estructura");
26 sqlDImportacio = properties.getProperty(
27 "fitxer_importacio_dades");
28 } catch (IOException ex) {
29 ComandesJDBC.onError(ex);
30 }
31 }

Els quatre processos tindran la mateixa estructura, llegiran el fitxer específic i
executaran el seu contingut via JDBC. Per evitar la repetició de codi es farà servir
la funcionalitat d’UtilitatJDBC anomenada executa.

També s’ha implementat el mètode llegirFitxerSQLIExecutarLo, que mos-
trem al final, el qual fa la lectura d’un fitxer script, el converteix a String i l’e-
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xecuta. Així, els quatre mètodes que implementin els quatre processos esmentats
quedaran reduïts a una crida de llegirFitxerSQLIExecutarLo, seleccionant
l’script corresponent.

1 public void crearEstructura() throws UtilitatJdbcException{
2 llegirFitxerSQLIExecutarLo(sqlDeCreacio);
3 }
4

5 public void eliminarEstructura() throws UtilitatJdbcException{
6 llegirFitxerSQLIExecutarLo(sqlDEliminacio);
7 }
8

9 public void importarDades() throws UtilitatJdbcException{
10 llegirFitxerSQLIExecutarLo(sqlDImportacio);
11 }
12

13 public void modificarEstructura() throws UtilitatJdbcException{
14 llegirFitxerSQLIExecutarLo(sqlDeModificacio);
15 }
16

17 private void llegirFitxerSQLIExecutarLo( String script)
18 throws UtilitatJdbcException {
19 FileReader reader = null;
20 StringBuilder stringBuilder = new StringBuilder();
21 int charsLlegits=0;
22 char[] buffer = new char[512];
23 try{
24 //lectura del fitxer d’instruccions SQL
25 reader = new FileReader(script);
26 while(charsLlegits!=−1){
27 stringBuilder.append(buffer, 0, charsLlegits);
28 charsLlegits=reader.read(buffer);
29 }
30 //Execució fent servir UtilitatJDBC
31 UtilitatJDBC.executar(getConnexio(),
32 stringBuilder.toString());
33 } catch (IOException ex) {
34 UtilitatJDBC.onError(ex); //tractament de l’error
35 }
36 }

La classe disposarà d’un mètode per discriminar el procés a executar. La
discriminació es farà analitzant el nom de la comanda que es passarà per paràmetre.
Noteu que fem servir startsWith, de manera que s’acceptaran comandes com
crea, creació, crear, insta, instal·lació, install, instal·lar, elim,
eliminar, elimina, eliminació, etc.

1 public void executaComanda(String comanda) throws UtilitatJdbcException{
2 if(comanda.toLowerCase().startsWith("crea")
3 || comanda.toLowerCase().startsWith("insta")){
4 crearEstructura();
5 }else if(comanda.toLowerCase().startsWith("elim")){
6 eliminarEstructura();
7 }else if(comanda.toLowerCase().startsWith("modif")){
8 crearEstructura();
9 }else if(comanda.toLowerCase().startsWith("import")){

10 importarDades();
11 }else{
12 System.out.println("Argument " + comanda + " desconnegut");
13 }
14 }

La comanda s’enviarà com a argument del main. De fet, farem que el main accepti
múltiples arguments que s’executin un darrere l’altre. Així, si féssim la següent
crida des del sistema operatiu:
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1 java ioc.dam.m6.exemples.comandes.controlsgbd.EstructuraDBComandes crea import

crearia les taules en primer lloc i després afegiria dades des d’un script.

La implementació del mètode main quedarà tal com segueix:

1 public static void main(String[] args) {
2 EstructuraBDComandes estructuraComandes =
3 new EstructuraBDComandes();
4 try {
5 estructuraComandes.iniciar();
6 estructuraComandes.obrir();
7

8 if(args.length==0){
9 estructuraComandes.executaComanda("crea");

10 }else{
11 for(String comanda: args){
12 estructuraComandes.executaComanda(comanda);
13 }
14 }
15 } catch (UtilitatPersistenciaException ex) {
16 Logger.getLogger(EstructuraBDComandes.class.getName())
17 .log(Level.SEVERE, null, ex);
18 }finally{
19 estructuraComandes.tancar();
20 }
21 }

2.2.3 Implementació de la interfície amb rol de façana

Recordem que la interfície GestorPersistenciaEmpresesIPersonal tenia
el paper de façana en un dels components de la nostra aplicació. A l’hora
d’implementar-la cal que ens plantegem si és factible implementar-la en una
única classe, o bé si és preferible dividir-la en diverses. Generalment, la
dimensió de les interfícies façana aconsellarà que realitzem la codificació fent
servir diverses classes. Els components de persistència són fàcilment divisibles,
mentre que cada entitat del model pot induir una classe d’accés a les dades
del seu estat. Crearem, doncs, les classes PaisDao, PoblacioDao, ZonaDao,
SectorDao, ComercialDao, ClientDao i ProveidorDao, que encapsularan
els algoritmes pertinents per gestionar la seva persistència i que respondran als
mètodes específics declarats aGestorPersistenciaEmpresesIPersonal. A la
figura 2.4 podeu veure les diferents classes amb la declaració dels mètodes que els
pertoca.
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Figura 2.4. Classes que componen el component GestorPersistenciaEmpresesIPersonal

Noteu també que cada una de les classes d’accés a dades no implemen-
ta cap interfície específica. Això és així perquè es tracta de classes in-
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ternes. El programador que l’usi no necessitarà saber de la seva existèn-
cia, ja que la interacció la realitzarà sempre contra la façana (la interfí-
cieGestorPersistenciaEmpresesIPersonal).

Per poder disposar d’un únic accés al component (façana) caldrà crear una classe
que disposi de tota la funcionalitat de la interfície. La classe instanciarà tots i cada
un dels components de persistència específics. La implementació de cada un dels
mètodes consistirà només en una única crida al mètode corresponent d’una dels
components instanciats.

La implementació de la interfície façana la realitzarà la classe
GestorPersistenciaEmpresesIPersonalImpl. Cal adonar-se que els
components específics d’accés a dades no hereten de ComandesJDBC, i per
tant no gestionaran directament la connexió a la base de dades, sinó que serà
GestorPersistenciaEmpresesIPersonalImpl l’encarregada de la connexió.
D’aquesta manera, evitarem mantenir obertes set connexions. De fet, el gestor
mantindrà oberta només una connexió que compartirà amb tots els components
específics en el moment de la instanciació.

La classeGestorPersistenciaEmpresesIPersonalImpl derivarà de
ComandesJDBC per disposar de la configuració adequadal’SGDB de l’aplicació.
Serà necessari declarar un atribut per cada component d’accés a dades.

1 public class GestorPersistenciaEmpresesIPersonalImpl
2 extends ComandesJDBC
3 implements GestorPersistenciaEmpresesIPersonal {
4 private PaisDao paisDao = null;
5 private PoblacioDao poblacioDao = null;
6 private ComercialDao comercialDao = null;
7 private ZonaDao zonaDao = null;
8 private SectorDao sectorDao = null;
9 private ClientDao clientDao = null;

10 private ProveidorDao proveidorDao = null;

La instanciació dels components específics caldrà realitzar-la després d’haver creat
la connexió, ja que aquesta es comparteix amb els components DAO passant-la per
paràmetre en el moment de la instanciació. Així doncs, sobreescriurem el mètode
obrir de ComandesJDBC per tal de fer les instanciacions immediatament després
d’obtenir la connexió.

1 @Override
2 public void obrir() throws UtilitatPersistenciaException {
3 super.obrir(); //obtenim la connexió
4

5 paisDao = new PaisDao(getConnexio());
6 poblacioDao = new PoblacioDao(getConnexio());
7 comercialDao = new ComercialDao(getConnexio());
8 zonaDao = new ZonaDao(getConnexio());
9 }

La resta de mètodes tindran només la crida corresponent.

1 @Override
2 public void inserir(Pais pais)
3 throws UtilitatPersistenciaException {
4 paisDao.inserir(pais);
5 }
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6

7 @Override
8 public void eliminar(Pais pais)
9 throws UtilitatPersistenciaException {

10 paisDao.eliminar(pais);
11 }
12

13 ...
14

15 @Override
16 public void modificar(Comercial entitat)
17 throws UtilitatJdbcSQLException {
18 comercialDao.modificar(entitat);
19 }
20

21 @Override
22 public Comercial obtenirComercial(String clau)
23 throws UtilitatJdbcSQLException {
24 return comercialDao.obtenirInstancia(clau);
25 }
26

27 ...
28 }

L’accés a dades recau exclusivament sobre els components específics, que seran
els que acabin executant les sentències SQL i realitzant l’intercanvi de dades. Per
exemple, la implementació de la inserció d’una població a la classe PoblacioDao
podem implementar-la com segueix:

1 public void inserir(Poblacio valor) throws UtilitatJdbcException{
2 StringBuilder sql = new StringBuilder();
3

4 sql.append("INSERT INTO POBLACIO (nom, nom_pais) ");
5 sql.append("VALUES(’");
6 sql.append(valor.getNom());
7 sql.append("’, ’");
8 sql.append(valor.getNomPais());
9 sql.append("’)");

10

11 UtilitatJDBC.executar(getConnexio(), sql.toString());
12 }

La classe StringBuilder ens ajudarà a concatenar de forma eficient el text de
la sentència SQL. D’aquesta manera podem aprofitar les utilitats de la classe
UtilitatJDBC, ja que cal recordar que no disposem de cap utilitat que ens faciliti
l’execució de sentències parametritzades. La raó és molt senzilla: a les sentències
paramètriques, a més d’instanciar-se i executar-se, cal assignar-hi valors als
paràmetres, i aquest no és un procés genèric, sinó que depèn exclusivament de
la sentència, del nombre de paràmetres que aquesta tingui, del tipus de dada a
assignar-hi, etc. Serà necessari implementar-lo en el mateix component específic.

Quelcom de semblant passa amb les consultes, ja que la recollida de les dades
depèn també de la sentència i no es pot generalitzar. Així doncs, de moment,
quan necessitem fer servir sentències parametritzades o sentències que retornin
dades (consultes), no podrem aprofitar les utilitats de la classe UtilitatJDBC,
sinó que caldrà codificar tota la implementació en el mètode del component
específic. Vegem un parell d’exemples de la classe PaisDao i PablacioDao,
respectivament:
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1 public Pais obtenirInstancia(String nom) throws UtilitatJdbcSQLException{
2 Pais ret = null;
3 ResultSet rs = null;
4 PreparedStatement pstm=null;
5 try {
6 pstm = getConnexio()
7 .prepareStatement("SELECT nom FROM pais WHERE nom=?");
8 pstm.setString(1, nom);
9 rs = pstm.executeQuery();

10 if(rs.next()){ //Només esperem un únic país.
11 ret = new Pais(rs.getString(1));
12 }
13 } catch (SQLException ex) {
14 onError(ex);
15 }finally{
16 tancaStatement(pstm, rs);
17 }
18 return ret;
19 }
20

21 public Poblacio obtenirInstancia(String nom, String nomPais)
22 throws UtilitatJdbcSQLException{
23 Poblacio ret = null;
24 ResultSet rs = null;
25 PreparedStatement pstm=null;
26 StringBuilder sql = new StringBuilder();
27 sql.append("SELECT nom, nom_pais FROM poblacio ");
28 sql.append("WHERE nom=? and nom_pais=?");
29 try {
30 pstm = getConnexio().prepareStatement(sql.toString());
31 pstm.setString(1, nom);
32 pstm.setString(2, nomPais);
33 rs = pstm.executeQuery();
34 if(rs.next()){
35 ret = new Poblacio(rs.getString“(”nom),
36 new Pais(rs.getString“(”nom_pais)));
37 }
38 } catch (SQLException ex) {
39 onError(ex);
40 }finally{
41 tancaStatement(pstm, rs);
42 }
43 return ret;
44 }

Quan les sentències SQL que no siguin consultes siguin prou senzilles, podrem fer
servir la classe StringBuilder per concatenar un conjunt de sentències parcials
i valors de l’entitat, per tal d’aprofitar les utilitats implementades. Ara bé, si
les sentències són consultes o bé presenten certa complexitat de manera que la
concatenació ens dificulta l’obtenció d’una visió global, ens resultarà impossible
la utilització d’UtilitatJDBC.

Difícilment, doncs, ens lliurarem d’escriure una gran quantitat de mètodes amb
moltes línies similars (creació dels Statement execució, control dels errors,
tancaments, etc.) .

Implementació d’un component específic

A continuació descriurem la major part de la implementació del component
específic de la persistència dels comercials. Es tracta d’un component amb certa
complexitat per tal que copseu les principals dificultats que s’acostumen a trobar
en aquest tipus d’implementació.
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El gestor encarregat de la persistència dels comercials serà ComercialDao:

1 public class ComercialDao{
2 ...
3 }

El principal problema per implementar la persistència dels comercials és l’adap-
tació que cal fer amb la classe Adreça i les col·leccions de correus electrònics i
telèfons associades a cada comercial.

El tractament que cal donar a l’adreça dels comercials és molt senzill, ja que cal
actuar com si aquesta formés part de la mateixa classe Comercial. En canvi,
pel que fa a les dues col·leccions de les formes de contacte, en no tractar-se
pròpiament d’entitats sinó de dades totalment dependents, la responsabilitat de la
seva persistència recau totalment sobre la classe propietària, la classe Comercial
en aquest cas.

Aquesta dependència la trobem ja reflectida en les sentències SQL de creació de
les taules comercial_correuselectronics i comercial_telefons. Com podeu veure,
s’ha especificat a la relació forana l’opció ON DELETE CASCADE. D’aquesta
manera assegurarem des del’SGBD que l’eliminació de qualsevol comercial
també implicarà l’eliminació dels seus correus i telèfons. Així ens alliberarem
d’anar comprovant l’existència o no d’elements d’informació de contacte i la seva
eliminació prèvia abans de començar a eliminar un comercial.

1 CREATE TABLE comercial_correuselectronics(
2 comercial_nif VARCHAR(15) NOT NULL,
3 correuelectronic VARCHAR(255),
4 ordre_correu INTEGER NOT NULL,
5 CONSTRAINT comercial_correuselectronics_pkey
6 PRIMARY KEY (comercial_nif, ordre_correu),
7 CONSTRAINT fk5d6be8c0acb9bc93 FOREIGN KEY (comercial_nif)
8 REFERENCES comercial (nif) MATCH SIMPLE
9 ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE

10 );

Gràcies a això, la sentència d’eliminació és igual de simple que si es tractés d’una
taula única.

1 public void eliminar(Comercial comercial) throws UtilitatJdbcException{
2 eliminarComercial(comercial.getNif());
3 }
4

5 public void eliminarComercial(String clau) throws UtilitatJdbcException{
6 StringBuilder sql = new StringBuilder();
7

8 sql.append("DELETE FROM COMERCIAL WHERE NIF=’");
9 sql.append(clau);

10 sql.append("’");
11

12 executar(sql.toString());
13 }

La inserció, en canvi, precisarà d’un tractament explícit que tingui en compte
que els elements de cada col·lecció s’emmagatzemen en taules diferents. Usarem
tres sentències d’inserció parametritzades, malgrat que constituiran només una
transacció, de manera que s’emmagatzemi tot o res.



Accés a dades 79 Components d'accés a dades

1 public void inserir(Comercial entitat) throws UtilitatJdbcSQLException{
2 int param=0;
3 boolean autocommit=true;
4 PreparedStatement comStm = null;
5 PreparedStatement correuStm = null;
6 PreparedStatement telefonStm = null;
7 StringBuilder comStr = new StringBuilder();
8 comStr.append("INSERT INTO comercial(nif,nom,via,codipostal, ");
9 comStr.append("poblacio, pais, telefonprincipal, zona_id) ");

10 comStr.append("VALUES(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)");
11 StringBuilder correuStr = new StringBuilder();
12 correuStr.append("INSERT INTO comercial_correuselectronics ");
13 correuStr.append("(comercial_nif, ordre_correu,

correuelectronic) ");
14 correuStr.append("VALUES(?, ?, ?)");
15 StringBuilder telefonStr = new StringBuilder();
16 telefonStr.append("INSERT INTO comercial_telefons ");
17 telefonStr.append("(comercial_nif, numero, tipus) ");
18 telefonStr.append("VALUES(?, ?, ?)");
19 try {
20 autocommit=getConnexio().getAutoCommit();
21 getConnexio().setAutoCommit(false);
22 comStm = getConnexio().prepareStatement(comStr.toString());

Observeu, en la continuació del codi, que el tractament de l’adreça no presenta
cap complicació, ja que s’acaba tractant com un camp més. També cal destacar
l’ús de la variable param per assenyalar la posició del paràmetre en les sentències
SQL d’una forma força dinàmica, coincidint amb la posició real que ocupa
dins la seqüència d’instruccions. D’aquesta manera es faciliten les possibles
modificacions posteriors, ja sigui eliminant o afegint nous paràmetres. Només
caldrà vigilar que l’ordre dels paràmetres dins la seqüència SQL coincideixi
sempre amb l’ordre d’assignació de cada valor movent la instrucció Java amunt o
avall.

1 comStm.setString(++param, entitat.getNif());
2 comStm.setString(++param, entitat.getNom());
3 comStm.setString(++param, entitat.getAdreca().getVia());
4 comStm.setString(++param,
5 entitat.getAdreca().getCodiPostal());
6 comStm.setString(++param,
7 entitat.getAdreca().getNomPoblacio());
8 comStm.setString(++param, entitat.getAdreca().getNomPais());
9 comStm.setString(++param,

10 entitat.getInformacioDeContacte()
11 .getTelefonPrincipal());

Si és necessari, podrem assignar el valor null a un paràmetre invocant el mètode
setNull del PreparedStament. En aquests casos, cal indicar de quin tipus seria
el valor del camp on s’envia fent servir la constant de la classe Types.

1 if(entitat.getZona()==null){
2 comStm.setNull(++param, java.sql.Types.VARCHAR);
3 }else{
4 comStm.setString(++param, entitat.getZona().getId());
5 }
6 comStm.executeUpdate();

La classe informacióDeContacte obté els telèfons i els correus en forma
d’iterador. Fent servir iteradors s’aconsegueix independitzar la seqüència de
valors de les col·leccions de les diferents formes d’accés segons els tipus de
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col·leccions. Fixeu-vos que la iteració aconseguida a partir de la col·lecció de
tipus Map és molt similar a l’aconseguida a partir de la del tipus List que conté
els correus electrònics.

1 if(entitat.getInformacioDeContacte().hiHaTelefons()){
2 telefonStm = getConnexio()
3 .prepareStatement(telefonStr.toString());
4 Iterator<Telefon> telfs =
5 entitat.getInformacioDeContacte()
6 .getTelefons();
7 while(telfs.hasNext()){
8 Telefon telf = telfs.next();
9 param=0;

10 telefonStm.setString(++param, entitat.getNif());
11 telefonStm.setString(++param, telf.getNumero());
12 telefonStm.setString(++param, telf.getTipus());
13 telefonStm.executeUpdate();
14 }
15 }
16 if(entitat.getInformacioDeContacte()
17 .hiHaCorreusElectronics()){
18 correuStm =getConnexio()
19 .prepareStatement(correuStr.toString());
20 Iterator<String> correus = entitat
21 .getInformacioDeContacte()

.getCorreusElectronics();
22 int ordre=0;
23 while(correus.hasNext()){
24 String correu = correus.next();
25 param=0;
26 correuStm.setString(++param, entitat.getNif());
27 correuStm.setInt(++param, ordre++);
28 correuStm.setString(++param, correu);
29 correuStm.executeUpdate();
30 }
31 }
32 getConnexio().commit();
33 getConnexio().setAutoCommit(autocommit);
34 } catch (SQLException ex) {
35 desfer(ex);
36 onError(ex);
37 }finally{
38 tancaStatement(comStm);
39 tancaStatement(correuStm);
40 tancaStatement(telefonStm);
41 }
42 }

Quan haguem de modificar un comercial existent, haurem de tenir en compte
que pot tenir emmagatzemat un nombre de telèfons o de correus diferent al que
estiguem a punt de guardar. És a dir, no n’hi haurà prou d’inserir els elements
de les col·leccions. Com que probablement es tractarà sempre de col·leccions
petites, serà preferible eliminar prèviament tots els elements emmagatzemats amb
anterioritat abans de procedir a la inserció. Òbviament, hi ha altres maneres de
realitzar la modificació, però per col·leccions petites aquesta és prou encertada.

Necessitarem, doncs, cinc sentències: una per actualitzar el valor de la taula Co-
mercial amb una sentència UPDATE, dues per eliminar els elements previs correspo-
nents a cada una de les taules comercial_telefons i comercial_correuselectronics,
i dues més per realitzar la inserció en aquestes mateixes taules.
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1 public void modificar(Comercial entitat) throws UtilitatJdbcSQLException{
2 int param;
3 boolean autocommit=true;
4 PreparedStatement comStm = null;
5 PreparedStatement insCorreuStm = null;
6 PreparedStatement insTelefonStm = null;
7 PreparedStatement delCorreuStm = null;
8 PreparedStatement delTelefonStm = null;
9 StringBuilder comStr = new StringBuilder();

10 comStr.append("UPDATE comercial SET nom=?,via=?,codipostal=?,");
11 comStr.append("poblacio=?,pais=?,telefonprincipal=?,zona_id=? ");
12 comStr.append("WHERE NIF=?");
13 StringBuilder delCorreuStr = new StringBuilder();
14 delCorreuStr.append("DELETE FROM comercial_correuselectronics ");
15 delCorreuStr.append("WHERE comercial_nif=?");
16 StringBuilder insCorreuStr = new StringBuilder();
17 insCorreuStr.append("INSERT INTO comercial_correuselectronics ");
18 insCorreuStr.append("(comercial_nif,ordre_correu, ");
19 insCorreuStr.append("correuelectronic) ");
20 insCorreuStr.append("VALUES(?, ?, ?)");
21 StringBuilder delTelefonStr = new StringBuilder();
22 delTelefonStr.append("DELETE FROM comercial_telefons ");
23 delTelefonStr.append("WHERE comercial_nif=? ");
24 StringBuilder insTelefonStr = new StringBuilder();
25 insTelefonStr.append("INSERT INTO comercial_telefons ");
26 insTelefonStr.append("(comercial_nif, numero, tipus) ");
27 insTelefonStr.append("VALUES(?, ?, ?)");

Inicialment, executarem l’actualització de la taula principal:

1 try {
2 param=0;
3 autocommit=getConnexio().getAutoCommit();
4 getConnexio().setAutoCommit(false);
5 comStm = getConnexio().prepareStatement(comStr.toString());
6 comStm.setString(++param, entitat.getNom());
7 comStm.setString(++param, entitat.getAdreca().getVia());
8 comStm.setString(++param,entitat.getAdreca().getCodiPostal());
9 comStm.setString(++param, entitat.getAdreca()

10 .getNomPoblacio());
11 comStm.setString(++param, entitat.getAdreca().getNomPais());
12 comStm.setString(++param, entitat.getInformacioDeContacte()

.getTelefonPrincipal());
13 comStm.setString(++param, entitat.getZona().getId());
14 comStm.setString(++param, entitat.getNif());
15 comStm.executeUpdate();

L’eliminació dels telèfons prèviament emmagatzemats que pertanyin al comercial
que s’està actualitzant:

1 delTelefonStm = getConnexio()
2 .prepareStatement(delTelefonStr.toString());
3 delTelefonStm.setString(1, entitat.getNif());
4 delTelefonStm.executeUpdate();

I en cas que la instància disposi de telèfons, s’inseriran un a un tal com es va fer
durant la inserció:

1 if(entitat.getInformacioDeContacte().hiHaTelefons()){
2 insTelefonStm = getConnexio()
3 .prepareStatement(insTelefonStr.toString());
4 Iterator<Telefon> telfs = entitat
5 .getInformacioDeContacte()
6 .getTelefons();
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7 while(telfs.hasNext()){
8 Telefon telf = telfs.next();
9 param=0;

10 insTelefonStm.setString(++param, entitat.getNif());
11 insTelefonStm.setString(++param, telf.getNumero());
12 insTelefonStm.setString(++param, telf.getTipus());
13 insTelefonStm.executeUpdate();
14 }
15 }

Seguidament s’eliminaran els correus:

1 delCorreuStm = getConnexio()
2 .prepareStatement(delCorreuStr.toString());
3 delCorreuStm.setString(1, entitat.getNif());
4 delCorreuStm.executeUpdate();

I s’inseriran els nous continguts a la llista de correus de la instància.

1 if(entitat.getInformacioDeContacte()
2 .hiHaCorreusElectronics()){
3 insCorreuStm = getConnexio()
4 .prepareStatement(insCorreuStr.toString());
5 Iterator<String> correus = entitat
6 .getInformacioDeContacte()

.getCorreusElectronics();
7 int ordre=0;
8 while(correus.hasNext()){
9 String correu = correus.next();

10 param=0;
11 insCorreuStm.setString(++param, entitat.getNif());
12 insCorreuStm.setInt(++param, ordre++);
13 insCorreuStm.setString(++param, correu);
14 insCorreuStm.executeUpdate();
15 }
16 }

Si tot ha anat bé, es validarà l’acció i es restaurarà el mode autocommit a la
connexió.

1 getConnexio().commit();
2 getConnexio().setAutoCommit(autocommit);
3 } catch (SQLException ex) {

Però en cas d’anar malament, es demanarà l’anul·lació de les accions i es llançarà
l’excepció encapsulada en una instància d’UtilitatJdbcSQLException.

1 desfer(ex);
2 onError(ex);
3 }finally{

Sigui com sigui, cal tancar tots els Statements que restin oberts:

1 tancaStatement(comStm);
2 tancaStatement(delCorreuStm);
3 tancaStatement(insCorreuStm);
4 tancaStatement(delTelefonStm);
5 tancaStatement(insTelefonStm);
6 }
7 }



Accés a dades 83 Components d'accés a dades

Per obtenir les dades des de l’SGBD i actualitzar els atributs de les instàncies
Comercial, farem servir també tres consultes independents, una per taula. Malgrat
que seria possible realitzar una única consulta, aquesta generaria tantes files com
telèfons i correus hi hagués. Cada fila contindrà un nombre considerable de camps
que s’aniran repetint en cada una d’elles, de manera que podria generar-se un
trànsit excessiu de dades innecessàries. Per això s’ha optat per independitzar cada
una de les consultes.

Cal remarcar que no és trivial prendre una decisió com aquestes, perquè hi
pot haver moltes circumstàncies que facin variar l’eficiència aconseguida amb
cada alternativa (el trànsit de la xarxa, l’SGBD usat, el tipus de Driver JDBC
amb el que connectem, etc.). És per això que davant del dubte, si és possible,
s’aconsella realitzar proves d’eficiència implementant diverses alternatives per
poder seleccionar la més adient.

1 public Comercial refrescar(Comercial entitat)
2 throws UtilitatJdbcSQLException{
3 int camp=0;
4 PreparedStatement comQry=null;
5 PreparedStatement correusQry=null;
6 PreparedStatement telefonsQry=null;
7 ResultSet comRs = null;
8 ResultSet correusRs = null;
9 ResultSet telefonsRs = null;

10 StringBuilder comSql = new StringBuilder();
11 comSql.append("SELECT c.nom, c.via, c.codipostal, ");
12 comSql.append("c.poblacio, c.pais, ");
13 comSql.append("c.telefonprincipal, c.zona_id, z.descripcio ");
14 comSql.append("FROM comercial c ");
15 comSql.append("LEFT JOIN zona z ON c.zona_id=z.id WHERE nif=?");
16 StringBuilder correusSql = new StringBuilder();
17 correusSql.append("SELECT ordre_correu, correuelectronic ");
18 correusSql.append("FROM comercial_correuselectronics ");
19 correusSql.append("WHERE comercial_nif=? ");
20 correusSql.append("ORDER BY ordre_correu");
21 StringBuilder telefonsSql = new StringBuilder();
22 telefonsSql.append("SELECT numero,tipus FROM comercial_telefons ");
23 telefonsSql.append("WHERE comercial_nif=?");

Inicialment, executarem la consulta principal contra la taula Comercial, ja que en
cas que el resultat de la consulta no tingués efecte (a causa de la no existència del
comercial en l’SGBD) no caldria realitzar les altres.

1 try {
2 comQry = getConnexio().prepareStatement(comSql.toString());
3 comQry.setString(1, entitat.getNif());
4 comRs = comQry.executeQuery();

Si la consulta té èxit començarem a assignar valor a la instància.

1 (comRs.getString(++camp));
2 entitat.getAdreca().setVia(comRs.getString(++camp));
3 entitat.getAdreca().setCodiPostal(comRs.getString(++camp));
4 entitat.getAdreca()
5 .setPoblacio(new Poblacio(comRs.getString(++camp),
6 new Pais(comRs.getString(++camp))));
7 entitat.getInformacioDeContacte()
8 .setTelefonPrincipal(comRs.getString(++camp));
9 entitat.setZona(new Zona(comRs.getString(++camp),

10 comRs.getString(++camp)));
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Llencem la consulta per obtenir tots els correus del comercial.

1 correusQry = getConnexio()
2 .prepareStatement(correusSql.toString());
3 correusQry.setString(1, entitat.getNif());
4 correusRs = correusQry.executeQuery();

Abans de començar a afegir els correus a la llista, eliminem els que pogués tenir
prèviament i comencem a afegir correus.

1 entitat.getInformacioDeContacte().buidaCorreus();
2 while(correusRs.next()){
3 camp=0;
4 entitat.getInformacioDeContacte()
5 .afegirCorreuElectronic(correusRs.getString(++camp));
6 }

Realitzem la mateixa operació amb els telèfons.

1 telefonsQry = getConnexio()
2 .prepareStatement(telefonsSql.toString());
3 telefonsQry.setString(1, entitat.getNif());
4 telefonsRs = telefonsQry.executeQuery();
5 entitat.getInformacioDeContacte().buidaTelefons();
6 while(telefonsRs.next()){
7 camp=0;
8 entitat.getInformacioDeContacte()
9 .assignarTelefon(telefonsRs.getString(++camp),

10 telefonsRs.getString(++camp));
11 }
12 }
13 } catch (SQLException ex) {

Si es produeix un error SQL es llançarà l’excepció capturada encapsulada en una
instància d’UtilitatJdbcSQLException.

1 onError(ex);
2 }finally{

Finalment, tancarem les sentències i resultats que encara restin oberts.

1 tancaStatement(comQry, comRs);
2 tancaStatement(correusQry, correusRs);
3 tancaStatement(telefonsQry, telefonsRs);
4 }
5 return entitat;
6 }

A l’hora de recuperar la llista de comercials realitzarem només una recuperació
parcial de les seves dades. La raó és evitar el malbaratament de recursos
innecessaris i aconseguir una consulta eficient.

Obtenint el nif i el nom n’hi haurà ben bé prou per treballar amb la llista. Com
que el nif és la clau primària de la taula de comercials, en cas que es necessiti es
podrà demanar un refresc de la instància que vulguem conèixer els detalls.

1 public List<Comercial> obtenirTot() throws UtilitatJdbcSQLException{
2 List<Comercial> ret = new ArrayList<Comercial>();
3 ResultSet rs = null;
4 Statement stm=null;
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5 try {
6 stm = getConnexio().createStatement();
7 rs = stm.executeQuery("SELECT nif, nom FROM COMERCIAL");
8 while(rs.next()){
9 ret.add( new Comercial(rs.getString(1), rs.getString(2)));

10 }
11 } catch (SQLException ex) {
12 onError(ex);
13 }finally{
14 tancaStatement(stm, rs);
15 }
16 return ret;
17 }

El mètode que permet comprovar si una instància ja és persistent o encara no serà
el següent:

1 public boolean esPersistent(Comercial entitat) throws UtilitatJdbcSQLException{
2 boolean ret = false;
3 String sql = "SELECT count(*) FROM COMERCIAL WHERE NIF=’"
4 + entitat.getNif() + "’";
5 ResultSet rs = null;
6 Statement stm=null;
7 try {
8 stm = getConnexio().createStatement();
9 rs = stm.executeQuery(sql);

10 rs.next();
11 ret = 0<rs.getInt(1);
12 } catch (SQLException ex) {
13 onError(ex);
14 }finally{
15 tancaStatement(stm, rs);
16 }
17 return ret;
18 }

Finalment, per a l’obtenció d’un comercial a partir de la seva clau reutilitzarem el
mètode refrescar. Caldrà assegurar que el comercial ja sigui persistent; si no,
retornarem un valor null.

1 public Comercial obtenirInstancia(String clau)
2 throws UtilitatJdbcSQLException{
3 Comercial ret = new Comercial(clau);
4 if(esPersistent(ret)){
5 refrescar(ret);
6 }else{
7 ret = null;
8 }
9 return ret;

10 }

2.2.4 Implementació de la interfície amb rol instanciador

L’altra alternativa proposada consisteix en un gestor que serveix components
específics de persistència, d’aquesta manera només instanciarem aquells que
siguin necessaris. El gestor, a més, decidirà si crear només una o més connexions
per compartir entre els components o quines dades podran compartir.
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El gestor, que anomenarem GestorPersistenciaProducteImpl, implementarà
la interfície GestorPersistenciaProducte. La classe obrirà una única conne-
xió i la compartirà amb tots el components. Si es preveiés una gran utilització
simultània de la connexió per diversos components crearíem més d’una connexió,
però no és el cas.

En aquest cas, doncs, la implementació resultarà molt senzilla. La connexió
es gestiona gràcies a l’herència de ComandesJDBC, i la instanciació de cada
component consistirà només a crear l’objecte passant-li la connexió.

1 public class GestorPersistenciaProducteImpl
2 extends ComandesJDBC
3 implements GestorPersistenciaProducte {
4

5 @Override
6 public ArticleDao crearArticleDao() {
7 return new ArticleDaoImpl(getConnexio());
8 }
9

10 @Override
11 public EnvasDao crearEnvasDao() {
12 return new EnvasDaoImpl(getConnexio());
13 }
14

15 @Override
16 public MagatzemDao crearMagatzemDao() {
17 return new MagatzemDaoImpl(getConnexio());
18 }
19

20 @Override
21 public ProducteDao crearProducteDao() {
22 return new ProducteDaoImpl(getConnexio());
23 }
24

25 @Override
26 public UnitatDeMesuraDao crearUnitatDeMesuraDao() {
27 return new UnitatDeMesuraDaoImpl(getConnexio());
28 }
29 }

El nucli de la persistència recaurà sobre els components específics. La codificació
d’aquests components d’accés a dades pot ser molt feixuga, de manera que
intentarem cercar alguna solució que permeti agilitzar la seva creació.

Millora de la classe UtilitatJdbc

A causa de la singularitat de cada sentència no és possible fer servir la classe
UtilitatJdbc per automatitzar sentències del tipus PreparedStatement ni
sentències del tipus consulta, és a dir, que retornin dades. La raó és perquè en
executar els mètodes d’UtilitatJdbc perdem la informació de com assignar
valors als paràmetres o com recuperar les dades retornades. Podem plantejar-
nos passar per paràmetre aquesta informació, però cal tenir en compte que les
sentències SQL poden arribar-se a complicar molt, la qual cosa pot repercutir
sobre l’eficiència i sobre la claredat de les sentències. Hi ha, però, una altra
solució: delegar l’assignació de paràmetres o l’obtenció de resultats al component
que disposi de la informació passant les instàncies per paràmetre. Abans, però,
caldrà definir un conjunt d’interfícies que permetin aquesta delegació.
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En cas que es tracti d’una sentència d’actualització parametritzada, caldrà disposar
d’un mètode per obtenir la sentència i d’un altre per fer l’assignació. Ano-
menarem getStatement al mètode per obtenir una cadena amb la sentència
SQL parametritzada, i setParameter al mètode que manipularà la instància de
PreparedStatement generada a partir de la sentència SQL assignant valors als
paràmetres de la sentència SQL.

1 public interface JdbcPreparedDao{
2 String getStatement();
3 void setParameter(PreparedStatement pstm) throws SQLException;
4 }

En cas que la sentència retorni dades perquè es tracta d’una consulta, necessitarem
a més un tercer mètode per instanciar un objecte a partir de les dades obtingudes
i retornar-lo. El mètode s’anomenarà writeObject.

1 public interface JdbcPreparedQueryDao{
2 String getStatement();
3 void setParameter(PreparedStatement pstm) throws SQLException;
4 Object writeObject(ResultSet rs) throws SQLException;
5 }

El mètode writeObject rebrà una instància de ResultSet amb les dades
obtingudes després de l’execució de la sentència SQL.

En cas que la consulta no tingués paràmetres, només necessitarem els mètodes
getStatement i writeObject.

Per tal de disposar de totes les varietats possibles organitzarem les interfícies com
una jerarquia, de manera que cada una d’elles declari només un dels mètodes o bé
una combinació d’aquests (vegeu figura 2.5).

Figura 2.5. Jerarquia d’interfícies per poder cobrir totes les possibilitats de delegació
en l’assignació de paràmetres i obtenció de resultats
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JdbcDao representa una sentència SQL i es pot usar quan es tracti de sentències no
parametritzades. JdbcPreparedDao permet assignar valors als paràmetres d’una
sentència SQL. La podeu usar per a sentències paramètriques de modificació.
JdbcQueryDao declara la funcionalitat de rebre per paràmetre un ResultSet. Es
tracta d’un mètode que servirà per omplir la instancia ResultSet amb els resultats
d’una consulta. JdbcQueryDao només admet sentències de consulta SQL no
parametritzades. La doble herència de la interfície JdbcPreparedQueryDao
permet usar aquesta interfície per a sentències de consulta SQL paramètriques.

Cal fer esment especial de JdbcPreparedDaoList, una interfície per usar quan
necessitem executar una mateixa sentència SQL diverses vegades fent servir en
cada una d’elles dades diferents emmagatzemades en una llista o vector al qual
s’hi pugui accedir de forma indexada.

1 public interface JdbcDao {
2 /*
3 * Obté la sentència SQL emmagatzemada en aquest objecte.
4 * @return una cadena amb la sentència SQL
5 */
6 String getStatement();
7 }
8

9 public interface JdbcPreparedDao extends JdbcDao{
10 /*
11 * Aquest mètode té per objectiu fer l’assignació de valors als
12 * paràmetres de l’objecte PreparedStatement. El paràmetre s’ha
13 * creat amb la cadena SQL que encapsula aquest objecte
14 * JdbcPreparedDao.
15 * @param pstm. Aquest paràmetre és un objecte de tipus
16 * PreparedStatement i s’ha creat amb la cadena SQL que
17 * encapsula aquest objecte JdbcPreparedDao.
18 * @throws SQLException
19 */
20 void setParameter(PreparedStatement pstm) throws SQLException;
21 }
22

23 public interface JdbcQueryDao extends JdbcDao{
24 /*
25 * Instancia un objecte amb les dades extretes del ResultSet
26 * passat per paràmetre, el qual conté els resultats de
27 * l’execució de la sentència SQL que aquest objecte
28 * JdbcQueryDao representa.
29 * @param rs és el ResultSet que conté els resultats de
30 * l’execució de la sentència SQL que aquest objecte
31 * JdbcQueryDao representa.
32 * @return La instància construïda.
33 * @throws SQLException
34 */
35 Object writeObject(ResultSet rs) throws SQLException;
36 }
37

38 public interface JdbcPreparedQueryDao
39 extends JdbcPreparedDao, JdbcQueryDao {
40 }
41

42 public interface JdbcPreparedDaoList extends JdbcDao{
43 /*
44 * Aquest mètode té per objectiu fer l’assignació de valors als
45 * paràmetres des d’una llista de dades indexada. El paràmetre
46 * pstm s’ha creat a partir de la cadena SQL i el valor id
47 * indica l’índex de la llista de dades que toca executar.
48 * Totes les execucions es realitzaran com una única transacció.
49 * @param id és l’índex corresponent a un conjunt de dades amb
50 * les quals assignar els paràmetres d’una de les execucions de la
51 * sentència SQL retornada per getStatemet().
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52 * @param pstm és el PreparedStatement corresponent a la cadena
53 * SQL.
54 * @throws SQLException
55 */
56 void setParameter(int id, PreparedStatement pstm)
57 throws SQLException;
58

59 /*
60 * Obté el nombre de dades per a les quals caldrà executar la
61 * sentència SQL.
62 * @return enter nombre de dades per a les quals caldrà executar
63 * la sentència SQL.
64 */
65 int sizeList();
66 }

Gràcies a aquestes interfícies podem estendre les utilitats JDBC afegint noves
utilitats. Ho farem estenent la classe UtilitatJdbc:

1 public class UtilitatJdbcPlus extends UtilitatJdbc{

S’hi afegeixen amb set mètodes diferents per executar sentències SQL contingudes
en algun objecte de la jerarquia JdbcDao. Dos d’ells permetran executar sen-
tències paramètriques encapsulades en objectes de tipus JdbcPreparedDao o bé
JdbcPreparedDaoList. Vegem com haurem d’implementar el primer mètode:

1 public static void executar(Connection con,
2 JdbcPreparedDao jdbcDao)
3 throws UtilitatJdbcSQLException{
4 boolean autocommit=true;
5 PreparedStatement stm = null;
6 try {
7 autocommit=con.getAutoCommit();
8 con.setAutoCommit(true);
9 stm = con.prepareStatement(jdbcDao.getStatement());

10 jdbcDao.setParameter(stm);
11 stm.executeUpdate();
12 con.setAutoCommit(autocommit);
13 } catch (SQLException ex) {
14 onError(ex);
15 }finally{
16 tancaStatement(stm);
17 }
18 }

Fixeu-vos com el paràmetre del tipus JdbcPreparedDao permet obtenir la sentèn-
cia per crear una instància de PreparedStatmenet. Un cop instanciada la sentèn-
cia, s’executarà l’assignació de paràmetres invocant el mètode setParameter.

Per tal de poder reunir en un vector diversos objectes JdbcDao amb independència
del tipus, s’ha codificat un mètode que rep un vector, comprova el tipus d’objecte
i executa la sentència de forma més adequada:

1 public static void executar(Connection con, JdbcDao[] jdbcDaos)
2 throws UtilitatJdbcSQLException{
3 boolean autocommit=true;
4 Statement stm = null;
5 try {
6 autocommit=con.getAutoCommit();
7 con.setAutoCommit(false);
8 for(JdbcDao dao: jdbcDaos){
9 if(dao instanceof JdbcPreparedDao){
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10 stm = con.prepareStatement(dao.getStatement());
11 ((JdbcPreparedDao)dao).
12 setParameter((PreparedStatement) stm);
13 ((PreparedStatement)stm).executeUpdate();
14 }else if(dao instanceof JdbcPreparedDaoList){
15 stm = con.prepareStatement(dao.getStatement());
16 for(int n=0;
17 n<((JdbcPreparedDaoList)dao).sizeList();
18 n++){
19 ((JdbcPreparedDaoList)dao)
20 .setParameter(n, (PreparedStatement) stm);
21 ((PreparedStatement)stm).executeUpdate();
22 }
23 }else{
24 stm = con.createStatement();
25 stm.executeUpdate(dao.getStatement());
26 }
27 }
28 con.commit();
29 con.setAutoCommit(autocommit);
30 } catch (SQLException ex) {
31 desfer(con, ex);
32 onError(ex);
33 }finally{
34 tancaStatement(stm);
35 }
36 }

En cas que es tracti d’objectes JdbcDao que continguin consultes, cada tipus
d’objecte (paramètric i no paramètric) podrà generar o bé un únic objecte (mètodes
obtenirObjecte), o bé una llista d’objectes (mètodes obtenirLlista). Així,
per exemple, les implementacions de les versions parametritzades es codifiquen:

1 public static Object obtenirObjecte(Connection con,
2 JdbcPreparedQueryDao jdbcDao)
3 throws UtilitatJdbcSQLException{
4 Object ret= null;
5 boolean autocommit=true;
6 PreparedStatement stm = null;
7 ResultSet rs = null;
8 try {
9 autocommit=con.getAutoCommit();

10 con.setAutoCommit(true);
11 stm = con.prepareStatement(jdbcDao.getStatement());
12 jdbcDao.setParameter(stm);
13 rs = stm.executeQuery();
14 if(rs.next()){
15 ret=jdbcDao.writeObject(rs);
16 }
17

18 con.setAutoCommit(autocommit);
19 } catch (SQLException ex) {
20 onError(ex);
21 }finally{
22 tancaStatement(stm, rs);
23 }
24 return ret;
25 }

Fixeu-vos que, a més de crear la sentència, assignar-hi els paràmetres i executar-
la, cal comprovar si hi ha alguna dada retornada, i en cas afirmatiu instanciar un
objecte a partir del ResultSet obtingut invocant el mètode writeObject.
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L’obtenció d’una llista presenta un codi molt similar, però en comptes de recuperar
un únic objecte i retornar-lo es crea una llista on s’hi afegeixen tots el objectes
creats a partir de les dades del ResultSet.

1 public static List obtenirLlista(Connection con,
2 JdbcPreparedQueryDao jdbcDao)
3 throws UtilitatJdbcSQLException{
4 List ret = new ArrayList();
5 boolean autocommit=true;
6 PreparedStatement stm = null;
7 ResultSet rs = null;
8 try {
9 autocommit=con.getAutoCommit();

10 con.setAutoCommit(true);
11 stm = con.prepareStatement(jdbcDao.getStatement());
12 jdbcDao.setParameter(stm);
13 rs = stm.executeQuery();
14 while(rs.next()){
15 ret.add(jdbcDao.writeObject(rs));
16 }
17

18 con.setAutoCommit(autocommit);
19 } catch (SQLException ex) {
20 onError(ex);
21 }finally{
22 tancaStatement(stm, rs);
23 }
24 return ret;
25 }

Implementació dels components de persistència específics usant la classe
UtilitatJdbc millorada

La manera de posar en pràctica les millores que acabem d’elaborar quan sigui
necessari codificar un mètode que executi una sentència SQL de qualsevol tipus,
consisteix a crear una instància de la jerarquia JdbcDao adequada al tipus de
sentència que calgui executar. La instància haurà de mantenir en memòria la
sentència SQL i haurà de resoldre específicament els mètodes d’assignació de
valors i obtenció de dades. Amb la instància creada caldrà invocar el mètode
executar, obtenirObjecte o obtenirLlista, segons sigui necessari.

Malgrat que es poden codificar classes específiques que implementin les interfíci-
es, és molt còmode fer servir classes anònimes incrustades, ja que permet una total
versatilitat a l’hora de la codificació. Vegem, per exemple, el mètode de la classe
UnitatDeMesuraDaoImpl, que permet modificar les dades emmagatzemades
al’SGDB a partir de l’estat d’una UnitatDeMesura.

1 @Override
2 public void modificar(final UnitatDeMesura entitat)
3 throws UtilitatJdbcSQLException {
4

5 JdbcPreparedDao jdbcDao = new JdbcPreparedDao() {
6 @Override
7 public String getStatement() {
8 StringBuilder sql = new StringBuilder();
9 sql.append("UPDATE unitat_de_mesura SET descripcio=? ");

10 sql.append("WHERE simbol=?");
11 return sql.toString();
12 }
13
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14 @Override
15 public void setParameter(PreparedStatement pstm)
16 throws SQLException {
17 pstm.setString(1, entitat.getDescripcio());
18 pstm.setString(2, entitat.getSimbol());
19 }
20 };
21 UtilitatJdbcPlus.executar(con, jdbcDao);
22 }

Observeu com s’implementa una classe anònima en el mateix moment de la
instanciació. Es tracta d’una forma molt còmoda d’estructurar el codi, ja que
els mètodes de la interfície JdbcDao implementats es codifiquen dins el mateix
mètode en què cal fer la invocació d’una execució o obtenció de dades mitjançant
la UtilitatJdbcPlus. En tots els casos funciona de forma semblant, encara que
la sentència sigui complexa. Vegem-ne un altre exemple, aquest cop de la classe
MagatzemDaoImpl. Es tracta del mètode que obté la llista d’estoc d’un magatzem:

1 //CONSTANTS
2 private static final int POS_COL_M_ID=1;
3 private static final int POS_COL_M_DESC=2;
4 private static final int POS_COL_ME_QUAN=3;
5 ...
6 private static final int POS_COL_E_UNIT_ID=15;
7 private static final int POS_COL_EU_DESC=16;
8

9 ...
10

11 @Override
12 public List<ProducteEnEstoc> getEstoc(final Magatzem entitat)
13 throws UtilitatJdbcSQLException{
14 List<ProducteEnEstoc> ret = new ArrayList<ProducteEnEstoc>();
15

16 JdbcPreparedQueryDao jdbcdao = new JdbcPreparedQueryDao() {
17 @Override
18 public String getStatement() {
19 StringBuilder sql = new StringBuilder();
20 sql.append("SELECT m.id, m.descripcio, me.quantitat, ");

sql.append("me.ubicacio, ");
21 sql.append("me.producte_id, p.tipus_producte, p.preu,");

sql.append("p.article_id, a.descripcio, "
);

22 sql.append("p.unitat_simbol, pu.descripcio, ");
23 sql.append("p.envas_id, e.quantitat, e.tipus, ");

sql.append("e.unitat_simbol, eu.descripcio
");

24 sql.append("FROM MAGATZEM m ");
25 sql.append("JOIN MAGATZEM_ESTOC me ");
26 sql.append("ON m.id=me.magatzem_id ");
27 sql.append("JOIN PRODUCTE p ON me.producte_id=p.id ");
28 sql.append("JOIN ARTICLE a ON p.article_id=a.id ");
29 sql.append("LEFT JOIN unitat_de_mesura pu ");
30 sql.append("ON p.unitat_simbol=pu.simbol ");
31 sql.append("LEFT JOIN ENVAS e ON p.envas_id=e.id ");
32 sql.append("LEFT JOIN unitat_de_mesura eu ");
33 sql.append("ON e.unitat_simbol=eu.simbol ");
34 sql.append("WHERE m.id=?");
35 return sql.toString();
36 }
37

38 @Override
39 public void setParameter(PreparedStatement pstm)
40 throws SQLException {
41 pstm.setString(1, entitat.getId());
42 }
43
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44 @Override
45 public Object writeObject(ResultSet rs) throws SQLException {
46 ProducteEnEstoc producteEnEstoc;
47 entitat.setDescripcio(rs.getString(POS_COL_M_DESC));
48 Producte producte = ProducteDaoImpl.crearProducte(
49 rs.getInt(POS_COL_P_TIPUS_PROD));
50 producte.setId(rs.getLong(POS_COL_ME_PROD_ID));
51 producte.setArticle(new Article(
52 rs.getLong(POS_COL_P_ARTICLE_ID),
53 rs.getString(POS_COL_A_DESC)));
54 producte.setPreu(rs.getDouble(POS_COL_P_PREU));
55 if(rs.getInt(POS_COL_P_TIPUS_PROD)==
56 ProducteDaoImpl.TIPUS_PRODUCTE_A_GRANEL){
57 ((ProducteAGranel)producte).setUnitat(
58 new UnitatDeMesura(
59 rs.getString(POS_COL_P_UNIT_ID),
60 rs.getString(POS_COL_PU_DESC)));
61 }else if(rs.getInt(POS_COL_P_TIPUS_PROD)==
62 ProducteDaoImpl.TIPUS_PRODUCTE_ENVASAT){
63 ((ProducteEnvasat)producte).setEnvas(
64 new Envas(rs.getLong(POS_COL_P_ENVAS_ID),

rs.getString(POS_COL_E_TIPUS),
65 rs.getDouble(POS_COL_E_QUANT),
66 new UnitatDeMesura(
67 rs.getString(POS_COL_E_UNIT_ID),
68 rs.getString(POS_COL_EU_DESC))));
69 }
70 Estoc estoc = new Estoc(rs.getString(POS_COL_ME_UBIC),
71 rs.getDouble(POS_COL_ME_QUAN));
72 producteEnEstoc = new ProducteEnEstoc(producte,
73 estoc, entitat);
74 return producteEnEstoc;
75 }
76 };
77

78 ret = UtilitatJdbcPlus.obtenirLlista(con, jdbcdao);
79 return ret;
80 }

Com es pot veure, l’ús d’aquestes utilitats permet centrar la codificació només
en les coses específiques (la sentència SQL, l’assignació de paràmetres i la
instanciació dels resultats), alliberant-nos de la tasca del tractament d’errors, de
la creació de l’objecte Statement i de la seva execució.

Podeu trobar la resta de codi de les classes implementades a la biblioteca que se
us adjunta amb aquest mòdul. Consulteu els annexos per poder-hi accedir. Cal
tenir en compte que es tracta només d’exemples i que hi pot haver altres maneres
d’aprofitar millor les utilitats esmentades.

2.3 Empaquetatge del component de persistència

A més de generar el fitxer JAR, ens interessarà també incloure dins el component
els fitxers de configuració els scripts SQL de creació i modificació de taules
i d’incorporació de dades, els fitxers de documentació JavaDoc i algun que
altre fitxer de documentació amb informació sobre el component (instal·lació,
configuració, etc.).

Per defecte, NetBeans situa el fitxer JAR en un directori del projecte anomenat
dist. Es tracta d’un fitxer temporal que s’elimina i torna a generar cada cop que
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compilem i construïm el projecte. És per això que no podem situar cap fitxer que
no generi l’IDE perquè s’esborraria cada cop que féssim compilació i generació
del component.

La solució passa per situar els fitxers extres en algun directori que no sigui dist
i copiar-los cada cop que compilem i generem el component. La còpia es pot
automatitzar modificant el fitxer de configuració del projecte. Es tracta d’un fitxer
en format Ant al qual hi afegirem les accions extres de copiar els fitxers que ens
interessi.

Abans d’explicar com afegir aquest accions, cal saber on situarem els nostres
fitxers. Els fitxers de configuració, junt amb els scripts, els situarem en un
directori anomenat cfg que pengi del mateix directori on s’executi l’aplicació. Per
fer proves, si agafem les opcions per defecte de NetBeans hauríem de situar el
directori de configuració a l’arrel de la carpeta src (on es troben els paquets de
codi).

Es tracta d’una solució poc elegant, perquè es barregen el codi i els fitxers de
configuració. Hi ha, però, una altra solució. NetBeans permet indicar per a
cada projecte un directori d’execució. Editeu les propietats del projecte (aneu
al menú File i escolliu l’opció Project Properties). Quan s’obri la finestra de
propietats, cliqueu sobre la categoria Run. Us apareixerà un camp anomenat
Working Directory. Usant el botó de navegació podreu assignar una carpeta
diferent a l’arrel del codi font, com a directori d’execució de l’aplicació.

Suposem que heu assignat una carpeta anomenada runFolder ubicada al mateix
directori del projecte. Allà hi hauríeu de tenir una carpeta anomenada cfg amb els
fitxers indicats (.properties i .sql).

Imagineu també que sigui necessari crear un document per explicar com cal
configurar el component. Situarem els documents informatius en un directori, al
mateix nivell que la carpeta runFolder però sota el nom de docuFolder.

Ara caldrà automatitzar la còpia dels fitxers a la carpeta dist, que és on ubicarem
el nostre component. Per configurar l’automatització clicarem sobre la pestanya
Files de la finestra de l’esquerra per tal que ens apareguin tots els fitxers del
projecte. Editarem el fitxer anomenat build.xml. Obtindrem un resultat semblant
a:

1 <?xml version="1.0" encoding="UTF−8"?>
2 ...
3 <project name="ComponentsDePersistencia" default="default" basedir=".">
4 <description>
5 Builds, tests, and runs the project ComponentsDePersistencia.
6 </description>
7 <import file="nbproject/build−impl.xml"/>
8

9 ...
10 </project>
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Afegirem, després de l’etiqueta import, un nova tasca anomenada -post-clean.
Es tracta d’una tasca reconeguda per NetBeans, la qual s’executarà sempre
immediatament després d’esborrar el directori destí del fitxer JAR.

1 <?xml version="1.0" encoding="UTF−8"?>
2 ...
3 <project name="ComponentsDePersistencia" default="default" basedir=".">
4 <description>
5 Builds, tests, and runs the project ComponentsDePersistencia.
6 </description>
7 <import file="nbproject/build−impl.xml"/>
8

9 <target name="−post−clean">
10 <copy todir="${dist.dir}/cfg" failonerror="false">
11 <fileset dir="${work.dir}/cfg"/>
12 </copy>
13 <copy todir="${dist.dir}/doc" failonerror="false">
14 <fileset dir="docuFolder"/>
15 </copy>
16 </target>
17 ...
18 </project>

Ant disposa d’una acció representada per l’etiqueta copy que en invocar-se
realitzarà una còpia al directori indicat per l’atribut todir del contingut indicat
per l’etiqueta fileset. En el nostre cas, com que desitgem ubicar la documentació i
la configuració en directoris diferents, definirem dues accions de còpia. NetBeans
ha definit un conjunt de propietats (variables d’Ant) per emmagatzemar-hi el nom
de determinats directoris. Així, per exemple, el directori de sortida on es genera
el fitxer JAR es troba emmagatzemat a la propietat dist.dir . El directori de treball
que hem definit més amunt es troba a work.dir. Per substituir les propietats pel
seu valor cal tancar el nom d’aquest entre claus i anteposar-hi el símbol $. Així,
l’acció:

1 <copy todir="${dist.dir}/cfg" failonerror="false">
2 <fileset dir="${work.dir}/cfg"/>
3 </copy>

significa que cal copiar tot el que hi hagi al directori cfg ubicat a la carpeta de
treball (cadena continguda a work.dir), al directori cfg situat a la carpeta de destí
del component jar (cadena continguda a dist.dir). L’atribut failonerror permet
evitar que es produeixi un error durant la invocació de la tasca en cas que la còpia
generi algun error.

L’automatització de la còpia permet despreocupar-nos de la compilació assegurant
que sempre disposem de tots els fitxers necessaris a la carpeta on es genera el
component apte per ser desplegat i integrat allà on calgui.

Per tal de completar tot el component cal també que generem el Javadoc. Podem
fer la generació des del menú Run de NetBeans, seleccionant Generate Javadoc.
La generació del Javadoc crearà els documents HTML amb la documentació de
les classes del component i els situarà a la carpeta javadoc que ubicarà al directori
de destinació del fitxer JAR.

Un cop creat el component, també podem generar un arxiu ZIP amb tots els
continguts del component per tal que resulti més fàcil el seu desplegament.
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Aquesta acció es pot realitzar manualment, però si es desitjaAnt disposa també
d’una acció per comprimir fitxers en format ZIP.

Podem fer servir la mateixa tasca que la usada per a la còpia; per assegurar que
l’arxiu comprimit es crea també amb el javadoc inclòs, caldrà indicar que la tasca
és dependent d’una altra tasca, la generació del javadoc (-javadoc-build).

1 <?xml version="1.0" encoding="UTF−8"?>
2 ...
3 <project name="ComponentsDePersistencia" default="default" basedir=".">
4 <description>
5 Builds, tests, and runs the project ComponentsDePersistencia.
6 </description>
7 <import file="nbproject/build−impl.xml"/>
8

9 <target depends="−javadoc−build" name="−post−clean">
10 <copy todir="${dist.dir}/cfg" failonerror="false">
11 <fileset dir="${work.dir}/cfg"/>
12 </copy>
13 <copy todir="${dist.dir}/doc" failonerror="false">
14 <fileset dir="docuFolder"/>
15 </copy>
16 <zip destfile="${ant.project.name}.zip"
17 basedir="${dist.dir}"
18 update="true" />
19 </target>
20 ...
21 </project>

Concretament, aquesta modificació generarà un arxiu ZIP que s’anomenarà igual
que el projecte, amb tot el contingut del directori destí (fitxer jar i directoris
javadoc, cfg i doc).

2.4 Desplegament del component de persistència

Malgrat que el desplegament del component depèn en gran mesura de l’aplicació
o component on calgui incorporar-lo, cal tenir previst el procés de desplegament
descrivint quins elements incorporarà el componenti quins processos de configu-
ració caldrà realitzar per integrar-lo.

Així, en el nostre cas caldria explicar que el paquet zip contindrà un fitxer jar
que caldrà afegir com a biblioteca de l’aplicació, i una carpeta anomenada cfg on
trobarem tots els recursos i fitxers de configuració. Concretament, cal modificar
el fitxer ComandesJDBC.properties, per indicar l’usuari i la contrasenya d’accés
al’SGBD, el nom de la classe del driver de la nostra biblioteca JDBC de connexió
al’SGBD, així com la url de la base de dades amb la qual treballarem.

També serà necessari obtenir i afegir la biblioteca java del driver a l’aplicació i fer
les instal·lacions oportunes (si cal) en el sistema operatiu.

Amb la descripció d’aquesta darrera fase podem donar per finalitzada la construc-
ció del component de persistència.
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