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INTRODUCCIÓ
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Aplicació web

Aplicació d’escriptori

Model Vista Controlador

Frameworks

Moderador
Notas de la presentación
Fa uns anys es van començar a utilitzar les aplicacions web en comptes de les típiques aplicacions d’escriptori ja que ofereixen certes avantatges com:No s’ha d’instal·lar cap client a l’ordinador del personal, ja que s’accedeix des de qualsevol navegador webPer actualitzar l’aplicació es pot fer directa i únicament al servidorLes aplicacions web solen seguir una arquitectura MVC per separar els rols de cada capa i millorar la mantenibilitat de l’aplicació.Els frameworks sorgeixen com ajuda al programador per facilitar-li una sèrie de llibreries que agilitzin el desenvolupament d’aplicacions estalviant temps i doblers.



INTRODUCCIÓ II

Estudi dels patrons J2EE
Anàlisi dels frameworks actuals:

Struts 2, Spring MVC i JavaServer Faces
Arquitectura i ús

Anàlisi i disseny d’un framework
Implementació del framework
Aplicació d’exemple

3

Moderador
Notas de la presentación
Aquest projecte consta dels següents apartats.



OBJECTIUS

Estudi dels frameworks més utilitzats 
actualment
Millorar coneixements de J2EE (Patrons J2EE)
Arquitecte de software
Desenvolupament d’aplicacions:

Comprensió de les APIs, recerca d’informació, 
resolució de problemes, mantenibilitat del codi font
IDE

Documentació d’aplicacions
Javadoc
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Moderador
Notas de la presentación
Els objectius del projecte són aquests:Estudiar els frameworks J2EE actualsMillorar coneixements de J2EE i estudiar els patrons que es solen aplicarPosar-se al punt de vista de l’arquitecte de software en comptes del punt de vista del programadorMillorar els coneixements per l’hora d’analitzar, dissenyar i desenvolupar aplicacionsEntendre la importància d’una bona documentació, tant de cara a l’usuari com al nostre favor per futurs manteniments



PLANIFICACIÓ
Pla de Treball
• Objectius
• Planificació

Anàlisi comparatiu
• Patrons J2EE
• Struts 2 Framework
• Spring MVC Framework
• JavaServer Faces Framework

Disseny del framework
• Anàlisis de Jewel
• Disseny de Jewel

Implementació
• Implementació de Jewel
• Disseny i implementació de l’aplicació 

d’exemple
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PAC 1: 05/10/2011

PAC 2: 10/11/2011

PAC 3: 19/12/2011

Entrega final: 16/01/2012

Moderador
Notas de la presentación
Aquesta és la planificació que seguirà el projecte, basada en les fites marcades i els apartats que consta



ANÀLISI COMPARATIU: PATRONS J2EE
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Filtre 
d’intercepció

Controlador 
central

Objecte de 
context

Controlador 
d’aplicació

Ajudant de 
vista

Vista composta

Servei al 
treballador

Distribuidor de 
vista

S’apliquen un o més filtres

Centralitza control Crea

Delega el control

Utilitza

Processament 
de la vista

Composa sub-vistes

Controlador 
central

Control lleuger 
de la vista

Control total 
de la vista

Capa 
de 

Negoci

Torna el control

Moderador
Notas de la presentación
Filtre d’intercepció: Facilita el pre-processament i post-processament de la petició. Tal i com ho fan els Filtres J2EEControlador central: Punt d’accés centralitzat on es capturen les peticions per redirigir-les al controlador d’aplicació. Estratègies: Un Servlet central, JSP central, ...Objecte de context: Encapsula la informació de la petició de manera independent al protocol utilitzat. Facilita les proves i millora el control. Estratègies: POJO, Mapa, mixteControlador d’aplicació: Centralitza i moduralitza la gestió d’accions i de vistes, alliberant al controlador central d’aquesta tasca.Ajudant de vista: Separa el processament de la petició amb la presentació d’aquesta. Estratègies: Plantilles (JSTL), Servlet (pitjor estratègia), etiquetes.Vista composta: Facilita la construcció de vistes modulars o plantilles amb components reutilitzables com capçaleres, peus de pàgina, etc. Estratègies: JSP, etiquetes, XSLT.Servei al treballador: Dona prioritat al processament de l’acció davant el de la vista, ja que segons el resultat de l’acció es determinarà la vista.Distribuïdor de vista: Dona prioritat al processament de la vista, ja que es sap on es redirigirà la petició abans de processar l’acció



ANÀLISI COMPARATIU:

Característiques:
Arquitectura MVC
Orientat a accions
I18n
Llibreria d’etiquetes
Validació de 
formularis
Configuració XML
@Anotacions
Múltiples opcions de 
vistes 7

Moderador
Notas de la presentación
Struts 2, desenvolupat per la fundació Apache. Té els seus orígens a Struts 1 i Weblogic.Arquitectura MVC, deixant lliure d’implementació la capa del model.És orientat a accions, que s’implementen estenent classes que proporciona Struts 2 que faciliten la creació de formularis, presentació de resultats, etc.Proporciona una fàcil internacionalització de l’aplicació: arxius de propietats i interceptors pel canvi d’idiomaDona una llibreria d’etiquetes per facilitar la interacció amb el frameworkPermet la validació de formularis declarant-los a arxius XMLLa configuració principal del framework es fa a un arxiu XML, encara que també ho permet amb anotacionsPermet utilitzar plantilles de Freemarker, Velocity, XSLT o Apache Tiles, a més de JSPCicle de vida de la petició:El FilterDispatcher, que actua de controlador central, rep la petició i en determina l’acció a través de l’ActionMapper, que fa de gestor d’accions.S’apliquen els interceptors, filtres d’intercepció en el patró J2EE, com validacions, control de la navegació, etc.S’executa el mètode i s’obté un resultat o Result, que conté la informació necessària per presentar la vistaEl resultat es renderitza amb l’ajuda de la llibreria d’etiquetes



ANÀLISI COMPARATIU:

7 mòduls: 
Data Access, AOP, Aspects, Instrumentation, Test, 
Core, Web
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Característiques:
Arquitectura MVC
IoC
Orientat a accions
Vista: Velocity, XML, 
…
Integració amb Struts
i JSF
I18n
Validació JSR-303
Configuració XML
@Anotacions

Moderador
Notas de la presentación
Spring és un framework que té 7 mòduls, un d’ells, el mòdul Web o Spring MVC, és el que analitzarem.Arquitectura MVC, on Spring si dóna suport a la capa de negoci mitjançant els seus mòduls.Spring es basa en la Inversió de Control, on la programació no és la tradicional on el programador controla el flux de la programació, si no que és el contenidor de Spring qui gestiona les accions especificades pel programadorLa vista es pot implementar utilitzant diversos motors de plantilles o inclús utilitzant Struts o JSFProporciona validació segons l’estàndard JSR-303, que es configura amb XMLs o anotacions als controladors.Cicle de vida de la peticióEl DispatcherServlet, que fa de controlador central, rep la peticióUtilitza el gestor d’accions o HandlerMapping per saber quina acció ha d’executarS’executa l’acció del controlador, que és el que crea el programador, i retorna un objecte que conté el model i la vista a presentar (4).5.  Spring utilitza els View Resolvers per presentar la vista segons el tipus de resultat6.  El Dispatcher Servlet redirigeix a la vista



ANÀLISI COMPARATIU:

Estàndard per aplicacions web de Java
Especificació JSR-314 -> Varies 
implementacions:

MyFaces, RichFaces, IceFaces, ...
Característiques:

Orientat a components (esdeveniments)
Similar a una aplicació d’escriptori

Vistes: Facelets (XHTML) + arbre de components
I18n
Llibreries d’etiquetes
Validació JSR-303
Configuració XML o @Anotacions 9

Moderador
Notas de la presentación
JSF és l’estàndard pel desenvolupament d’aplicacions web en Java.Es tracta d’una especificació, pel que al mercat hi ha varies implementacions, a més de l’oficial, com MyFaces de Apache, RichFaces de Jboss o IceFaces de ICESoft.A diferència dels anteriors, es un framework orientat a components que es pareix més a frameworks per aplicacions d’escriptori com AWT o Swing.Per a la vista utilitza una tecnologia pròpia anomenada Facelets, que permet l’ús de vista composta i les etiquetes que proporciona tant l’especificació com les que afegeixen les diverses implementacions.Permet la internacionalització, encara que no proporciona un interceptor per facilitar el canvi d’idioma, havent-ho de programar l’usuari.Proporciona un extens conjunt d’etiquetes, que permet muntar l’arbre de components i tractar la pàgina com si fos una aplicació d’escriptoriUtilitza l’estàndard JSR-303 per facilitar la validació de camps mitjançant anotacions als controladors i etiquetes a la vista. A més, permet la implementació de nous tipus de validadors.



ANÀLISI COMPARATIU: CONCLUSIONS
Struts 2 Spring MVC JSF

I18n Etiquetes.
Propietats 
jeràrquic.
Interceptors.

Etiquetes.
Propietats.
Interceptors.

Etiquetes.
Propietats.

Tests Si, amb o sense 
Mocks.
Ús de Spring.

Si, amb o sense 
Mocks propis.

Si, sense Mocks o 
amb llibreries com 
JSFUnit.

Ajax Llibreria 
d’etiquetes.
DOJO.

No etiquetes.
Anotacions als 
mètodes -> JSON.

Llibreria 
d’etiquetes.

Validació XML i anotacions. JSR-303 JSR-303.
Validadors propis.

Configuració struts.xml.
Anotacions 
(plugin).

*-servlet.xml.
Anotacions.

faces-config.xml.
Anotacions.

Vistes JSP, FreeMarker, 
Velocity, XSLT,
Tiles.
Temes.

JSP, FreeMarker,
Velocity, XSLT, 
Tiles.
Temes

Facelets.

D i M l  M l  D è d  l  
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Moderador
Notas de la presentación
A la taula es mostren 7 característiques molt importants que tots compleixen d’una o altra manera.



DISSENY DE JEWEL: CARACTERÍSTIQUES

Arquitectura MVC basada en accions
Internacionalització i18n (*.properties, 
interceptor/filtre, etiquetes)
Configuració principal XML
Configuració dels components @anotacions
Llibreria d’etiquetes
Validació de formularis JS
Vistes compostes: Apache Tiles
Peticions Ajax – respostes JSON
Filtres
Permisos a les accions basats en els rols JAAS
Documentació 11

Moderador
Notas de la presentación
Jewel tindrà gran part de les característiques que hem analitzat als frameworks i que es consideren imprescindibles per un framework d’aquest tipus.



DISSENY DE JEWEL: CARACTERÍSTIQUES II

Que no tindrà Jewel
Llibreria JavaScript
Validació JSR-303
XML
Control de la navegació
Gestió d’usuaris
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Moderador
Notas de la presentación
És important definir també el que Jewel no tindrà:Jewel utilitza jQuery per l’ús dels camps de data, pel que utilitzant aquesta llibreria es considera innecessari haver de crear una pròpia.Jewel no utilitzarà JSR-303, si no que deixarà a l’usuari que elegeixi la manera que més li convingui per validarJewel promou l’ús d’anotacions per la seva configuració, pel que l’únic que es configurarà amb XML és la configuració principal del framework.No es considera el control de la navegació una tasca primordial, ja que l’usuari ho pot controlar fàcilment des de les accionsEls servidors d’aplicacions solen implementar JAAS pel control d’accés i usuaris, pel que Jewel no canviarà això, si no que ho utilitzarà pel control d’accés a les accions.



DISSENY DE JEWEL: ARQUITECTURA
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JewelServlet
Controlador central

ApplicationControll
er

Controlador d’aplicació

RequestContext
Objecte de context

ApplicationCon
f

FilterManager
Filtre d’intercepció

ViewManager
Gestor de vistes

ActionManager
Gestor d’accions

ResultDispatche
r

Ajudant de vista
Apache Tiles
Vista composta

Jewel
Framework Externes

Filtres Controlador
s

ModelAndVie
w

<Filtres><Filtres>JSP

Commons
Digester

Google GSON

Taglib
Ajudant de 

vista

Moderador
Notas de la presentación
L’arquitectura de Jewel es basarà en gran part dels patrons J2EE vists:JewelServlet actuarà de controlador central, rebent les peticions i delegant el control al controlador d’aplicació passant-li l’objecte de context.El controlador d’aplicació farà ús de l’estratègia de gestió d’accions i gestió de vistes per determinar l’acció sol·licitada i la vista que li correspon.El gestor de filtres implementa el filtre d’intercepció de manera que es puguin pre processar i post processar les accions.Jewel proporciona una interfície, ResultDispatcher, que permetrà a l’usuari crear els seus propis tipus de resultats de vista o utilitzar els que implementa Jewel.La llibreria d’etiquetes de Jewel és una peça fonamental per facilitar a l’usuari l’ús del framework.Filtres, controladors i JSP formen part del que ha de programar l’usuari per desenvolupar una aplicació web.



DISSENY DE JEWEL: UTILITZACIÓ

jewel-config.xml (XSD)
Controladors

@Controller
@Action
@RolesAllowed i @RolesDenied

Filtres
@Filter
@FilterAction
@PreAction i @PostAction

JSP
Llibreria d’etiquetes Jewel (DTD)
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Moderador
Notas de la presentación
L’ús de Jewel és molt senzill, només cal:Configurar el framework amb un arxiu XML que ha d’utilitzar l’esquema que proporciona Jewel.Implementar els controladors que contindran les accions de l’aplicació.Implementar els filtres, opcionalment, que es llançaran abans i després de les accionsCrear les pàgines JSP o vistes que serviran per mostrar els resultats de les accions fent ús de la llibreria d’etiquetes Jewel. L’ús d’anotacions facilita la configuració de les accions i els filtres, ja que són poques, útils i intuïtives.



IMPLEMENTACIÓ DE JEWEL

Entorn de desenvolupament:
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Altres:

Llibreries utilitzades:
Google GSON
Commons BeanUtils
Commons Digester
Apache Tiles
SLF4j

6.1

Moderador
Notas de la presentación
Per la implementació de Jewel s’ha utilitzat el següent entorn de desenvoupament:S.O. Windows 7Java Development Kit 6IDE Eclipse IndigoServidor d’aplicacions Apache Tomcat 7.0.xRepositori SVN gratuït de AssemblaA més, per provar el funcionament del framework s’ha testejat sobre Jboss 6.1 i Glassfish 3.Per facilitar la implementació de certes funcionalitats s’ha fet ús de llibreries externes:Google GSON per convertir el model resultant d’una acció a JSON per les peticions AjaxCommons Beanutils per consultar i modificar propietats d’objectes en temps d’execució a través de reflectionsCommons Digester per llegir la configuració XML del frameworkApache Tiles per implementar el patró de vista composta i permetre a l’usuari presentar resultats amb plantillesSLF4j per fer que el sistema de logging sigui de lliure implementació, podent elegir Log4 i commons-logging entre d’altres



APLICACIÓ D’EXEMPLE
Gestió de recursos humans i projectes d’una 
empresa

Jewel Framework:
Accions i controladors
URL amigables
Filtres per la depuració de missatges
Internacionalització
Vista composta
Peticions Ajax
Llibreria d’etiquetes
Validació de formularis
Seguretat

Base de dades:MySQL 5, Hibernate 4 16

Moderador
Notas de la presentación
El projecte d’exemple servirà per gestionar els recursos humans i els projectes d’una empresa dividida per departaments.Amb l’ús de Jewel obtindrem els següents beneficis:L’ús d’accions i controladors per facilitar el desenvolupament, reduir el temps d’implementació i facilitar la mantenibilitat de l’aplicació al separar els rols de l’aplicació segons l’arquitectura MVCURL amigables per una millor lectura de les direccions i facilitar el bookmark de les pàginesÚs de filtres per pre-processar les accions i guardar un registre de les accions d’administracióInternacionalització de l’aplicació en català, castellà i anglèsÚs de plantilles Tiles per les vistesÚs de Ajax per fer validacions als formularis sense haver de refrescar la pàginaÚs de la llibreria d’etiquetes de Jewel per reduir el temps d’implementació de les vistes i facilitar la interacció amb el frameworkValidació de formularis en JavascriptSeguretat en les accions, per validar que l’usuari que les executa té permisosA més, per completar un bon projecte s’ha utilitzat una base de dades per emmagatzemar la informació. Per comunicar-s’hi amb ella s’ha utilitzat el framework de persistència Hibernate 4 amb anotacions JPA.



CONCLUSIONS
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Moderador
Notas de la presentación
La principal conclusió del projecte és que s’han assolit els objectius inicials:Funcionament i ús dels frameworks analitzats: Struts 2, Spring i JSFMillora de coneixements de J2EE i aprenentatge dels patrons J2EE i perquè és important el seu úsÚs del Patró MVCHe crescut com a enginyer informàtic millorant en els camps d’investigació i recerca d’informació i en l’anàlissis i disseny d’aplicacionsComprensió de la importància d’una bona documentació i com dur-ho a termeÚs de llibreries externes i comprensió de com funcionen, així com en la recerca d’aquestesDel producte obtingut n’estic orgullós, ja que trobo que és una eina útil, tal i com he pogut demostrar amb l’aplicació d’exemple, tot i que m’hauria agradat poder ampliar algunes parts com les que explico a continuació.



ASPECTES A MILLORAR
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Enviament d’arxius als formularis mitjançant 
una etiqueta <jwl:inputFile>
Expressions de Jewel per arrays
Llibreria d’etiquetes més extensa
Més funcionalitats per Ajax
Ús de Maven
Regles de navegació

Moderador
Notas de la presentación
Es podria permetre l’enviament d’arxius a formularis multipart de manera que les accions rebessin aquest arxiu ja convertit a tipus Java File.Acceptar expressions que continguin arraysAfegir més etiquetes per millorar la facilitat d’ús de Jewel i reduir el codi necessari per implementar les vistesAfegir etiquetes que millorin interaccions basades en AjaxUtilitzar Maven perquè es pugui incorporar Jewel fàcilment als projectes sense haver-se de preocupar de les dependències i creant una estructura base per començar a desenvolupar ràpidament.Una darrera millora que s’ha pensat seria una configuració per restringir la navegació entre pàgines, és a dir, indicar de quina pàgina a quina pàgina es pot navegar
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