
Easy Java Web Application Development 
Arquitectura J2EE de suport per a la construcció d’aplicacions Web 



EJWAD 

Oracle mySQL 

Aplicació Aplicació Aplicació 

Extensible 

EJWAD té l’objectiu de servir de base a N aplicacions, recuperant la informació demanada 
d’una base de dades Oracle. En un futur, l’arquitectura es podria estendre a més elements.  

EJWAD. Introducció a l‘arquitectura (1 de 2) 



EJWAD. Introducció a l‘arquitectura (2 de 2) 

Construïr aplicacions amb el suport de l’arquitectura EJWAD proporciona un seguit 
d’avantatges: 
 
 
• Disminuir el temps de construcció: Això s'aconsegueix evitant haver de configurar 

temes com la traçabilitat o la integració amb la capa de serveis. 
 
• Concentrar-se en temes funcionals: El desenvolupador podrà dedicar-se a fer el que li 

han demanat, oblidant-se de gestionar temes de baix nivell. 
 

• Construir vistes més fàcilment: La llibreria de components visuals facilitada per EJWAD 
oferirà components que implementaran funcionalitats més complexes pintant 
simplement un tag. 
 

• Homogeneïtat en les aplicacions: Al proporcionar uns mateixos estils pels components 
visuals, s'aconsegueix que totes les aplicacions d'un sistema tinguin la mateixa 
aparença. 

 



EJWAD. Model conceptual 



EJWAD. Configuració (1 de 2) 

El gestor de configuració ConfigurationManager gestiona els fitxers de propietats 
d’arquitectura indicats en el script d’arranc del servidor: 

Config.xml 
ConfigurationManager 

 
 PropertyResolver 

getArchitectureProperty 



EJWAD. Configuració (2 de 2) 

Per a les propietats de cada aplicació, es resol el identificador d’aplicació: 

ConfigurationManager 
 
 
 
 
 

Tots els fitxers de configuració han 
d’estar situats en la carpeta 
indicada en el script d’arranc del 
servidor, de manera que 
l’arquitectura els pugui localitzar. 



EJWAD. Internacionalització (1 de 2) 

La gestió de literals tant aplicatius com propis de l’arquitectura es gestionen mitjançant un 
messageSource: 

La gestió es centralitza mitjançant el gestor LiteralsManager: 



EJWAD. Internacionalització (2 de 2) 

EJWAD també incorpora la funció de canvi d’idioma, aplicant el canvi i recarregant la vista. 
L’accés a aquesta funcionalitat es fa per mitjà de la capçalera d’arquitectura, present en 
totes les aplicacions: 

La llista de selecció d’idioma mostra tots els 
idiomes actualment suportats per l’arquitectura.  
 
Aquesta funció és extensible en el cas de que 
alguna aplicació sol·liciti un nou idioma. 



EJWAD. Traçabilitat (1 de 2) 

El fitxer log4j.xml defineix el format i els fitxers que es crearan per enregistrar tot el que 
passi durant l’execució d’una aplicació. Actualment genera un fitxer per les traces 
d’arquitectura i un per l’aplicació de demostració. L’ideal serà tenir un fitxer separat per 
cada aplicació. 

ejwad_architecture.log: 
 
• Enregistrament de fluxes 
• Monitorització de l’execució 
• Enregistrament d’errors 
 

ejwad_application.log: 
 
• Temps de resposta de serveis 
• Informació funcional 
 



EJWAD. Traçabilitat (2 de 2) 

L’organització dels fitxers realitza una separació per capes i per data, de manera que 
queden classificats al directori de traces: 



EJWAD. Accés a serveis (1 de 2) 

La capa de serveis utilitza la implementació SCA d’Apache Tuscany, creant un composite 
que conté tots els serveis necessaris per a l’aplicació. El fitxer user.composite defineix la 
configuració. 



EJWAD. Accés a serveis (2 de 2) 

Quan un controlador aplicatiu vol realitzar una invocació a serveis, ho fa mitjançant el 
controlador base d’arquitectura, el qual gestiona tant l’invocació com la captura d’errors 



EJWAD. Gestió d’errors (1 de 2) 

Durant l’execució d’una aplicació es poden produïr 2 tipus d’errors: 
 
• Controlats 
• No controlats 

Errors controlats 
 
Prèviament identificats. Es tracta d’errors recuperables i per tant es capturen i es mostra 
un missatge d’error per pantalla: 



EJWAD. Gestió d’errors (2 de 2) 

Errors no controlats 
 
Errors no previstos degut a un error de programació o d’ús indegut dels components 
visuals. En aquests casos l’aplicació no pot continuar i el flux es redirigeix a una pàgina 
d’error comuna per a totes les aplicacions. 

• Id: Identificador únic d’excepció 
• Message: Missatge de l’excepció generada 
• Type: Genèric, de vista o de flux.  



EJWAD. Seguretat 

L’accés a les aplicacions està restringida mitjançant una pàgina d’error que proporciona 
l’arquitectura. L’usuari autenticat es comprovarà consultant una base de dades. 



EJWAD. Llibreria de components 

EJWAD proporciona una llibreria de components que podrà ser ampliada en futures 
versions: 



EJWAD. Conclusions 

El disseny i implementació d’aquesta arquitectura ha suposat: 
 
• Adquirir una imatge més global del que significa una arquitectura J2EE 

 
• Ampliar la visió de programador cap a un punt de vista de l'arquitecte 

 
• Conèixer i provar noves tecnologies com Hibernate o JSF 2 

 
• Entrar dins la capa de serveis d'una arquitectura 
 
 
Valoro molt positivament aquesta experiència ja que m’ha servit per enfortir la meva base 
de coneixements de cara al món professional, tot i que és un projecte molt extens per a 
realitzar en tant poc temps. M’hagués agradat incorporar més funcionalitats i ampliar la 
llibreria de components.  


