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1 INTRODUCCIÓ 
 

El present document es la memòria final del Treball de Final de Carrera “Framework de 

presentació client lleuger” amb J2EE. Primerament s’explica la definició del projecte i 

objectius, per  passar a centrar-se en l’estudi fet de tres Frameworks de presentació 

seleccionats Struts, Spring i JSF. Seguidament es fa una presentació de que es 

Framework de presentació i la motivació per la qual es van crear, seguidament per tal de 

conèixer el seu funcionament es fa l’estudi dels Frameworks concrets, en cada un dels 

apartats es descriu la arquitectura del Framework i els cicle de vida de una petició al 

servidor. Per finalitzar i en base als coneixements adquirits es proposa un Framework de 

disseny i implementació propi, s’expliquen la motiva de la arquitectura i les 

característiques del disseny, per últim es mostra la un exemple de aplicació 

desenvolupada amb aquest Framework. 
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2 DEFINICIÓ GENERAL DEL PROJECTE 
 
L'objectiu d'aquest Projecte de Final de Carrera (PFC) és realitzar un estudi dels diferents 

Frameworks de desenvolupament J2EE de la capa de presentació per a les aplicacions 

de client prim que existeixen al mercat, i mes concretament conèixer en profunditat les 

metodologies (patrons), punts forts i punts febles que te cada un d’ells. En l’estudi es 

posarà especial èmfasi en el Framework JavaServer Faces (JSF) ja que es el Framework 

proporcionat per Oracle, actual propietària de J2EE. 

 

En concret l’objectiu es conèixer la utilització dels diferents frameworks orientat a poder 

desenvolupar productes per el mercat mantenibles, configurables, adaptables i 

evolucionables. Mantenible, en el sentit que permeti aplicar patrons de programació 

estàndard que no requereixi un coneixement en profunditat o específic per part del 

programador, del producte concret per el que s’ha implementat el Framework. 

Configurables, en el sentit que la instal·lació particular del producte a un client en 

particular es pugui realitzar en gran mesura mitjançant configuracions especifiques i 

pautades sense la intervenció de programadors, com podria ser el cas de l’adaptació d’un 

idioma o la Base de dades. Adaptable, en el sentit que permeti realitzar adaptacions 

concretes del producte per a un client sense que això afecti al producte concret i la seva 

evolució. I per últim evolucionable, en el sentit que permeti realitzar evolucions del 

producte sense que això penalitzi les adaptacions concretes del producte. 

Per realitzar això, primerament s’estudiaran diferents alternatives de Framework com son 

Struts, Spring i JSF. Per fer l’estudi es mostrar la utilització del diferents frameworks i es 

farà un estudi comparatiu de les seves diferencies de disseny i de les seves relacions amb 

les demes capes de l’aplicació. Seguidament es realitzarà el disseny d’un Framework 

propi que aprofiti els coneixements adquirits i es farà una aplicació de mostra i un anàlisis 

del que suposaria la seva implementació en quan els termes de manteniment, 

configuració i adaptabilitat. 
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3 OBJECTIUS GENERALS I ESPECÍFICS 
 

3.1 Anàlisis del Frameworks J2EE per clients lleugers 

 
L’estudi dels frameworks te com a objectiu aprofundir en les eines i tècniques actuals 

d’implementació de client prim que existeixen al mercat, i que van mes enllà dels 

tradicionals models de programació amb JSP o Servlets. L’estudi de la utilització de 

patrons de disseny mes utilitzats com el MVC, i d’aquesta manera adquirir els 

coneixements que permetin avaluar els punts forts i febles d’aquestes tecnologies, i que 

em permetin realitzar una implementació d’un framework propi. 

 

3.2 Disseny d’un Framework propi 

 
L’objectiu es aplicar els coneixements adquirits, en quan a Frameworks i disseny de 

patrons d’arquitectura, en un Framework propi que es pugui fer servir per desenvolupar 

productes que permetin la modificació i visualització de dades de una base de dades. En 

concret es realitzará el disseny i implementació d’un framework propi, l’objectiu final es 

aconseguir un framework que permeti realitzar productes que siguin capaços d’adaptar-se 

a les necessitats de diferents clients amb les mínimes modificacions de software 

possibles. Per mostrar el funcionament del Framework es desenvoluparà una petita 

aplicació de mostra que simuli el Servidor Central de vendes de productes mitjançant 

TPV, l’aplicació estarà composada per una base de dades Oracle 11g, una part de lògica 

de negoci representada per una aplicació J2EE i una part de client lleuger implementada 

amb el Framework que mostri les dades.  
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3.3 pla de treball amb fites i temporització 
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4 FRAMEWORKS DE PRESENTACIÓ 

 

Els Servlets de JAVA van proporcionar la primera aproximació basada en Java per el 

desenvolupament web. Bàsicament proporcionen una manera d'assignar una URL a una 

classe on es cridaven mètodes per retornar un codi HTML. Encara que va ser un gran pas 

endavant, generar el codi HTML des del codi Java creava molts problemes de 

manteniment, ja que cada cop que es requeria un petit canvi s’havia de modificar el 

Servlets i re compilar tot el codi. 

 

Mes endavant, deguts a aquets problemes, es va canviar la metodologia de programació 

fent que en lloc de col·locar el codi HTML dins del codi Java Servlet, el codi Java fos 

col·locat dins del codi HTML, com a resultat va aparèixer Java Server Pages (JSP). Cada 

JSP proporcionen tant la lògica per al processament de sol·licituds, com la lògica de 

presentació. El resulta d’aquest mètode programació es que el codi Java és el mateix que 

l'utilitza en arxius de classe, però no hi ha estructura de mètodes o classes, i no es pot re 

aprofitar el codi (mes que fent retallar-enganchar). 

 

La solució inicial va ser crear objectes de classe que fossin cridats des de les pagines JSP 

i d’aquesta manera fer objectes re-usables que encapsulessin la lògica i que es poguessin 

cridar des de diferents aplicacions.  

 

Sovint, el mer ús dels Servlets de Java o les seves pàgines JSP no eren suficient per als 

requisits de les aplicacions. La solució tradicional a aquests problemes ha estat l'ús de 

fitxers inclosos ("include") que permetien utilitzar una mateixa funcionalitat des d'un gran 

nombre de pàgines JSP o Servlets. Però aquesta solució no deixa de resultar poc elegant. 

L’òptim es comptar amb un mecanisme, gestionat pel contenidor de Servlets (Tomcat, 

Resin, etc.) que "interceptés" les peticions a Servlets o pàgines JSP, i que actués abans i 

després de passar el control al Servlet. Això és precisament el que fan els Filtres ("Filters") 

de Java. Una de les avantatges d'utilitzar el sistema de Filtres, és que el seu ús és 

totalment transparent per al desenvolupador.  
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L’evolució de l'especificació JSP inclou etiquetes que permeten accedir a objectes Java 

encapsulats i reutilitzables. Aquestes etiquetes HTML proporcionen una façana d'accés al 

codi subjacent, permetent a dissenyadors (En lloc dels desenvolupadors) i entorns de 

desenvolupament (IDE) interactuar amb elements dinàmics per dissenyar una pàgina. 

 

 

4.1 Action-Based Frameworks (Push-based) 

 

Els Action-Based Frameworks van aparèixer amb l’objectiu de combinar els conceptes de 

Servlets i JSP. La idea és dividir la sol·licitud del processament de la pàgina que l'usuari 

veu, en la lògica de processament i la lògica de presentació. Aquest patró o model 

d’abstracció es coneix com a model-view-controller (MVC) o front controller. 

 

El paradigma MVC permet separar el codi que s'encarrega de la lògica de negoci del codi 

que controla la presentació i gestió d'esdeveniments. Cada pàgina de la aplicació Web es 

compon d'una combinació de com a mínim un model i la vista, i un o més controls.  

 

Model: Les classes de model emmagatzemen les dades d'una secció de la pàgina o la 

pàgina. Una sola pàgina pot utilitzar una o més classes de models, depenent de la 
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quantitat de les dades de la pàgina pot ser compartida per altres tipus de pàgines. El 

Model defineix com s’accedeix a les dades i com es retornen a una pàgina determinada, 

inclou les funcions necessàries per a la seguretat, validació i modificació de les dades. 

Les classes encapsulen les trucades a l'API del servidor i també emmagatzemen les 

dades específiques de la interfície d'usuari.  

 

Vista: Les classes de la Vista contenen elements HTML que descriuen com s'han de 

mostrar les dades del model per a l'usuari.  

 

Control: Són accions o conjunts d'accions que s'executen quan es dispara un 

esdeveniment específic. Diversos controls es poden definir dins d'una pàgina, cadascuna 

amb la seva pròpia especificació funcional. 
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4.2 Component-Based Frameworks (Pull-based) 

 

Atès que les aplicacions web son cada dia mes complexes, es van adonar que una pàgina 

ja no era la separació lògica, sinó tots els components que necessiten lògica de 

processament per realitzar les seves tasques. 

 

En aquest model, el components proporcionen un vincle mes estret entre la interfície i les 

classes que representen els components, i són orientats a esdeveniments. Un component 

pot ser un camp d'entrada HTML, un formulari HTML o components personalitzats 

proporcionats pel marc o creats pel marc. Els esdeveniments, com a forma present o 

enllaços, s'assignen als mètodes de la classe que representa el components, o a classes 

Listeners. Un benefici addicional és que permeten reutilitzar els components a través de 

múltiples aplicacions web.  

  



Framework de presentació – PFC J2EE 2013 
 

Miguel Angel Lorenzo de la Cruz 
Universitat Oberta de Catalunya Pagina 12 
 

 

5 CAS D’ESTUDI STRUTS2 

 

Struts es desenvolupava com a part del projecte Jakarta de l'Apache Software 

Foundation, però actualment és un projecte independent conegut com Apache Struts. Va 

ser originalment conegut com Webwork 2, després de treballar de forma independent 

durant diversos anys, les comunitats Webwork i Struts es van unir per crear Struts2. 

Struts2 no es una evolució de Struts 1, es tracta d’un framework totalment nou. 

 

Struts2 segueix el model pull-MVC, el patró MVC es realitza amb cinc components - 

accions, interceptors, pila valors/OGNL, tipus de resultats i els resultats/JSP. en aquesta 

arquitectura la Vista te la capacitat d’agafar dades de l’Acció en lloc de tenir un model 

d’objectes per separat. 

 

 

5.1 Arquitectura 
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A l’arquitectura d’Struts2 el Controlador s'implementa amb un FilterDispatcher i els 

Interceptors, el Model és implementat amb accions, i la Vista com una combinació de tipus 

de resultats i resultats. La pila de valors i OGNL proporcionen el fil comú d'integració, 

vinculació entre els components. 

 

 FilterDispatcher: Es el punt d’entrada de totes les peticions, te les següents 

responsabilitats. 

 Executa les accions: Executa consultes al ActionMapper i determinar si la URL 

sol·licitada ha d’invocar una Acció. Si el ActionMapper indica que hauria de executar 

una, la resta de la cadena de filtre s'atura i l'acció és invocat. Això és important, ja 

que significa que si utilitzem altres filtres de servidor, com SiteMesh, han d’aparèixer 

abans d'aquest filtre, o no tindran efecte. 

 Neteja el ActionContext: Neteja automàticament el context per evitar que hi hagi 

problemes de memòria. També pot tindre interferències amb altres filtres de 

servidor. 

 Serveix el contingut estàtic: Serveix el contingut estàtic comú necessari  en 

diferents parts de Struts, com arxius JavaScript, CSS, etc. Funciona mitjançant la 

recerca de les sol·licituds a / Struts / *, i després els assignar automàticament el 

valor després de "/Struts/" al paquet common de Struts. 

 

 Interceptors: Els interceptors són conceptualment el mateix que els filtres de 

Servlets o la classe Proxy de JDK, pero orientats a l’Acció. Proporcionen una manera 

de subministrar pre-processament i post-processament al voltant de l’acció. Es poden 

superposar i ordenat, tenen accés a la acció que se esta executant, així com totes les 

variables d’entorn i propietats d'execució. Aquests permeten que s'implementin 

funcionalitats creuades o comuns per a totes les Accions, però que s’executen fora del 

Accions. Existeixen Interceptors per defecte que acompanyen al framework en dues 

piles (basicStack, defaultStack) o es poden crear interceptors personalitzats. 
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 En el pre-procesament poden controlar les excepcions generades, realitzar la 

conversió dels paràmetres String de la petició per camps d'instància de la classe 

Register, cridar a mètodes de validació. 

 Al post-procesament poden controlar les excepcions generades,  convertir els 

camps de la classe Registre d'instància per a valors de cadena per mostrar a la 

pàgina de vista o fer transmissió a la pàgina de vista correcte en funció de la cadena 

de resultat retornat pel mètode d'execució 

 

 

 Actions: Les accions són un concepte fonamental en la majoria d'aplicacions web 

basades en Frameworks, són la unitat bàsica de treball que pot ser associada a una 

sol·licitud HTTP procedent d'un usuari. En Struts2 una acció es pot utilitzar de dues 

maneres diferents. 

 

 Single Result: El primer ús, i el més bàsic d'una acció, és dur a terme el treball 

amb un únic resultat que sempre es retorna. La classe d'acció no 

necessitat extendre altra classe i no és necessari que implementi cap interfície, és 

un 

POJO simple. La classe té un mètode anomenat "execute", aquest nom 

és l’utilitza per convenció, si es vol cridar un mètode diferent l'únic canvi que seria 

necessari 

es modificar l'arxiu de configuració d'accions. Sigui quin sigui el nom del 

mètode s'espera que retorni un codi de resultat String. 

La configuració de la acció ha de coincidir amb el codi de resultat de l'acció 

retornat, a un resultat específic que es representarà a l'usuari. si 

es necessari, el mètode també pot llançar una excepció. 

 

 Multiple Results: El següent ús, és quan l'acció pot retornar resultats diferents 

depenent del resultat de la lògica. Atès que pot retornar resultats diferents, cal 

configurar què es representarà a l'usuari per cada cas. 

 

Encara que per convenció s’espera que el mètode "execute" retorni un String, es pot 

configurar la Acció per tal que retorni: 
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1. Retorna un String: La cadena retornat coincideix amb una configuració 

d'acció en el "Struts.xml" configuri arxiu.  

2. Retorn un conector a un plug-in: Quan s’utilitza aquest mètode s'utilitzen 

plantilles de vista que es troben concatenant el nom de l'acció amb la cadena 

de resultat de l'acció. Per exemple, si l'URL es "/ Adduser.action" i l'acció va 

tornar l '"success",  llavors "/ Adduser-success.jsp" seria processat.  

3. Retorna l'anotació @Result: La classe d'acció pot anotar amb un nombre de 

resultats diferents utilitzant @Result. La cadena que tornar l'acció ha de coincidir 

amb un dels resultats anotats configurats. 

4. Retorna una instància de la classe de resultats: L'acció no ha de retornar un 

String, sinó que pot retornar un instància de la classe de resultat que està 

configurat i llest per al seu ús. 

 

 

 Result Types: Els resultats que es generen, i retorna l'usuari a partir d'un acció 

per a diferents valors de resultat no han de ser del mateix tipus. El resultat "success" 

pot representar una pàgina JSP, però el resultat "error" pot enviar una capçalera HTTP 

al navegador. El tipus del resultat  es configura amb l'atribut "type" en el node de 

resultat. Igual que l'atribut "name", hi ha un valor per defecte per aquest atribut - 

"dispatcher" - que retornarà pàgines JSP. La majoria de les vegades s’utilitzen cossos 

de resultats previstos, però és possible proporcionar implementacions personalitzades. 

Els Dispatcher proporcionats per Struts2: 

 

1. Chain Result: S'utilitzarà per encadenar Accións 

2. Dispatcher Result: S'utilitza per a la integració de recursos web, incloent-hi 

la integració JSP 

3. FreeMarker Result: S'utilitza per la integració  amb FreeMarker. 

4. HttpHeader Result: S'utilitza per controlar els comportaments especials 

HTTP 

5. Redirect Result: S'utilitza per redirigir a una altra URL (recurs web) 

6. Redirect Action Result: S'utilitza per redirigir a una altra assignació 

d'accions 

7. Stream Result:  S'utilitza per transmetre un InputStream al navegador 

(generalment per la descàrrega d'arxius) 
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8. Velocity Result: S'utilitza per a la integració Velocity 

9. XSL Result: S'utilitza per XML / XSLT integració 

10. PlainText Result: S'utilitza per mostrar el contingut sense format d'una 

pàgina en particular (és a dir, jsp, HTML) 

11. Tiles Result: S'utilitza per proporcionar Tiles integració 

 

 La pila de valors i OGNL: La pila de valors és una pila d'objectes i l’OGNL 

significa Llenguatge objecte gràfic de navegació, i proporciona la manera unificada per 

accedir als objectes dins de la pila de valors. La pila de valor es compon dels següents 

objectes a la sempre ordre: 

1. Objectes temporals: Durant l'execució els objectes temporals es creen i es 

col·loquen a la pila de valors, un exemple d'això seria el valor d'iteració actual 

d'una col·lecció en una etiqueta Loop de JSP 

2. Objectes del Model: Si els objectes del model s'estan utilitzant, l’objecte 

model actual es col·loca abans de l'Acció a la pila de valors. 

3. L'objecte de l'acció: L'acció que s'executa. 

4. Objectes amb nom: Aquests objectes inclouen  #application, #session, 

#request, #attr i  #parameters i fan referència als àmbits corresponents servlet. 

 

L’accés a la pila de valors es pot aconseguir de diferents maneres. La forma més 

comuna és a través de les etiquetes previstes JSP, Velocitat i Freemarker. Les 

etiquetes HTML s'utilitzen comunament per accedir a les propietats dels objectes de la 

pila de valors, a través de set i push.  

 

Quan s'utilitza la pila de valors no hi ha necessitat de fer un seguiment de que arribi 

l'objecte amb el scope adequat. Si desitja l'atribut "Nom", llavors es consulta la pila de 

valors per aquest atribut. cada element de la pila, en l'ordre establert, se li pregunta si 

té la propietat. Si la te, llavors el valor es retorna i ja està. Si no, llavors el següent 

element de sota es consulta. això continua fins al final de la pila.  

Aquesta és una gran característica, no m'importa on és troba el valor - acció, model o 

la Petició HTTP - si el valor existeix, serà retornat. Hi ha un inconvenient. Si la propietat 

és comuna (per exemple, "id") i el valor d'un objecte específic que vol (per exemple la 

acció) no és el primer objecte trobat amb aquesta propietat, a la pila de valors, el valor 

retornat pot ser un valor no esperat. El que es retorna és un valor "id", però pot ser 
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d'una etiqueta JSP, objecte intermedi, o un valor de l'objecte model. OGNL és més que 

un mitjà per accedir a les propietats de objectes, i podem usar això al nostre favor aquí. 

Si sabem la profunditat de la pila de l'acció, podríem utilitzar "[2]. id" en lloc d'una 

expressió de "id", també permet l'ús de la notació de punts per navegar gràfics 

d'objectes (és a dir, utilitzant "Person.Address" en lloc de "GetPerson ().GetAddress ()" 

). 

 

 Results / View Technologies: Java Server Pages (JSP) es la manera més 

comuna, però no és la única manera de fer generar els resultats. El tipus de resultat 

està estretament relacionada amb la tecnologia de vista utilitzada. hi ha tres altres 

tecnologies que poden reemplaçar JSP en una aplicació Struts2: 

1. Velocity Templates 

2. Freemarker Templates 

3. XSLT Transformations 

 

 

 

5.2 Cicle de vida d’una sol·licitud 
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1. Un usuari envia sol·licitud: L'usuari envia una petició al servidor per alguns 

recursos. La petició es capturada per el FilterDispatcher. Aquest es configurat al 

Web.xml: 

<filter> 

   <filter-name>struts2</filter-name> 

   <filter-class>org.apache.struts2.dispatcher.FilterDispatcher</filter-class> 

</filter> 

<filter-mapping> 

   <filter-name>struts2</filter-name> 

   <url-pattern>/*</url-pattern> 

</filter-mapping> 

 

2. FilterDispatcher determina l'acció apropiada: El FilterDispatcher examina la 

sol·licitud i determina l'acció apropiada. Per això necessitem associar les 

accions de l’usuari amb les accions que desencadenen al Framework struts: 

a. Al fitxer Struts.xml necessitem associar peticions i accions. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<!DOCTYPE struts PUBLIC 

   "-//Apache Software Foundation//DTD Struts Configuration 2.0//EN" 

   "http://struts.apache.org/dtds/struts-2.0.dtd"> 

<struts> 

<constant name="struts.devMode" value="true" /> 

   <package name="helloworldstruts" extends="struts-default"> 

      

      <action name="Hola"  

            class="HelloWorldAction"  

            method="execute"> 

            <result name="success">/HelloWorld.jsp</result> 

      </action> 

   </package> 

</struts> 
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b. A la UI associem l’acció d’usuari amb l’acció struts que volem 

llençar. 

 

<%@ taglib uri="/struts-tags" prefix="s" %>   

 <html>   

<body>   

<s:form action="Hola">   

<s:textfield name="nombre" label="Nombre"/>   

<s:submit/>   

</s:form>   

</body>   

</html>   

c. Creem la classe de l’acció com un POJO. 

public class HelloWorldAction extends ActionSupport {  

private String nombre;  

 

public String getNombre() {  

return nombre;  

}  

 

public void setNombre(String nombre) {  

this.nombre = nombre;  

}  

 

public String execute() {  

System.out.println(nombre);  

return SUCCESS;  

}  

}  

 

3. Els interceptors s'apliquen: Els Interceptors configurats per a l'aplicació de 

les funcionalitats comuns, com ara flux de treball, validació, càrrega d'arxius, etc 

s'apliquen automàticament a la sol·licitud. Aquets interceptors es configuren al 
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fitxers Struts.xml per cada acció, aquí es mostra com es configura l’interceptor 

existent fileUpload per que aquesta acció nomes permeti adjuntar fitxers png i 

jpeg, però podríem programar el nostre propi interceptor, o una combinació: 

<action name="Hola"  

            class="HelloWorldAction"    method="execute"> 

            <result name="success">/HelloWorld.jsp</result> 

<interceptor-ref name="fileUpload"> 

          <param 

name="allowedTypes">image/png,image/jpeg</param> 

</interceptor-ref> 

 </action> 

 

4. L'execució de l'acció: A continuació, el mètode d'acció s'executa per 

realitzar les operacions relacionades, com emmagatzemar o recuperar dades 

de la base de dades. 

 

5. L'Acció indica quin Result ha de ser aplicat. El Result genera la sortida 

apropiada depenent del resultat del procés. 

 

6. Devolució de la sol·licitud: A continuació, la comanda retorna a través dels 

interceptors en l'ordre invers. La sol·licitud de devolució, ens permet realitzar el 

processament de la neteja o accions addicionals. 

 

7. Mostra el resultat a l'usuari: La sortida de l'Acció es representen en la vista 

(JSP, Velocity, etc) i el resultat es retorna a l'usuari. 
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6 CAS D’ESTUDI SPRING 

 

El Spring Framework és un framework d'aplicacions de codi obert i un contenidor de 

inversió de control (Inversion of Control, IoC) per a la plataforma Java. La primera versió 

va ser escrita per Rod Johnson, que va donar a conèixer l'estructura amb la publicació del 

seu llibre “Expert One-on-One Design J2EE i Desenvolupament” a l'octubre de 2002. El 

marc va ser llançat per primera vegada sota la llicència Apache 2.0 al juny de 2003. 

 

Les característiques fonamentals de la Spring Framework es que pot ser utilitzat per 

qualsevol aplicació Java, i existeixen extensions per a la creació d'aplicacions web a la 

part superior de la plataforma Java EE. Encara que el Spring Framework no imposa cap 

model específic de programació, s'ha fet popular a la comunitat de Java com una 

alternativa al model Enterprise JavaBean (EJB). Està dissenyat per a ser no invasiu, això 

vol dir que no cal que la nostra aplicació s'estengui o implementi alguna classe o interfície 

de Spring, pel que el nostre codi de lògica quedarà lliure i completament reutilitzable per a 

un projecte sense Spring , o al contrari es poden reaprofitar part de codi de altres 

aplicacions, encara que siguin POJO. 

 

 

El Spring Framework és una solució lleugera i un potencial “one-stop-shop” per crear 

aplicacions preparades. No obstant això, Spring és modular, el que permet utilitzar només 

aquelles parts que es necessiten, sense haver de importar la resta.  

El Spring Framework es compon de 20 mòduls. Aquests mòduls s'agrupen en contenidors 

Core, dades d'accés / integració, web, AOP (Programació Orientada a Aspectes), 

Instrumentació, i prova, com es mostra en el següent diagrama. 
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6.1 Arquitectura 

 

El model de Spring model-vista-controlador (push-MVC) està dissenyat al voltant d'un 

DispatcherServlet que despatxa les peticions als Handlers, amb assignacions de 

controladors de manera configurable,  a vistes, configuració regional i temes, així com 

suport per a la càrrega d'arxius.  

 

Es pot utilitzar qualsevol objecte com un objecte de comandament o objecte form-backing, 

no es necessita implementar un framework específic o implementar una interfície. La 

vinculació de dades és molt flexible, per exemple, tracta els errors de tipus de dades com 

els errors de validació que poden ser avaluats per l'aplicació, no com errors del sistema.  

 

Per la resolució de las vista Spring s’utilitza un controlador que es responsable de la 

preparació d'un mapa amb dades i el nom de vista, però també pot escriure directament la 

seqüència de resposta i completar la sol·licitud. La resolució de la vista es configurable a 

través de fitxers o mitjançat una capçalera Accept, a través de noms de Beans, un arxiu 

de propietats, o fins i tot una aplicació ViewResolver personalitzada. El model permet 

l'abstracció completa de la tecnologia de vista, i pot integrar JSP, Velocity i Freemarker, o 

directament generar XML, JSON, Atom, i molts altres tipus de contingut.  
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6.1.1 Core Container  

 

Els objectes que formen el backbone de la aplicació i que són gestionats pel contenidor 

Spring IoC són anomenats Beans. Un bean és un objecte del que es crea una instància, 

es acoblat i es gestionat per el contenidor de IoC Spring. Els Beans, i les dependències 

entre ells, es reflecteixen en les metadades de la configuració utilitzats per el Conainer. La 

interfície org.springframework.context.ApplicationContext representa el contenidor Spring 

IOC i és responsable d'instanciar, configuració i acoblar els Beans. El contenidor rep les 

instruccions sobre quins objectes a de crear una instància, configurar i acoblar mitjançant 

la lectura de les metadades de configuració. Les metadades de configuració es representa 

en XML, anotacions Java o el codi Java. Et permet expressar els objectes que componen 

l'aplicació i les interdependències. 

 

El mòdul de Context és un mitjà per accedir als objectes del framework que és similar a un 

registre de JNDI. Hereta les seves característiques des del mòdul de Beans i afegeix 

suport per internacionalització (usant, per exemple, paquets de recursos), propagació 
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d'esdeveniments, càrrega de recursos, i la creació transparent de contextos, per exemple, 

un contenidor de Servlets. El mòdul de context també és compatible amb Java EE i 

característiques com ara EJB, JMX, i RMI.  

El mòdul de llenguatge d'expressió proporciona un poderós llenguatge d'expressió per 

consultar i manipular un objectes en temps d'execució. És una extensió del llenguatge 

d'expressió unificada (unified EL) com s'especifica en l'especificació JSP 2.1. El 

llenguatge suporta totes les característiques necessàries per la manipulació dels objectes. 

 

6.1.2 Data Access/Integration 

 

El mòdul Data Access/Integration consisteix en el JDBC, ORM, OXM, JMS i els mòduls de 

transacció. 

 

 El mòdul de JDBC proporciona una capa d'abstracció JDBC que elimina la necessitat de 

fer codificació JDBC. 

Table 12.1. Spring JDBC - who does what? 

Action Spring You 

Define connection parameters. 
 

X 

Open the connection. X 
 

Specify the SQL statement. 
 

X 

Declare parameters and provide parameter values 
 

X 

Prepare and execute the statement. X 
 

Set up the loop to iterate through the results (if any). X 
 

Do the work for each iteration. 
 

X 

Process any exception. X 
 

Handle transactions. X 
 

Close the connection, statement and resultset. X 
 

 

 

 El mòdul ORM proporciona una integració amb els APIS més populars de ORM com ara 

JPA, JUTJAT, Hibernate o iBatis. 

 El mòdul de OXM proporciona una capa d'abstracció que dóna suport Objecte / XML en 

diferents  implementacions d'assignació per JAXB, Castor, XMLBeans, JiBX i XStream. 

 El Java Messaging Service (JMS) mòdul conté funcions per missatges de productors i 

consumidors. 
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 El mòdul de transacció dóna suport a la gestió de transaccions programàtiques i 

declaratives per a les classes que implementen interfícies especials i per tots els seus 

POJO. 

 

6.1.3 Web 

 

La capa de Web consisteix en la Web Web-Servlet, Web-Struts, i moduls Web-Portlet. 

 

 Mòdul de Web Spring proporciona les funcionalitats bàsiques d'integració web com la 

càrrega d'arxius i la inicialització del contenidor IoC utilitzant Listeners i Servlets i un 

context d'aplicació orientat al web. També conté les parts relacionades amb el suport 

Web a la comunicació remota Spring. 

  

 El mòdul web Servlet conté  la implementació model-vista-controlador de Spring (MVC). 

Spring MVC proporciona una clara separació entre el codi i el domini del model de 

formularis web i s'integra amb totes les altres característiques de la infraestructura 

Spring. 

 

 El mòdul web-Struts conté les classes de suport per a la integració d'una aplicació 

clàssica Web-Struts. Aquest suport és considerat obsolet a Spring 3.0.  

 

 El mòdul web-Portlet proporciona la implementació MVC per ser utilitzat en un entorn de 

Web-portlet. 
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6.1.4 AOP/Instrumentació/Aspects 

 

 El mòdul AOP de Spring permet la programació orientada aspecte, permet definir 

mètodes interceptors i punts de tall en el codi per desacoblar funcionalitats.  

 

 El mòdul Aspectes proporciona integració amb AspectJ. 

 

 El mòdul d'instrumentació dóna suport a instrumentació de classes i les implementacions 

de carregador de classes per a ser utilitzats en certs servidors d'aplicacions. 

 

6.1.5 Prova 

 
El mòdul de prova dóna suport per les proves amb JUnit o TestNG. Això proporciona una 

càrrega constant de ApplicationContexts i emmagatzematge en memòria cau aquests 

contextos. També proporciona els objectes d'imitació que pot utilitzar per provar el codi de 

forma aïllada. 
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6.2 Cicle de vida d’una sol·licitud 

 

 
 

Els elements que intervenen a una sol·licitud Spring son el següents: 

 

 Filtre: El filtre s'aplica a totes les sol·licituds. Els mes comuns 

 

CharacterEncodingFi
lter  

Utilitzat per la codificació de les peticions.  

HiddenHttpMethodFil
ter  

Proporciona suport per motdes HTTP diferents a GET i 
POST (exemple, PUT).  

jpa.support.OpenEnti
tyManagerInViewFilt
er  

Aquest filtre s'uneix JPA EntityManager al thread per el 
processament de la sol·licitud.  

 

 Servlet Dispatcher: El servlet analitza les sol·licituds i les envia al controlador 

adequat pel seu processament. 
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 Serveis comuns: Els serveis comuns s'aplicaran a totes les sol·licituds per 

proporcionar suports incloent i18n, temes, càrrega d'arxius, etc. La seva 

configuració es defineix en WebApplicationContext del DispatcherServlet. 

 Assignació de controlador: S'assigna la sol·licitud al controlador (un mètode dintre 

d'una classe de controlador Spring MVC). Des de Spring 2.5, en la majoria de les 

situacions la configuració necessària a causa de Spring MVC registrarà 

automàticament la classe 

org.springframework.web.servlet.mvc.annotation.DefaultAnnotationHandlerMappin

g que els manipuladors de mapes basats en HTTP encaminadors expressats a 

través de l'anotació @ RequestMapping en el tipus mètode de nivell dins de 

classes de controlador. 

 Controlador Interceptor: A Spring MVC, pot registrar interceptors dels controladors 

per a l'aplicació de control comú la lògica. Per exemple, un controlador interceptor 

pot comprovar i assegurar-se que els controladors només poden ser invocades en 

unes hores determinades. 

 Controlador d'excepció: En Spring MVC, la interfície HandlerExceptionResolver 

està dissenyat per tractar les excepcions inesperades llançades durant el 

processament de sol·licituds pels manipuladors. També es pot implementar 

manejadors d'excepcions propi a l'anotar un mètode controlador amb l'anotació 

@ExceptionHandler i passant el tipus d'excepció com l'atribut. 

 Resolució de la vista: La interfície ViewResolver de Spring MVC fa la resolució de 

vista sobre la base d'un nom lògic retornat pel controlador. Hi ha moltes classes 

d'implementació per donar suport a la resolució de vista diversos mecanismes. Per 

exemple, la classe UrlBasedViewResolver dóna suport a la resolució directa de 

noms lògics a URLs. La classe ContentNegotiatingViewResolver dóna suport a la 

resolució dinàmica de punts de vista en funció del tipus de material compatible 

amb el client (per exemple, XML, PDF, JSON, etc). Existeix també un nombre 

d'implementacions per integrar-se amb diferents tecnologies de vista, com ara 

FreeMarker (FreeMarkerViewResolver), la velocitat (VelocityViewResolver), i 

JasperReports (JasperReportsViewResolver). 

 
 
 
 
 



Framework de presentació – PFC J2EE 2013 
 

Miguel Angel Lorenzo de la Cruz 
Universitat Oberta de Catalunya Pagina 29 
 

El cicle de vida d’una sol·licitud seria el següent: 

 

1. El client envia una sol · licitud al contenidor web en el formulari de sol·licitud de 

http. 

<html> 

<body> 

<a href="Link.spring"> </a> 

</body> 

</html>   

2. El DispatcherServlet és un Servlet que s'hereta de la classe base HttpServlet, i 

com a tal es declara a l'arxiu web.xml de l'aplicació web. Necessitem  la 

correspondència de les peticions que desitja que el DispatcherServlet manegi, 

amb una assignació de adreça URL al mateix arxiu web.xml, també configurem els 

filtres: 

<servlet> 

  <servlet-name>Dispatcher</servlet-name> 

  <servlet-class>org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet</servlet-

class> 

  </servlet> 

  

 <servlet-mapping> 

  <servlet-name>Dispatcher</servlet-name> 

  <url-pattern>*.spring</url-pattern> 

 

<filter>  

<filter-name>CharacterEncodingFilter</filter-name>  

<filter-

class>org.springframework.web.filter.CharacterEncodingFilter</filter-class>  

<init-param>  

<param-name>encoding</param-name>  

<param-value>UTF-8</param-value>  

</init-param>  

<init-param>  
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<param-name>forceEncoding</param-name>  

<param-value>true</param-value>  

</init-param>  

</filter> 

 

 </servlet-mapping>   

3. El DispatcherServlet crea un contenidor utilitzant les definicions de Beans que es 

troben a l'arxiu de configuració de servlet. El DispatcherServlet localitza l'arxiu de 

configuració utilitzant la convenció de nomenclatura servletname-servlet.xml, en el 

nostre cas Disspatcher-servlet.xml. 

 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<beans 

  xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans" 

  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

  xmlns:p="http://www.springframework.org/schema/p" 

  xsi:schemaLocation="http://www.springframework 

.org/schema/beans http://www.springframework 

.org/schema/beans/spring-beans-2.5.xsd"> 

 

  <bean name="/Link.spring" class="LinkController"/> 

 </beans> 

 

4. Si el contenidor troba un controlador adequat per a processar la sol·licitud, per 

exemple, una sol·licitud de /Link.spring s'assigna al controlador definit per la classe 

LinkController. 

 

5. El controlador realitza alguna lògica personalitzada i retorna un ModelAndView al 

contenidor. El controlador és una classe Java que estén la classe 

org.springframework.web.servlet.mvc.Controller.  

 

public class LinkController implements Controller { 

 

  public ModelAndView handleRequest(HttpServletRequest arg0, 

      HttpServletResponse arg1) throws Exception { 
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                                      model.addAttribute("message", "Hello UOC Spring!"); 

      return new ModelAndView("Welcome.jsp"); 

  } 

} 

 
6. La sol · licitud es tramita pel procediment handleRequest. 

<h2> 

<font color="Green">${message}</font> 

</h2> 

7. La vista seleccionada es va rendir després de nou a client. 
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7 CAS D’ESTUDI JSF 
 

JavaServer Faces (JSF) és una interfície d'usuari (UI) per les aplicacions Java Web. Java 

Servlets, JavaServer Faces i JavaServer Pages (JSP) són considerats Web Components 

que s'executen al servidor i s’engloben dintre de la arquitectura J2EE. 

 

 

 

Java Server Faces va ser desenvolupat a través del Java Community Process sota la 

especificació JSR - 314, la tecnologia JavaServer Faces estableix l'estàndard per a la 

construcció del costat de servidor d’interfícies d'usuari. Amb les aportacions del grup 

d'experts, el JavaServer Faces API estan sent dissenyats perquè puguin ser aprofitats per 

eines que garanteixin el desenvolupament d'aplicacions web. Diversos proveïdors de 

eines de desenvolupament eren membres del grup d'experts JSR-127, que va 

desenvolupar el JavaServer Faces 1.0. Aquests proveïdors s'han compromès a donar 

suport a la tecnologia JavaServer Faces en les seves eines, promovent l'adopció de la 

tecnologia JavaServer Faces com estàndard. La tecnologia JavaServer Faces inclou: 

 

 Un conjunt d'APIs per representar components d'interfície d'usuari i la gestió del 

seu estat, gestió d'esdeveniments i la validació d'entrada, definir la navegació de 

pàgines, i el suport a la internacionalització i accessibilitat. 

 A JavaServer Pages (JSP) biblioteca d'etiquetes personalitzades per expressar 

una interfície JavaServer Faces dins d'una pàgina JSP. 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=LHa9Q0xKrPZwiM&tbnid=8LfaFq0mLYmrDM:&ved=&url=http://servidoresdeaplicaciones.wordpress.com/2009/03/09/arquitectura-j2ee/&ei=xS5sUY-XEOPQ0QWk8YG4DQ&bvm=bv.45175338,d.d2k&psig=AFQjCNFpEldK6WsDxRE5PE_s3Vx94yVxeA&ust=1366130757839526
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Dissenyat per ser flexible, la tecnologia JavaServer Faces aprofita els conceptes 

existents, estandarditza la interfície d'usuari web de primer nivell i sense limitar als 

desenvolupadors a un determinat llenguatge de marques, protocol o dispositiu client. Les 

classes de components d'interfície d'usuari inclosos amb la tecnologia JavaServer Faces 

encapsular la funcionalitat dels components, no la presentació específica del client, 

permetent així que els components JavaServer Faces UI se adaptin a diferents dispositius 

client. Mitjançant la combinació de la funcionalitat dels components d'interfície d'usuari 

amb renderitzadors personalitzats, que defineixen els atributs de representació d'un 

component d'interfície d'usuari específic, els desenvolupadors poden construir etiquetes 

personalitzades a un dispositiu de client en particular.  

  

La facilitat d'ús és l'objectiu principal, l'arquitectura JavaServer Faces defineix clarament 

una separació entre lògica i presentació i alhora faciliten la connexió de la capa de 

presentació per al codi de l'aplicació. Aquest disseny permet a cada membre d'un equip 

de desenvolupament d'aplicacions web centrar-se en la seva peça del procés de 

desenvolupament, i també proporciona un model de programació senzill per unir les 

peces. 

 

 

7.1 Arquitectura 
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Java server Face segueix el model d’arquitectura pull-MVC, i és compatible amb dos 

modes d'operació: amb “faces” o sense “faces”. Per utilitzar amb les pàgines JSP 

l'aplicació ha de proporcionar almenys dues llibreries d'etiquetes JSF. S’instal·len a la part 

superior de la JSF API. Les etiquetes poden ser embegudes en pàgines JSP. La 

biblioteca d'etiquetes principal es la JSF-core, conté  etiquetes independents JSF. Això es 

degut a que les etiquetes JSP són sovint render-dependents i per tal de solucionar-ho, 

JSF ofereix als desenvolupadors accés directe a la API JSF saltant les etiquetes JSP. 

 

Això pot ser molt pràctic quan per exemple volem faces que requereixen flexibilitat (per 

exemple, no només es representa en HTML, sinó també en SVG) i adaptació de dissenys 

(per exemple, elements de mida variable).  

 

En el següent esquema la pàgina JSP, myform.jsp, és una pàgina JavaServer Faces, que 

inclou les etiquetes JavaServer Faces. Els components de la interfície d'usuari s’inclouen 

mitjançant etiquetes personalitzades definides per la tecnologia JavaServer Faces. La 

interfície d'usuari de l'aplicació web (representat per myUI a la figura) maneja els objectes 

referenciats per la pàgina JSP. Aquests objectes inclouen 

 

 Un conjunt de classes UIComponent per especificar l'estat i el comportament dels 

components d'interfície d'usuari 

 Un model de “Renderització” que defineix la forma de rederitzar els components. 

 Un model de “Listeners”  que defineix com controlar esdeveniments dels 

components 

 Un model de conversió que defineix com registrar conversors de dades sobre un 

component 

 Un model de validació que defineix com registrar validadors en un component. 
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7.1.1 Component  

 

JavaServer Faces esta basat en components, el que significa que per sota cada part 

d'una “face” es representa com un arbre de components d'interfície d'usuari. Proporciona 

un conjunt de components d'interfície d'usuari i la definició del seu comportament que 

implementa la funcionalitat, com la gestió de l'estat del component, manteniment d’una 

referència als objectes que utilitza, i control dels esdeveniments d’usuari i renderitzat del 

component. Les classes de components són totalment extensibles permetent crear 

components personalitzats. 

 

 Component Rendering Model: L'arquitectura JavaServer Faces està dissenyat de 

manera que la funcionalitat dels components es defineix per les classes dels 

components, mentre que el component de representació pot ser definit per un 

“Renderitzador” independent. S’utilitza un model genèric de components que en temps 

d'execució delegarà l'actual marc d'interpretació als objectes especialitzats anomenats 

“Renderitzadors”. Per exemple un UICommand pot ser representat com un HTML 

hyperlink, un HTML button o un SVG button, depenent de com sigui renderitzat, i el 

canvi de d’un tipus de command a un altre nomes depentdel Renderitzador que tingui 

associat 

 

 Conversion Model: Una aplicació JavaServer Faces pot associar un component amb 

dades de un component bean. I d’aquesta manera la  aplicació obté i estableix les 

dades d'objecte per a un component trucant a les propietats dels objectes apropiats per 

a aquest component. 

 

Quan un component està enllaçat a un objecte, l'aplicació té dos punts de vista de les 

dades del component: 
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 La vista del model, en el qual les dades es representen com tipus de dades. 

 

 La vista de la presentació, en la qual es representen les dades d'una manera que 

pot ser llegit o modificat per l'usuari. 

 

La implementació converteix automàticament les dades dels components entre aquests 

dos punts de vista quan la propietat de bean associat amb el component és d'un dels 

tipus de dades suportats pel component. Per exemple, si un component 

UISelectBoolean està associat amb una propietat de bean del tipus java.lang.Boolean, 

la implementació JavaServer Faces automàticament convertirà les dades del 

component de cadena a booleà.  

 

De vegades és possible que es vulgui convertir dades d'un component a un tipus que 

no sigui un tipus estàndard, o és possible que es vulgui convertir el format de les 

dades. Per facilitar aquesta tasca, la tecnologia JavaServer Faces permet registrar una 

aplicació Convertidor de components UIOutput i components les classes UIOutput 

subclasse. Si es registra l'aplicació Converter en un component, l'aplicació Converter 

converteix les dades del component entre els dos punts de vista. A mes, JSF 

proporciona convertidors estàndard. 

 

 Event and Listener Model: Un objecte Event identifica el component que va generar 

l'esdeveniment i emmagatzema informació sobre l'esdeveniment. Per ser notificat un 

esdeveniment, la aplicació ha de proporcionar una implementació de la classe Listener 

i s’ha de registrar en el component que genera l'esdeveniment. Quan l'usuari activa un 

component, tal com fent clic en un botó, s'activa un esdeveniment. Això fa que la 

implementació JavaServer Faces invoqui el mètode detector que processa 

l'esdeveniment. La tecnologia JavaServer Faces suporta tres tipus d'esdeveniments: 

value-change events, action events, i data-model events. 

 

 Un action events es produeix quan l'usuari activa un component que implementa 

ActionSource. Aquests components inclouen els botons i els hipervincles. 

 

 Un value-change events  es produeix quan l'usuari canvia el valor d'un component 

representat per UIInput o una de les seves subclasses. Un exemple és la selecció 
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d'una casella de verificació, una acció que dóna com a resultat el valor del 

component de canvi en true.  

 

 Un data-model events es produeix quan una nova fila d'un component UIData es 

selecciona.  

 

7.1.2 Validation Model 

JSF suporta un mecanisme per validar les dades locals dels components editables (com 

camps de text). Aquesta validació es produeix abans que el model de dades corresponent 

s'actualitzi. Igual que el model de conversió, el model de validació defineix un conjunt de 

classes estàndard comuns per realitzar comprovacions de validació de dades. El model 

de validació també permet crear validadors personalitzats i l'etiqueta corresponent per 

realitzar la validació personalitzada. El model de validació proporciona dues maneres 

d'implementar una validació personalitzada: 

 

 Implementar una interfície Validator que realitza la validació.  

 Implementar un mètode bean de suport que realitza la validació.  

 

7.1.3 Navigation Model 

La navegació és un conjunt de regles per a l'elecció de la pàgina que es mostra després 

d'un botó o quan hipervincle es fa click. Aquestes regles són definides per l'arquitecte de 

l’aplicació en l'arxiu de configuració de recursos d'aplicació amb un petit conjunt 

d'elements XML. 

 

Per controlar la navegació en l'aplicació més senzilla, simplement s’ha d’asociar al fitxer 

XML una pagina, amb una acció i una pagina de resultat (similar a Struts). 

 

En aplicacions més complexes, el resultat lògic també pot venir del valor de retorn d'un 

mètode d'acció en un bean. Aquest mètode realitza algun processament per determinar el 

resultat. Per exemple, el mètode pot comprovar si la contrasenya introduïda a la pàgina 

coincideix amb el d'arxiu. Si és així, el mètode pot retornar èxit, en cas contrari, podria 

tornar fracàs. D’aquesta manera es mostraria una o altre pagina depenen del resultat  
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7.1.4 Beans i Managed Beans 

 

Una aplicació JavaServer Faces inclou un o més beans de suport, cadascun dels quals és 

un bean el qual està associat amb un component d'interfície d'usuari utilitzat en una 

pàgina en particular. També defineix un conjunt de propietats dels components d'interfície 

d'usuari i possiblement un conjunt de mètodes que realitzen funcions d'un component. 

Cadascuna de les propietats dels components es pot enllaçar a un dels següents beans: 

 Un component de valor 

 Una instància de component 

 A instància del Converter 

 A instància de un Listener 

 Una instància de Validador 

 

Les funcions més comuns que donen suport mètodes de bean inclouen el següent: 

 Validació de les dades d'un component 

 Maneig d'un esdeveniment disparat per un component 

 Realització de procés per determinar la següent pàgina perquè l'aplicació ha de 

navegar 

 

JSF també suporta Managed Beans, permet configurar beans a arxius de l'aplicació, la 

implementació JSF processa aquest elements en temps d'arrencada. Per enllaçar els 

valors dels components d'interfície d'usuari i els beans o per fer referència als mètodes 

des de la interfície d’usuari s’utilitza el llenguatge d'expressió unificada (EL) sintaxi 

definida per JSP 2.1. 
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7.2 Cicle de vida d’una sol·licitud 

 

 

 

Una aplicació JavaServer Faces suporta dos tipus diferents de respostes i dos tipus 

diferents de peticions, la idea és que en una aplicació JSF es poden barrejar pàgines JSF 

i JSP (no-JSF) i, segons es demanin  es torni una o altres, tindrem diferents respostes i 

peticions: 

 Resposta Faces: Una resposta servlet que es va generar mitjançant l'execució de 

la fase Renderitzar la Resposta del cicle de vida de processament de la resposta. 

 Resposta No-Faces: Una resposta generada pel servlet en què no s'ha executat la 

fase Renderitzar la Resposta. Un exemple és una pàgina JSP que no incorpora 

components JavaServer Faces. 

 Petició Faces: Una petició al servlet que va ser enviada des d'una Resposta Faces 

prèviament generada.  

 Petició No-Faces: Una petició al servlet que va ser enviada a un component 

d'aplicació com un servlet o una pàgina JSP. 
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Aquesta configuració es realitza al fitxer web.xml: 

<servlet> 

    <display-name>FacesServlet</display-name> 

    <servlet-name>FacesServlet</servlet-name> 

    <servlet-class>javax.faces.webapp.FacesServlet 

    </servlet-class> 

    <load-on-startup>1</load-on-startup> 

</servlet> 

<servlet-mapping> 

    <servlet-name>FacesServlet</servlet-name> 

    <url-pattern>/guess/*</url-pattern> 

</servlet-mapping> 

 

7.2.1 Reconstituir l'arbre de components 

Quan es fa una petició d'una pàgina JavaServer Faces, o quan es produeix un 

esdeveniment com prémer sobre un enllaç o un botó, el sistema JavaServer Faces entra 

en l'estat reconstituir l'arbre de components. Durant aquesta fase, la implementació 

JavaServer Faces construeix l'arbre de components de la pàgina JavaServer Faces, 

connecta els controladors d'esdeveniments i els validadors i grava l'estat en el 

FacesContext. 

 

 

7.2.2 Aplicar valors de la petició 

Un cop construït l'arbre de components, cada component de l'arbre extreu el seu valor 

dels paràmetres de la petició amb el seu mètode decode. A continuació, el valor 

s'emmagatzema localment en el component. Si la conversió del valor falla, es genera un 

missatge d'error associat amb el component i es posa a la cua de FacesContext. Aquest 

missatge es mostrarà durant la fase renderitzar la resposta, juntament amb qualsevol 

error de validació resultant de la fase processar validacions. 

Si durant aquesta fase es produeix algun esdeveniment, la implementació JavaServer 

Faces comunica aquests esdeveniments als Listeners interessats. En aquest punt, si 

l'aplicació necessita redirigir a un recurs d'aplicació Web diferent o generar una resposta 

que no contingui components JavaServer Faces, pot trucar a 

FacesContext.responseComplete. 

En aquest moment, s'han posat els nous valors en els components i els missatges i 

esdeveniments s'han posat en les seves cues. 
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7.2.3 Processar validacions 

Durant aquesta fase, el sistema JavaServer Faces processa totes les validacions 

registrades amb els components de l'arbre. Examina els atributs del component 

especificats per les regles de validació i avalua les regles amb els valors d'aquests 

atributs. Si un valor incompleix una regla, la implementació JavaServer Faces afegeix un 

missatge d'error en FacesContext i el cicle de vida avança directament fins a la fase 

renderitzar les resposta perquè la pàgina sigui dibuixada de nou incloent els missatges de 

error. Si hi havia errors de conversió de la fase aplicar els valors a la petició, també es 

mostraran. 

 

7.2.4 Actualitzar els valors del model 

Quan la implementació JavaServer Faces determina que la dada és vàlid, pot passar per 

l'arbre de components i actualitzar els valors del model amb els nous valors passats en la 

petició. Només s'actualitzaran els components que tinguin expressions valueRef. Si la 

dada local no es pot convertir als tipus especificats pels atributs del objecte del model, el 

cicle de vida avança directament a la fase renderitzar les resposta, durant la qual es 

dibuixarà de nou la pàgina mostrant els errors, similar al que succeeix amb els errors de 

validació.  

 

7.2.5 Invocar Aplicació 

Durant aquesta fase, la implementació JavaServer Faces maneja qualsevol esdeveniment 

a nivell d'aplicació, com enviar un formulari o enllaçar a una altra pàgina. En aquest 

moment, si l'aplicació necessita redirigir a un recurs d'aplicació web diferent o generar una 

resposta que no contingui components JavaServer Faces, pot trucar a 

FacesContext.responseComplete. Posteriorment, la implementació JavaServer Faces 

configura l'arbre de components de la resposta a aquesta nova pàgina i, finalment, 

transfereix el control a la fase Renderitzar la Resposta. 

 

7.2.6 Renderitzar la Resposta 

Durant aquesta fase, la implementació JavaServer Faces invoca els atributs de codificació 

dels components i dibuixa els components de l'arbre de components gravat al 

FacesContext. Si es van trobar errors durant les fases aplicar els valors a la petició, 

processar validacions o actualitzar els valors del model, es dibuixarà la pàgina original. Si 
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les pàgines contenen etiquetes output_errors, qualsevol missatge d'error que hi hagi a la 

cua es mostrarà a la pàgina. Es poden afegir nous components a l'arbre si l'aplicació 

inclou renderitzadors personalitzats, que defineixen com renderitzar un component. 

Després que s'hagi renderitzat el contingut de l'arbre, aquest es grava perquè les 

peticions puguin accedir-hi i mostrar-la fase reconstituir l'arbre de components de les 

següents trucades. 
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8 ANALISIS I DISENY D’UN FRAMEWORK DE PRESENTACIÓ 
JEE 

 

 

Les aplicacions web són populars a causa del pràctic del navegador web com client 

lleuger, a la independència del sistema operatiu, així com a la facilitat per actualitzar i 

mantenir aplicacions web sense distribuir i instal·lar programari.  

Generalment cada pàgina web s'envia al client com un document estàtic mitjançant el 

protocol HTTP, amb un cicle de conexió-petició-resposta-desconexió,  una pàgina pot 

contenir elements que permeten una comunicació activa entre l'usuari i la informació, i 

això permet que l'usuari accedeixi a les dades de manera interactiva, gràcies a que la 

pàgina respondrà a cadascuna de les seves accions, com per exemple omplir i enviar 

formularis. Com conseqüència de l'activitat de l'usuari, s'envien peticions al servidor, on 

s’allotja l'aplicació  que normalment fa ús d'una base de dades que emmagatzema tota la 

informació relacionada amb la mateixa. El servidor processa la petició i torna la resposta 

al navegador que la presenta a l'usuari. Per tant, el sistema es distribueix en tres 

components: el navegador, que presenta la interfície a l'usuari, l'aplicació que s'encarrega 

de realitzar les operacions necessàries segons les accions dutes a terme per aquest i la 

base de dades, on la informació relacionada amb l'aplicació es fa persistent (MVC).  

 

En base a questes a questes premisses el Framework a estat dissenyat  amb les 

següents característiques: 

 Model MVC: Ha demostrat ser fonamental a l'hora de dissenyar aplicacions web, és el 

patró Model-Vista-Controlador (MVC). Proposa la separació en diferents components 

de la interfície d'usuari (vistes), el model de negoci i la lògica de control. El model no ha 

d'accedir ni a la vista ni al controlador.  

 

 La unitat de programació es la pàgina: En una aplicació web, les vistes serien les 

pàgines HTML que l'usuari visualitza al navegador. A través d'aquestes pàgines l'usuari 

interactua amb l'aplicació, enviant esdeveniments al servidor a través de peticions 

HTTP. Per a cada petició del client s’ha de generar una pàgina HTML, els elements de 

les pagines solen estar inter-connectats seguint alguna lògica o agrupació funcional. 
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 Conserva l’estat entre peticions: Un del principals problemes a l’hora de programar 

una Web es conservar l’estat del elements que es troben al client entre diferents 

peticions d’accions, el framework dissenyat automatitzarà la conservació del estat entre 

peticions. 

 

8.1 Arquitectura 
 

L’arquitectura del Framework es la següent: 

 

 

 

 

 Form Filter: Es la porta d’entrada de totes les peticions. Quan s’inicia una sessió crea 

les variables de context al sessió container (fwsesseioncontainer). Determina quina es la 

pagina de navegació i la fa accessible al context. Si la pagina no ha estat carregada a 

la memòria, busca la seva classe d’accions associada que es troba al Model, la carrega 

i inicialitza tots els seus components. Per carregar els components 

(fwsesseioncontainer) fa una crida a la Vista que processa la pagina jsp i carrega els 
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components.  Si la pàgina ve d’una petició d’usuari salva el seu estat per tornar a ser 

enviat. 

  

 PreprocesFilter: Un cop la classe associada al formulari a estat inicialitzada i 

carregada al context, es realitza una crida a la funció del formulari PreprocesFilter, 

invoca al Action Maper mitjançant la seva classe JSPFormWrapper, permet realitzar 

operacions d’inicialització de la classe al Model 

 
 

 Action: Si es una petició d’acció de l’usuari la classe JSPFormWrapper realitza la crida 

a la classe associada al formulari que es troba al Model. Si la acció descandena la 

navegació a una altre pagina, s’atura el cicle de la petició i s’inicia un nou cicle. 

 

 Proces Result: Se invoca a tota la cadena de filtres i s’obté el resultat de retorn a 

l’usuari, s’injecten els objectes necessaris per mantenir l’estat entre sessions.  

 

 PostprocesFilter: Quan s’han realitzat totes les accions i desprès de realitzar la 

cadena de filtres, es fa una crida a la funció del formulari PostprocesFilter, mitjançant la 

seva classe JSPFormWrapper, permet realitzar operacions desprès que hagi passat tots 

els filtres. 
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8.2 Disseny tècnic  
 

El framewok s’ha programat utilitzant dos llibreries, fw_faces que conte les classes del 

Controlador, i les llibreries fw_taglib que conte els objectes que interactuen que es poden 

carregar a memòria per automatitzar l’estat entre peticions.  

 

 El disseny de les classes principals de fw_faces es 

 

 FormFilter: Es el filtre principal i implementa la classe AbstractFilter que a la seva 

vegada implementa Filter, les seves funcions principals son: 

o doFilter: Es el punt d’entrada i fil conductor de totes les peticions, 

proporcionat per la interfície Filter. S’encarrega de inicialitzar les variables 

de sessió fwsesseioncontainer de determinar la pagina que s’ha de servir. Fa 

la crida a la carrega de les accions e injecta els objectes del framework al 

resultat. 
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o doInitForm: Busca el formula de la petició al stackForm si no el troba 

realitza la crida per carregar-lo a LoadForm. Si la petició es d’un postBack 

realitza la crida per carregar les variables d’estat de la pagina. 

o LoadForm: Si el formulari de la petició no existeix, actualitza les variables 

de fwsesseioncontainer i el crea, utilitza el RequestDispatcher per processar 

la pagina .jsp i carregar el objectes a memòria. 

o DoNavigation: Permet que una Acció interrompi el cicle per navegar a una 

altre pagina. 

o PostProcesPeticio: Crida les funcions d’inicialització del formulari de la 

petició mitjançant la classe JSPFormWrapper. 

o PreProcesPeticio: Crida les funcions desprès de processar la pagina per el 

formulari de la petició mitjançant la classe JSPFormWrapper. 

o ProcessAction: Crida a les accions de usuari del formulari de la petició 

mitjançant la classe JSPFormWrapper. 

 

 fwsesseioncontainer: Es el contenidor de objectes del framework, permet la 

comunicació de tots els element, la seves funcions i atributs principals son: 

o nextPage: Atribut que indica la pagina a la que se esta servint la petició. 

o objStackForms: Llista ordenada de tots els formularis sol·licitats per l’usuari 

o currentForm: Formulari de la clase JSPFormWrapper actual 

o currentAction: String que conte la acció solicitada per l’usuari 

o currentActionIdObject: Identificador de l’objecte que ha demanat l’acció 

o doNavigation: Indica si s’ha interrumput el cicle per navegar a una altre 

pagina 

o userMessage: Missatge que sera injectat a la pagina. 

o currentHttpResponse: Actual objecte HttpResponse 

o currentHttpRequest: Actual objecte HttpRequest 

 

 stackForms: Conte una pila del tipus JSPFormWrapper amb tots el formulari que 

ha demanat l’usuari. 

 JSPFormWrapper: Es l’objecte que s’encarrega de comunicar les el Controlador 

amb el Model. Realitza les crides a les classes java de cada pagina .jsp. Al 

constructor se l’indica la ruta completa de la pagina a la que pertany, fent servir 
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reflection instancia la classe java que es troba al mateix path i amb el mateix nom 

que la pagina. 

o FormulariClass: Objecte del tipus AbstractForm que representa la classe 

concreta associada a la pagina jsp. 

o PreProcesPeticio: Fent servir reflection fa la crida a la funció 

PreProcesPeticio del formulari representat per FormulariClass. 

o PostProcessForm: Fent servir reflection fa la crida a la funció 

PostProcessForm del formulari representat per FormulariClass. 

o ProcessAction: Fent servir reflection fa la crida a una Acció de formulari 

sol·licitada per l’usuari, el nom de la Acció a de coincidir amb el nom de la 

funció del formulari representat per FormulariClass. 

o setParameter: Els objectes del pakage fw_taglib fan crides a aquesta funció 

per asignar els atributs de la clase FormulariClass. 

o procesPostback: Quan es una petició de postback realitza un recorregut 

per tots els paràmetres del request per actualitzar el atributs de la classe 

FormulariClass. 

 AbstractForm: Objecte abstracte que representa la classe particular d’una pagina, 

totes les pagines han de tindre una classe que hereti d’aquesta, i sobre la que es 

programaran les accions particulars de cada pagina. 

o UIComponentes: Llista de tots el components del tipus UIComponent que 

conté la pagina, tots els objectes de la llibreria de tags utilitzats a una 

pagina tindrà una correspondència a aquesta llista, a mes es poden afegir 

altres components que es renderitzaran amb la pagina. 
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 El disseny de les classes principals de fw_taglib es: 

 

 

 

 AbstratTag: Es la classe principal de tags, hereta i implementa les funcions de 

BodyTagSupport i DynamicAttributes: 

o UIComponent: Objecte del que encapsula les dades del tag, totes les 

classes personalitzen aquest component. 

o setPageContext: Recupera el context de la petició del  fwsesseioncontainer, 

recupera el AbstractForm al que pertany el tag. 

o doEndTag: Registra tot els atributs del tag a la classe UIComponent 

mitjançant crides a setComponenteAtribute, determina si l’atribut es un 

event. 

o setDynamicAttribute: El crida el Web container per a cada atribut del tag, 

guarda el valor de cada atribut al seu UIComponent. 

o setComponenteAtribute: Fa crides al JSPFormWrapper per actualitzar el 

component de FormulariClass 

o doStartTag: Personalitzat en cada classe particular s’encarrega de la 

sortida HTML utilitzant UIComponent. 

 UIComponent:  Encapsula els atributs i esdeveniments de cada tag. 
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8.3 Cicle de vida d'una sol·licitud 

 
 

A continuació es presenta el diagrama del cicle de vida d’una petició d’una pagina JSP: 

 

 
 

 

 Carrega sessió Container: En aquesta fase es comprova si la sessió ha estat 

inicialitza, en el cas que no ho estigui, es crea un nou contenidor y es registren el 

seus atributs. Es fa accessible a totes les demes etapes. 

 

 Determina Pagina: Es determina quina pagina es la que es vol servir, si es una 

pagina JSP es determina si es un postBack, si no ho és reenvia directament al 

processat de “stack” de filtres. 

 
 

 Carrega Pagina/form: Busca la classe associada a la pagina .jsp, si no esta 

carregada al “stack” de formularis, crea la classe buscant-la al directori anàleg del 

repositori de classes (WebContent/administracio/usuaris/usuaris.jsp  

src/administracio/usuaris/usuaris.java), i  indica al contenidor Web que processi la 
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pàgina per carregar els objectes a memòria, la exposa com a formular de 

processament actual. Si la pàgina ja existeix al “stack” de formularis la exposa com 

a formular de processament actual. Si es un “postBack” actualitza el objectes amb 

la informació del paràmetres que venen al “Request”. 

 

 Pre-proces Actions: Crida a la funció PreProcesPeticio de la classe associada al 

formulari, a questa funció es poden fer la iniclialitazció de les dades del formulari 

.JSP, com la carrega de dades o objectes Bean. Exposa el objectes ServletRequest, 

ServletResponse, stackForms.  

 
 

 Proces Actions:  Associa les accions d’usuari a les funcions de la seva classe 

formulari, crida a la acció enviada per l’usuari associant el nom de la acció enviada 

en el objecte ServletRequest a la funció de la seva classe amb el mateix. Exposa 

el objectes HttpServletRequest, HttpServletResponse, stackForms, UIComponent Sender.  

Es on es realitzen les accions de les crides realitzades per l’usuari (Insert, updates, 

validacions....), es pot interrompre el flux de la petició per redirigir a una altre 

pagina amb la funció DoNavigation. També permet inserir un missatge que 

s’enviarà a l’usuari mitjançant la funció msgBox 

 

 DoFilter: Invoca la següent entitat a la cadena amb l'objecte FilterChain; 

 

 Inject Missatge: Si s’ha inserit un missatge a l’etapa de Pre-proces Actions o 

Proces Actions, s’injecta a la sortida desprès de l’etiqueta HTML <body> 

 

 Inject Framework Objects: S’insereixen els objectes que fa servir el Framework per 

dur el control de les accions i peticions. S’injecta un formulari que permet 

mantindre l’estat de totes les dades que conte el formulari quan un usuari fa una 

petició de Servidor,  a mes envia un objecte hidden amb l’identificar de formulari, 

representat pel path del ftixer .jsp, i dos objectes mes per identificar les accions del 

usuaris i el identificador de l’objecte. sobre el que es realitza l’acció.   

 

 Post-Proces Actions: Crida a la funció PostProcesPeticio de la classe associada al 

formulari, a questa funció es poden fer accions alternatives desprès que s’hagin 
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passat per tota la cadena de filtres. Exposa el objectes ServletRequest, 

ServletResponse, stackForms. 

 

8.4 Exemple d’aplicació amb el Framework 
 

La aplicació d’exemple desenvolupada mostra la utilització del framework per la gestió de 

formularis que interactuen amb la base de dades, en aquest sentit implementa les 

funcions me habituals en aquestes aplicacions, alta, baixa i modificacions de registres 

contra una base de dades Oracle i formularis que mostren llistats amb la capacitat de 

filtre. 

 

8.4.1 Pàgina d’accés. 

 

Aquest formulari es el que dona accés a la aplicació, per a desenvolupar-ho em creat la 

pagina login.jsp, els objectes mes importants que conte son les caixes de text per introduir 

l’usuari i contrasenya, ambdues del  tipus TagTextBox i el boto que per validar l’usuari del 

tipus TagButton. Per tal de realitzar la lògica de les accions s’ha creat la classe Login.java 

que al igual que la pàgina .jsp esta a l’arrel. 

 

 

 

 

Les funció mes important que conte aquesta classe es onclick_Navega que recull la acció 

realitzada per l’usuari sobre el botó. 

 

 

La funció de servidor es l’encarregada de recollir les dades enviades pel formulari i obrint 

una connexió contra la base de dades validar aquest usuari, si l’usuari es valida crida a la 
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funció Navigate que interromp el flux per dirigir a la nova pagina, si l’usuari no es valida 

injecta a la sortida un missatge d’error amb la funció msgBox. 

 

 

 

Exemple de sortida amb una validació incorrecta.  
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8.4.2 Pàgina amb Frames. 

 

La principal característica d’aquesta pagina es que es tracta d’una pagina de Frames, es a 

dir realment conte dos pagines, menu.jsp i body.jsp, al igual que al cas anterior tenim la 

correspondència de la pagina .jsp i la seva classe java.  

 

 

 

 

 

A la pagina body.jsp veiem un exemple de una pagina renderitzada amb una URL a una 

imatge. Per altra banda, l’objecte mes important que te la pagina menu.jsp son el links a 

les dues pagines, del tipus TagLink.java, la funció mes important que implementa es 

PreProcesPeticio, que estableix la URL abans de renderitzar la pagina. Per altra banda 

observem, que en aquest cas no s’ha utilitzat una acció de servidor per navegar entre les 

pagines, si no que s’utilitza una funció jscript que carrega la pagina seleccionada a 

body.jsp.  
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Exemple de sortida d’una pagina amb dos frames. 

 

 

 

 

 

 

8.4.3 Pàgina amb Llistes i Filtres. 

 

La pagina usuaris.jsp representa una gestió característica d’una taula, alguns dels 

elements que podem trobar cos les caixes de text del tipus TagTextBox i els botons per 

enviar accions al servidor del tipus TagButton, també trobem una taula del tipus TagTable 

per mostrar els resultats.   

 

Algunes de les funcions mes importants que implementa la seva classe associada son la 

cercar, que esta associada mitjançant el botó de cerca la funció btnbuscar_onclick 
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A la funció de servidor consulta a la base de dades en funció dels filtres establerts,  

 

 

Si troba registres els mostra a la taula i crea de manera dinàmica botons del tipus 

TagButton, els afegeix al stack de components del formulari per tal de permetre navegar a 

la pagina de detall. Si no troba registres mostra un missatge al usuari. 

 

 

 

Per últim el botó “nou usuari” permet navegar al detall del usuari mitjançant la funció 

Navigate . 
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Exemple de sortida de la pagina amb registres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple de sortida de la pagina sense resultats a la cerca. 
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Exemple de sortida de la pagina amb resultats a la cerca. 

 
 
 

 

8.4.4 Pàgina d’administració (pas de variables). 

 

La pagina productesItem.jsp representa una gestió característica d’una taula,permet fer 

altes i modificacions dels registes, alguns dels elements que podem trobar sos les caixes 

de text del tipus TagTextBox i els botons per enviar accions al servidor del tipus TagButton, 

també trobem una taula del tipus TagTable per mostrar els resultats. Accedim al formulari 

prement el boto creat dinàmicament corresponent al registre de la taula de productes. 

 

 

 

El boto esta associat a la funció de servidor onclick_modifica, aquesta funció informa el dos 

TagHidden amb el codi del registre a modificar i l’acció a realitzar, per últim navega a 

productesItem.jsp. 
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A la pagina productesItem.jsp esta implementada la funció PreProcesPeticio, que recupera 

el formulari antecessor, mitjançant la funció del stack de formularis getAntecesor, consulta 

les dues variables informades anteriorment per saber l’estat (alta o modificació) i en el 

codi de registre a modificar si cal. Una altre característica que podem observar es la 

modificació dels atributs del component txtCodi per tal de fer-lo “disabled” 
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Exemple de pas de variables per modificar un registre. 

 

 

 

 

8.4.5 Pàgina d’administració (validació). 

Un altre dels aspectes fonamentals de qualsevol aplicació es la de poder validar les dades 

introduïdes per l’usuari, en el nostre cas com executem les a servidor podem fer servir 

codi Java per realitzar la validació.  En aquest cas validem els camps que son obligatoris, i 

informem al usuari si no estan tots informat. 
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Exemple de formulari amb un resultat d’error. 
 

 
 

 
 

Si la validació es correcta, s’executa el codi per tal de modificar o inserir el registre. 
 

 

 
Exemple de formulari que afegeix un registre correctament 
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Exemple de formulari desprès d’afegir el registre 
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9 CONCLUSIONS 
 

La realització d’aquest projecte de final de carrera m’ha permès tindre una visió mes clara 

del que es un Framework i de la situació actual del mercat en quan a Frameworks de 

Presentació. L'estudi de les principals característiques dels Frameworks analitzats del 

mercat així com del patrons mes utilitzats, m’ha proporcionat referències que he utilitzat 

en el desenvolupament del Framework.  

 

En quan al Framework desenvolupat, m’ha semblat una feina molt enriquidora, si ve es 

cert que amb els coneixements que tinc actualment segurament re definiria algunes de les 

parts del projecte. En especial la interacció del Framework amb el web container pel que 

fa a la carrega de formularis a memòria, la carrega de formularis a memòria es realitza 

d’una manera rudimentària, i obliga ha establir estats de carrega entre el Controler i la 

View, una millora important seria establir funcions de “parsejat” que persistissin carregar 

els formulari independentment del Web container i obriria les portes a altre sèrie de 

millores, com podria ser afegir tag en execució o implementacions que persistissin 

realitzar les accions mitjançant AJAX de manera automàtica.   

 

Pel que fa als aspectes tècnics del projecte m’he adonat de la complexitat d’aquestes 

tecnologies i de la seva utilitat, per crear una pàgina web cal conèixer HTML, DOM, CSS, 

Javscript, controls al client, controls al servidor, J2EE, JSF, PostBacks, validacions al 

client, validacions al servidor, XML, XSLT. Moltes aplicacions segueixen l'esquema simple 

de request-response però el gran problema és que les aplicacions web no mantenen 

estat, llavors cal implementar tècniques per mantenir l'estat de l'aplicació, sessions, 

variables de sessió, galetes, Viewstate, application caching... 

 

Per altra banda pel que fa al desenvolupament del projecte, des de la primera etapa del 

projecte a la finalització, m’he adonat que algunes de les fites que definia no entraven 

dintre del abast del projecte, degut a que no tenen a veure amb un Framework de 

presentació, això m’ha obligat a re planificar alguns del objectius que tenia, traient-los del 

calendari i/o afegint altres que s’ajusten mes al treball que havia de realitzar.  L’execució 

d’aquest projecte m’ha permès tindre una visió molt mes clara de les eines que existeixen 

al mercat i del que realment es un Framework de presentació, així com de les tècniques i 

tecnologies que  utilitzen aquestes eines. Aquest estudi em serà de gran ajuda a la meva 
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vida professional, ja que diàriament haig de planificar desenvolupament i el coneixement 

de les eines es fonamental per poder fer una valoració correcta.  

 

  



Framework de presentació – PFC J2EE 2013 
 

Miguel Angel Lorenzo de la Cruz 
Universitat Oberta de Catalunya Pagina 65 
 

 

10 BIBLIOGRAFIA 
 

 Berkeley.edu. Model-View-Controller:A Design Pattern for Software 

http://ist.berkeley.edu/as-ag/pub/pdf/mvc-seminar.pdf 

 Apache. Struts2 Api 

http://struts.apache.org/release/2.3.x/struts2-

core/apidocs/org/apache/struts2/dispatcher/FilterDispatcher.html 

 Apache. Core Developers Guide  

http://struts.apache.org/release/2.3.x/docs/core-developers-guide.html 

 Code.google.com. Guía introductoria a Struts 2  

http://code.google.com/p/cemicursoj2ee/wiki/Struts2 

 Spring. Developing a Spring Framework MVC application step-by-step 

http://static.springsource.org/docs/Spring-MVC-step-by-step/ 

 Spring. Get Started With Spring  

http://www.springsource.org/get-started 

 Wikipedia: Spring Framework:  

http://en.wikipedia.org/wiki/Spring_Framework 

 Oracle. JavaServer Faces Technology Overview 

http://www.oracle.com/technetwork/java/javaee/overview-140548.html 

 Java Community process. JSR 314: JavaServer Faces 2.0:  

http://www.jcp.org/en/jsr/detail?id=314 

 Oracle. JSR-000252 JavaServer Faces 1.2 Final Release  

http://download.oracle.com/otndocs/jcp/jsf-1.2-fr-eval-oth-JSpec/ 

 Oracle. The Java EE 5Tutorial:  

http://docs.oracle.com/javaee/5/tutorial/doc/bnaph.html 

 David Geary/Cay Horstmann (2010): Core JavaServer Faces 3rd edition. 

 Ed Burns/Chris Schalk/Neil Griffin(2010): JavaServer Faces 2.0: The Complete 

Reference  

 

 

 

 

  

http://ist.berkeley.edu/as-ag/pub/pdf/mvc-seminar.pdf
http://struts.apache.org/release/2.3.x/struts2-core/apidocs/org/apache/struts2/dispatcher/FilterDispatcher.html
http://struts.apache.org/release/2.3.x/struts2-core/apidocs/org/apache/struts2/dispatcher/FilterDispatcher.html
http://struts.apache.org/release/2.3.x/docs/core-developers-guide.html
http://code.google.com/p/cemicursoj2ee/wiki/Struts2
http://static.springsource.org/docs/Spring-MVC-step-by-step/
http://www.springsource.org/get-started
http://en.wikipedia.org/wiki/Spring_Framework
http://www.oracle.com/technetwork/java/javaee/overview-140548.html
http://www.jcp.org/en/jsr/detail?id=314
http://download.oracle.com/otndocs/jcp/jsf-1.2-fr-eval-oth-JSpec/
http://docs.oracle.com/javaee/5/tutorial/doc/bnaph.html


Framework de presentació – PFC J2EE 2013 
 

Miguel Angel Lorenzo de la Cruz 
Universitat Oberta de Catalunya Pagina 66 
 

 

11 ANNEX: BASE DE DADES 
 

 

11.1 Taula de productes  
 

ALTER TABLE AVANCE2.PRODUCTES 

 DROP PRIMARY KEY CASCADE; 

DROP TABLE AVANCE2.PRODUCTES CASCADE CONSTRAINTS; 

 

CREATE TABLE AVANCE2.PRODUCTES 

( 

  CODI     VARCHAR2(100 BYTE), 

  NOM      VARCHAR2(100 BYTE), 

  FAMILIA  VARCHAR2(100 BYTE), 

  STOCK    VARCHAR2(100 BYTE), 

  PREU     VARCHAR2(100 BYTE) 

) 

TABLESPACE TBLDATE 

PCTUSED    0 

PCTFREE    10 

INITRANS   1 

MAXTRANS   255 

STORAGE    ( 

            INITIAL          64K 

            NEXT             1M 

            MINEXTENTS       1 

            MAXEXTENTS       UNLIMITED 

            PCTINCREASE      0 

            BUFFER_POOL      DEFAULT 

           ) 

LOGGING  

NOCOMPRESS  

NOCACHE 

NOPARALLEL 

MONITORING; 

 

 

CREATE UNIQUE INDEX AVANCE2.PRODUCTES_PK ON AVANCE2.PRODUCTES 

(CODI) 

LOGGING 

TABLESPACE TBLDATE 

PCTFREE    10 
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INITRANS   2 

MAXTRANS   255 

STORAGE    ( 

            INITIAL          64K 

            NEXT             1M 

            MINEXTENTS       1 

            MAXEXTENTS       UNLIMITED 

            PCTINCREASE      0 

            BUFFER_POOL      DEFAULT 

           ) 

NOPARALLEL; 

 

 

ALTER TABLE AVANCE2.PRODUCTES ADD ( 

  CONSTRAINT PRODUCTES_PK 

 PRIMARY KEY 

 (CODI) 

    USING INDEX  

    TABLESPACE TBLDATE 

    PCTFREE    10 

    INITRANS   2 

    MAXTRANS   255 

    STORAGE    ( 

                INITIAL          64K 

                NEXT             1M 

                MINEXTENTS       1 

                MAXEXTENTS       UNLIMITED 

                PCTINCREASE      0 

               )); 

 

11.2 Taula d’usuaris 
 

 

ALTER TABLE AVANCE2.USUARIS 

 DROP PRIMARY KEY CASCADE; 

DROP TABLE AVANCE2.USUARIS CASCADE CONSTRAINTS; 

 

CREATE TABLE AVANCE2.USUARIS 

( 

  CODI         VARCHAR2(10 BYTE), 

  NOM          VARCHAR2(10 BYTE), 

  COGNOM       VARCHAR2(10 BYTE), 

  USUARI       VARCHAR2(10 BYTE), 

  CONTRASENYA  VARCHAR2(10 BYTE), 
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  PERFIL       VARCHAR2(10 BYTE) 

) 

TABLESPACE TBLDATE 

PCTUSED    0 

PCTFREE    10 

INITRANS   1 

MAXTRANS   255 

STORAGE    ( 

            INITIAL          64K 

            NEXT             1M 

            MINEXTENTS       1 

            MAXEXTENTS       UNLIMITED 

            PCTINCREASE      0 

            BUFFER_POOL      DEFAULT 

           ) 

LOGGING  

NOCOMPRESS  

NOCACHE 

NOPARALLEL 

MONITORING; 

 

 

CREATE UNIQUE INDEX AVANCE2.USUARIS_R01 ON AVANCE2.USUARIS 

(CODI) 

LOGGING 

TABLESPACE TBLDATE 

PCTFREE    10 

INITRANS   2 

MAXTRANS   255 

STORAGE    ( 

            INITIAL          64K 

            NEXT             1M 

            MINEXTENTS       1 

            MAXEXTENTS       UNLIMITED 

            PCTINCREASE      0 

            BUFFER_POOL      DEFAULT 

           ) 

NOPARALLEL; 

 

 

CREATE UNIQUE INDEX AVANCE2.USUARIS_U01 ON AVANCE2.USUARIS 

(USUARI) 

LOGGING 

TABLESPACE TBLDATE 
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PCTFREE    10 

INITRANS   2 

MAXTRANS   255 

STORAGE    ( 

            INITIAL          64K 

            NEXT             1M 

            MINEXTENTS       1 

            MAXEXTENTS       UNLIMITED 

            PCTINCREASE      0 

            BUFFER_POOL      DEFAULT 

           ) 

NOPARALLEL; 

 

 

ALTER TABLE AVANCE2.USUARIS ADD ( 

  CONSTRAINT USUARIS_R01 

 PRIMARY KEY 

 (CODI) 

    USING INDEX  

    TABLESPACE TBLDATE 

    PCTFREE    10 

    INITRANS   2 

    MAXTRANS   255 

    STORAGE    ( 

                INITIAL          64K 

                NEXT             1M 

                MINEXTENTS       1 

                MAXEXTENTS       UNLIMITED 

                PCTINCREASE      0 

               ), 

  CONSTRAINT USUARIS_U01 

 UNIQUE (USUARI) 

    USING INDEX  

    TABLESPACE TBLDATE 

    PCTFREE    10 

    INITRANS   2 

    MAXTRANS   255 

    STORAGE    ( 

                INITIAL          64K 

                NEXT             1M 

                MINEXTENTS       1 

                MAXEXTENTS       UNLIMITED 

                PCTINCREASE      0 

               )); 


