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Resum

El objectiu principal del present projecte és la separació total dels rols de programador i 
de dissenyador de vistes, en el disseny de aplicacions distribuïdes realitzades mitjançant 
tecnologia J2EE, i també el suport d’una única aplicació a diferents tipus de client i
idiomes a l’hora, sense la necessitat de codi extra o específic per a aconseguir-ho.

El projecte comença per l’anàlisi del patró Model-View-Controller, dels diferents 
models utilitzats pel disseny d’aplicacions web amb J2EE, i del Framework Jakarta 
Struts. 

Struts implementa el patró MVC, però per a generar les vistes utilitza Java Server Pages 
(JSP). Amb els JSP, Struts obté la separació de les vistes del model de negoci, però 
aquesta separació no és total, ja que per a aconseguir les dades de caire dinàmic els JSP 
utilitzen codi Java, i això provoca una dependència del disseny de vistes de la 
programació.

Perseguint el seu objectiu principal, el projecte proposa una implementació, anomenada 
“novaI”, que a partir de Struts realitza la separació de rols, el suport a client diferents: 
HTML, SOAP, XHTML, WML, TXT i XML, suport a diferents idiomes i seguiment de 
sessions, tot intentant no perdre eficiència i que els canvis respecte a Struts siguin els 
mínims.

La implementació “novaI” es basa en la combinació de XML i XSLT. Utilitza un 
servlet que converteix les dades de les respostes a format XML, i que crida al 
processador XSLT, el qual llegint la fulla d’estil XSL apropiada, obté la sortida en un 
llenguatge de marques i idioma adequat al client que realitza la petició.

Finalment, per a tal de demostrar el funcionament de la implementació proposada, el 
projecte realitza un “Proof of Concept” a partir d’una aplicació realitzada amb Struts,
que gestiona els empleats d’una editorial utilitzant vistes en anglès i format HTML. 
Aquesta prova de concepte dóna suport a clients de tipus HTML, WML i XML, i als 
idiomes català, castellà i anglès. 
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Memòria

Capítol 1:
Introducció
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Descripció del PFC
Actualment, cada vegada esta prenent més rellevància la presencia de tot tipus de 
empreses, associacions, entitats,... a la web. Aquest fet requereix uns sistemes i unes 
aplicacions força potents en quant a serveis i continguts, i una ràpida capacitat de 
transformació per adaptar-se a noves prestacions.

També ens trobem que els clients de tots aquests continguts han deixat de ser d’un sol 
tipus (web, wap,...), i un mateix servei pot ser requerit per a diferents tipus de clients. 
Antigament això es resolia amb una aplicació diferent per a cada tipus de client, però 
aquest fet actualment resta eficiència al servei i comporta, per exemple, que qualsevol 
modificació no es pugui actualitzar al moment a tots el tipus de clients.

Per a tal d’aconseguir una millor eficiència a l’hora de programar noves aplicacions web 
o modificar-les es va desenvolupa el patró MVC (Model-View-Controller). En aquest 
patró s’aïlla la capa de presentació: Vista, de la lògica de negoci de la aplicació que 
proporciona la capa Model, utilitzant la capa Controller per a controlar el flux de la 
aplicació.

El framework Struts (http://jakarta.apache.org/struts ) es un framework per a aplicacions 
web que implementa el model MVC. 
Struts aporta un conjunt de classes i TAG-LIBS que conformen el Controlador, la 
integració amb el Model (lògica de negoci) i facilita la construcció de Vistes.

Struts funciona de la següent manera:

- El navegador genera una sol·licitud que és atesa per el Controller (un servlet 
especialitzat).

- El Controller s’encarrega d’analitzar la sol·licitud, seguir la configuració que se li 
ha programat en el fitxer struts-config.xml i cridar al Action corresponent 
passant-l’hi els paràmetres enviats.

- El Action instanciarà i/o utilitzarà els objectes de negoci per a concretar la tasca.
- Segons el resultat que retorni Action, el Controller derivarà la interfaç a una o 

més JSP, els quals podran consultar els objectes del Model a fi de realitzar la 
seva tasca.
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Cal remarcar que la capa Vista del Struts es realitza mitjançant fitxers JSP, que són 
fitxers de text amb codi html per a generar la pàgina web, però que porta codi Java a fi 
de aconseguir dades de forma dinàmica. Els JSP no són més que servlets que 
s’instancien en el contenidor de servlets i que retornen les dades mitjançant una pàgina 
web.
Aquest fet provoca que no estigui suficientment separat la tasca del dissenyador de les 
pagines web del programador de la aplicació, ja que els JSP realitzen les dues tasques a 
l’hora, i en el cas, per exemple, d’un canvi d’imatge de un lloc web, sigui necessari la 
col·laboració entre el programador i el dissenyador, amb totes els inconvenients de 
eficiència que això comporta.
Amb el reemplaçament a la sortida de la capa vista dels fitxers JSP per a fitxers XML i 
la seva transformació mitjançant XSLT o CSS, es pot aconseguir aquesta nova 
funcionalitat que representa la separació del disseny de la programació. Aquesta acció la 
pot realitzar el framework Cocoon o la implementació M2X de Struts.

En el Projecte de Fi de Carrera vull aprofundir en tots els temes que més amunt s’han 
esmentat com a introducció, i especialment:

- Realitzar un anàlisis en profunditat del patró MVC, del framework Struts, 
especialment de la seva capa de presentació, aprofundint en la independència del 
disseny d’aquesta capa envers a la programació necessària per a aconseguir les 
dades que es reclamen a la lògica de negoci de la aplicació. 

- Justificar els avantatges que aporta la utilització en la capa Vista del format XML 
per a les dades a retornar, enlloc de la utilització de fitxers JSP. Aquests 
avantatges es podrien aportar amb la separació entre disseny i programació, 
proporcionant independència d’aquest disseny respecta a l’aplicació, fet que 
milloraria l’eficiència ja que aquestes vistes estan molt sovint en fase de canvi 
per a motius de millora o imatge. Altres avantatges que proporciona les dades en 
format XML les podríem trobar quan els clients que interactuen amb l’aplicació 
són de diferents tipus (web, WAP, RMI,...).

- Fer una nova implementació, a partir de Struts, que implementi les funcionalitats 
pensades en un vistes en format XML, estudiant les opcions existents i millorant 
o adaptant-les a tasques especifiques.

- Realització de un “proof of concept” sobre la nova implementació, mitjançant 
una aplicació que ens mostri el funcionament de la implementació proposada.
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Objectius generals i 
específics
Amb aquest PFC vull aprofundir en els coneixements i treure conclusions i millores en 
els següents apartats:

- Funcionalitats dels frameworks: Analitzar que són els frameworks, per a que 
serveixen i com s’implementen.

- Patró MVC: Analitzar aquest patró i les millores que aporta la seva utilització.

- Framework Struts: Veure els avantatges i inconvenients que proporciona aquest 
framework, tot analitzant el seu funcionament i implementació.

- Nova Implementació: Realitzar una nova implementació a partir de Struts que 
contempli vistes en format XML, tot pensant en la utilització de les vistes de 
Struts per part de diferents tipus de clients.

- Proof of Concept: realització d’una prova de concepte de la nova implementació 
amb el desenvolupament d’una aplicació de demostració que utilitzant aquesta 
implementació realitzada a partir del framework Struts, proporcioni vistes en 
format XML.
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Fites i Temporització
La temporització del projecte es regirà segons les següents dates:

 Pla de Treball Inici: 15/09/04 Fi: 24/09/04
 Funcionalitats dels Frameworks Inici: 25/09/04 Fi: 07/10/04
 Estudi Patró MVC Inici: 09/10/04 Fi: 22/10/04
 Anàlisis Struts Inici: 23/10/04 Fi: 02/11/04
 Nova Implementació Inici: 03/11/04 Fi: 09/12/04
 Prova de Concepte (Aplicació) Inici: 10/11/04 Fi: 24/12/04
 Confecció Memòria Inici: 25/12/04 Fi: 05/01/04
 Confecció Presentació Virtual Inici: 06/01/05 Fi: 10/01/05

Les fites principals son:

 PAC 1: 24/09/2004 coincidint amb l’acabament del Pla de treball.
 PAC 2: 02/11/2004 coincidint amb l’acabament del Anàlisis de Struts.
 PAC 3: 09/12/2004 coincidint amb l’acabament de la Nova Implementació.
 PAC 4: 10/01/2005 coincidint amb la entrega de la Memòria i la Presentació 

Virtual.

La temporització i fites es descriuen en el següent diagrama:
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Productes obtinguts
Els productes que proporciona el projecte són:

- Memòria: Present document, que s’entrega com a document Word i PDF: 
 PFC_vfont.doc : situat al directori rel.
 PFC_vfont.pdf : situat al directori rel.

- Implementació “novaI”: S’entrega: 
 novaI.jar: JAR de la implementació, i situat al directori \novaI.
 *.java: Codi de la implementació, es troben a \novaI\org\scr\novaI.
 *.class: fitxers class corresponents, es troben a \novaI\class.
 Javadoc: documentació de la implementació. Es troba a \novaI\doc.

- “Proof of Concept” Empleats: S’entrega: 
 empleats.war: WAR de l’aplicació. Es troba a \empleats.
 *.java:  Codi de l’aplicació. Es troba a \empleats\src\com\wrox.
 *.class: Codi compilat. Es troba a \empleats\class\com\wrox.
 Javadoc: documentació de la implementació. Es troba a \empleats\doc.
 Fitxers XSL plantilla: Fitxers XSL tal com els genera l’aplicació. Es 

troben a \empleats\XSL plantilla.
 Fitxers XSL modificats: Fitxers XSL modificats pel dissenyador de les 

vistes. Es troben a \empleats\XSL dissenyats.
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Descripció altres capítols
A la resta de capítols de la memòria s’aborden els objectius del present projecte que es 
feien esment en el apartat anterior Objectius Generals i Específics. 

Concretament:

- Capítol 2 Conceptes previs i Framework Jakarta Struts: Introdueixo els 
conceptes de Patrons i Framework. Analitzo el patró MVC i els tipus de models 
pel disseny d’aplicacions J2EE: Model 1, 2 i 2X.

- Capítol 3 Nova Implementació utilitzant XML I XSLT (novaI): Implemento 
una nova extensió de Struts, que anomeno “novaI”, que realitza les vistes 
utilitzant una combinació de XML i XSL, a fi de que les vistes es pugin adaptar 
al format que demana cada tipus de client. Amb aquesta implementació 
s’aconsegueix una separació de rols entre el programador i el dissenyador de les 
vistes, donant suport a diferents tipus de clients a la vegada, i podent realitzar-se
qualsevol modificació en les vistes sense tocar cap línia de codi.

- Capítol 4 Proof of Concept: “Employee Wrox”: Realitzo un “Proof of 
Concept” que utilitza la extensió de Struts “novaI”. A partir d’una aplicació que 
gestiona una BD d’empleats, s’adapta a “novaI”, donant suport a clients HTML, 
XML i WML, i als idiomes català, castellà i anglès. Aquest “Proof of Concept” 
ensenya el funcionament de “novaI” i demostra el beneficis que aporta.

- Capítol 5 Conclusions i línies de millora: Es treu conclusions sobre tot el 
projecte així com s’apunten noves millores a realitzar.
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Memòria

Capítol 2:
Conceptes previs i
Framework Jakarta
Struts.
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Introducció
Com a introducció a aquest projecte, intentaré primerament explicar una sèrie de 
conceptes que al llarg d’aquest treball aniran apareixent i que crec que mereixen una 
compressió conceptual que ens ajudarà a entendre la resta del treball, ja que molt sovint 
fem referència a ells sense tenir clar el seu significat i funcionalitat, i moltes vegades els 
confonem entre sí.
Concretament estic parlant dels conceptes: Patrons, Framework i API.

Patrons
Perquè patrons?
Darrera del concepte de patrons s’amaga solucions documentades que els experts en 
desenvolupament de programari apliquen per a solucionar problemes nous, solucions 
que en altres ocasions varen ser utilitzades amb èxit. Els experts identifiquen parts d’un 
problema que són similars a altres problemes que varen trobar anteriorment. Després, 
recorden la solució aplicada i la generalitzen. Finalment, adapten la solució general al 
context del problema actual.
El nucli d’un patró és la parella problema – solució, que té relació amb alguna situació 
particular que es pot presentar en el desenvolupament del programari. 
Un patró no és mai un programa sinó una idea per a solucionar un problema que es 
presenta amb una certa freqüència.
La idea que hi ha darrera dels patrons de disseny és desenvolupar una forma 
estandarditzada per a representar solucions generals de problemes que normalment es 
troben en el desenvolupament de programari, obtenint així, alguns beneficis:

- Construcció de catàlegs de patrons: permet passar els coneixements dels 
desenvolupadors amb més experiència als novells, o que no tenen massa 
experiència en un determinat aspecte de programació.

- Són quelcom més ampli que una classe o un objecte, ja que constitueix un esbós 
de solució d’un problema.

- Documentació formal sobre els compromisos adquirits en el disseny de 
software: La estandardització dels patrons permet als professionals la compressió 
de tots els efectes que comporta les decisions presses.

- Els patrons proporcionen un vocabulari comú: Així la comunicació de les 
solucions entre els desenvolupadors és més senzilla. En lloc de descriure un 
disseny en detall, podem, per expressar les nostres idees, utilitzar el nom d’un 
patró.

- Podem interelacionar els patrons entre sí: amb el que un desenvolupador pot 
veure fàcilment quins patrons són utilitzats conjuntament en un projecte.

- Facilita la coherència dels dissenys: quan s’aplica el mateix patró a tot arreu on 
es presenta el mateix problema.

- No donen un solució completa a un problema en un cas concret: només 
proporcionen una solució genèrica, que posteriorment s’ha de substituir per coses 
concretes per a completar-la, com per exemple per classes.
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Historia del Patrons
Els orígens dels patrons es troben en el catedràtic d’arquitectura de la U.C. Berkely, 
Christopher Alexander, que a finals de 70 va publicar diversos llibres presentant els 
patrons i un catàleg de patrons per al disseny d’arquitectures. Aquest nou concepte va 
interessar enseguida als programadors de OOP.
Va ser a la conferència OOPSLA en 1987 quan Kent Beck i Ward Cunningham varen 
donar un impuls als patrons i més tard en James Coplien amb la publicació de llibres per 
a patrons en C++.
La contribució més important al desenvolupament de patrons la varen donar el grup GoF 
o “Colla dels quatre” –Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson i John Vlissides-
amb el seu llibre “Patrons de Disseny” al any 1995. Un altre treball també important va 
ésser el llibre “Pattern-Oriented Software Architecture, A System of patterns” de 
Buschmann, Meunir, Rohnert, Sommerlad i Stal.

Conceptes bàsics sobre patrons
La idea principal dels patrons és el concepte: estandardització sobre un problema comú i 
la seva solució. És per això que Alexander va proposar la creació d’una plantilla per a 
representar els patrons. Aquesta plantilla va evolucionar i el grup GoF la va ampliar. 
Bàsicament, la plantilla hauria de ser:

- Nom: nom descriptiu del patró.
- Propietats: classificació del patró, tenint en compte l’aspecte de tipus i nivell. 

La classificació segons els tipus és:
 Patrons de creació d’objectes.
 Patrons de comportament.
 Patrons estructurals.
 Patrons de sistema.
La classificació segons els nivell.
 Classe única: el patró s’aplica a una única classe.
 Component: el patró implica un grup de classes.
 Arquitectònic: el patró coordina accions de sistemes i subsistemes.

- Propòsit: breu explicació de les implicacions del patró.
- Presentació: Descripció del problema que serà afrontat pel patró.
- Aplicabilitat: Quan i perquè es podria usar el patró.
- Descripció: Explicació més detallada del patró.
- Implementació: Explicació sobre la seva implementació.
- Avantatges i inconvenients.
- Variants: Implementacions alternatives i variacions del patró.
- Patrons relacionats.
- Exemple: en un codi de programació determinat.

Els dos conceptes més importants que aporten els patrons a la programació són 
l’abstracció i la reutilització. L’abstracció representa la divisió de problemes complexes 
en altres de més petits. Amb la reutilització podem aprofitar idees i codis utilitzats 
anteriorment per a nous projectes.
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Framework
Val la pena perdre un mica de temps en intentar definir el que s’entén per Framework, ja 
que molt sovint es confon amb altres conceptes, com per exemple les llibreries.

Un Framework és un conjunt de classes i interfícies que cooperen per a solucionar un 
determinat problema de software. 

Un Framework té les següents característiques:

- Un Framework està compost per a múltiples classes o components, 
proporcionant cada un una abstracció de un particular concepte.

- El Framework defineix com aquestes abstraccions treballen conjuntament per a 
solucionar el problema.

- Els components del Framework son reutilitzables.
- Un Framework esta organitzat mitjançant patrons a alt nivell.

Com he dit, es sol confondre un Framework amb les llibreries, al considerar a un conjunt 
de classes i interfícies que provenen de un llenguatge, com per exemple Java, un 
Framework, quan en realitat estem parlant de un llibreria. La diferencia entre Framework 
i llibreria esta en que una llibreria es compon de funcions o rutines que una aplicació pot 
invocar. Un Framework, en contra, és una extensió d’un llenguatge mitjançant 
components genèrics que cooperen per a proporcionar un conjunt de funcions 
determinades. Els llocs a on un Framework pot ser estès es coneix com a “Punts 
d’extensió”.
El disseny de una Framework es pot duu a terme seguint les pautes de disseny que ens 
proporciona un patró, o varis patrons, com és el cas del Framework Struts que està 
dissenyat segons el patró MVC.

API
API és la abreviació de Application Programming Interface (Interfície per a la 
Programació d’Aplicacions).
Una API fa referència al nivell més baix de comunicació entre les aplicacions i el 
Sistema Operatiu. No s’ha de confondre una API amb els controladors (drivers) que 
treballen a un nivell encara més baix que les API, utilitzant un conjunt de crides a 
funcions.
Una API proporciona un conjunt de funcions d’ús corrent, que estalvia d’haver de 
programar des del nivell més baix del ordinador (llenguatge màquina). 
Una API proporciona un nivell d’abstracció que evita al programador el coneixement de 
com les funcions de la API accedeixen als nivells més baixos d’abstracció.
Les API a vegades venen implementades com a una llibreria separada que es distribueix 
amb un Sistema Operatiu, i d’altres necessiten d’altre software (compiladors) per poder 
integrar les seves funcionalitats directament a una aplicació.
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Patró Model-View-
Controller
Per a explicar i definir aquest patró utilitzarem la plantilla que més amunt es fa esment:

Nom:
Model – View – Controller (Model – Vista – Controlador).

Propietats del Patró:
- Tipus: de comportament.
- Nivell: component, arquitectura.

Propòsit:
Divideix un component o subsistema en tres parts lògiques – model, vista i controlador –
facilitant la modificació o personalització de cada part.

Presentació:
Davant la intenció de representar una informació determinada, en un primer intent 
crearíem una classe per a representar aquesta informació, a més necessitaríem codi per a 
poder representar aquesta informació visualment, i també mètodes per a poder 
actualitzar la informació de negoci davant de qualsevol canvi a la interfície gràfica.
Aquesta forma de programar ens provocaria que el codi de la classe fos molt complexa i 
difícil de mantenir, a més, qualsevol canvi en el codi resultaria molt difícil 
d’implementar.
Per a controlar aquesta complexitat i preveure canvis, la forma ideal de programar seria 
dividir les tres parts funcionals en tres classes diferents. Una per a la informació de 
negoci, un altre per a la representació virtual i una tercera per a l’assignació de control 
entre la interfície gràfica i la informació de negoci.
Aquesta forma de programar s’utilitza quan s’espera canvis de components o que 
aquests puguin ser reutilitzables, per també es requereix un cert esforç addicional de 
disseny.

Aplicabilitat:
El patró MVC es útil en els casos:

- Quan es possible veure un component o subsistema de diferents formes. La 
representació interna del sistema podria ser diferent de la representació en la 
pantalla.

- Quan un component pot tenir diferent tipus de comportaments.
- Quan s’utilitza un component o representació que es modifica conforme s’usa el 

component.
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- Quan es vol tenir la capacitat d’adaptar o reutilitzar cert component amb poc 
treball addicional.

Descripció:
El problema dels desenvolupadors en Orientació en Objectes, és la creació de 
components genèrics, especialment quan el component és complex o flexible en el seu 
ús.
També, quan hi ha moltes formes possibles d’utilitzar un control, es pensa en la 
reutilització, i una implementació que sigui genèrica és incompatible amb la 
reutilització.
Amb el MVC es pot pensar amb una alternativa als inconvenients exposats, ja que 
defineix un element complexa en tres subunitats lògiques:

- Model: l’estat de l’element; s’ocupa dels canvis d’estat.
- Vista: la representació de l’element (visual o no visual).
- Controlador: controla la funcionalitat de l’element, assignant les accions a la 

vista segons el seu impacte en el model.

D’aquesta forma cada subunitat pot ser tractada independentment de les altres. Perquè 
l’element funcioni com un tot cada subunitat ha de tenir un interfície cap a les altres 
parts. 
A més de poder utilitzar aquest patró a nivell de component, també es pot aplicar a nivell 
d’arquitectura, a on el model representa realment el model de negoci, la vista la 
representació de les dades i el controlador defineix les accions de negoci o les 
operacions.

Implementació:
Utilitzant un diagrama de component, aquest patró es pot definir:
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La implementació del patró MVC requereix els components:
- Model: està compost per una ó més classes i interfícies que són els responsables 

de mantenir les dades del model. L’estat del model és mantingut en els atributs i 
la implementació dels mètodes. El model té una referència a totes les vistes 
registrades i quan es produeix un canvi aquestes vistes són notificades.

- Vista: Les classes i interfícies de la vista proporcionen una representació de les 
dades en el component model. La vista manté un referència al model per a poder 
recuperar dades d’ell, per mai modificar-les. Les peticions de canvi sempre es 
dirigeixen al controlador.

- Controlador: Gestiona els canvis en el model. Manté una referència al model 
responsable d’executar el canvis. Aquests canvis poden provenir de la vista.

Avantatges i inconvenients:
Els beneficis que aporta el patró MVC al desenvolupament de aplicacions es poden 
centrar en els següents aspectes:

- Fiabilitat: Les capes de presentació i transaccions tenen una clara separació. Això 
fa que sigui possible canvis en la capa vista sense tenir que recompilar ni el 
model ni el controlador.

- Reusabilitat i adaptabilitat: Amb MVC és possible utilitzar múltiples tipus de 
vistes, totes accedint al mateix codi del servidor. El tipus de vistes poden ser tant 
navegadors de Web (HTTP) com navegador wireless (WAP), ....

- Baixos costos en desenvolupament i cicles de vida: Amb el patró MVC és 
possible tenir menys programadors desenvolupant i mantenint les interfícies de 
usuari.

- Ràpid desenvolupament: el temps en desenvolupament pot reduir-se 
significativament ja que els programador de la capa Controlador es concentren 
únicament en les transaccions i el programadors de la capa Vista en las 
presentacions.

- Manteniment: La separació de la presentació i la lògica de negoci també fa més 
fàcil l’actualització i modificació de les aplicacions web basades en Struts.

Per contra, es necessari un anàlisis i una visió molt acurada per implementar els 
elements, a fi de no imposar restriccions de la aplicació sobre ell.

Variants:
Les variacions es troben en la implementació de les vistes:

- Model “push” en front del model “pull”: es pot implementar diferents formes 
d’enviament de les actualitzacions a la vista.

- Múltiples objectius vista: les mateixes dades poden tenir diferents 
representacions.

- No totes les vistes necessiten un controlador, ja que només proporcionen una 
representació virtual sense provocar cap canvi en el model.

Patrons relacionats:
Els patrons amb els que MVC està relacionat són:

- El patró “Observer”, que es utilitzat pel MVC per a gestionar la comunicació.
- El patró “Strategy”, utilitzat per a simplificar els canvis en el controlador.
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Disseny d’aplicacions Web 
amb J2EE 
El disseny de l’arquitectura de les aplicacions Web en Java es regeixen seguin dos 
models arquitectònics: el Model 1 i el Model 2. 
La diferència entre els dos models rau en l’absència o presència (respectivament) de 
controladors Servlet que transmeten peticions des de la capa client i seleccionen les 
vistes. 
Últimament ha aparegut un nou model anomenat Model 2X, que a partir del Model 2, 
ofereix una major funcionalitat a l’hora de separar lògica i presentació.

Model 1
El Model 1 esta basat en els fitxers JSP, que reben paràmetres de les peticions HTTP, 
crida a la lògica de negoci necessària, tracta la HTTP sessió, i a llavors genera HTML.
Una aplicació que segueixi el Model 1, està composta de un conjunt de fitxers JSP, 
sovint independents els uns dels altres, i, opcionalment, un conjunt de classes i altres 
components que fan de suport. 
Altres tecnologies, com APS o PHP, utilitzen el mateix model.
L’únic benefici que aporta aquest model és la simplicitat. Essent ideal per a petites 
aplicacions o aplicacions amb dades estàtiques, ja que porta a variejar la lògica de 
negoci amb la lògica de presentació, fet que no ajuda gens al desenvolupador.

Model 2
L’arquitectura Model 2 introdueix un Servlet controlador entre el navegador i la pàgina 
JSP. Basant-se en el patró MVC, i amb la implementació amb el Framework Struts, el 
funcionament es:
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El Controlador centralitza la lògica al transmetre les peticions URL a la següent vista, 
rebre paràmetres i l’estat de l’aplicació. El controlador també tracta la selecció de la 
vista, separant els JSP i els Servlet.
Les aplicacions basades en el Model 2 són fàcils de mantenir i estendre. El Servlet 
controlador aporta un únic punt de control per a la seguretat i l’autentificació i sovint 
encapsula dades entrants en un formulari utilitzat pel model MVC.
Aquest model aporta escalabilitat, concurrència, balanceig, administració automàtica de 
recursos, i altres beneficis. Amb JAVA el Model 2 es pot implementar amb varis 
Framework, destacant:

- J2EE BluePrints.
- Apache Struts.
- Java Server Faces.

Amb aquest model es separa la lògica de negoci de la presentació, aportant importants 
beneficis:

- Minimitza l’impacta de canvis o modificacions.
- Facilita el manteniment.
- Aporta clients independents i codi reusable.
- Separa els rols de desenvolupadors.

Model 2X
El Model 2X és una simbiosis entre Struts i XSLT. El Model 2X utilitza el model Struts 
(concretament el Servlet controlador), però a la implementació de la vista utilitza XSLT 
i beans serialitzats dins XML, enlloc de JSP.

El Model 2X ofereix moltes més avantatges respectes als altres models, especialment:
- Separació lògica entre el model de negoci i la presentació.
- Utilització de estàndards: XPath, XSLT, XLM.



Projecte Final de Carrera                                                                                 Conceptes Previs i Struts 

21

- Internacionalització: la utilització de fulles de estil per accedir a les dades de 
forma dinàmica permet superar més fàcilment les diferencies existents entre els 
idiomes, com pot ser l’escriptura de dreta a esquera de les llengües aràbigues o 
en vertical de les xineses.

- Sortida: el Model 2X pot canviar dinàmicament el tipus de contingut de les 
sortida; pot la mateixa aplicació, depenent del tipus de client, generant sortida en 
varietats de formats, com XHTML, XSL/FO, WML, text, CSV, PDF, SVG,...
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Framework Jakarta Struts
Introducció

El projecte Jakarta Struts, un projecte de codi obert finançat per la Apache Software 
Foundation, és una implementació en Java del patró de disseny MVC (Model-Vista-
Controlador). Originàriament va ser creat per a Craig McClanahan en el Maig de 2000, 
però ràpidament ha estat incorporat a la extensa comunitat de codi obert.
Struts el que realment aporta és un conjunt de classes i TAG-LIBS que conformen el 
Controlador, la integració amb el Model (o lògica de negoci) i faciliten la construcció de 
Vistes. Per descomptat, el Model o lògica de negoci es la part que ens correspon 
desenvolupar. 

Implementació del patró MVC a Struts
El Framework implementa el patró MVC utilitzant una combinació de JSP, etiquetes 
client JSP (tags) i Servlet Java. 

En el següent gràfic podem veure el camí que segueixen les peticions a Struts:

Action 1

Vista 1

ActionServlet
(Controlador)

Vista 2

Action 2

Action 3

Action 4

Modelo

1.

5.

2.

4.
3.



Projecte Final de Carrera                                                                                 Conceptes Previs i Struts 

23

Com podem veure hi ha cinc passos basics:
1. La Vista 1 realitza una petició.
2. La petició es rebuda pel ActionServlet (Controlador), i aquest desprès de 

comprovar en un fitxer XML, determina el nom de la classe Action que durà a 
terme la lògica de negoci.

3. La classe Action accedeix a la lògica de negoci del Model associats a la 
aplicació.

4. Quan la Action és completat i processat retorna el control al ActionServlet. La 
classe Action retorna una clau que indica el resultat, i que és usada pel 
ActionServlet per determinar a on el resultat tindria que ser dirigit per a la 
presentació.

5. La petició és completada quan el ActionServlet respon enviant la petició a la 
Vista que indica la clau retornada i la Vista 2 presenta el resultat.

De les tres capes que componen el patró MVC, Struts només implementa classes en la 
capa Vista i Controlador. Per la capa Model, Struts no aporta cap component, s’utilitza 
per la seva implementació altres components que aporta J2EE, com poden ser els EJB. 
La capa Model és la capa de negoci de la aplicació.

Paquets de Components a Struts
El Framework Struts es compon amb més 300 classes Java, dividits en vuits paquets. En 
la figura següent es pot veure els paquets en el seu nivell més alt i les relacions entre 
ells:
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Controlador
El Controlador és el responsable de detectar una entrada d’usuari, possiblement 
actualitzant el Domini de model, i de seleccionar la següent Vista pel client. El 
Controlador ajuda a separar la presentació del model pel model en sí mateix. Aquesta 
separació dóna més llibertat per a desenvolupar una varietat de presentacions per a un 
únic Domini de model.
El Controlador es l’únic punt a on totes les peticions de client són inicialment 
processades. Això implementa el dos requeriments del patró MVC:

- El Controlador actua com mediador/traductor entre les entrades de client i la 
lògica de negoci. 

- Com que les peticions son filtrades pel Controlador, la vista es separada tant de 
la lògica de negoci com d’altres vistes.

Les classes o components del Controlador son: 

Així, els components que requereixen una especial atenció són:
- ActionServlet.
- Action.
- Plugins.
- RequestProcessor.

Classe ActionServlet
És un Servlet que estén de la classe  javax.servlet.http.HttpServlet i és el 
responsable del empaquetament i enrutament del trànsit HTTP cap al manejador apropiat 
dins de l’entorn. No és abstracta, i per tant es pot utilitzar directament per a qualsevol
aplicació. 
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Els passos que segueix una petició són:
1. Els mètodes doPost() o doGet() rebre’n una petició i invoquen al mètode 

process().
2. El mètode process() obté el corrent RequestProcessor, invocant al mètode 

process() del RequestProcessor.
3. El mètode RequestProcessor.process() obté de l’arxiu “struts-config.xml” 

l’element “action”, que conté l’adreça amb la que està aparellada la petició.
4. Llavors, el RequestProcessor.process() mira de l’entrada <form-bean> el nom de 

l’atribut del element <action>.
5. A partir del <form-bean> crea o recupera una instància del ActionForm amb 

aquest nom, i mostra els valors rebuts en la petició.
6. Finalment, el RequestProcessor.process() crida al mètode ActionForm.validate() 

que comprova la validació dels valors rebuts.

La classe ActionServlet es pot estendre per a obtenir una funcionalitat addicional. 
Mentre que el Struts 1.0x el més comú és estendre del ActionServlet, en el Struts 1.1 el 
més apropiat és estendre de la classe RequestProcessor per a poder modificar les 
funcionalitats per defecte del ActionServlet.

El ActionServlet, igual que un Servlet, es configura utilitzant el element <servlet> del 
fitxer “web.xml”.

Classe Action
La classe Action té que ser estès per a cada funció de l’aplicació. El grup de classes 
Action que pertanyen a una aplicació són les que defineixen l’aplicació Web.

En el mètode execute() es defineix la lògica de l’aplicació. Aquest mètode rep com a 
paràmetres:

- ActionMapping: Conté tota la informació desplegada per un Action Bean 
particular.

- ActionForm: Representa el formulari d’entrada que conté els paràmetres de la 
petició de la vista referenciada pel Action Bean.

- HttpServletRequest: És una referència a la petició HTTP.
- HttpServletResponse: És una referència a la resposta HTTP.

Per a estendre de la classe Action cal:
1. Crear una classe que estengui de la classe org.apache.struts.action.Action.
2. Implementar el apropiat mètode execute() i especificar la lògica de negoci.
3. Compilar la nova classe Action.
4. Afegir un element <action> al fitxer “struts-config.xml” descrivint la nova classe 

Action.
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Struts PlugIn
Els Struts PlugIn són extensions modulars del Controlador, que han estat introduïts en el 
Struts 1.1. El Struts PlugIn són utilitzats per assignar recursos, preparar connexions a 
Base de Dades o recursos JNDI. 
El cicle de vida dels PlugIn es defineix amb els mètodes init() i destroy().
Per a configurar un PlugIn s’ha d’afegir l’element <plug-in> en el fitxer “struts-
config.xml”.

RequestProcessor
El RequestProcessor conté la lògica que el Controlador duu a terme amb cada petició al 
contenidor. Així quan es vol personalitzar el processament del ActionServlet cal 
modificar el RequestProcessor.

Per a crear un RequestProcessor personalitzat cal:
1. Crear una classe que estengui de org.apache.struts.action.RequestProcessor.
2. Afegir un constructor per defecte buit de la implementació de RequestProcessor.
3. Implementar el mètode que es vol millorar.

Per a desplegar i configurar un nou RequestProcessor cal:
1. Compilar el nou RequestProcessor i posar-lo en l’adreça de l’aplicació Web.
2. Afegir l’element <controller> en el fitxer “struts-config.xml” descrivint el nou 

RequestProcessor..
3. Restaurar l’aplicació Web Struts.

Vista
Generalment, les vistes a les aplicacions Struts són construïdes utilitzant pàgines JSP, 
encara que es pot utilitzar altres enfocaments i Frameworks. Els JSP es poden utilitzar 
conjuntament amb components addicionals, com:

- Documents HTML.
- Llibreries d’etiquetes custom JSP (tag).
- JavaScript i fulles d’estil.
- Fitxers multimèdia.
- Empaquetament de recursos Message.
- Classes ActionForm.

En el Framework Struts els JSP compleixen dues funcions:
1. Actuar com a capa de presentació de la instància Action executada pel 

controlador.
2. Aconseguir dades que són requerides per a dur a terme una determinada Action 

del controlador.
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Desplegament dels JSP a Struts
La forma de desplegar els JSP a Struts, es mitjançant un element <forward>. Aquest 
element defineix l’objectiu d’un Action de Struts, i es fa de la següent manera:

<forward name=”login” path=”/login.jsp”/>

Per que aquest forward estigui disponible, es pot fer de dues maneres:
- Globalment per a tota l’aplicació, afegint el forward a la secció <global-

forwards> del fitxer “struts-config.xml”. Aquesta disponibilitat s’utilitza per a 
pàgines d’error o de login.

- Declarant com un <forward> Action. Es defineix com a subelements de una 
definició <action>, i és accessible solament per aquest <action>. 

JSP Client Tag
Hi ha varis mètodes per a obtenir dades amb els JSP. El més comú es mitjançant la 
inclusió d’elements <form> HTML i una combinació de subelements <input> per a 
construir un formulari. Però també es pot usar les etiquetes client Struts que emula els 
elements HTML, i que permet al desenvolupador estendre un conjunt d’etiquetes que es 
poden usar dins un JSP. Amb les etiquetes HTML ordinàries, el navegador té la lògica 
per a processar la etiqueta i obtenir la sortida. Amb les etiquetes, JSP la funcionalitat 
existeix en una classe Java especial anomenada “tag handler”. Aquesta classe té accés a 
tots els recursos JSP, com el objecte “Page Context”, i els objectes “request”, 
“response”, i “session”. Les etiquetes ó tags Struts Custom estan dissenyades per a 
interactuar amb la resta del Framework.  

El ús dels “JSP Custom Tag” als JSP, aporta les següents millores:
- Els Tags són reusables.
- Els Tags poden ser personalitzats amb l’ús de atributs, tan de forma estàtica com 

dinàmica.
- Els Tags tenen accés a tots el recursos disponibles en el JSP: request, response, ..
- Els Tags simplifiquen la compressió del JSP.

Aquestes etiquetes estan agrupades dins de quatre llibreries:
- HTML
- Bean
- Logic
- Template

Per a poder usar les llibreria Tag és necessari incloure en el JSP la declaració TLD per a 
cada llibreria que es vol usar, per exemple en el cas de llibreria html:

<%@ taglib uri=”/WEB-INF/struts-html.tld” prefix=”html” %>

També cal incloure en el fitxer “web.xml” els elements:
<tablib>
<taglib-uri>/WEB-INF/struts-html.tld</taglib-uri>
</tablib>
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ActionForm Beans

L’objecte ActionForm és un Java Beans que s’utilitza per a encapsular i validar els 
paràmetres inclosos en les peticions HTTP, i transmetre aquesta informació a el objecte 
Action, el que el farà arribar a la capa de Model.
No és necessari declarar un ActionForm per a cada formulari HTML, ja que el mateix 
ActionForm es pot associar a un o més Action Mappings. 
Els passos de com Struts processa un ActionForm són:

1. Mira si per el Action en curs hi ha una ActionForm configurat.
2. Si un ActionForm està configurat per el Action, mira la informació del bean 

formulari a partir del nom del atribut del element del Action.
3. Mira si la instancia del ActionForm ha estat creada.
4. Si existeix i és del mateix tipus i en el mateix àmbit, l’utilitza.
5. Sinó, en crea una nova instancia i el guarda en el apropiat àmbit.
6. Crida el mètode reset() de la instància del ActionForm.
7. A partir dels paràmetres de la petició, crida els mètodes set amb el nom dels 

paràmetres del Action form, passant-l’hi el valor dels paràmetres.
8. Si l’atribut validate és guardat com a verdader, invoca al mètodes validate() o 

retorna els errors possibles.

Bean Tag Library
La llibreria d’etiquetes Bean aporta un grup d’etiquetes que encapsula la lògica 
necessària per accedir i manipular JavaBeans, cookies HTTP, i capçaleres HTTP 
utilitzant variables de guions.
Les etiquetes d’aquesta llibreria són:

- Cookie.
- Define.
- Header
- Include
- Message
- Page
- Parameter
- Resource
- Size
- Struts
- Write

Html Tag Library
La llibreria d’etiquetes HTML aporta etiquetes usades per a crear entrades a formularis 
HTML i altres etiquetes útils en la creació de interfícies client basades en HTML.
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Les etiquetes d’aquesta llibreria són:
- Base
- Button
- Cancel
- Checkbock
- Errors
- File
- Form
- Frame
- Hidden
- Html
- Image
- Img
- JavaScript
- Link
- Messages
- Multibox
- Option
- optionCollection
- password
- radio
- reset
- rewrite
- select
- submit
- text
- textarea
- xhtml

Logic Tag Library
Aquesta llibreria aporta etiquetes usades pel direccionament condicional en la generació 
de text de sortida.
Les etiquetes d’aquesta llibreria són:

- empty
- equal
- forward
- greaterEqual
- greaterThan
- iterate
- lessEqual
- lessThan
- match
- messagesNotPresent
- messagesPresent
- notEmpty
- notEqual
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- notMatch
- notPresent
- present
- redirect

Template Tag Library
Aquesta llibreria aporta un mètode simple de definició de plantilles reusables per a les 
Vistes.
Les etiquetes d’aquesta llibreria són:

- get
- insert
- put

Internacionalitzar aplicacions Struts
La internacionalització (I18N) és el procés de disseny del software a fi que pugi suportar 
múltiples llengües i regions, sense tenir que reprogramar una aplicació quan tingui la 
necessitat de suportar un nova llengua.
Per usar la internacionalització a Struts cal crear un conjunt de fitxers de propietats 
(properties), un per a cada llengua a suportar, que contenen una parella clau/valor per a 
cada missatge que estarà present a l’aplicació, seguint els següents passos:

- Definició del fitxer “nom_empaquetament_de_recursos.properties”, un per a 
cada llengua, amb les parelles clau/valor.

- Copiar els fitxers al directori de les classes de l’aplicació (WEB-INF/classes)
- Afegir al fitxer “struts-config.xml” el subelement :

<message-resources=parameter=”nom_application-Resources” />
- Desplegar la llibreria d’etiquetes afegint una entrada <taglib> en el fitxer 

web.xml amb el nom de la llibreria “struts-bean.tld”.
- Definir l’etiqueta <bean:message /> als fitxers JSP de la següent forma:

<bean:message key=”app.xxx”/>, a on app.xxx és el nom de la clau de la parella 
clau/valor del fitxer properties. 

- Quan el JSP s’executi la clau serà substituïda pel valor corresponent.
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Estendre de Struts
Struts, com tots els Framework, ofereix la possibilitat de estendre’s segons les 
necessitats de l’aplicació. Struts utilitza per a aquest tasca els punts d’extensió o 
“hooks”. 
Els punts d’extensió són llocs específics a on es permet estendre Struts a fi de 
personalitzar o millorar l’aplicació. A on i com són proporcionats aquests punts és molt 
important, ja que un intent de estendre a un punt a on no esta permès o de una manera 
errònia pot convertir a la aplicació realitzada amb Struts inestable i problemàtica.
A continuació s’enumera i explica els punts de extensió que ofereix Struts.

Punts d’extensió Generals
Aquest punt afecten a la totalitat de Struts, no necessariament a una capa en particular. 

Mecanisme utilitzant PlugIn
La interfície PlugIn va ser incorporada amb la versió 1.1 de Struts. Si el PlugIn és 
configurat en el arxiu de configuració de Struts, quan una aplicació Struts arranca, la 
instancia de la classe ActionServlet crida al mètode init() del PlugIn i quan l’aplicació es 
tanca crida al mètode destroy() del PlugIn. Aquest dos mètodes del PlugIn són un bon 
lloc per a estendre Struts, ja que es pot iniciar una Base de Dades o un accés remot, per 
exemple.

Extensió a partir de la configuració de les classes Struts
A partir del paquet org.apache.struts.config i del fitxer “struts-config.xml” que conté 
totes les definicions de les classes que intervenen en un aplicació Struts, es pot estendre 
de qualsevol de les classes que utilitza Struts, realitzant els canvis que creiem necessaris 
en les noves classes, i simplement informant del nom de la nova classe que estén en el 
fitxer “struts-config.xml” es pot utilitzar la nova classe.

Punts d’extensió al Controlador
Els punts de extensió es troben a la capa Controlador són:

Extensió de la classe ActionServlet
Creant una subclasse que estengui de ActionServlet i modificant el descriptor de 
desplegament del servlet al fitxer “web.xml”, és possible estendre de ActionServlet, i per 
exemple modificar la direcció de la inicialització de la aplicació. El que passa és que 
amb la versió 1.1 de Struts la major part dels processos de petició que tenia aquest 
servlet han estat canviats a la classe RequestProcessor, i estendre de la classe 
ActionServlet ha deixat de tenir raó de ser.

Extensió de la classe RequestProcessor
Per a poder afegir funcionalitat a la classe RequestProcessor és possible crear-ne una de 
nova i fer que Struts la reconeix-hi afegint en el fitxer de configuració en l’atribut 
“processorClass” el seu nom. També, ja que cada mòdul pot tenir el seu fitxer de 
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configuració, és possible especificar una RequestProcessor diferent per aquests diferents 
mòduls.
Hi ha varis mètodes per a realitzar aquesta extensió. Un és modificant el mètode 
“processPreprocess”, mètode que és cridat en cada petició, abans de la crida de 
ActionForm i abans de que el mètode execute() sigui cridat pel objecte Action.

Extensió de la classe Action
Consisteix en crear una classe Action que estengui de la classe Struts Action i que 
serveixi com a superclasse d’altres Actions. La raó de fer-ho així radica en el fet de que 
la mateixa lògica s’implementa a més de una classe Action. Amb una superclasse Action 
que contengui la lògica comuna a totes les Action s’elimina la redundància i la grandària 
i complexitat de les subclasses Action.

Punts d’extensió a la Vista
Aquesta capa normalment és la que menys necessita estendre, ja que les vistes son 
escrites exclusivament per una aplicació, per no obstant es pot estendre de la llibreries 
d’etiquetes (tag). 

Administrar els errors
El Framework Struts aporta dos classes pel manegament dels errors. La primera classe és 
ActionError, que representa una encapsulació d’un missatge d’error. La segona classe és 
ActionErrors que actua com a contenidor d’una col·lecció d’instàncies de ActionError.

ActionError
Aquesta classe representa un únic missatge d’error. Aquest missatge, molt sovint creat 
per una instància de Action o ActionForm, està format per una clau que s’utilitza per a 
veure un recurs del empaquetament de recursos de l’aplicació, i per a fins a quatre 
objectes que poden ser usats dinàmicament per a modificar els missatges.

ActionErrors
Representa una col·lecció de classes ActionError. Aquesta classe inclou un “HashMap” 
intern d’objectes ActionError. La classe ActionErrors esta format per un constructor per 
defecte i de vuit mètodes utilitzats per a manipular el contenidor de instàncies de 
ActionError.
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Memòria

Capítol 3: 
Nova Implementació 
utilitzant XML I 
XSLT (novaI)
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Introducció
Actualment la presència de qualsevol empresa o entitat a Internet és imprescindible. 
Cada vegada més es demanden més serveis a través d’Internet, però també esta 
augmentat de forma ràpida els competidors que dia a dia van sorgint a aquestes 
empreses i entitats. 
Aquest nou àmbit de negoci està caracteritzat per un gran dinamisme, al qual requereix 
de sistemes potents en quan a serveis i continguts, i també una gran capacitat de 
transformació per adaptar-se ràpidament a noves necessitats sorgides per les estratègies 
de mercat. 
Per altra banda, també es trobem que la forma de presentar la informació en aquest nou 
àmbit no és única, ja que els clients que accedeixen a la informació són de diferent 
tipus. La forma més habitual per accedir a la informació per Internet és mitjançant un 
navegador, però també és possible que un mòbil amb tecnologia WAP o XML demandi 
d’aquesta informació.
Podem trobar diferents tipus de clients que realitzin peticions, i cadascun d’ells 
requereixen que aquesta informació l’hi arribi amb el format adequat. Així, podem 
destacar els diferents clients en funció del format de la informació a transmetre:

- HTML: Llenguatge que s’ha convertit en un estàndard a Internet i que és 
utilitzat per la majoria de navegadors: Internet Explorer, Nescape, ...

- XHTML: Llenguatge que és una recomanació del W3C i què és una evolució del 
HTML i, que a més d’esser compatible amb els principals navegadors, té 
l’avantatge de tenir un disseny modular i que pot ser utilitzar per a dispositius 
modulars com els telèfons mòbils.

- Text: Altres navegadors, com el Lynx, requereixen que les dades els hi arribin 
en format de text, ja que la presentació sempre és en format text i en cap 
moment utilitzen els gràfics.

- WML: Llenguatge què és utilitzat pels telèfons mòbils.
- SOAP: Protocol basat en XML per l’intercanvi d’informació entre aplicacions 

sota HTTP i que utilitzen per exemple pels PDA.
- XML: Llenguatge de marques que pot ser requerit per exemple per telèfons 

mòbils, per agents B2B,...
- PDF: Quan és necessari que la informació arribi amb una qualitat per a poder ser 

impresa.

Aquests fets fan que en cas de, per exemple, voler canviar la imatge corporativa d’una 
empresa, aquesta modificació requereixi d’un treball d’una grandària desorbitada, 
motivats pels tipus de client o idiomes que dona suport el lloc web, així com d’uns 
requeriments temporals massa alts per a fer front a l’alta competitivitat actuals. A més si 
les dades que utilitzen les presentacions s’obtenen de forma dinàmica el problema passa 
del dissenyador de les presentacions al programador de l’aplicació, en el cas de que 
s’utilitzi tecnologia com el Java Servlets Pages.
Amb la implantació del patró MVC en el disseny d’aquest tipus d’aplicacions, i 
concretament amb la utilització dels Java Server Page (JSP), s’ha pogut millorar 
notablement aquests inconvenients. Les característiques dels JSP fan que aquests es 
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converteixin pràcticament en vistes per a dades que es generen amb codi fora de la 
pàgina.

Encara que els JSP milloren les mancances detectades, existeixen encara alguns 
inconvenients:

- Existeix el risc que un dissenyador o un desenvolupador de HTML puguin 
alterar el codi absorbit en la pàgina, amb el que el manteniment es pot 
complicar.

- Per obtenir diferents formats hi ha que modificar el codi Java que formata les 
dades, així el programador ha de fer el treball típic del dissenyador o de 
desenvolupador de HTML.

- Resulta temptador incloure massa codi en la pàgina sense utilitzar en el seu lloc 
beans o taglibs.

La solució a aquests inconvenients passa per a trobar una separació total entre contingut 
i presentació. Així es pot tenir per una banda productors d’informació que generen la 
informació en un format estàndard i per l’altre banda es pot definir diferents vistes 
d’aquestes dades. La inclusió d’un nou format només requereix d’una nova vista.

Aquesta solució és sense dubte el XML/XSL Publishing Frameworks, ja que és un 
sistema que:

- Admet peticions de documents en diversos formats.
- Obté la informació adequada de possibles fonts diverses de dades XML.
- Obté la informació sobre les transformacions XSL necessàries i les aplica a les 

dades.
- Formata el resultat final i l’entrega com a resposta a la petició inicial.

Les avantatges d’un sistema de publicació basat en XML/XSL són, entre altres:

- Separació completa entre contingut i presentació.
- Permet separar clarament els rols de programador i de dissenyador.
- Proporciona una millora molt notable de manteniment. Es pot realitzar un canvi 

radical de tot el lloc web amb tant sols modificar les fulles XSL i sense tocar ni 
una sola línia de codi.

- A partir d’un sol document XML que aporta el contingut, es pot obtenir pàgines 
HTML per a la presentació web, pàgines WML per a dispositius WAP, 
documents PDF per a imprimir...

- Esta basat en estàndards com són XML o XSL.
- Es compatible amb la resta de tecnologies web com els Servlets, JSP,..
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Jakarta Struts i XML/XSLT
Jakarta Struts és un framework que implementa el patró MVC, patró que separa 
clarament el model de negoci de les vistes, però per a crear les vistes utilitza el Java 
Server Pages (JSP).
Com ja hem vist en l’apartat anterior la utilització del JSP presenta inconvenients, al no 
separar del tot el negoci de les vistes, ja que utilitza codi en la JSP per aconseguir les 
dades de forma dinàmica, a més de no permetre una separació total entre els rols de 
programador i de dissenyador.
He trobat varies opcions per a poder obtenir des de Struts aquesta separació total que es 
demanda, i que es basin en combinar sortida de dades en format XML amb les fulles 
d’estil XSL. Cal destacar:

- Inclusió als JSP de processament XML.
- Cocoon Plugin for Struts 1.1+.
- Struts XSLT, article de Julien Mercay i Gilbert Bouzeid.
- Stxx.

JSP i XML
Una forma senzilla de combinar aquesta dues tecnologies és utilitzar etiquetes que 
permetin dintre dels JSP introduir el processament XML. El JSP podria ser semblant 
com aquest:

<%@page contentType="text/html" 
import="java.io.*,javax.xml.transform.*,javax.xml.transform.sax.*,javax.xml.transform.st
ream.*,org.xml.sax.*"%>
<html>

<head><title>JSP Page</title></head>
<body>

<center>
<H1>JSP, transformando XML con XSL</h1>

<br>

<%
String xmlOrigen = (String)request.getAttribute("xml");
String xslOrigen = "C:\\ejemplos\\jaxpjsp\\xslbase.xsl";

Source xmlSource = new StreamSource(new 
StringBufferInputStream(xmlOrigen));

Source xsltSource = new StreamSource(new File(xslOrigen));

StringWriter cadenaSalida = new StringWriter();

Result bufferResultado = new StreamResult(cadenaSalida);

TransformerFactory factoriaTrans = TransformerFactory.newInstance();
Transformer transformador = factoriaTrans.newTransformer(xsltSource);

transformador.transform(xmlSource, bufferResultado);
out.print(cadenaSalida.toString());

%>
</center>

</body>
</html>
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Però és clar, amb aquesta solució no aconseguim una separació entre el rol del 
programador i del dissenyador, a més necessitem diferents JSP per a poder, a partir de 
les mateixes dades, cridar a diferents XSLT i així poder proporcionar diferents vistes 
segons els tipus de clients.

Cocoon Plugin for Struts
Cocoon és un sistema de publicació electrònic basat en XML/XSL i orientat a 
documents. És, sens dubte, el framework d’aquest tipus més madur i reconegut. 
Proporciona, a més de les avantatges de separació entre el negoci i les presentacions 
comentades anteriorment, altres característiques com són:

- Codi Obert
- Altament configurable i personalitzable.
- Incorpora els XSP.
- Permet diferenciar el processament del document en funció del dispositiu o tipus 

de software que realitza la petició.
- Incorpora un sistema de memòria cau que permet un rendiment superior.

Amb aquest “plugin” podem integrar Struts amb Cocoon, i així aprofitar les avantatges 
que proporciona Cocoon en quan a utilització de XML i XSL.
Però aquest “plugin” ens crea una major dependència de Struts sobre Cocoon, ja que 
aquest últim necessita uns 2,5 Mb de llibreries, i això ens comporta un treball extra de 
formació. A més, i potser l’inconvenient més important, el processament de les 
peticions amb Cocoon alenteix el processament d’una forma molt considerable envers al 
ús dels JSP.

Struts i XSLT segons Mercay i Bouzeid
En l’article publicat a la revista Java World el Febrer de 2002 els seus autors, en Julien 
Mercay i en Gilbert Bouzeid, proposen el Model 2X com una simbiosis entre Struts i 
XSLT. El Model 2X utilitza el model de Struts ( el controlador Servlet), però en la 
implementació de les vistes utilitza XSLT i la serialització de Java Beans dins de XML 
enlloc dels JSP.
La solució que ens proposen queda plasmada en el següent diagrama:
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La primera part de la solució correspon a un “pipeline” de Struts. La petició és enviada 
al Servlet Controlador, aquest crea un objecte ActionForm i crida a una subclasse de 
"Action" amb els apropiats paràmetres de la petició. La subclasse Action encapsula la 
lògica de negoci, crea els resultats en el “bean” i fa seguir el “bean” cap a la vista.
En aquest moment és quan la solució difereix de Struts: enlloc dels JSP implementa en 
la vista un servlet, el XSLServlet. Aquest servlet primer genera un document XML a 
partir del bean i del context i crida al transformador XSLT.
Per a generar el XML, la solució utilitza la serialització. De forma recursiva analitza el 
form, la petició (request), i els “beans” de sessió i crea un arbre DOM. Concurrentment, 
la implementació serialitza els recursos i el context de configuració de Struts, com es 
pot veure en el gràfic:

Aquesta solució esta limitada a una sola fulla d’estil XSL, i ells proposen que es podria 
modificar a fi de que realitzes una tasca semblant a la que fa Cocoon.

Stxx
Struts for transforming XML whith XSL (Stxx), és un extensió del framework Struts que 
suporta XML i XSLT sense canviar la funcionalitat de Struts.
Stxx es situa per sobre de Struts, estenen la funcionalitat existent que permet a les 
classes Action retornar XML que serà transformat per tecnologies XSL i Velocity 
(Anakia). La idea és treure la necessitat de l’ús dels JSP i de les llibreries TAG en la 
capa de presentació de Struts. 
Les característiques principals de Stxx són:

- Stxx suporta tant Struts 1.0 com Struts 1.1. 
- Millora la funcionalitat de seguiment de Struts al proporcionar transformacions 

XML basada en la lògica de negoci que produeix Action i poder retornar al 
client en formats HTML, XML, PDF,..

- Serialització automàtica de ActionErrors, recursos Struts, ActionForms i 
objectes Request, per a ser usat en el document XML.

- La possibilitat de poder escriure classes de transformació personalitzades per a 
fer transformacions XML.

- Fàcil migració cap a Cocoon.
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La implementació de Stxx requereix modificacions en els fitxers de configuració 
web.xml i struts-config.xml, i la creació d’un fitxer anomenat: stxx-pipelines.xml.
En el fitxer stxx.pipelines.xml es defineixen les transformacions que són usades pels 
múltiples “Action forwards”. Com a exemple, les següents línies serveixen per a 
aquesta definició:

<pipeline match="browser/*.dox">
<transform type="html">

<param name="path" value="/{1}.xsl" />
<param name="path" value="/style.xsl" />
<param name="render" value="server" />

</transform>
<transform type="html" when="MSIE">

<param name="path" value="/{1}_IE.xsl" />
<param name="render" value="client" />

</transform>
</pipeline>

L’altre modificació necessària és estendre les classes Action de :  
com.oroad.stxx.action.Action

enlloc de :
org.apache.struts.action.Action

després es crea un document DOC, i es crida al mètode :
saveDocument(request, document)
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Nova Implementació (novaI)
A partir del estudi de les diferents opcions que contemplen la utilització de XML/XSLT 
juntament amb Struts, he desenvolupat aquesta implementació, que anomeno “novaI”. 
Els objectius que he intentat que contempli aquesta implementació són:

- Separació complerta de la lògica de negoci de la presentació.
- Intentar que els canvis a realitzar pel programador respecte a la implementació 

bàsica amb Struts siguin els mínims.
- La creació de forma automàtica de la estructura de directoris a on es guardaran 

els fitxers XSL i d’aquestes fulles d’estil XSL.
- Separació total entre el rol del programador de l’aplicació i del dissenyador de 

les vistes.
- Realitzar de forma automàtica el seguiment de sessió.
- Augmentar l’eficiència en quan a l’accés als fitxers xsl.
- Internacionalització i tipus de client.

Separació completa de la lògica de negoci 
de la presentació
Per a aconseguir la separació completa de la lògica de negoci de la presentació he optat, 
com ho fan les opcions vistes anteriorment, per la utilització de XML i XSLT.
La implementació afegeix a la capa vista un servlet, que s’anomena XsltServletNI, que 
és l’encarregat de formatar les dades en format xml, cridar al XSLT, i retornar les dades 
a la vista en el format adequat segons els tipus de client.
Davant d’una petició els passos a seguir són els següents:

1. El mètodes de ActionServlet goPost() i doGet() reben la petició i invoquen al 
mètode process() de la classe RequestProcessorNI, classe que estén de 
TilesRequestProcessor, on els mètodes process() i processForwardConfig() han 
estat modificats.

2. El mètode process() obté el “forward “ corresponent a la petició a partir del 
fitxer de configuració “Struts-config.xml”, entre altres dades.

3. Finalment crida al mètode processForwardConfig(). 
4. Aquest mètode llegeix el forward i a partir de l’idioma i tipus de client de la 

petició, guarda en la variable de la sessió actual “nomXSLT”, el nom del fitxer 
XSL corresponen al forward.

5. Comprova el tipus de client que realitza la petició i modifica el tipus de context 
de la resposta per a que es correspongui al client que espera aquesta resposta.

6. Després el mètode processForwardConfig(), crida al mètode doForward(), però 
passant com a paràmetre “URI” el nom del servlet XsltServletNI, en lloc del 
nom del forward com ho fa el mètode processForwardConfig() de la classe 
TilesRequestProcessor.

7. El mètode service() del servlet XsltServletNI, és el que transforma les dades del 
bean ActionForm al format XML, llegeix de la variable de sessió “nomXSLT” 
el fitxer XSL corresponent, realitza la transformació en el format adequat pel 
tipus de client i l’envia per a la seva presentació.
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La separació entre negoci i presentació comença entre els passos 5 i 6, quan el mètode 
doForward() crida al servlet XsltServletNI, enlloc del “forward” de la corresponent 
“action” que hi ha en el fitxer “struts-config.xml”. Aquest “forward” en Struts seria un 
JSP. Aquesta separació culmina quan el mètode service() del servlet XsltServletNI 
transforma les dades en XML i crida al XSLT.

Canvis mínims
La implementació intenta que els canvis a realitzar pel programador respecte a la 
implementació bàsica amb Struts siguin els mínims. Em refereixo concretament a les 
dades a aportar al fitxer de configuració “struts-config.xml”, o a la redefinició de la 
classe Action.
En Struts, per a dir-li a l’ActionServlet quina instància de la classe Action ha de cridar 
segons la petició, es llegeix del fitxer de configuració “struts-config.xml” l’apartat:

<action
path="/InputSubmit"
type="app.InputAction"
name="inputForm"
<forward name=”success” path=”/quote.jsp”/>
<forward name=”failure” path=”/index.jsp”/> 

/action>

En les opcions exposades més amunt, i en el cas de la proposta de Mercay i Bouzeid, el 
path del “forward” es modifica pel nom del servlet nou de la capa vista. En el Stxx, 
necessita d’un fitxer de configuració “stxx-pipelines.xml” per a poder saber cap a on 
dirigir les peticions.
En aquesta implementació que proposo en el path del forward es posa el nom del fitxer 
XSL que realitzarà la transformació de les dades per a ser presentades, de forma 
semblant com ho fa Struts al posar el JSP, però precedit per un asterisc, a fi de que la 
classe “RequestProcessor” pugui distingir si es tracta de una vista “xsl” o d’un altre 
forward o d’un JSP:          <forward name=”failure” path=”*index”/>
En el cas de les subclasses de Action, en les dues opcions (Stxx i Mercay/Bouzeid), el 
mètode execute() de les subclasses han de crear un “document” XML cridant a la 
llibreria JDOM, per a després guardar aquest “document” a una variable de la sessió. En 
la implementació proposada la manera de programar aquest mètode és idèntic com ha fa 
Struts, utilitza una instància de ActionForm, que es guarda a la variable “currentForm”, 
i després el servlet XsltServletNI serialitza aquest ActionForm a fi d’extreure les dades.

Estructura de directoris
La implementació proposada crea de forma automàtica la estructura de directoris a on es 
guardaran els fitxers XSL i que l’aplicació necessita per poder localitza’ls. Aquesta 
estructura de directoris té en compte els idiomes i tipus de client als que l’aplicació 
donarà suport.
La creació de la estructura de directoris del fitxers XSL i dels mateixos fitxers 
segueixen els passos següents:

1. En el servlet XsltServletNI, el mètode init() (què és cridat quan s’instancia el 
servlet) instancia la classe LleguirxmlStrutsNI.

2. El mètode init() de LleguirxmlStrutsNI obté del fitxer de configuració “struts-
config.xml” els paths de tots els forwards que té la aplicació.
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3. Del fitxer de configuració de la nova implementació “xmlStruts.xml” obté tant 
el nom del directori a on es guardaran els XSL, els idiomes i dels tipus de clients 
a que dona suport l’aplicació.

4. Amb aquestes dades crea un arbre de directoris, on el pare és el directori 
principal i els fills corresponen un cada idioma als que dona suport l’aplicació. 
Per a cada fill o idioma es creen altres fills que corresponen a directoris amb 
noms iguals al tipus de clients (HTML, XML, WAP,...)

5. Finalment crea un arxiu XSL per a cada combinació d’idioma, tipus de client i 
forward de la aplicació, fitxers que són col·locats a les fulles del arbre de 
directoris creat. Aquests arxius porten per nom:

idioma_tipusclient_nomforward.xsl.
6. També busca en el fitxer “struts-config.xml”, en la etiquetes <action-mappings>:

<action path="/test" name="testForm" parameter="sessio"
type="src.java.TestAction">
el primer Action amb el paràmetre “parameter” igual a “sessio” i el guarda a la 
variable de context “inici”. Aquest valor serà utilitzat per a realitzar el seguiment 
de sessió, i indica que amb aquest Action es pot iniciar l’aplicació, per exemple 
aquest Action pot correspondre a un “login”.

7. Per omplir el fitxer XSL crida a diferents mètodes segons els tipus de client 
(sortidaHTML(), sortidaWML() ), i aquests omplen de contingut al fitxer XSL 
incloent les capçaleres de fitxer, així com també la descripció del que fa cada 
forward, descripció que ha estat escrita en el fitxer “xmlStruts.xml” pel 
programador i que té la intenció d’orientar al dissenyador a l’hora de 
confeccionar la plantilla XSL.

8. Els mètodes “sortida???()” criden al mètode campsXSLT() que retorna un 
ArrayList amb els noms de les etiquetes del document XML, noms que 
s’utilitzaran per omplir de forma dinàmica de contingut la vista.

9. El mètode campsXSLT() obté els noms de les etiquetes del fitxer 
“xmlStruts.xml”, on el programador ha escrit aquests informació, concretament 
de les etiquetes:

/CampsXSLT/View/camp
<CampsXSLT>

<View name="testok">
<descripcio>Es una vista que serveix per donar conformitat. Retorna els

camps testString, testList i xProva</descripcio>
<classe>TestForm</classe>
<camp>testString</camp>
<camp>testList</camp>
<camp>xProva</camp>

</View>
</CampsXSLT>

10. Finalment afegeix a la memòria cau de la aplicació, l’instancia de XsltCacheNI 
del fitxer XSL que ha creat o obert.

11. La creació dels fitxers XSL només es realitza si aquests no existeixen. Si ja es 
troben en el directori corresponen el que es fa únicament és afegir-lo a la 
memòria cau de l’aplicació.

Separació de rols
La implementació proposada realitza una separació total entre el rol del programador de 
l’aplicació i del dissenyador de les vistes. Així el programador, una vegada té enllestida 
l’aplicació, ha d’omplir el fitxer de configuració de la nova implementació 



Projecte Final de Carrera                                                                                 novaI 

43

“xmlStruts.xml”, indicant per a cada vista de l’aplicació les dades a visualitzar, així com 
una descripció de com ha d’esser aquesta vista i de la seva funcionalitat. 
L’aplicació quan s’inicia, crea els fitxers XSL corresponents, amb aquestes dades, 
sempre i quan aquests fitxers no existeixin. Posteriorment el dissenyador només té que 
realitzar les modificacions oportunes perquè la vista sigui l’esperada. 
D’aquesta manera s’aconsegueix una total independència entre els dos rols. Qualsevol 
modificació en les vistes, canvi d’imatge total, o si es vol afegir un nou idioma o tipus 
de client no té necessitat per a res de la intervenció del programador. 

Seguiment de sessió
La implementació proposada (novaI), realitza de forma automàtica el seguiment de 
sessió, estalviant feina al programador, ja que no te perquè preocupar-se en cap moment 
per aquesta faceta.
La lògica que es segueix per a implantar el seguiment de sessió és dividir les subclasses 
de “Action” que s’enumeren en el fitxer de configuració “struts-config.xml” en dos 
tipus: de sessió i de no sessió. Entenent com una Action de sessió aquella amb el que es 
permet iniciar l’aplicació, com per exemple per a realitzar el Login a una aplicació. 
Així primerament l’aplicació detectarà si la sessió és nova. Si és el cas i el Action que es 
crida és de sessió, la petició prosperarà; sinó l’aplicació ignorarà al Action que es 
demana cridant en el seu lloc al Action que en la seva variable de context “inici” tingui 
guardada. 
La forma de saber si el Action que es crida és de sessió o no, és posant el valor “sessio” 
en el paràmetre “parameter” del fitxer de configuració “struts-config.xml”:

<action path="/test" name="testForm" parameter="sessio"
type="src.java.TestAction">

La utilització del paràmetre “parameter” pel seguiment de sessió no anul·la la utilització 
del mateix per a altres tasques dins de Struts, si bé quan s’utilitza per a indicar que es 
tracta de una Action de sessió si que queda anul·lat per a aquelles.
El funcionament del Seguiment de Sessió és el següent:

1. Quan arriba una petició al mètode doGet() o doPost() del servlet ActionServlet 
aquests crida al mètode process() de la classe RequestProcessorNI.

2. El mètode process() crida al mètode altaSessio(), que és el que comprova si es 
tracta d’una sessió nova. En el cas que la sessió no sigui nova, el procés continua 
sense cap problema.

3. Si es tracta d’una sessió nova, el mètode comprova si existeix el paràmetre 
“parameter” i si el seu valor és igual a “sessio”. Això ho fa mirant la instància de 
ActionMapping que conté la informació que es troba en el fitxer de configuració 
“struts-config.xml”.

4. Si la comprovació és verdadera, el mètode obté el valor LOCALE de la petició, 
que correspon a l’idioma amb el que es fa la petició i mitjançant la crida al 
mètode determinarTipusClient() s’obté el tipus de client que fa la petició.

5. Tant l’idioma com el tipus de client són guardats a les variables de sessió 
LOCALE i CLIENT, prèvia comprovació de si l’aplicació els suporta, sinó 
guarda el primer idioma i/o el tipus de client que suporta l’aplicació.

6. A partir d’aquest moment es considera la sessió com iniciada i es té via lliure a 
tots els altres Actions.

7. Si la comprovació del pas 3 és falsa, el mètode altaSessio() retorna nul.
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8. Més tard el mètode process() crida al mètode processForwardConfig(). Aquest, 
quan detecta que la sessió actual té el valor nul, llegeix de la variable de context 
“inici” el valor que té guardat, i dirigeix la petició cap al Action amb el nom 
igual al valor de la variable de context “inici”, a fi obligar a començar sempre la 
sessió per aquest Action.

9. El valor que guarda la variable “inici” s’omple mitjançant el mètode init() del 
servlet “XsltServlertNI” al carregar el servlet en el contenidor de servlets, i 
correspon al primer Action amb “parameter=’sessio’”

Aquest seguiment està pensat en la majoria d’aplicacions actuals que necessiten la 
autenticació de l’usuari (login) a fi de poder entrar en un lloc web, o també quan es vol 
que el recorregut pel lloc web segueixi un camí determinat. Però això no és obligatori 
per totes les aplicacions que utilitzin aquesta implementació proposada, ja que si es posa 
el valor “parameter=’sessio’” en totes els Action de l’aplicació, es podrà començar una 
sessió des de qualsevol Action.
Per altre banda, i per a realitzar el seguiment de sessió, cal que en les fulles d’estil XSL 
tots els URL dels hipervincles portin annexat el següent text: {$global.sessionID}, 
que proporciona un numero de sessió. Això és útil pels clients que tenen desactivades 
les cookies. El servlet “XsltServlertNI”, quan detecta que les cookies estan 
desactivades, obté el numero de sessió i el guarda a la variable “global.sessionID”. La 
fulla d’estil llegeix aquesta variable i la passa com a paràmetre de la URL.

Augment d’eficiència
Com que l’accés a les fulles d’estil XSL són una mica costoses en quan a consum de 
recursos i temps, la implementació proposada implementa una memòria cau per 
defecte.
La classe que implementa aquesta memòria cau és la que inclou Eric M. Burke en el seu 
llibre XML i XSLT, a la que no he realitzat cap modificació ja que la mateixa em 
sembla del tot correcte.
El seu funcionament és:

1. El mètode init() del servlet XsltServletNI, què és cridat quan s’implementa 
aquest servlet en el contenidor de servlets, obté la memòria cau cridant al 
mètode init() de la classe “LleguirxmlStrutsNI”.

2. Com ja he explicat, el mètode init() de “LleguirxmlStrutsNI”, comprova que 
totes les fulles d’estil XSL que necessita l’aplicació existeixen, les crea si és el 
cas, i les carrega totes a la memòria cau cridant al mètode newTransformer() de 
XsltCacheNI.

3. Quan es rep una petició i aquesta és passada al mètode service() de la classe 
XsltServletNI, com ja s’ha explicat abans, aquest mètode llegeix de la variable 
de sessió “nomXSLT” la fulla XSL que necessita i crida al mètode 
newTransformer() de XsltCacheNI passant-li com a paràmetre el nom de la fulla
XSL.

4. El mètode newTransformer obté la fulla de la memòria cau , comprova si s’ha 
modificat el fitxer des del moment que es va carregar a la memòria cau , 
actualitza la memòria cau o no, i retorna l’instancia Transformer de la fulla XSL 
sol·licitada.
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Internacionalització i tipus de client
La implementació proposada detecta de forma automàtica tant el idioma com el tipus de 
client que realitza la petició. 
Aquesta detecció es fa mitjançant el seguiment de sessions i en el moment que es 
detecta una nova sessió. L’idioma l’obté del mètode getLocale() de la classe 
HttpServletRequest, i el tipus de client mitjançant el mètode determinarTipusClient() de 
la classe RequestProcessorNI que analitza la capçalera de la petició per a poder 
determinar el tipus de client que fa la petició.
Per a guardar l’idioma i el tipus de client que té una sessió s’utilitza les variables de 
sessió LOCALE i CLIENT.
Tant l’idioma com el tipus de client d’una sessió es poden modificar en qualsevol 
moment i des de qualsevol subclasse de “ActionNI”, cridant als seus mètodes 
canviarIdioma() i canviarClient(). Això és útil per quan es vol modificar el idioma o el 
tipus de client que té la petició per defecte per uns de diferent.
La idea de la implementació és que hi hagi una fulla d’estil per cada combinació 
d’idioma, client i forward que suporti l’aplicació. Aquestes fulles, com ja hem vist, es 
creen de forma automàtica la primera vegada que es carrega l’aplicació en el contenidor 
de servlets i després només cal modificar cada fulla XSL segons l’idioma i el tipus de 
client a que correspongui, feina que correspon al dissenyador. 
El nom amb el que s’identifica cada fulla fa referència l’idioma i tipus de client a que 
correspon, per exemple: CA_HTML_testok.xsl , ens diu que es tracta d’una fulla XSL 
amb idioma Català i tipus de client HTML (navegador Internet Explorer) i que 
correspon al forward “testok”.
Així, el funcionament de la internacionalització i tipus de client és el següent:

1. Quan es carrega l’aplicació en el contenidor de servlets, el mètode init() de la 
classe XsltServletNI crida al mètode init() de la classe LleguixmlStrutsNI.

2. El mètode init() de LleguirxmlStruts() obté del arxiu de configuració 
“xmlStrtus.xml”, els idiomes i tipus de clients que suporta la aplicació.

3. Crea les fulles d’estil, sinó existeixen, una per a cada combinació d’idioma i 
tipus de client.

4. Quan es rep una petició, els mètodes goGet() o goPost() del servlet 
ActionServlet, crida al mètode process() de RequestProcessorNI, al qual crida al 
mètode altaSessio().

5. El mètode altaSessio() comprova si es tracta d’una sessió nova i obté l’idioma de 
la petició amb el mètode getLocale() de la petició i el tipus de client cridant a 
determinarTipusClient(), el qual ho obté analitzant la capçalera de la petició.

6. altaSessio() guarda a les variables de sessió LOCALE i CLIENT l’idioma i el 
tipus de client.

7. Més tard el mètode process() crida a processForwardConfig() que obté el nom 
forward cridant al mètode getPath() de ForwatdConfig(). A partir del valor de 
les variables de sessió LOCALE i CLIENT, i del nom del forward guarda a la 
variable de sessió “nomXSLT” el nom de la fulla d’estil XSL que utilitzarà la 
petició.

8. Finalment el mètode process() crida al mètode service() del 
servletXsltServletNI. Aquest mètode obté el nom de la fulla XSL de la variable 
“nomXSLT” i la busca a la memòria cau . 

9. service() serialitza les dades del bean i amb l’instancia Transformer corresponent 
a la fulla XSL obté les dades corresponent a la vista de la petició.
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Arquitectura de novaI
Amb novaI aconseguim suport per a diferents tipus de clients:

El diagrama de estàtic de disseny de les classes que componen la implementació 
proposada es:
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Les etapes que segueix una petició amb la utilització de novaI són:

Passos a seguir per la seva utilització
Suposem que volem crear una aplicació que consisteixi en un login i que una vegada 
autentificat l’usuari ens retorni els famós “Hello”. Si partim des de zero, els passos a 
seguir per a implementar aquesta aplicació amb la implementació proposada “novaI”, 
seran:

1. Copiar el fitxer JAR
El primer pas a fer és copiar el fitxer “novaI.jar”, arxiu amb la implementació       
proposada, al directori /WEB-INF/lib. També cal copiar tots el jar corresponent a 
Struts:“struts.jar”, “jakarta-oro.jar” i “commons-*.jar”. 
Es necessari que la versió de Struts sigui la 1.2.4. Finalment cal afegir el jar 
“jdom.jar” del API JDOM.

2. Configurar web.xml
Configurem el fitxer “web.xml” i el guardem en el directori /WEB-INF/. Per a fer-
ho cal definir els servlets que necessita la implementació, que són el propi de Struts: 
ActionServlet, i el de la implementació “novaI”: XsltServletNI.

<servlet>
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<servlet-name>action</servlet-name>
<servlet-class>org.apache.struts.action.ActionServlet</servlet-class>
<init-param>

<param-name>config</param-name>
<param-value>/WEB-INF/struts-config.xml</param-value>

</init-param>
<init-param>

<param-name>debug</param-name>
<param-value>2</param-value>

</init-param>
<init-param>

<param-name>detail</param-name>
<param-value>2</param-value>

</init-param>
<load-on-startup>2</load-on-startup>

</servlet>
<servlet>

<servlet-name>XsltServletNI</servlet-name>
<servlet-class>org.src.novaI.XsltServletNI</servlet-class>
<init-param>

<param-name>config</param-name>
<param-value>/WEB-INF/xmlStruts.xml</param-value>

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

</servlet>

A més hem d’afegir els “Standard Action Servlet Mapping”:
<servlet-mapping>

<servlet-name>XsltServletNI</servlet-name>
<url-pattern>/XsltServletNI</url-pattern>

</servlet-mapping>
<servlet-mapping>
<servlet-name>action</servlet-name>
<url-pattern>/*</url-pattern>

</servlet-mapping>

Com es pot veure, amb la implementació “novaI” necessitem dos servlets, el propi 
de Struts: “ActionServlet”, que actua de controlador, i el que utilitza la 
implementació: XsltServletNI, que substitueix als JSP i que realitza la transformació 
a partir de XML i XSL per a generar les vistes segons el idioma i el tipus de client 
de la petició.

3. Configurar struts-config.xml
Configurem el fitxer “struts-config.xml” i el guardem en el directori /WEB-INF/. 
Per a fer-ho primerament afegim la definició dels “form bean”, que en el nostre cas 
és el “helloForm” i el “LoginForm”:

<form-beans>
<form-bean name="HelloForm" type="src.java.HelloForm"/>
<form-bean name="LoginForm" type="src.java.LoginForm"/>

</form-beans>

Després afegim les definicions dels Action a l’etiqueta <Action Mappings>, en el 
nostre cas tindrem dos Action, el login i el result:

<action-mappings>
<action path="/" forward="/login"/> 
<action path="/login" name="LoginForm" 

parameter = "sessio"
type="src.java.LoginAction">

<forward name="success" path="*loginok"/>
<forward name="failure" path="*loginnok"/>
</action>

<action path="/result" name="HelloForm" 
type="src.java.HelloAction">

<forward name="success" path="*hello"/>
</action>    

</action-mappings>

Com es pot veure, aquesta aplicació té tres “forwards”: loginok, loginnok i hello. A 
més, només hi ha una Action amb el paràmetre “parameter=sessio”, el que significa 
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que si s’inicia una sessió amb qualsevol Action que no sigui “LoginAction”, el 
controlador dirigirà la petició cap aquest Action.
També és necessari indicar la classe que processa el controlador que utilitza la 
implementació “novaI”:

<controller processorClass="org.src.novaI.RequestProcessorNI"/>

4. Configurar xmlStruts.xml
Ara cal crear el fitxer de configuració de la implementació “novaI”, que s’anomena 
“xmlStruts.xml”. Si bé, en tot moment aquest fitxer l’identifiquem amb el nom 
“xmlStruts.xml” en realitat, la implementació per a trobar el fitxer, el que fa és mirar 
el valor del paràmetre “config” a l’etiqueta “servlet” que corresponen al servlet 
“XsltServletNI”, que es troba en el descriptor de desplegament de l’aplicació 
(web.xml):

<servlet>
<servlet-name>XsltServletNI</servlet-name>
<servlet-class>org.src.novaI.XsltServletNI</servlet-class>
<init-param>

<param-name>config</param-name>
<param-value>/WEB-INF/xmlStruts.xml</param-value>

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

</servlet>

En aquest fitxer indiquem el directori a on es guardaran les fulles d’estil XSL, els 
idiomes i els tipus de client que dona suport l’aplicació, i les vistes que necessita 
l’aplicació amb les dades que s’obtenen de forma dinàmica i que seran visualitzades 
en la presentació:

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!DOCTYPE Dades SYSTEM "xmlStruts.dtd">
<Dades>

<Directori>
<Nom>xslt</Nom>

</Directori>
<Idioma>

<Locale sigla="CA">
<Descripcio>Català</Descripcio>

</Locale>
<Locale sigla="EN">

<Descripcio>English</Descripcio>
</Locale>

</Idioma>
<Tipussortida>

<Tipus>XML</Tipus>
<Tipus>HTML</Tipus>

</Tipussortida>
<CampsXSLT>

<View name="loginok">
<descripcio>Vista que demana al usuari pel seu nom d’usuari i

el seu password</descripcio>
<classe>LoginForm</classe>
<camp>usuari</camp>
<camp>password</camp>

</View>
<View name="loginnok">
<descripcio>Vista que en informa que la conbinació d’usuari i 

pasword que intenta entrar no és correcte</descripcio>
<classe>LoginForm</classe>

</View>
<View name="result">
<descripcio>Vista que ens dona la benvinguda al lloc web, i que

ens mostra el nom de l’usuari </descripcio>
<classe>resultForm</classe>
<camp>usuari</camp>

</View>
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</CampsXSLT>
</Dades>

5. Fitxer xmlStruts.dtd
Cal obtenir el fitxer “xmlStruts.dtd” que realitza la comprovació sintàctica del fitxer 
de configuració “xmlStruts.xml”i guardar-lo al mateix directori a on es trobi el fitxer 
de configuració “xmlStruts.xml”:

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<!ELEMENT Dades (Directori,Idioma+,Tipussortida+,CampsXSLT)>
<!ELEMENT Directori (Nom)>
<!ELEMENT Idioma (Locale+)>
<!ELEMENT Nom (#PCDATA)>
<!ELEMENT Locale (Descripcio)>
<!ELEMENT Descripcio (#PCDATA)>
<!ELEMENT Tipussortida (Tipus+)>
<!ELEMENT Tipus (#PCDATA)>
<!ELEMENT CampsXSLT (View+)>
<!ELEMENT View (descripcio, classe, camp+)>
<!ELEMENT descripcio (#PCDATA)>
<!ELEMENT classe (#PCDATA)>
<!ELEMENT camp (#PCDATA)>
<!ATTLIST Locale sigla CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST View name CDATA #REQUIRED>

6. Form Beans
Crear les classes que corresponen als beans form que estenen de ActionForm. 
Aquestes es construeixen de la mateixa manera que ho fa Struts, és a dir, que la nova 
implementació no realitza cap tipus de canvi en elles.

7. Classes ActionNI
Crear les classes corresponen als Action, però aquí si que s’ha de fer de forma 
diferent a Struts, ja que aquestes han d’estendre de ActionNI, i a l’hora de guardar el 
bean form que utilitza es crida al mètode salvarForm() dins de execute(). A més, 
també és possible canviar l’idioma o el tipus de client que realitza la petició cridant 
als mètodes canviarIdioma() o canviarClient():

public class LoginAction extends ActionNI
{

public ActionForward execute(ActionMapping mapping, ActionForm form,
javax.servlet.http.HttpServletRequest request,
javax.servlet.http.HttpServletResponse response)

throws java.io.IOException,javax.servlet.ServletException {

LoginForm loginForm = (LoginForm) form;
ArrayList list = new ArrayList();
list.setUsuari("usuari");
list.setPassword("1234");
salvarForm(request, loginForm);
canviarIdioma(request, "EN");
canviarClient(request, "WML");
return mapping.findForward("success");

}

8. Fulles d’estil XSL
Quan es carregi per primera vegada el servlet XsltServletNI en el contenidor de 
Servlets, el mètode init() del servlet crearà les fulles d’estil necessàries pel 
funcionament, una per cada combinació d’idiomes, tipus de client i forwards que 
utilitza l’aplicació.
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9. Disseny fulles XSL
Finalment és quan entra en acció la tasca del dissenyador de les vistes, que a partir 
de les fulles d’estil XSL que s’han creat i que utilitza com a plantilles, les ha de 
modificar perquè l’aplicació mostri les presentacions desitjades.
Cal afegir a tots els URL dels hipervincles que conté la fulla d’estil el text: 
{$global.sessionID}, que informa del numero de sessió quan les cookies del 
client estan desactivades, podent en aquest cas realitzar-se el seguiment de sessió.
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Memòria

Capítol 4: 
Proof of Concept:
“Employee Wrox”
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Pla de Treball
Introducció
L’Editorial Wrox disposa actualment d’una aplicació web que emmagatzema les dades 
dels seus empleats. Aquesta aplicació només esta disponible en la intranet del 
departament de personal de la central de la editorial i no requereix cap tipus 
d’autenticació per el seu accés. 
La editorial vol obrir sucursals a Argentina i Catalunya, i desitja que a l’aplicació es 
pugui accedir des d’aquells països, així com què es mostrin amb les seves respectives 
llengües. També desitja quès tingui accés des de telèfons mòbils amb tecnologia wap o 
xml a més des de navegadors web, com fins ara.

Recursos humans i organització de l’equip
Per a realitzar el projecte s’ha recorregut a una “Estructura sota jerarquia 
administrativa”, formada per un Cap de Projectes o Consultor que fa tot el seguiment del 
projecte i que marca les diferents dates de lliurament, un programador que realitza tota la 
tasca de codificació i un dissenyador gràfic per a les vistes.
El programador es compromet a lliurar a les dates que el Consultor determini les tasques 
a realitzar i que han estat prèviament pactades entre ells. Una vegada la tasca del 
programador hagi acabat, el dissenyador tindrà que realitzar les vistes i entregar-les en 
les dates previstes.
És important que no hi hagi cap tipus de demora en el calendari, ja que pot provocar 
penalització per part del client i està en joc possibles feines futures.

Recursos Materials
Tant el programador com el dissenyador disposen d’un ordinador amb processador 
AMD-2800 i 512 Mb de Ram, amb el que es realitzarà tot el projecte. Aquest punt de 
treball corre sota Windows XP.

En la etapa de programació, s’ha apostat per la tecnologia JAVA pel desenvolupament 
del projecte, juntament amb l’arquitectura J2EE, pel fet que s’està convertint en un 
estàndard en el món de les aplicacions empresarials distribuïdes. Concretament s’utilitza 
el framework Jakarta Struts i la seva extensió “novaI”.

El programari que és utilitzarà és el següent:

- Oficce XP: Confecció de la Memòria, Pla de Treball i presentació de les diferents 
tasques.
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- Microsoft Project: Planificació del projecte.
- Microsoft Visio: eina CASE pel desenvolupament dels diagrames UML en les 

etapes d’anàlisis i disseny.
- ProxyDesigner: eina CASE pel desenvolupament dels diagrames UML en les 

etapes d’anàlisis i disseny.
- JDK 1.4.2 : entorn de desenvolupament Java.
- Eclipse: Entorn de programació JAVA.
- JBoss v3.04: entorn J2EE, que ens proporcionarà el EJB per la part servidora.
- Llenguatge XSL: part client del projecte
- Tomcat v4.1.2: Servlets de Apache per la part servidora.

Tasques
La descomposició del projecte es realitzarà en les següents tasques:

- Pla de Treball
- Requeriments.
- Anàlisis
- Disseny
- Programació.
- Disseny de les vistes amb format HTML, WML i XML.
- Joc de Proves.

El “Pla de Treball” és el present document.

Dins la tasca de Programació, aquesta s’ha dividit en diferents subtasques, les quals són:

1. Estudi aplicació actual de que disposa la Editorial.
2. Adaptació del codi actual pel seu funcionament amb “novaI”.
3. Detalls finals.

Temporització
El termini de lliurament de les diferents tasques son:

- 10/12/2004: Pla de Treball.
- 14/12/2004: Requeriments.
- 17/12/2004: Anàlisis.
- 21/12/2004: Disseny.
- 23/12/2004: Programació.
- 25/12/2004: Disseny de les vistes.
- 29/12/2004: Joc de Proves.
- 29/12/2004: Entrega
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Documentació

Com a documentació del projecte és lliurarà la Memòria on és detallarà tot el procés de 
confecció del projecte, així com tot el codi font de les aplicacions que formin part del 
projecte, les fulles d’estil XSL utilitzades, el fitxer JAR de “novaI” i el WAR amb 
l’aplicació.

Graf d’activitat
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Informe de Requeriments
A partir de l’aplicació “Employees”, que es mostra com a exemple en el llibre 
“Professional Jakarta Struts” de James Goodwill, publicat per la editorial Wrox, he 
realitzat les modificacions necessàries per a tal de que sigui millorada i adaptada amb la 
implementació “novaI” que he proposat en aquest PFC.
He suposat que l’aplicació en qüestió és utilitzada per la Editorial Wrox per a controlar 
les dades dels seus empleats, i que se’m demana la seva millora.

Aplicació Prèvia
Partim de l’aplicació “Employees”, que permet gestionar a la Editorial Wrox les dades 
dels seus empleats a partir d’una base de dades que emmagatzema les dades dels 
mateixos, i que permet realitzar les següents tasques:

- Llistar els empleats.
- Editar un empleat determinat.
- Eliminar un empleat de la BD.
- Afegir un nou empleat a la BD.

La base de dades està implementada mitjançant “MySQL”. El nom de la BD és 
“Employees” i ve implementada amb tres taules següents :

- employees, amb els camps: username, password, name, phone, email, depid i 
roleid.

- Roles, amb els camps: rolename i roleid.
- Department, amb els camps: department i depid.

L’aplicació “Employees” esta implementada mitjançant Jakarta Struts, essent per això 
que les vistes es realitzen amb fitxers JSP, essent aquest fet el motiu per el que només es 
possible poder visualitzar-la amb un navegador web, ja que la resposta que dona 
l’aplicació és sempre en “HTML”. Els fitxer JSP que utilitza l’aplicació per a generar les 
corresponents vistes són:

- addemployee.jsp
- editemployee.jsp
- employeelist.jsp
- index.jsp
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Requeriments Client
La millora de l’aplicació que em demana la Editorial Wrox ve determinada pel fet de 
que aquesta editorial vol obrir sucursals fora del Estats Units, concretament a Argentina i 
Catalunya per a tal d’augmentar la seva presencia arreu del món.
Després de parlar amb la Editorial, aquesta vol que l’accés a les dades dels seus empleats 
compleixin els següents requisits:

- Ampliar l’idioma que actualment utilitza l’aplicació, l’anglès, al castellà i al 
català, ja que aquestes són les llengües que es parlen a Argentina i Catalunya.

- Permetre que l’accés a l’aplicació es pugui ampliar a mòbils amb suport wap i als 
mòbils amb suport xml. 

- Requerir l’autenticació per l’accés a l’aplicació, ja que actualment no té cap tipus 
d’autenticació al executar-se únicament a la intranet del departament de personal 
de la seu central de la Editorial, però es vol ampliar aquest accés a les noves 
sucursals. 

- La Editorial té la intenció d’obrir noves sucursals en el futur, i també ampliar els 
tipus de client que puguin tenir accés a l’aplicació. De moment en té prou amb 
els navegadors web i els mòbils, però s’està pensant en els PDA o als navegadors 
en format text de sistemes antics.

- Que les ampliacions d’idiomes o tipus de clients es puguin realitzar amb el 
menor temps possible, ja que els temps entre la pressa de decisió d’obertura 
d’una nova sucursal i la posada en marxa de la mateixa és molt curt.

- Que aquestes ampliacions, una vegada estigui realitzada la nova aplicació, no 
necessitin tornar a tocar el codi l’aplicació, ja que l’experiència els ha ensenyat 
que realitzar modificacions en una aplicació en funcionament sempre porta 
problemes i caigudes que ells no volen.

- També volen que qualsevol canvi d’imatge de l’aplicació es pugui realitzar amb 
el menor temps possible, així com que no impliqui tocar per a res el codi de la 
mateixa, pels motius abans exposats.

- La Editorial té un departament de disseny gràfic que, entre altres coses, estan 
completament capacitats pel disseny de pagines web, amb domini complert dels 
llenguatges que s’utilitzen per aquest menester con son: HTML, XHTML, WML, 
XML,... i vol que sigui aquest departament l’encarregat de la realització de les 
vistes de l’aplicació com dels possibles canvis d’imatge o ampliació d’idiomes o 
tipus de clients, ja que tenen traductors a molts idiomes. Del que manca la 
Editorial és de personal capacitat en programació, i és per això que demanen que 
hi hagi un total independència entre l’aplicació i el disseny.
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Descripció de Tractaments
Segons d’anàlisis que s’ha fet de l’aplicació actualment en funcionament les activitats 
que durà a terme la nova aplicació seran:

- Autenticació del usuari (nou tractament, ja que actualment no esta disponible).
- Llistat de tots els empleats.
- Editar un empleat.
- Eliminar un empleat.
- Afegir un empleat.
- Canviar l’idioma de les vistes (nou tractament).

Recursos necessaris per l’aplicació
El nou sistema ha de ser capaç de poder-se executar en qualsevol ordinador amb 
connexió a Internet, independentment del sistema operatiu o navegador que utilitzi, i en 
qualsevol telèfon mòbil, tant amb suport pel llenguatge WAP com per a XML.

Recursos necessaris pel desenvolupament 
de la nova aplicació
La codificació de la aplicació es farà utilitzant Java, concretament JDK v1.4, i el 
framework Jakarta Struts, a més de la implementació “novaI”.
Com que és necessari crear un ambient de client-servidor en l’ordinador de 
desenvolupament de la aplicació, s’instal·larà el programari Apache Tomcat v4.0. 
Aquest programari és un contenidor de Servlets. 

Per la realització de les vistes de la part client, s’utilitzarà el llenguatge HTML, XML i 
WML.
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Anàlisi
Model de Domini
Objectes o classes

Objectes del món exterior:
- Usuari
- Dades Usuari
- Sessió

Objectes de domini:
- Alta Empleat
- Editar Empleat
- Eliminar Empleat
- Llistar Empleat

Esdeveniments:
- Gestionar

Diagrama del Model de Domini
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Model de Negoci
Diagrama de casos d’ús del model de negoci

Diagrama de col·laboració

Login: Alta, Baixa, Editar i Consultar Empleats:
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Canviar Idioma :

Glossari del model de negoci

- Usuari: Persona amb identificador i password que s’autentifica en el servidor i 
dóna d’alta una sessió.

- Sessió: Context que emmagatzema dades i contingut i que és gestionat pel 
servidor, que comença quan un usuari s’autentifica davant del servidor i que 
identifica al usuari mentre dura la seva navegació pel servidor.

- Login: Procés d’autentificació de l’usuari dins del servidor.
- Employee: Fila de la Base de Dades que representa un empleat de la Editorial.
- Idioma: Llengua que utilitza el servidor per a comunicar-se amb l’usuari.
- Tipus de client: Tipus d’eina que utilitza l’usuari que accedeix al servidor, com 

navegador web, telèfon mòbils,..
- Alta Empleat: Acció de donar d’alta un empleat a la BD.
- Editar Empleat: Modificar les dades que guarda la BD sobre un empleat 

determinat.
- Baixa Empleat: Eliminar un empleat de la BD.
- Llistar Empleat: Mostrar al usuari tots els empleats que estan emmagatzemats a 

la BD.
- Canviar Idioma: Canviar l’idioma amb el que el servidor es comunica amb 

l’usuari.

Guions

Només s’ha trobat un guió, i correspon a l’usuari. Aquest és la persona que accedeix al 
lloc web i que gestiona als empleats de la editorial que es troben donats d’alta a la Base 
de Dades. El usuari s’ha d’autentificar primerament davant del servidor i ha d’estar 
donat d’alta a la BD de dades, és a dir ha de ser un empleat de la Editorial.
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Disseny
Classes
Si classifiquem les classes en funció del seu paper o herència, tenim:

- Classes Action que hereten de ActionNI:
 AddAction
 AddEmployeeAction
 DeleteEmployeeAction
 EditEmployeeAction
 EmployeeListAction
 GetEmployeeAction
 IdiomaAction
 IndexAction
 LoginAction

- Classes Bean que hereten de ActionForm:
 EmployeeForm
 EmployeeListForm

- Classes relacionades amb la persistència:
 EmployeeData
 Employee

Fitxes CRC

Classe AddAction
Descripció de la classe Crida a la vista “addemployee”
Tipus de classe Principal
Característiques de la classe Concreta

Responsabilitats Col·laboracions
S’encarrega de cridar a la vista 
“addemployee”, vista que obté les 
dades necessàries per afegir un 
empleat.

Hereta de “ActionNI” de “novaI”.

AddAction



Projecte Final de Carrera                                                                                 Proof of Concept

63

// Executa les accions definides en aquesta classe.   
+execute(ActionMapping mapping, ActionForm form, HttpServlerRequest req, 
HttpServletResponsa res)

Classe AddEmployeeAction
Descripció de la classe Dóna d’alta un nou empleat.
Tipus de classe Principal
Característiques de la classe Concreta

Responsabilitats Col·laboracions
Llegeix les dades rebudes amb la 
petició i crida al mètode 
EmployeeData.addEmployee(), per 
a donar d’alta el empleats.

Hereta de “ActionNI” de “novaI”.

AddEmployeeAction

// Executa les accions definides en aquesta classe.   
+execute(ActionMapping mapping, ActionForm form, HttpServlerRequest req, 
HttpServletResponsa res)

Classe DeleteEmployeeAction
Descripció de la classe Dóna de baixa un empleat.
Tipus de classe Principal
Característiques de la classe Concreta

Responsabilitats Col·laboracions
Llegeix les dades rebudes amb la 
petició i crida al mètode 
EmployeeData.removeEmployee(), 
per donar de baixa un empleat.

Hereta de “ActionNI” de “novaI”.

DeleteEmployeeAction

// Executa les accions definides en aquesta classe.   
+execute(ActionMapping mapping, ActionForm form, HttpServlerRequest req, 
HttpServletResponsa res)

Classe EditEmployeeAction
Descripció de la classe Edita i modifica les dades d’un empleat.
Tipus de classe Principal
Característiques de la classe Concreta
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Responsabilitats Col·laboracions
Llegeix les dades rebudes amb la 
petició i crida al mètode 
EmployeeData.updateEmployee(), 
per modificar un empleat.

Hereta de “ActionNI” de “novaI”.

EditEmployeeAction

// Executa les accions definides en aquesta classe.   
+execute(ActionMapping mapping, ActionForm form, HttpServlerRequest req, 
HttpServletResponsa res)
//Obté les dades de la petició i actualitza la BD.
-editEmployee(EmployeeForm form, HttpServletRequest request)

Classe EmployeeListAction
Descripció de la classe Obté els empleats i crida a la vista “employeelist”
Tipus de classe Principal
Característiques de la classe Concreta

Responsabilitats Col·laboracions
Obté les dades de tots els empleats 
cridant al mètode 
EmployeeData.getEmployees()
i crida a la vista “employeelist” per 
a mostrar les dades.

Hereta de “ActionNI” de “novaI”.

EmployeeListAction

// Executa les accions definides en aquesta classe.   
+execute(ActionMapping mapping, ActionForm form, HttpServlerRequest req, 
HttpServletResponsa res)

Classe GetEmployeeAction
Descripció de la classe Obté les dades d’un empleat.
Tipus de classe Principal
Característiques de la classe Concreta

Responsabilitats Col·laboracions
Obté les dades d’un empleat cridant 
al mètode EmployeeData
.getEmployee() i crea un “form” 
amb aquestes dades.

Hereta de “ActionNI” de “novaI”.
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GetEmployeeAction

// Executa les accions definides en aquesta classe.   
+ ActionForward execute(ActionMapping mapping, ActionForm form, 
HttpServlerRequest req, HttpServletResponsa res)
//Obté les dades d’un empleat i crea un form amb les mateixes.
-Action Form buildEmployeeForm(String username, HttpServletRequest request)

Classe IdiomaAction
Descripció de la classe Modifica el idioma d’una sessió.
Tipus de classe Principal
Característiques de la classe Concreta

Responsabilitats Col·laboracions
Modifica l’idioma d’una sessió 
rebent com a paràmetre el nom de 
l’idioma i cridant al mètode 
ActionNI canviaridioma()

Hereta de “ActionNI” de “novaI”.

IdiomaAction

// Executa les accions definides en aquesta classe.   
+execute(ActionMapping mapping, ActionForm form, HttpServlerRequest req, 
HttpServletResponsa res)

Classe IndexAction
Descripció de la classe Crida a la vista “login”
Tipus de classe Principal
Característiques de la classe Concreta

Responsabilitats Col·laboracions
S’encarrega de cridar a la vista 
“login”, vista que obté el nom 
d’usuari i el seu password per a 
poder autentificar-se a l’aplicació.

Hereta de “ActionNI” de “novaI”.

IndexAction

// Executa les accions definides en aquesta classe.   
+execute(ActionMapping mapping, ActionForm form, HttpServlerRequest req, 
HttpServletResponsa res)

Classe LoginAction
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Descripció de la classe Autentifica a un usuari per a poder entrar a 
l’aplicació

Tipus de classe Principal
Característiques de la classe Concreta

Responsabilitats Col·laboracions
Obté de la petició el nom d’usuari i 
el seu password comprovant la 
seva validesa cridant al mètode 
EmployeeData.getEmployee()

Hereta de “ActionNI” de “novaI”.

LoginAction

// Executa les accions definides en aquesta classe.   
+execute(ActionMapping mapping, ActionForm form, HttpServlerRequest req, 
HttpServletResponsa res)

Classe EmployeeForm
Descripció de la classe Crea una ActionForm d’un empleat.
Tipus de classe Principal
Característiques de la classe Concreta

Responsabilitats Col·laboracions
Crea un “ActionForm” amb les 
dades d’un empleat. Hereta de ActionForm de “Struts”.

EmployeeForm

//Inicialitza tots els atributs.   
+reset(ActionMapping mapping, HttpServletRequest request)
// Comprova la validesa dels valors dels atributs.   
+validate(ActionMapping mapping, HttpServletRequest request)
// Guarda el valor en l’atribut.   
+setUsername(String)
// Obté el valor de l’atribut.   
+String getUsername()
// Guarda el valor en l’atribut.   
+setPassword(String)
// Obté el valor de l’atribut.   
+String getPassword()
// Guarda el valor en l’atribut.   
+setName(String)
// Obté el valor de l’atribut.   
+String getName()
// Guarda el valor en l’atribut.   
+setPhone(String)
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// Obté el valor de l’atribut.   
+String getPhone()
// Guarda el valor en l’atribut.   
+setEmail(String)
// Obté el valor de l’atribut.   
+String getEmail()
// Guarda el valor en l’atribut.   
+setDepid(String)
// Obté el valor de l’atribut.   
+String getDepid()
// Guarda el valor en l’atribut.   
+setRoleid(String)
// Obté el valor de l’atribut.   
+String getRoleid()

Classe EmployeeListForm
Descripció de la classe Crea un “ActionForm” amb tots els empleats.
Tipus de classe Principal
Característiques de la classe Concreta

Responsabilitats Col·laboracions
Crea un “ActionForm” amb una 
llista d’instàncies de “Employee”, 
és a dir, una llista de tots els 
empleats.

Hereta de “ActionForm” de “Struts”.

EmployeeListForm

//Inicialitza tots els atributs.   
+reset(ActionMapping mapping, HttpServletRequest request)
// Guarda el valor en l’atribut.  
+setEmpString(String)
// Obté el valor de l’atribut.   
+String getEmpString()
// Guarda el valor en l’atribut.   
+setEmpList(List)
// Obté el valor de l’atribut. 
+List getEmpList()
// Guarda el valor en l’atribut.   
+setEmpMessage(String)
// Obté el valor de l’atribut.   
+String getEmpMessage()
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Classe Employee
Descripció de la classe Crea un bean d’un empleat.
Tipus de classe Principal
Característiques de la classe Concreta

Responsabilitats Col·laboracions
Crea un bean amb les dades d’un 
empleat..

Employee

// Guarda el valor en l’atribut.   
+setUsername(String)
// Obté el valor de l’atribut.   
+String getUsername()
// Guarda el valor en l’atribut.   
+setPassword(String)
// Obté el valor de l’atribut.   
+String getPassword()
// Guarda el valor en l’atribut.   
+setName(String)
// Obté el valor de l’atribut.   
+String getName()
// Guarda el valor en l’atribut.   
+setPhone(String)
// Obté el valor de l’atribut.   
+String getPhone()
// Guarda el valor en l’atribut.   
+setEmail(String)
// Obté el valor de l’atribut.   
+String getEmail()
// Guarda el valor en l’atribut.   
+setDepid(String)
// Obté el valor de l’atribut.   
+String getDepid()
// Guarda el valor en l’atribut.   
+setRoleid(String)
// Obté el valor de l’atribut.   
+String getRoleid()
// Guarda el valor en l’atribut.   
+setDepartment(String)
// Obté el valor de l’atribut.   
+String getDepartment()
// Guarda el valor en l’atribut.   
+setRolename(String)
// Obté el valor de l’atribut.   
+String getRolename()
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Classe EmployeeData
Descripció de la classe Es comunica amb la BD Employees
Tipus de classe Principal
Característiques de la classe Concreta

Responsabilitats Col·laboracions
Es comunica amb la BD 
Employees i realitza l’alta, 
modificació, eliminació i consulta 
d’empleats.

EmployeeData

// Obté un empleat.   
+Employee getEmployee(String, DataSource)
// Obté tots els empleats.   
+ArrayList getEmployees(DataSource)
// Elimina un empleat.   
+removeEmployee(String, DataSource)
// Afegeix un empleat.   
+addEmployee(String, DataSource)
// Actualitza un empleat.   
+upDateEmployee(String, DataSource)



Projecte Final de Carrera                                                                                 Proof of Concept

70

Diagrama d’estats
Els diferents estats pel que passa l’aplicació són :

Cal destacar que la aplicació realitza el seguiment de sessió, així sempre ha de començar 
per l’estat “login”. Si es comença per qualsevol estat que no sigui “login” el sistema 
envia automàticament la petició a l’estat “login”. Al mateix passa si es comença teclejant  
“/”.
El centre de l’aplicació és la vista “employeelist”. Una vegada l’usuari queda 
autentificat, la petició s’envia a aquesta vista, que mostra una llista de tots els empleats. 
Des d’aquí es pot canviar l’idioma que per defecte té la sessió, afegir un empleat, 
modificar, eliminar i editar qualsevol empleat de la taula.
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Diagrama Estàtic de Disseny

Disseny de la persistència
La persistència s’implementa amb MySql i es compon d’una Base de Dades anomenada 
“Employees”, amb les següents taules:

- Employees
- Roles
- Departments

Tant la BD, com les taules i els seus camp ja estan implementades en la aplicació inicial, 
no havent se realitzat camp canvi en aquesta millora.
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Disseny de la interfície d’usuari
Aquesta aplicació té diferents interfícies d’usuari o vistes en funció del idioma i tipus de 
client de l’usuari que inicia una sessió en el servidor web.
Les vistes o interfícies d’usuari que utilitza l’aplicació en són quatre:

- addemployee: formulari per obtenir les dades per donar d’alta un empleat.
- editemployee: formulari per modificar o consultar les dades d’un empleat.
- employeelist: taula a on es llista tots els empleats.
- login: formulari per a obtenir el nom d’usuari i el password per autentificar-se en 

l’aplicació.

Segons ens demana el client l’aplicació ha de proporcionar les vistes en tres idiomes:
- Català
- Castellà
- Anglès

A més ha de donar suport a tres tipus diferents de client:
- HTML: per a navegadors web.
- WML: per a telèfons mòbils amb suport WML.
- XML: per a telèfons mòbils amb suport XML.

Així necessitem 36 vistes diferents, fruit de la combinació de les 4 vistes, els 3 idiomes i 
el 3 tipus de clients. Aquestes vistes corresponen a fitxers XSL que combinats amb les 
dades en format XML que proporciona l’aplicació, retorna a l’usuari la vista en el format 
adequat.
El disseny dels fitxers XSL correspon al “Dissenyador Gràfic” o “Dissenyador de 
pàgines web”, no sent en cap moment feina del programador de l’aplicació. Amb la 
utilització de “novaI” he aconseguit que en aquesta aplicació hi hagi un separació total 
entre el rol del programador i el rol del dissenyador. Per tant, en el disseny de les vistes i 
en futurs canvis d’imatge o de suport per un nou idioma o tipus de client, el programador 
no té perquè ser requerit, convertint-se únicament en tasques de disseny.
Per a facilitar la tasca de disseny de les vistes, l’aplicació en el primera vegada que es 
carrega en el contenidor de servlets (Tomcat), el que fa és crear l’estructura de directoris 
a on es trobaran els corresponent fitxers XSL. El programa crea cadascun dels fitxers 
XSL necessaris amb informació de sobre com ha de ser la vista, que ha fer i les dades 
que ha de proporcionar. La intenció és que serveixi com a plantilla pel dissenyador.
Així la estructura de directoris creada per a aquesta aplicació és:
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Els fitxer XSL necessaris són:

- CA_HTML_addemployee.xsl
- CA_HTML_editemployee.xsl
- CA_HTML_employeelist.xsl
- CA_HTML_login.xsl
- CA_WML_addemployee.xsl
- CA_WML_editemployee.xsl
- CA_WML_employeelist.xsl
- CA_WML_login.xsl
- CA_XML_addemployee.xsl
- CA_XML_editemployee.xsl
- CA_XML_employeelist.xsl
- CA_XML_login.xsl
- ES_HTML_addemployee.xsl
- ES_HTML_editemployee.xsl
- ES_HTML_employeelist.xsl
- ES_HTML_login.xsl
- ES_WML_addemployee.xsl
- ES_WML_editemployee.xsl
- ES_WML_employeelist.xsl
- ES_WML_login.xsl
- ES_XML_addemployee.xsl
- ES_XML_editemployee.xsl
- ES_XML_employeelist.xsl
- ES_XML_login.xsl
- EN_HTML_addemployee.xsl
- EN_HTML_editemployee.xsl
- EN_HTML_employeelist.xsl
- EN_HTML_login.xsl
- EN_WML_addemployee.xsl
- EN_WML_editemployee.xsl
- EN_WML_employeelist.xsl
- EN_WML_login.xsl
- EN_XML_addemployee.xsl
- EN_XML_editemployee.xsl
- EN_XML_employeelist.xsl
- EN_XML_login.xsl

En l’últim apartat d’aquest projecte: “Disseny de les vistes”, podem trobar aquestes 
vistes, una vegada han estat creades pel dissenyador.



Projecte Final de Carrera                                                                                 Proof of Concept

74

Programació
Base de Dades
Les ordres per a generar la base de dades, les seves taules i camps a MySql son:

create database employees;
use employees;
create table employees
(

username varchar(15) not null primary key,
password varchar(15) not null,
roleid integer not null,
name varchar(30) not null,
phone varchar(15) not null,
email varchar(30) not null,
depid integer not null

);
insert into employees values("abrickey", "$word", 1, "Art Brickey", "(303) 555-1214", 
"abrickey@where.com", 2);
insert into employees values("tharris", "ralph", 1, "Todd Harris", "(303) 555-9482", 
"tharris@where.com", 2);
insert into employees values("sriley", "$mindy$", 2, "Sean Riley", "(303) 555-3412", 
"sriley@where.com", 4);
insert into employees values("jgoodwill", "$pass$", 1, "James Goodwill", "(303) 555-
1214", "jgoodwill@where.com", 3);
insert into employees values("tgray", "password", 2, "Tim Gray", "(303) 555-9876", 
"tgray@where.com", 1);

create table roles
(

roleid integer not null primary key,
rolename varchar(30) not null

);
insert into roles values(1, "manager");
insert into roles values(2, "employee");

create table departments
(

depid integer not null primary key,
depname varchar(30) not null

);
insert into departments values(1, "Administration");
insert into departments values(2, "Network");
insert into departments values(3, "Sales");
insert into departments values(4, "Engineering");

Programació
Segons em demana el client, la aplicació ha de cobrir els següents requeriments:

- Autentificació de l’usuari.
- Suport per a les llengües: Català, Castellà i Angles.
- Suport per els tipus de clients: navegador web (HTML), mòbils (WML i XML).
- Separació de rols de programador i dissenyador.
- Ampliació de nous idiomes i tipus de clients en el futur, a realitzar per l’equip de 

disseny.
- Canvis rapits d’imatge o modificacions en el disseny de les presentacions, amb la 

intervenció únicament de l’equip de disseny propi. 
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- Augment d’eficiència, ja que tenen informació de que sistemes semblants fan 
alentir el procés.

Per tal de complimentar tots el requisits més amunt exposats, he utilitzat l’extensió de 
Struts : “novaI”. 
Aquesta extensió, “novaI”, cobreix de sobres els requisits demanats, i a més ho fa de 
forma fàcil i intuïtiva, ja que els canvis necessaris per la seva utilització respecte a Struts 
són els mínims.
A continuació exposo els requisits demanats, amb la forma com s’han solucionat.

Autentificació de l’usuari
La autenticació ha de venir seguida forçosament d’un seguiment de la sessió per tal de 
que l’únic punt on es pugui iniciar una sessió sigui en el lloc d’autenticació o login.  
Amb “novaI” aquesta tasca es realitza de forma molt simple. 
La implementació “novaI” realitza el seguiment de sessió de forma automàtica. El 
programador només ha d’indicar en el fitxer de configuració de “Struts” : “struts-
config.xml”, quin o quins són els “Action” amb permís per a iniciar una sessió. Si es vol 
iniciar en un “Action” que no està marcat com a inici de sessió, el sistema 
automàticament dirigeix la petició cap al primer punt marcat com a inici el fitxer de 
configuració. Per a marcar un “Action” com a inici de sessió cal posar el valor “sessio” 
al paràmetre “parameter”de la etiqueta <action>.
En aquesta aplicació la única etiqueta <action> marcada com a inici de sessió és 
“/Index”. Aquesta etiqueta crida a la classe “IndexAction”, que s’encarrega de mostrar la 
vista “login”, vista que consisteix en un formulari que demana al usuari el nom d’usuari i 
el password. Si la combinació usuari – password són correctes el sistema inicia una 
sessió i deixa continuar, sinó retorna la petició al inici del <action> “/Index”.
Així la etiqueta <action> del fitxer de configuració s’ha escrit de la següent forma:

<action path="/Index"
name="listForm"
parameter = "sessio"
type="com.wrox.IndexAction" >
<forward name="success" path="*login"/>

</action>

Suport per a diferents llengües i tipus de client
Aquest suport, en “novaI” també el realitza de forma automàtica. El programador no ha 
de fer res, “novaI” detecta al iniciar una nova sessió el idioma de la petició i el tipus de 
client de la petició. Tant el idioma, com el tipus de client de la petició es guarda de 
forma automàtica en atributs de la sessió que s’inicia, i quan “novaI” necessita mostrar 
vistes, són mostrades les vistes que corresponen al idioma i tipus de client de la sessió 
actual, sense que el programador tingui que realitzar cap treball de programació extra. 
Sempre es pot modificar l’idioma o tipus de client que té la sessió actual cridant als 
mètodes de la classe “ActionNI”: canviarIdioma(“Idioma”) i canviarClient(“Client”).
La aplicació que estic desenvolupant ha de donar suport a les llengües: catalana, 
castellana i anglesa, i també als tipus de client: html, xml i wml.

Per a realitzar aquest suport en l’aplicació només ha calgut indicar en el fitxer de 
configuració de “novaI”: “xmlStruts.xml”, els valors “CA”, “ES” i “EN” per a les 
llengües, i “XML”, “HTML” i “WML” pels clients, en les etiquetes corresponents:
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<Idioma>
<Locale sigla="CA">

<Descripcio>Català</Descripcio>
</Locale>
<Locale sigla="ES">

<Descripcio>Español</Descripcio>
</Locale>
<Locale sigla="EN">

<Descripcio>Anglès</Descripcio>
</Locale>

</Idioma>

<Tipussortida>
<Tipus>XML</Tipus>
<Tipus>HTML</Tipus>
<Tipus>WML</Tipus>

</Tipussortida>

Separació de rols
En els requisits del client, es demana que el disseny de les vistes serà realitza pel client, 
ja que disposa d’un departament de disseny prou capacitat, i a més tenen la intenció 
d’augmentat el suport a nous idiomes i tipus de client en un futur proper. També es vol 
que quan es realitzi qualsevol canvi en les vistes no es depengui de mi, és a dir que no es 
tingui que tocar per a res codi del programa, i així no tenir que necessitar cap 
programador. 
Amb “novaI” he solucionat aquest requisit, ja que utilitza fitxers “XSL” per a 
confeccionar les vistes. Aquests fitxers són els que seran escrits pels dissenyadors a fi 
d’obtenir la vista adient segons el idioma i tipus de client de la petició.
Així, “novaI” el que fa és llegir el fitxer “XSL” corresponen i a partir de les dades que 
proporciona el programa, retornar la vista en el format adequat. Amb “novaI”, una 
vegada la aplicació estigui en funcionament la Editorial no necessitarà més els meus 
serveis. 

Ampliació d’idiomes i tipus de clients
Com ja he dit, aquesta ampliació només requereix afegir les etiquetes corresponents al 
fitxer de configuració de “novaI”: “xmlstruts.xml”.
Així si volguéssim afegir suport a l’idioma portuguès i a un client tipus SOAP, només 
caldria afegir les etiquetes:

<Locale sigla="PO">
<Descripcio>Portugues</Descripcio>

</Locale>
... /...

<Tipus>SOAP</Tipus>

Una vegada afegides aquestes etiquetes i quan es reinici el contenidor de servlets 
(TOMCAT, en el meu cas), el sistema crearà automàticament fitxers “XSL” amb els 
noms corresponents, que es podran utilitzar com a plantilla. Aquests fitxers “xsl” són els 
que els dissenyadors tindran que modificar per a obtenir les vistes desitjades.
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Canvis ràpids d’imatge o modificacions en les vistes
Aquest canvis, com ja també he dit, només necessitarà de la intervenció dels 
dissenyadors, els que realitzaran els canvis desitjats únicament en els fitxers XSL 
corresponents. 

Augment d’eficiència
El procés de llegir un fitxer XSL cada vegada que es necessita, per a poder realitzar la 
transformació a fi d’aconseguir el format adequat per a la vista, alenteix 
considerablement el procés. Aquesta és la por que m’ha transmès el client, però amb la 
utilització de “novaI” aquest problema queda solucionat.
Amb “novaI” quan els servlets que utilitza l’aplicació es carregen al contenidor de 
servlets, el primer que es fa és llegir tots els fitxers XSL i guardar-los a la memòria. 
Quan més tard és requerit qualsevol fitxers XSL per a crear una vista, el servlet va a 
buscar el fitxer a la memòria, aconseguint així un accés més ràpid. Si aquest fitxer ha 
estat modificat des del moment que es va carregar per primera vegada, s’actualitza la 
memòria amb el nou contingut. 

Casos d’ús

Cas d’ús 1: Login
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Cas d’ús 2: Llistat Empleats

Cas d’ús 3: Editar Empleat

Cas d’ús 4: Eliminar Empleat
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Cas d’ús 5: Afegir Empleat

Cas d’ús 6: Canviar Idioma
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Disseny de les vistes
El dissenyador parteix d’uns fitxers XSL que el sistema automàticament ha creat, els 
quals contenent informació de com han de ser les vistes i dels camps que han de 
contenir.

AddEmployee
Aquesta vista és un formulari en el que l’usuari ha d’introduir les dades d’un nou 
empleat per a ser donat d’alta en la BD.
Partim del fitxer que ha creat el sistema automàticament:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!--

*************************************************************
** CA_HTML.xsl
**
** Transforma una pagina a tipus: HTML en l'idioma: ES
** 
** Es una vista que afegeix un empleat. Mostra els valors del empleat
** en blanc i els permet omplir.
** Es compon de :
** - Grafic: "pagina/context/directori"+"/image/anagrama.gif
** - Formulari: "employeeForm" tipus "post" action "/empleats/AddEmployee
** 
** Camps del formulari "employeeForm":
** - Camp "Usuari" tipus="text" name="username"
** - Camp "Clau" tipus="password" name="password"
** - Camp "Nom" tipus="text" name="name"
** - Camp "Telefon" tipus="text" name="phone"
** - Camp "Email" tipus="text" name="email"
** - Camp "depid" tipus="select" name="depid" sel.leccio de "Network, sales, 
engineering"
** - Camp "roleid" tipus="select" name="roleid" sel.leccio de "Manager, Employee"
** - Boto: tipus="submit"
** - Boto tipus "cancel"
** - Boto tipus "reset"
** 
*****************************************************************

-->
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">

<xsl:output method="html" version="4.01" doctype-public="-//W3C//DTD HTML 
4.01//EN" doctype- system="http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd" encoding="iso-

8859-1" indent="yes" />
<xsl:param name="global.sessionID" />
<xsl:template match="/">

<html><head><title>Afegir Empleat</title>
<link href="../novaI.css" rel="stylesheet" type="text/css" />

</head><body></body></html>
</xsl:template>

</xsl:stylesheet>

Modificant el fitxer a fi d’obtenir una vista per a un client que necessiti la resposta en 
HTML i suport per l’idioma català i seguint les pautes que ens dona la plantilla, obtenim 
el següent fulla d’estil XSL:
<table width="500" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr><td height="68" width="48%"><div align="left"><img>

<xsl:attribute name="src"><xsl:value-of
select="pagina/context/directori" />/image/anagrama.gif
</xsl:attribute>
</img></div></td></tr>

<tr><td /></tr></table>
<form name="employeeForm"
method="post"action="/empleats/AddEmployee{$global.sessionID}">

<table width="500" border="0"><tr><td>Usuari:</td>
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<td><input type="text" name="username" value="" /></td>
<td>Clau:</td>
<td><input type="text" name="password" value="" /></td></tr>
<tr><td>Nom:</td><td><input type="text" name="name" value="" />
</td>
<td>Telefon:</td><td><input type="text" name="phone" value="" />
</td></tr>
<tr><td>Correo Electrònic:</td><td><input type="text" name="email" value="" /></td>
<td>Departament:</td><td><select name="depid" size="1">
<option value="1" selected="selected">Administració</option>
<option value="2">Xarxa</option>
<option value="3">Vendes</option>
<option value="4">Enginyería</option>
</select></td></tr>
<tr><td>Càrrec:</td><td>
<select name="roleid" size="1">

<option value="1" selected="selected">Direcció</option>
<option value="2">Empleat</option>

</select></td>
<td colspan="2" align="center">
<input type="submit" value="Aceptar" />
<input type="submit" name="org.apache.struts.taglib.html.CANCEL"
value="Cancel.lar" onclick="bCancel=true;" />
<input type="reset" value="Refer" /></td></tr>

</table>
</form>

EditEmployee
Amb aquesta vista l’usuari pot editar i modificar les dades d’un determinat empleat. Es 
parteix d’una fulla d’estil que el sistema ha creat automàticament per a donar suport a un 
client WML en llengua anglesa, amb el següent contingut:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!--
*************************************************************
** EN_WML.xsl
**
** Transforma una pagina a tipus: WML en l'idioma: CA
** 
** Es una vista que edita un empleat. Mostra els valors del empleat
** i els permet modificar.
** Es compon de :
** - Grafic: "pagina/context/directori"+"/image/anagrama.gif
** - Formulari: "employeeForm" tipus "post" action "/empleats/EditEmployee
** 
** Camps del formulari "employeeForm":
** - "pagina/EmployeeForm/username"
** - "pagina/EmployeeForm/password"
** - "pagina/EmployeeForm/name"
** - "pagina/EmployeeForm/phone"
** - "pagina/EmployeeForm/email"
** - "pagina/EmployeeForm/depid", sel.leccio de "Network, sales, engineering"
** - "pagina/EmployeeForm/roleid" sel.leccio de "Manager, Employee"
** - Boto tipus "submit"
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** - Boto tipus "cancel"
** - Boto tipus "reset"
** 
*****************************************************************

-->
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">

<xsl:param name="global.sessionID" />
<xsl:param name="titol" select="pagina/@nom" />
<xsl:output method="xml" version="1.0" indent="yes" doctype-public="- //WAPFORUM//DTD 

WML 1.1//EN" doctype- system="http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml" />
<xsl:template match="/">

<wml></wml>
</xsl:template>

</xsl:stylesheet>

Una vegada realitzades les modificacions oportunes, la fulla d’estil resultant es la 
següent:
<card id="Plantilla" title="Edit employee:">

<do type="accept" name="acep" label="OK">
<go method="post" href="EditEmployee">

<postfield name="username" value="$(username:e)" />
<postfield name="password" value="$(password:e)" />
<postfield name="name" value="$(name:e)" />
<postfield name="phone" value="$(phone:e)" />
<postfield name="email" value="$(email:e)" />
<postfield name="depid" value="$(depart1:e)" />
<postfield name="roleid" value="$(role1:e)" />
<refresh />

</go>
</do>
<do type="cancel" name="anul" label="Cancel">
<go method="post" href="EmployeeList">

<refresh />
</go>
</do>
<p>

<fieldset><xsl:variable name="user1">
<xsl:value-of select="pagina/EmployeeForm/username" />
</xsl:variable>User :
<input name="username" valor="{$user1}" format="*M" /><b/>
<xsl:variable name="password1">
<xsl:value-of select="pagina/EmployeeForm/password" />
</xsl:variable>Password:
<input name="password" valor="{$password1}" format="NN"/>
<br />
<xsl:variable name="name1">
<xsl:value-of select="pagina/EmployeeForm/name" />
</xsl:variable>Name :
<input name="name" valor="{$name1}" size="15" /><br />
<xsl:variable name="phone1">
<xsl:value-of select="pagina/EmployeeForm/phone" />
</xsl:variable>Phone :
<input name="phone" valor="{$phone1}" size="15" /><br />
<xsl:variable name="email1">
<xsl:value-of select="pagina/EmployeeForm/email" />
</xsl:variable>Email :
<input name="email" valor="{$email1}" size="15" /><br />
<a href="#dep">Department</a><br />
<a href="#rol">Role</a><br />
</fieldset></p>

</card>
<card id="dep" title="Department:">

<do type="accept" label="OK"><go href="#Plantilla" /></do>
<select name="depart1">

<option value="1">Administration</option>
<option value="2">Network</option>
<option value="3">Sales</option>
<option value="4">Engineering</option>
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</select>
</card>
<card id="rol" title="Role:">

<do type="accept" label="OK"><go href="#Plantilla" /></do>
<select name="role1">

<option value="1">Manager</option>
<option value="2">Employee</option>

</select>
</card>

EmployeeList
Amb aquesta vista es llista tots els empleats continguts en la BD, a més de contenir les 
opcions de menú. Es tracta de la vista central de l’aplicació. Des d’ella es pot afegir, 
eliminar i modificar un empleat, a més de canviar l’idioma amb el que es mostren les 
dades.
Es parteix d’una fulla d’estil, que el sistema ha creat automàticament per a donar suport 
a un client XML en llengua catalana, amb el següent contingut:
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>

<!--
*************************************************************
** CA_XML.xsl
**
** Transforma una pagina a tipus: XML en l'idioma: CA
** 
** Llista tots els empleats. Els permet editar i anul.lar un a un.
** Tambe permet afegir un empleat, i canviar el idioma per defecte
** Es compon de:
** - Grafic: "pagina/context/directori"+"/image/anagrama.gif"
** - Enllac: "Idioma" href="Idioma" parametre "idioma=ES/CA/EN"
** - Bucle: "pagina/EmployeeListForm/empList/Employee"
** - Enllac: "Afegir Client" href="Add"
** 
** Components del bucle:
** - Camp "username"
** - Camp "name"
** - Camp "phone"
** - Camp "email"
** - Camp "department"
** - Camp "rolename"
** - Enllac: "Editar" href="Edit" 
parametre="username='pagina/EmployeeListForm/empList/Employee/username"
** - Enllac: "Eliminar" href="Delete" 
parametre="username='pagina/EmployeeListForm/empList/Employee/username"
** 
*****************************************************************

-->
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
<xsl:output method="xml"version="1.0"encoding="iso-8859-1" indent="yes" />

<xsl:param name="global.sessionID" />
<xsl:template match="/">

<pagina>
</pagina>
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</xsl:template>
</xsl:stylesheet>

Una vegada realitzades les modificacions oportunes, el cos de la fulla d’estil resultant és 
la següent:

<pagina>
<titol>Llistat Empleats</titol>
<enllac href="Idioma" parametre="idioma=CA" label="CatalÃ " />
<enllac href="Idioma" parametre="idioma=ES" label="CastellÃ " />
<enllac href="Idioma" parametre="idioma=EN" label="Angles" />
<enllac href="Add" parametre="" label="Afegir Empleat" />
<EmployeeListForm tipus="taula" action="pagina/EmployeeListForm/empList/Employee"

label="Llistat">
<username tipus="text" label="Usuari">
<xsl:value-of select="pagina/EmployeeListForm/empList/Employee/username" />
</username>
<name tipus="text" label="Nom">
<xsl:value-of select="pagina/EmployeeListForm/empList/Employee/name" />
</name>
<phone tipus="text" label="Telefon">
<xsl:value-of select="pagina/EmployeeListForm/empList/Employee/phone" />
</phone>
<email tipus="text" label="Email">
<xsl:value-of select="pagina/EmployeeListForm/empList/Employee/email" />
</email>
<department tipus="text" label="Departament">
<xsl:value-of
select="pagina/EmployeeListForm/empList/Employee/department" />
</department>
<rolename tipus="text" label="Categoria">
<xsl:value-of select="pagina/EmployeeListForm/empList/Employee/rolename" />
</rolename>
<enllac href="Edit"
parametre="username='pagina/EmployeeListForm/empList/Employe e/username"

label="Editar" />
<enllac href="Delete"
parametre="username='pagina/EmployeeListForm/empList/Employe e/username"

label="Eliminar" />
</EmployeeListForm>
<context><xsl:value-of select="pagina/context/directori" /></context>
<grafic>\image\anagrama.gif</grafic>
<grafic>\image\anagrama.png</grafic>

</pagina>
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Login
Vista encarregada d’autentificar l’usuari dins la aplicació. Demana a l’usuari el nom 
d’usuari i el password.
Partim d’una fulla d’estil, que el sistema ha creat automàticament per a donar suport a un 
client HTML en llengua castellana, amb el següent contingut:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<!--
*************************************************************
** ES_HTML.xsl
**
** Transforma una pagina a tipus: HTML en l'idioma: ES
** 
** Vista inicial de la aplicacio. Demana la introduccio del nom del
** usuari, i del password. Te un boto "Aceptar" per a tal de continuar
** 
** Es compon de:
** - Grafic: "pagina/context/directori"+"/image/anagrama.gif"
** - Formulari: "listForm" tipus="post" action="/empleats/Login"
** 
** Components del formulari "listForm":
** - Camp "Usuari" tipus="text" name="username"
** - Camp "Clau" tipus="password" name="password"
** - Boto: tipus="submit" value="Aceptar"
** 
*****************************************************************

-->
<xsl:stylesheet version="1.0 xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">

<xsl:output method="html" version="4.01" doctype-public="-//W3C//DTD HTML 
4.01//EN" doctype- system="http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd" encoding="iso-

8859-1" indent="yes" />
<xsl:param name="global.sessionID" />
<xsl:template match="/">
</xsl:template>

</xsl:stylesheet>

Una vegada realitzades les modificacions oportunes, el cos de la fulla d’estil resultant és 
la següent:
<html>

<head><title>Login</title>
<link href="../novaI.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> </head>

<body><td height="68" width="48%"><div align="left">
<img><xsl:attribute name="src">

<xsl:value-of select="pagina/context/directori" /> /image/anagrama.gif </xsl:attribute>
</img></div></td>

<form name="testForm" method="post" action="/empleats/Login">
<h2><p>Usuario: <input type="text" name="username" value="" /></p>
<p>Clave : <input type="password" name="password" value="" /></p></h2>
<input type="submit" value="Aceptar" onclick="" />
</form>
</body>

</htm>
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Joc de Proves
Fase d’anàlisis
Durant tota l’etapa d’anàlisis s’ha anat comprovant que el que s’anava desenvolupant 
corresponia al requeriments que en la fase de “Requeriments” s’havia apuntat. 

Fase de disseny
Tota la implementació esta basada en la fase de disseny. Tant les classes establertes en 
l’etapa de disseny, com els estats de l’aplicació, les relacions de les classes o les 
interfícies d’usuari, s’han implementat seguint punt a punt lo establert en l’etapa de 
disseny.
Cal destacar el fet que el disseny de la persistència i les classes utilitzades per accedir a 
la persistència ja estaven implementades en l’aplicació original, no havent sofert cap 
tipus de modificació.

Fase d’implementació
Funcionalitat: Login de l’usuari

Num ENTRADA ACCIÓ ESPERADA CHECK
1 S’obre un navegador web i es tecleja http://localhost:8080/empleats/

i s’obté com a resposta el “login” de la aplicació.
2 S’obre un navegador i es tecleja http://localhost:8080/empleats/Index i 

s’obté com a resposta el “login” de la aplicació.
3 S’obre un navegador i es tecleja http://localhost:8080/empleats/Add i 

s’obté com a resposta el formulari per a donar d’alta un empleat.
4 S’obre un navegador i es tecleja http://localhost:8080/empleats/Add i 

s’obté com a resposta el “login” de la aplicació.
5 En un mòbil WAP es tecleja http://localhost:8080/empleats/ com a 

primera ordre i s’obté com a resposta el “login” de la aplicació.
6 En un mòbil WAP i es tecleja http://localhost:8080/empleats/Index

com a primera ordre i s’obté com a resposta el “login” de la aplicació.
7 En un mòbil WAP i es tecleja http://localhost:8080/empleats/Add com 

a primera ordre i s’obté com a resposta el formulari per a donar d’alta 
un empleat.

8 En un mòbil WAP i es tecleja http://localhost:8080/empleats/Add com 
a primera ordre i s’obté com a resposta el “login” de la aplicació.

9 En un mòbil XML i es teclegen totes les urls anteriors com a primera 
ordre i s’obté com a resposta dades en format XML relatives al login.

10 Tant l’ordinador com el telèfon mòbil tenen establerts com a llengua 
l’anglès i la pantalla de resposta amb el formulari del login esta escrita 
en la llengua anglesa
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11 La resposta que rep un navegador web al teclejar les urls anteriors son 
en format HTML

12 La resposta que rep un telèfon mòbil WAP al teclejar les urls anteriors 
son en format WML

13 La resposta que rep un telèfon mòbil XML al teclejar les urls anteriors 
son en format XML

Funcionalitat: Llistat Empleats

Num ENTRADA ACCIÓ ESPERADA CHECK
14 En la plana del login anterior d’un navegador es tecleja un usuari i 

password inventat i s’obté una plana amb el llistat dels empleats
15 En la plana del login anterior d’un navegador es tecleja un usuari i 

password donat d’alta a la BD i s’obté una plana amb el llistat dels 
empleats

16 En la plana del login anterior d’un mòbil WAP es tecleja un usuari i 
password inventat i s’obté una plana amb el llistat dels empleats

17 En la plana del login anterior d’un mòbil WAP es tecleja un usuari i 
password donat d’alta a la BD i s’obté una plana amb el llistat dels 
empleats

18 La plana amb el llistat d’empleats proporcionada tant pel navegador 
com pel telèfon mòbil, té enllaços per afegir, modificar, eliminar 
empleats, i canviar idiomes l’idioma per defecte.

Funcionalitat: Afegir Empleat

Num ENTRADA ACCIÓ ESPERADA CHECK
19 En la plana de llistat empleats es prem sobre l’enllaç Afegir Empleat i 

s’obté un formulari per omplir amb les dades d’un nou empleat 
20 S’ha omplert tots els camps del formulari, es prem el botó Acceptar i es 

retorna a la plana amb tots els empleats.
21 S’ha omplert tots els camps del formulari amb les dades d’un empleat 

ja donat d’alta, es prem el botó Acceptar i es retorna a la plana amb tots 
els empleats.

Funcionalitat: Eliminar Empleat

Num ENTRADA ACCIÓ ESPERADA CHECK
22 En la plana de llistat empleats es prem sobre l’enllaç Eliminar Empleat 

i es retorna a la plana amb tots els empleats, no sortint en el llista 
l’empleat eliminat.
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Funcionalitat: Editar Empleat

Num ENTRADA ACCIÓ ESPERADA CHECK
23 En la plana de llistat empleats es prem sobre l’enllaç Editar Empleat i 

s’obté un formulari amb les dades del empleat.
24 S’ha modificat alguns camps del formulari resultant, es prem el botó 

Acceptar i es retorna a la plana amb tots els empleats, sortint 
modificats aquests camps.

25 S’ha modificat alguns camps del formulari amb les dades d’un empleat 
ja donat d’alta, es prem el botó Anular i es retorna a la plana amb tots 
els empleats amb les dades modificades.

Funcionalitat: Canviar Idioma

Num ENTRADA ACCIÓ ESPERADA CHECK
26 En la plana de llistat empleats es prem sobre l’enllaç “Angles” i es 

retorna a la plana amb tots els empleats en idioma anglès.
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Memòria

Capítol 5:  
Conclusions i línies
de millora
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Conclusions
Penso que la utilització de XML i XSLT per a aconseguir que les aplicacions 
distribuïdes siguin més obertes i compatibles per a qualsevol tipus de plataforma client
s’anirà imposant. De fet, ja actualment quan es programa aquest tipus de aplicacions es 
busca aquesta compatibilitat. Es per això que crec que Struts té que evolucionar cap a la 
utilització de XML i XSLT per a les vistes, en contra dels JSP, sinó perdrà lideratge.

Línies de millora
La implementació “novaI” dona suport únicament a vistes en els següents formats:

- HTML
- WML
- XML
- SOAP
- XHMTL
- TXT

Caldria ampliar el suport de “novaI” a nous formats, com per exemple en format PDF. 
També caldria modificar la implementació a fi de poder escollir el format d’una vista 
determinada, és a dir, escollir que únicament una vista es mostres en un format 
determinat i les altres el format per defecte.
Un altre possibilitat seria el tema de la seguretat. La implementació “novaI” podria
aportar seguretat en les comunicacions, per exemple utilitzant SSL i certificats, de forma 
automàtica, de manera semblant com ho fa en el seguiment de sessió.
Un tema que no he provat és el comportament davant de aplicacions clients que 
necessiten respostes del servidor en format SOAP, XML o TXT. Si bé la resposta que 
dóna el servidor en aquests formats es correcte, ja que així ho he pogut comprovar en un 
navegador web dient a l’aplicació que el client que realitza les peticions és SOAP, XML 
o TXT, no he realitzat cap aplicació client amb suport en aquests formats. Més ben dit, si 
que he realitzat una aplicació client mitjançant J2ME per a telèfon mòbil que utilitza 
XML, rebent del servidor les dades en format XML, però el seu estat de 
desenvolupament esta encara bastant endarrerit i he cregut convenient no entrega’l.
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Annex A: Codi “novaI”
ActionNI.java :
package org.src.novaI;

import java.util.ArrayList;

import org.apache.struts.action.ActionForm;
import org.apache.struts.action.Action;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpSession;

/**
* Extensió de la classe Action a fi de poder canviar el idioma
* i el tipus de client que en un moment donat té l'aplicació.
*
* @author Vicenç Font
* @version 1.0
* @see org.apache.struts.action.Action
*/
public class ActionNI extends Action
{

/**
* <p>Mètode que canvia l'idioma que en un moment donat té l'aplicació, sempre i
* quan el nou idioma estigui contemplat en el fitxer "xmlStruts.xml".</p>
*
* @param request La petició del servidor
* @param Idioma L'Idioma nou a aplicar
*
*/

public void canviarIdioma(HttpServletRequest request, String Idioma)
{

/** Obté la sessió actual a partir de la petició **/
HttpSession session = request.getSession(true);
/** Si el idioma nou es un dels que suporta l'aplicació canvia l'idioma
* actual de l'aplicació.
*/

if
(((ArrayList)session.getServletContext().getAttribute("LOCALES")).contains((Object)Idioma
))

{
session.setAttribute("LOCALE",Idioma);

}
}

/**
* <p>Mètode que canvia el tipus de client que en un moment donat té l'aplicació,

sempre i
* sempre i quan el nou tipus estigui contemplat en el fitxer

"xmlStruts.xml".</p>
*
* @param request La petició del servidor
* @param client El tipus de client nou a aplicar
*
*/

public void canviarClient(HttpServletRequest request, String client)
{

/** Obté la sessió actual a partir de la petició **/
HttpSession session = request.getSession(true);
/** Si el tipus de client nou es un dels que suporta l'aplicació canvia el

tipus
* actual de l'aplicació.
*/

if
(((ArrayList)session.getServletContext().getAttribute("CLIENTS")).contains((Object)client
))

{
session.setAttribute("CLIENT",client);

}
}
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/**
* <p>Mètode que guarda en l'atribut "currentForm" del request, el ActionForm que
* conté les dades a pasar al client com a resposta.</p>
*
* @param request La petició del servidor
* @param form Instància de la classe ActionForm
*
*/

public void salvarForm(HttpServletRequest request, ActionForm form)
{

request.setAttribute("currentForm", form);

}

public void logout(HttpServletRequest request)
{

HttpSession sessio = request.getSession(true);
if (!sessio.isNew())
{

sessio.invalidate();
sessio = request.getSession(true);

}
}

}

BuscarForwardNI.java :
/*
* Created on 15/11/2004
*
* To change the template for this generated file go to
* Window>Preferences>Java>Code Generation>Code and Comments
*/

package org.src.novaI;

import java.util.*;
import javax.servlet.ServletConfig;

import org.jdom.*;
import org.jdom.filter.ElementFilter;
import org.jdom.input.SAXBuilder;

/**
* Classe que llegeix el fitxer de configuració de Struts :
* "struts-config.xml", a fi d'obtenir els "forwards" de la aplicació, també localitza el
* forward d'inici d'una sessió, o el primer que surt en el fitxer de configuració en el
* cas que hi hagin varis, a partir del paràmetre "parameter".
*
* @author Vicenç Font
* @version 1.0
* @see javax.servlet.ServletConfig
* @see org.jdom.input.SAXBuilder
*/
public class BuscarForwardNI {

private String inici;

/**
* <p>Mètode que retorna un ArrayList amb tots el "forward" de la aplicació, i
* a més guarda en la variable de context "inici", el forward d'inici de la
* aplicació</p>
*
* @param config La petició del servidor
* @return ArrayList
* @exception Exception
*/

public ArrayList nomForward(ServletConfig config) throws Exception
{

/** ArrayList a retornar **/
ArrayList llista = new ArrayList();
/** Construcció del arbre JDOM del fitxer de configuració **/
SAXBuilder builder = new SAXBuilder();
/** Llegeix l'arxiu de configuració **/
Document doc = builder.build(config.getServletContext().getRealPath("/WEB-

INF/struts-config.xml"));
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/** Variables varis per a fer la lectura dels diferents nodes del arbre
**/

Iterator itrI, itrT, itrD;
List eleI, eleT, eleD;
String nomDirec;

/** Obté els fills amb valor struts-config **/
itrI = doc.getDescendants(new ElementFilter("struts-config"));
Element e = (Element) itrI.next();
/** Obté el fill "action-mappings" **/
eleI = e.getChildren("action-mappings");
Iterator i = eleI.iterator();
while (i.hasNext())
{

Element e2 = (Element)i.next();
/** Obté el fills amb valor "action" **/
itrT = doc.getDescendants(new ElementFilter("action"));
while (itrT.hasNext()) {

Element e1 = (Element) itrT.next();
/** Obté el fill "forward" **/
eleT = e1.getChildren("forward");
Iterator i1 = eleT.iterator();
while (i1.hasNext())
{

Element eTipus = (Element)i1.next();
/** Llegeix el valor del atribut "path", que

correspon a un forward **/
String s1 = eTipus.getAttributeValue("path");
/** Afegeix el forward al ArrayList **/
if (s1.startsWith("*"))
{

s1 = s1.substring(1);
llista.add(s1);

/** Si la variable de context "inici" esta buida i el node "forward" té el
paràmetre

* "parameter" i el valor d'aquest es "sessio", guarda en la variable de context
* "inici" el nom del forward actual. Aquest forward s'utilitzarà com a forward
* d'inici de sessió (per exemple per a realitzar un login)

*/
if (e1.getAttributeValue("parameter")!= null

&& config.getServletContext().getAttribute("inici") == null)
{

if
(e1.getAttributeValue("parameter").equals("sessio"))

{

config.getServletContext().setAttribute("inici", e1.getAttributeValue("path"));
}

}
}

}
}

}
/** Busca els forward que pot tenir el node "global-forwards" **/
itrT = doc.getDescendants(new ElementFilter("global-forwards"));
Element e1 = (Element) itrT.next();
eleT = e1.getChildren("forward");
Iterator i1 = eleT.iterator();
while (i1.hasNext())
{

Element eTipus = (Element)i1.next();
String s1 = eTipus.getAttributeValue("path");
if (s1.startsWith("*"))
{

s1 = s1.substring(1);
llista.add(s1);

}
}

/** Modifica els forwards del ArrayList, a fi de eliminar el caracter "/"
* del principi, o de canviar els caràcters en blanc dels mateixos.
*/

for (int i5=0; i5<llista.size();i5++)
{

String s1 = (String)llista.get(i5);
if (s1.startsWith("/"))
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{
s1 = s1.substring(1);

}
s1 = s1.replace('.','x');
llista.set(i5, s1.trim());

}
return llista;

}
}

LleguixmlStrutsNI.java :
package org.src.novaI;

import java.util.*;
import java.io.*;
import javax.servlet.ServletConfig;

import org.jdom.*;
import org.jdom.filter.ElementFilter;
import org.jdom.input.*;

/**
* Classe que llegeix el fitxer de configuració : "xmlStruts.xml" de la nova
* implementació, a fi d'obtenir les característiques de la aplicació, retornant
* una instància de la classe XsltCacheNI, classe que guarda en memòria
* instancies File de tots els fitxers XSL que utilitza la aplicació,
* a fi de agilitzar els seu accés.
*
* @author Vicenç Font
* @version 1.0
* @see org.jdom.input.SAXBuilder
* @see javax.servlet.ServletConfig
* @see org.jdom.filter.ElementFilter
*/
public class LleguirxmlStrutsNI {

private Document doc;

/**
* <p>Mètode que retorna un ArrayList amb tots els "forward" de la aplicació, i
* a més guarda a la variable de context "inici" el forward d'inici de la
* aplicació</p>
*
* @param config La petició del servidor
* @return XsltCacheNI Instància
* @exception Exception
*/

public XsltCacheNI init(ServletConfig config) throws Exception
{

/** Construcció del arbre JDOM del fitxer de configuració **/
SAXBuilder builder = new SAXBuilder();

/**
* Llegeix l'arxiu de configuració de la nova implementació
* mirant per aixó el paràmetre config de la configuració de l'aplicació.
*/

doc =
builder.build(config.getServletContext().getRealPath(config.getInitParameter("config")));

Iterator itrI, itrT, itrD;
List eleI, eleT, eleD;
String nomDirec;

ArrayList llista;
/** ArrayList amb els idiomes que suporta l'aplicació **/
ArrayList locales = new ArrayList();
/** ArrayList amb els tipus de clients que suporta l'aplicació **/
ArrayList clients = new ArrayList();

/** Instancia la classe que retorna els "forwards" de l'aplicació **/
BuscarForwardNI allista = new BuscarForwardNI();
llista = allista.nomForward(config);

/** Llegeix en el node "Directori" el directori a on es guarden
* els arxius xslt.
*/

itrD = doc.getDescendants(new ElementFilter("Directori"));
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Element e3 = (Element) itrD.next();
eleD = e3.getChildren("Nom");
Iterator i3 = eleD.iterator();
Element eTipus1 = (Element)i3.next();
nomDirec = eTipus1.getValue();

/** Instancia el caché per els arxius xlst **/
XsltCacheNI xc = new XsltCacheNI(nomDirec, config);
/** Crea el directori per els xslt si no existeix **/
File file1 = new File(config.getServletContext().getRealPath(nomDirec));
if (!file1.exists())
{

file1.mkdir();
}

/** Obté el node "Idioma" i fa un recorregut pels seus fills**/
itrI = doc.getDescendants(new ElementFilter("Idioma"));
while (itrI.hasNext())
{

/** obté el fill corresponent a cada idioma **/
Element e = (Element) itrI.next();

eleI = e.getChildren("Locale");
Iterator i = eleI.iterator();
while (i.hasNext())
{

Element e2 = (Element)i.next();
/** Llegeix el nom del idioma **/
String idioma = e2.getAttributeValue("sigla");
/** Afegeix el nom del idioma al array de idiomes **/
locales.add(idioma);
/** Crea un directori amb el nom del idioma, si no existeix **/
File file2 = new

File(config.getServletContext().getRealPath(nomDirec+"\\"+idioma));
if (!file2.exists())
{

file2.mkdir();
}
/** Obté el node "Tipus de client" i fa un recorregut pels seus

fills **/
itrT = doc.getDescendants(new ElementFilter("Tipussortida"));
while (itrT.hasNext()) {

/** Obté el fill corresponen a cada tipus de client
* i fa un recorregut per els diferents tipus de

clients
*/

Element e1 = (Element) itrT.next();
eleT = e1.getChildren("Tipus");

Iterator i1 = eleT.iterator();
while (i1.hasNext())
{

/** Obté cada client i si no existeix crea
un directori

* pel client dins del directori del idioma
*/

Element eTipus = (Element)i1.next();
File file3 = new

File(config.getServletContext().getRealPath(nomDirec+"\\"+idioma+"\\"+eTipus.getValue()))
;

if (!file3.exists())
{

file3.mkdir();
}
/** Fa un recorregut per a cada "forward"

**/
for (int i5=0; i5<llista.size();i5++)
{

/** Instancia un fitxer xslt per a
cada idioma i tipus */

File file = new
File(config.getServletContext().getRealPath(nomDirec+"\\"+idioma+"\\"+eTipus.getValue()),
idioma+"_"+eTipus.getValue()+"_"+llista.get(i5)+".xsl");

/** Afegeix el client al array de
clients **/

clients.add(eTipus.getValue());
/** Si el fitxer no existeix el omple

amb dades segons el tipus de client
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* cridant a diferents mètodes segons
el client **/

if (!file.exists())
{
if (eTipus.getValue().equals("HTML"))

{
sortidaHTML(file, idioma, eTipus, (String)llista.get(i5));

}
else if

(eTipus.getValue().equals("WML"))
{

sortidaWML(file, idioma, eTipus, (String)llista.get(i5));
}
else if

(eTipus.getValue().equals("XML"))
{

sortidaXML(file,
idioma, eTipus, (String)llista.get(i5));

}
else if

(eTipus.getValue().equals("SOAP"))
{

sortidaSOAP(file,
idioma, eTipus, (String)llista.get(i5));

}
else if

(eTipus.getValue().equals("XHMTL"))
{

sortidaXHTML(file,
idioma, eTipus, (String)llista.get(i5));

}
else if

(eTipus.getValue().equals("TXT"))
{

sortidaTXT(file,
idioma, eTipus, (String)llista.get(i5));

}
else
{

sortidaXML(file,
idioma, eTipus, (String)llista.get(i5));

}
}

/** Afegeix l'instancia del fitxer al
caché de la aplicació **/

xc.newTransformer(file);
}

}
}

}
}
/** Salva al context de l'aplicació els array d'idioma i clients **/

config.getServletContext().setAttribute("LOCALES", locales);
config.getServletContext().setAttribute("CLIENTS", clients);
/** Retorna el caché **/

return xc;
}

/**
* <p>Mètode que omple un fitxer XSL, per a generar sortida HTML,
* amb totes les dades que retorna la instancia d'una classe
* determinada que estén de ActionNI. El fitxer XSL s'utilitza
* com a plantilla per a generar les vistes definitives</p>
*
* @param file File del fitxer xsl.
* @param idioma String amb l'idioma del fitxer xsl
* @param eTipus Element del tipus de client
* @param nom String amb el nom del forward (instancia de la classe ActionNI)
* @exception Exception
*/

private void sortidaHTML(File file, String idioma, Element eTipus, String
nom)throws Exception

{
/** Obté un array amb les dades a veure segons el forward de la variable

nom **/
ArrayList camps = campsXSLT(nom);
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/** Escriu en el fitxer xslt **/
FileWriter fw=new FileWriter(file);
PrintWriter pw= new PrintWriter(fw);
pw.println("<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>");
pw.println("<!--");

pw.println("*************************************************************");
pw.println("** "+idioma+"_"+eTipus.getValue()+".xsl");
pw.println("**");
pw.println("** Transforma una pagina a tipus: "+eTipus.getValue()+" en 

l'idioma: "+idioma);
/** Escriu la descripció del fitxer **/
if (camps.size()>0)
{

pw.println("** ");
StringTokenizer camp = new

StringTokenizer((String)camps.get(0),"\n");
while (camp.hasMoreTokens())
{

pw.println("** "+camp.nextToken().trim());
}

}

pw.println("*****************************************************************");
pw.println("-->");
pw.println("<xsl:stylesheet version='1.0' 

xmlns:xsl='http://www.w3.org/1999/XSL/Transform'>");
pw.println("<xsl:output method='html' version='4.01' doctype-public='-

//W3C//DTD HTML 4.01//EN'");
pw.println(" doctype-system='http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd' 

encoding='iso-8859-1' indent='yes' />");
pw.println(" <xsl:param name='global.sessionID'/>");
pw.println(" <xsl:template match='/'>");
pw.println(" <html>");
pw.println(" <head>");
pw.println(" <title><xsl:value-of 

select='pagina/@nom'/></title>");
pw.println(" <link href='../novaI.css' 

rel='stylesheet' type='text/css' />");
pw.println(" </head>");
pw.println(" <body>");
pw.println(" <h1><xsl:value-of 

select='pagina/@nom'/></h1>");
pw.println(" <h>");
/** Escriu el titol i el valor de cada dada a presentar **/
for (int i=2; i<camps.size();i++)
{

pw.println(" <p>"+camps.get(i)+": ");
pw.println(" <xsl:value-of 

select='pagina/"+camps.get(1)+"/"+camps.get(i)+"'/></p>");
}
pw.println(" </h>");
pw.println(" </body>");
pw.println(" </html>");
pw.println(" </xsl:template>");
pw.println("</xsl:stylesheet>");
pw.close();

}

/**
* <p>Mètode que omple un fitxer XSL, per a generar sortida WML,
* amb totes les dades que retorna la instància d'una classe
* determinada que estén de ActionNI. El fitxer XSLT s'utilitza
* com a plantilla per a generar les vistes definitives</p>
*
* @param file File del fitxer xslt
* @param idioma String amb l'idioma del fitxer xslt
* @param eTipus Element del tipus de client
* @param nom String amb el nom del forward (instància de la classe ActionNI)
* @exception Exception
*/

private void sortidaWML(File file, String idioma, Element eTipus, String
nom)throws Exception

{
ArrayList camps = campsXSLT(nom);
FileWriter fw=new FileWriter(file);
PrintWriter pw= new PrintWriter(fw);
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pw.println("<?xml version='1.0'?>");
pw.println("<!--");

pw.println("*************************************************************");
pw.println("** "+idioma+"_"+eTipus.getValue()+".xsl");
pw.println("**");
pw.println("** Transforma una pagina a tipus: "+eTipus.getValue()+" en 

l'idioma: "+idioma);
if (camps.size()>0)
{

pw.println("** ");
StringTokenizer camp = new

StringTokenizer((String)camps.get(0),"\n");
while (camp.hasMoreTokens())
{

pw.println("** "+camp.nextToken().trim());
}

}

pw.println("*****************************************************************");
pw.println("-->");
pw.println("<xsl:stylesheet version='1.0' 

xmlns:xsl='http://www.w3.org/1999/XSL/Transform'>");
pw.println(" <xsl:param name='global.sessionID'/>");
pw.println(" <xsl:param name='titol' select='pagina/@nom'/>");
pw.println(" <xsl:output method='xml' version='1.0' encoding='UTF-8' 

indent='yes'");
pw.println(" doctype-public='-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN'");
pw.println(" doctype-

system='http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml'/>");
pw.println(" <xsl:template match='/'>");
pw.println(" <wml>");
pw.println(" <card id='Plantilla' title='{@titol}'>");
for (int i=2; i<camps.size();i++)
{

pw.println(" <p>"+camps.get(i)+": ");
pw.println(" <xsl:value-of 

select='pagina/"+camps.get(1)+"/"+camps.get(i)+"'/></p>");
}
pw.println(" </card>");
pw.println(" </wml>");
pw.println(" </xsl:template>");
pw.println("</xsl:stylesheet>");
pw.close();

}

/**
* <p>Mètode que omple un fitxer XSL, per a generar sortida XML,
* amb totes les dades que retorna la instància d'una classe
* determinada que estén de ActionNI. El fitxer XSL s'utilitza
* com a plantilla per a generar les vistes definitives</p>
*
* @param file File del fitxer xslt
* @param idioma String amb l'idioma del fitxer xslt
* @param eTipus Element del tipus de client
* @param nom String amb el nom del forward (instància de la classe ActionNI)
* @exception Exception
*/

private void sortidaXML(File file, String idioma, Element eTipus, String
nom)throws Exception

{
ArrayList camps = campsXSLT(nom);
FileWriter fw=new FileWriter(file);
PrintWriter pw= new PrintWriter(fw);
pw.println("<?xml version='1.0' encoding='ISO-8859-1'?>");
pw.println("<!--");

pw.println("*************************************************************");
pw.println("** "+idioma+"_"+eTipus.getValue()+".xsl");
pw.println("**");
pw.println("** Transforma una pagina a tipus: "+eTipus.getValue()+" en 

l'idioma: "+idioma);
if (camps.size()>0)
{

pw.println("** ");
StringTokenizer camp = new

StringTokenizer((String)camps.get(0),"\n");
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while (camp.hasMoreTokens())
{

pw.println("** "+camp.nextToken().trim());
}

}

pw.println("*****************************************************************");
pw.println("-->");
pw.println("<xsl:stylesheet version='1.0' 

xmlns:xsl='http://www.w3.org/1999/XSL/Transform'>");
pw.println(" <xsl:param name='global.sessionID'/>");
pw.println(" <xsl:template match='/'>");
pw.println(" <title><xsl:value-of 

select='pagina/@nom'/></title>");
for (int i=2; i<camps.size();i++)
{

pw.println("
<"+((String)camps.get(i)).replaceAll("/","")+">");

pw.println(" <xsl:value-of 
select='pagina/"+camps.get(1)+"/"+camps.get(i)+"'/>");

pw.println("
</"+((String)camps.get(i)).replaceAll("/","")+">");

}
pw.println(" </xsl:template>");
pw.println("</xsl:stylesheet>");
pw.close();

}

/**
* <p>Mètode que omple un fitxer XSL, per a generar sortida SOAP,
* amb totes les dades que retorna la instància d'una classe
* determinada que estén de ActionNI. El fitxer XSL s'utilitza
* com a plantilla per a generar les vistes definitives</p>
*
* @param file File del fitxer xslt
* @param idioma String amb l'idioma del fitxer xslt
* @param eTipus Element del tipus de client
* @param nom String amb el nom del forward (instància de la classe ActionNI)
* @exception Exception
*/

private void sortidaSOAP(File file, String idioma, Element eTipus, String
nom)throws Exception

{
ArrayList camps = campsXSLT(nom);
FileWriter fw=new FileWriter(file);
PrintWriter pw= new PrintWriter(fw);
pw.println("<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>");
pw.println("<!--");

pw.println("*************************************************************");
pw.println("** "+idioma+"_"+eTipus.getValue()+".xsl");
pw.println("**");
pw.println("** Transforma una pagina a tipus: "+eTipus.getValue()+" en 

l'idioma: "+idioma);
if (camps.size()>0)
{

pw.println("** ");
StringTokenizer camp = new

StringTokenizer((String)camps.get(0),"\n");
while (camp.hasMoreTokens())
{

pw.println("** "+camp.nextToken().trim());
}

}

pw.println("*****************************************************************");
pw.println("-->");
pw.println("<xsl:stylesheet version='1.0' 

xmlns:xsl='http://www.w3.org/1999/XSL/Transform'>");
pw.println(" <xsl:param name='global.sessionID'/>");
pw.println(" <xsl:param name='titol' select='pagina/@nom'/>");
pw.println(" <xsl:template match='/'>");
pw.println(" <soap:Envelope 

xmlns:soap='http://www.w3.org/2001/12/soap-envelope'");
pw.println(" soap:encodingStyle='http://www.w3.org/2001/12/soap-

encoding'>");
pw.println(" <soap:head>");
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pw.println(" <soap:title><xsl:value-of 
select='pagina/@nom'/></soap:title>");

pw.println(" </soap:head>");
pw.println(" <soap:body>");
for (int i=2; i<camps.size();i++)
{

pw.println(" <m:"+camps.get(i)+" 
xmlns:m='"+camps.get(i)+"'>");

pw.println(" <xsl:value-of 
select='pagina/"+camps.get(1)+"/"+camps.get(i)+"'/>");

pw.println(" </m:"+camps.get(i)+">");
}
pw.println(" </soap:body>");
pw.println(" </soap:Envelope>");
pw.println(" </xsl:template>");
pw.println("</xsl:stylesheet>");
pw.close();

}

/**
* <p>Mètode que omple un fitxer XSL, per a generar sortida XHTML,
* amb totes les dades que retorna la instància d'una classe
* determinada que estén de ActionNI. El fitxer XSL s'utilitza
* com a plantilla per a generar les vistes definitives</p>
*
* @param file File del fitxer xslt
* @param idioma String amb l'idioma del fitxer xsl
* @param eTipus Element del tipus de client
* @param nom String amb el nom del forward (instància de la classe ActionNI)
* @exception Exception
*/

private void sortidaXHTML(File file, String idioma, Element eTipus, String
nom)throws Exception

{
ArrayList camps = campsXSLT(nom);
FileWriter fw=new FileWriter(file);
PrintWriter pw= new PrintWriter(fw);
pw.println("<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>");
pw.println("<!--");

pw.println("*************************************************************");
pw.println("** "+idioma+"_"+eTipus.getValue()+".xsl");
pw.println("**");
pw.println("** Transforma una pagina a tipus: "+eTipus.getValue()+" en 

l'idioma: "+idioma);
if (camps.size()>0)
{

pw.println("** ");
StringTokenizer camp = new

StringTokenizer((String)camps.get(0),"\n");
while (camp.hasMoreTokens())
{

pw.println("** "+camp.nextToken().trim());
}

}

pw.println("*****************************************************************");
pw.println("-->");
pw.println("<xsl:stylesheet version='1.0' 

xmlns:xsl='http://www.w3.org/1999/XSL/Transform'>");
pw.println(" <xsl:output method='html' version='1.0' encoding='UTF-8'");
pw.println(" doctype-public='-//W3C//DTD XHTML 1.0 

Transitional//EN'");
pw.println(" doctype-

system='http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd'/>");
pw.println(" <xsl:param name='global.sessionID'/>");
pw.println(" <xsl:template match='/'>");
pw.println(" <html xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml'>");
pw.println(" <head>");
pw.println(" <title><xsl:value-of 

select='pagina/@nom'/></title>");
pw.println(" <link href='../novaI.css' 

rel='stylesheet' type='text/css' />");
pw.println(" </head>");
pw.println(" <body>");
pw.println(" <h1><xsl:value-of 

select='pagina/@nom'/></h1>");
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pw.println(" <h>");
for (int i=2; i<camps.size();i++)
{

pw.println(" <p>"+camps.get(i)+": ");
pw.println(" <xsl:value-of 

select='pagina/"+camps.get(1)+"/"+camps.get(i)+"'/></p>");
}
pw.println(" </h>");
pw.println(" </body>");
pw.println("<link href='../novaI.css' rel='stylesheet' type='text/css' 

/>");
pw.println(" </html>");
pw.println(" </xsl:template>");
pw.println("</xsl:stylesheet>");
pw.close();

}

/**
* <p>Mètode que omple un fitxer XSL, per a generar sortida TXT,
* amb totes les dades que retorna la instància d'una classe
* determinada que estén de ActionNI. El fitxer XSL s'utilitza
* com a plantilla per a generar les vistes definitives</p>
*
* @param file File del fitxer xslt
* @param idioma String amb l'idioma del fitxer xsl
* @param eTipus Element del tipus de client
* @param nom String amb el nom del forward (instància de la classe ActionNI)
* @exception Exception
*/

private void sortidaTXT(File file, String idioma, Element eTipus, String
nom)throws Exception

{
ArrayList camps = campsXSLT(nom);
FileWriter fw=new FileWriter(file);
PrintWriter pw= new PrintWriter(fw);
pw.println("<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>");
pw.println("<!--");

pw.println("*************************************************************");
pw.println("** "+idioma+"_"+eTipus.getValue()+".xsl");
pw.println("**");
pw.println("** Transforma una pagina a tipus: "+eTipus.getValue()+" en 

l'idioma: "+idioma);
if (camps.size()>0)
{

pw.println("** ");
StringTokenizer camp = new

StringTokenizer((String)camps.get(0),"\n");
while (camp.hasMoreTokens())
{

pw.println("** "+camp.nextToken().trim());
}

}

pw.println("*****************************************************************");
pw.println("-->");
pw.println("<xsl:stylesheet version='1.0' 

xmlns:xsl='http://www.w3.org/1999/XSL/Transform'>");
pw.println(" <xsl:param name='global.sessionID'/>");
pw.println(" <xsl:template match='pagina'>");
pw.println(" <html>");
pw.println(" <head>");
pw.println(" <title><xsl:value-of 

select='pagina/@nom'/></title>");
pw.println(" </head>");
pw.println(" <body>");
pw.println(" <xsl:value-of 

select='pagina/@nom'/>");
for (int i=2; i<camps.size();i++)
{

pw.println(" <p>"+camps.get(i)+": ");
pw.println(" <xsl:value-of 

select='pagina/"+camps.get(1)+"/"+camps.get(i)+"'/></p>");
}
pw.println(" </body>");
pw.println(" </html>");
pw.println(" </xsl:template>");
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pw.println("</xsl:stylesheet>");
pw.close();

}

/**
* <p>Mètode que omple un fitxer XSL, per a generar sortida WML,
* amb totes les dades que retorna la instància d'una classe
* determinada que estén de ActionNI. El fitxer XSL s'utilitza
* com a plantilla per a generar les vistes definitives</p>
*
* @param nom String amb el nom del forward (instància de la classe ActionNI)
* @return ArrayList ArrayList amb els noms de les dades que retorna la vista
* mitjançant el fitxer XSL
* @exception Exception
*/

private ArrayList campsXSLT(String nom)
{

/** Inicialitza el array a retornar **/
ArrayList resultat = new ArrayList();
List lXSLT;
String nomV;
/** Obté el node "CampsXSLT" **/
Iterator iXSLT = doc.getDescendants(new ElementFilter("CampsXSLT"));
while (iXSLT.hasNext()) {

/** Obté cada vista **/
Element eXSLT = (Element) iXSLT.next();
lXSLT = eXSLT.getChildren("View");
Iterator i1 = lXSLT.iterator();
while (i1.hasNext())
{

/** Si la vista correspon al forward que s'està processant.. **/
Element eView = (Element)i1.next();
if (eView.getAttributeValue("name").equals(nom))
{
/** Obté el camp "descripció i el guarda al array **/

List eXD = eView.getChildren("descripcio");
Iterator i2 = eXD.iterator();
Element eD = (Element)i2.next();
resultat.add(eD.getValue());
/** Obté el camp classe i el guarda al array **/
eXD = eView.getChildren("classe");
i2 = eXD.iterator();
eD = (Element)i2.next();
resultat.add(eD.getValue());

/** Obté els camps "camp" i els guarda al array a retornar **/
eXD = eView.getChildren("camp");
i2 = eXD.iterator();
while (i2.hasNext())
{

eD = (Element)i2.next();
resultat.add(eD.getValue());

}
}

}
}
return resultat;

}
}

RequestProcessorNI.java :
package org.src.novaI;

import java.io.IOException;
import java.util.ArrayList;

import javax.servlet.ServletException;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;
import javax.servlet.http.HttpSession;
import javax.servlet.ServletContext;

import org.apache.struts.config.ForwardConfig;
import org.apache.struts.tiles.TilesRequestProcessor;
import org.apache.struts.action.ActionMapping;
import org.apache.struts.action.ActionForm;
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import org.apache.struts.action.ActionForward;
import org.apache.struts.action.Action;
import org.apache.struts.util.RequestUtils;

/**
* Extensió de la classeTilesRequestProcessor, a fi de poder cridar des
* del servlet ActionServlet de Strust el servlet XsltServletNI, i també
* realitza en seguiment de sessió, i determina el idioma de la petició
* i el tipus de client que realitza la petició.
*
* @author Vicenç Font
* @version 1.0
*
* @see org.apache.struts.config.ForwardConfig
* @see org.apache.struts.tiles.TilesRequestProcessor
* @see org.apache.struts.action.ActionMapping
* @see org.apache.struts.action.ActionForm
* @see org.apache.struts.action.ActionForward
* @see org.apache.struts.action.Action
*/
public class RequestProcessorNI extends TilesRequestProcessor
{

protected void initDefinitionsMapping() throws ServletException {
// Retrieve and set factory for this modules
log.info(

"Tiles definition factory found for request processor '"
+ moduleConfig.getPrefix()
+ "'.");

}
/**
* <p>Process an <code>HttpServletRequest</code> and create the
* corresponding <code>HttpServletResponse</code> or dispatch
* to another resource.</p>
* Es modifica aquest mètode pera poder controlar la sessió.
*
* @param request The servlet request we are processing
* @param response The servlet response we are creating
*
* @exception IOException if an input/output error occurs
* @exception ServletException if a processing exception occurs
*/

public void process(HttpServletRequest request,
HttpServletResponse response)

throws IOException, ServletException {

/** Obté el context de la aplicació **/
ServletContext ctx = getServletContext();
// Wrap multipart requests with a special wrapper
request = processMultipart(request);

// Identify the path component we will use to select a mapping
String path = processPath(request, response);
if (path == null) {

return;
}

if (log.isDebugEnabled()) {
log.debug("Processing a '" + request.getMethod() +

"' for path '" + path + "'");
}

// Select a Locale for the current user if requested
processLocale(request, response);

// Set the content type and no-caching headers if requested
processContent(request, response);
processNoCache(request, response);

// General purpose preprocessing hook
if (!processPreprocess(request, response)) {

return;
}

this.processCachedMessages(request, response);

// Identify the mapping for this request
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ActionMapping mapping = processMapping(request, response, path);
/** Si el mapping es nul i la sessió es nova invalida la sessió
* a fi de que el proper request que es faci es consideri com un inici
* de sessió
**/

if (mapping == null) {
HttpSession sessio = request.getSession(true);
if (sessio.isNew())
{

sessio.invalidate();
}
return;

}

/** Aconsegueix la sessió cridant a la classe altaSessió **/
HttpSession session = altaSessio(request, mapping, ctx );

// Check for any role required to perform this action
if (!processRoles(request, response, mapping)) {

return;
}

// Process any ActionForm bean related to this request
ActionForm form = processActionForm(request, response, mapping);
processPopulate(request, response, form, mapping);
if (!processValidate(request, response, form, mapping)) {

return;
}

// Process a forward or include specified by this mapping
if (!processForward(request, response, mapping)) {

return;
}

if (!processInclude(request, response, mapping)) {
return;

}

// Create or acquire the Action instance to process this request
Action action = processActionCreate(request, response, mapping);
if (action == null) {

return;
}

// Call the Action instance itself
ActionForward forward =

processActionPerform(request, response,
action, form, mapping);

// Process the returned ActionForward instance
/** Afegeix els paràmetres session i context **/
processForwardConfig(request, response, forward, session, ctx);

}

/**
* <p>Forward or redirect to the specified destination, by the specified
* mechanism. This method uses a <code>ForwardConfig</code> object instead
* an <code>ActionForward</code>.</p>
*
* Es modifica aquest mètode perqué controli la sessió, a fi de que si es
* comença una sessió mitjançant una petició que no esta senyalada en el fitxer
* de configuració "xmlStruts.xml" com a petició d'inici, s’enviï la petició cap

* a la petició d'inici. En el cas de que la sessió ja estigui iniciada o que sigui
* una petició d'inici, s'envia la petició actual cap al servlet XsltServletNI.
*
* @param request The servlet request we are processing
* @param response The servlet response we are creating
* @param forward The ForwardConfig controlling where we go next
* @param session La sessió actual
* @param ctx The El context actual
*
* @exception IOException if an input/output error occurs
* @exception ServletException if a servlet exception occurs
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*/
protected void processForwardConfig(HttpServletRequest request,

HttpServletResponse response,
ForwardConfig forward,
HttpSession session,
ServletContext ctx )

throws IOException, ServletException {

if (forward == null) {
return;

}

if (log.isDebugEnabled()) {
log.debug(

"processForwardConfig("
+ forward.getPath()
+ ", "
+ forward.getContextRelative()
+ ")");

}
// Try to process the definition.
if (processTilesDefinition(forward.getPath(),

forward.getContextRelative(),
request,
response)) {
if (log.isDebugEnabled()) {

log.debug(
" '" + forward.getPath() + "' - processed as definition");

}
return;

}

if (log.isDebugEnabled()) {
log.debug(" '" + forward.getPath() + "' - processed as uri");

}

String forwardPath = forward.getPath();
String uri = null;

/** Obté el path del forward i en treu el caràcter "/" inicial si es el cas **/
String nomF = forward.getPath();
if (nomF.startsWith("*"))
{

nomF = nomF.substring(1);
}
else
{

nomF = null;
}

/** Si la sessió no es nul•la obté el nom del fitxer xslt corresponent al forward
* actual en funció del idioma i el tipus de client de la sessió i del path del forward

* i el guarda com a atribut "nomXSLT" dins la sessió actual.
*/

if (session != null)
{

nomF =
session.getAttribute("LOCALE")+"_"+session.getAttribute("CLIENT")+"_"+nomF+".xsl";

session.setAttribute("nomXSLT", nomF) ;
}

// paths not starting with / should be passed through without any 
processing

// (ie. they're absolute)
if (forwardPath.startsWith("/"))
{

uri = RequestUtils.forwardURL(request, forward, null);
// get module relative uri

}
else if (forwardPath.startsWith("*"))
{
/** Si la sessió es nul•la envia la petició cap el forward d'inici que
* guarda la variable de context "inici". Sinó canvia dirigeix la petició

* cap al servlet XsltServlerNI perqué processi la petició.
*/

if (session == null)
{

uri = (String)ctx.getAttribute("inici");
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}
else
{

uri = "/XsltServletNI";
}

}
else
{

uri = forwardPath;
}

/**
* Segons els tipus de client que realitza la petició retorna el tipus
* de context adequat al client en el "HttpServletResponse".
*/

if (session==null )
{

response.setContentType("text/html");
}
else if (session.getAttribute("CLIENT").equals("WML"))
{

response.setContentType("text/vnd.wap.wml");
}
else if (session.getAttribute("CLIENT").equals("HTML"))
{

response.setContentType("text/html");
}
else if (session.getAttribute("CLIENT").equals("XML"))
{

response.setContentType("text/xml");
}
else if (session.getAttribute("CLIENT").equals("TXT"))
{

response.setContentType("text/xml");
}
if (forward.getRedirect()) {

// only prepend context path for relative uri
if (uri.startsWith("/")) {

uri = request.getContextPath() + uri;
}
response.sendRedirect(response.encodeRedirectURL(uri));

} else {
doForward(uri, request, response);

}

}

/**
* Obté la sessió actual per la petició en curs. Si la sessió es nova i el forward
* de la petició és de tipus "inici" guarda en atributs de la sessió el idioma i el

* tipus de client a utilitzar en la sessió, sempre i quan aquest els suporti
* la aplicació, sinó guarda l'idioma i client per defecte.
*
* @param request La petició del Servlet que s'esta processant
* @param mapping Instància de la classe ActionMapping
* @param ctx Instància de la classe ServletContext
* @return HttpSession Instància de la classe HttpSession
*
*/

private HttpSession altaSessio(HttpServletRequest request, ActionMapping mapping,
ServletContext ctx )

{
/** Obté la sessió actual **/
HttpSession sessio = request.getSession(true);
/** Si la sessió no es nova retorna la sessió **/
if (!sessio.isNew() )
{

return sessio;
}

/** Si la sessió es nova i el paràmetre "parameter" del <action-mappings>
* del arxiu struts-config.xml del forward actual no existeix retorna nul.
*/

if (sessio.isNew() && mapping.getParameter() == null)
{

return null;
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}
/** Si la sessió es nova i el paràmetre "parameter" del <action-mappings>
* del arxiu struts-config.xml del forward actual no es igual a "sessio"
* retorna nul.
*/

else if (sessio.isNew() && !mapping.getParameter().equals("sessio"))
{

return null;
}
/** Si la sessió es nova i el paràmetre "parameter" del <action-mappings>

* del arxiu struts-config.xml del forward actual es igual a "sessió" guarda a la
* variable de sessió LOCALE l'idioma de la nova sessió, sempre i quan l'idioma
* de la petició estigui suportat per l'aplicació, sinó agafa el primer idioma que

* suporti la sessió.
*/

else if (sessio.isNew() && mapping.getParameter().equals("sessio"))
{

if
(((ArrayList)ctx.getAttribute("LOCALES")).contains((Object)request.getL
ocale().toString().substring(0,2).toUpperCase()))

{
sessio.setAttribute("LOCALE",

request.getLocale().toString().substring(0,2).toUpperCase());

}
else
{

sessio.setAttribute("LOCALE",
(String)((ArrayList)ctx.getAttribute("LOCALES")).get(0));

}
/** Obté el tipus de client per a la sessió cridant al mètode "determinarTipusClient" **/

sessio.setAttribute("CLIENT", determinarTipusClient(request, sessio, ctx));
}
return sessio;

}

/**
* Mètode que a partir d'analitzar la capçalera de la petició retorna el
* tipus de client que realitza la petició. Si aquest tipus no és suportat
* per l'aplicació, retorna el primer tipus de client que suporta l'aplicació.
*
* @param req La petició del Servlet que s'està processant
* @param sessio Instancia de la classe HttpSession
* @param ctx Instancia de la classe ServletContext
* @return String Tipus de Client
*
*/

private String determinarTipusClient(HttpServletRequest req, HttpSession sessio,
ServletContext ctx)

{
/** Obté diferents dades de la capçalera de la petició **/
String soapM = req.getHeader("SOAPMethodName");
String client = "XML";
String userAgent = req.getHeader("User-Agent");
String accept = req.getHeader("Accept");

/** Si la petició es de tipus SOAP retorna client SOAP **/
if (soapM != null )
{

client = "SOAP";
}
/** Si comença per "mozilla" el client es HTML **/

else if (userAgent != null && userAgent.toLowerCase().startsWith("mozilla"))
{

client = "HTML";
}
/** Si comença per Lynx el client es TXT **/

else if (userAgent != null && userAgent.toLowerCase().startsWith("Lynx"))
{

client = "TXT";
}
/** Si conté "wap.wml" el client es WML **/

else if (accept != null && accept.indexOf("text/vnd.wap.wml") > -1) {
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client = "WML";
}

/** Si el client determinat es troba com a client en la aplicació retorna
* el tipus de client, sinó el primer client suportat per la aplicació.

*/
if (((ArrayList)ctx.getAttribute("CLIENTS")).contains((Object)client))

{
return client;

}
else
{
return (String)((ArrayList)ctx.getAttribute("CLIENTS")).get(0);

}
}

}

XsltCacheNI.java :
package org.src.novaI;

import java.io.*;
import java.util.*;
import javax.xml.transform.*;
import javax.xml.transform.stream.*;
import javax.servlet.ServletConfig;

/**
* Classe d'utilitat que carrega a la memória cau les fulles
* d'estil XSL.
*
* @author Eric M. Burke
* @version Id: StylesheetCache.java,v 1.1 2001/01/25 03:46:09 ericb Exp
*/

public class XsltCacheNI {

// map xslt file names to MapEntry instances
// (MapEntry is defined below)
private static Map cache = new HashMap();

private String directori;

/**
* Flush all cached stylesheets from memory, emptying the cache.
*/

public static synchronized void flushAll() {
cache.clear();

}

/**
* Flush a specific cached stylesheet from memory.
*
* @param xsltFileName the file name of the stylesheet to remove.
*/

public static synchronized void flush(String xsltFileName) {
cache.remove(xsltFileName);

}

/**
* Obtain a new Transformer instance for the specified XSLT file name.
* A new entry will be added to the cache if this is the first request
* for the specified file name.
*
* @param xsltFile the file name of an XSLT stylesheet.
* @return a transformation context for the given stylesheet.
*/

public synchronized Transformer newTransformer(File xsltFile)
throws TransformerConfigurationException {

// determine when the file was last modified on disk
long xslLastModified = xsltFile.lastModified();
MapEntry entry = (MapEntry) cache.get(xsltFile.getName());
if (entry != null) {

// if the file has been modified more recently than the
// cached stylesheet, remove the entry reference

if (xslLastModified > entry.lastModified) {
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entry = null;
}

}

// create a new entry in the cache if necessary
if (entry == null) {

Source xslSource = new StreamSource(xsltFile);

TransformerFactory transFact = TransformerFactory.newInstance();
Templates templates = transFact.newTemplates(xslSource);

entry = new MapEntry(xslLastModified, templates);
cache.put(xsltFile.getName(), entry);

}

return entry.templates.newTransformer();
}

public synchronized Transformer newTransformer(String xsltF)
throws TransformerConfigurationException {

File xsltFile = new File(directori, xsltF);

// determine when the file was last modified on disk
long xslLastModified = xsltFile.lastModified();
MapEntry entry = (MapEntry) cache.get(xsltFile.getName());
if (entry != null) {

// if the file has been modified more recently than the
// cached stylesheet, remove the entry reference
if (xslLastModified > entry.lastModified) {

entry = null;
}

}

// create a new entry in the cache if necessary
if (entry == null) {

Source xslSource = new StreamSource(xsltFile);

TransformerFactory transFact = TransformerFactory.newInstance();
Templates templates = transFact.newTemplates(xslSource);

entry = new MapEntry(xslLastModified, templates);
cache.put(xsltFile.getName(), entry);

}

return entry.templates.newTransformer();
}

// prevent instantiation of this class
public XsltCacheNI(String nDirec, ServletConfig config)
{

directori = config.getServletContext().getRealPath(nDirec);
}

/**
* Classe que representa un valor en el Map de la cau.
*/

static class MapEntry {
long lastModified; // when the file was modified
Templates templates;

MapEntry(long lastModified, Templates templates) {
this.lastModified = lastModified;
this.templates = templates;

}
}

}

XsltServletNI.java :

package org.src.novaI;



Projecte Final de Carrera    Annex A 

112

import org.apache.struts.action.ActionForm;
import org.w3c.dom.Document;
import org.w3c.dom.Element;

import javax.servlet.ServletConfig;
import javax.servlet.ServletException;
import javax.servlet.http.HttpServlet;
import javax.servlet.http.HttpSession;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;
import javax.xml.parsers.DocumentBuilder;
import javax.xml.parsers.DocumentBuilderFactory;
import javax.xml.parsers.ParserConfigurationException;
import javax.xml.transform.Transformer;
import javax.xml.transform.TransformerFactory;
import javax.xml.transform.dom.DOMSource;
import javax.xml.transform.stream.StreamResult;
import java.beans.BeanInfo;
import java.beans.IntrospectionException;
import java.beans.Introspector;
import java.beans.PropertyDescriptor;
import java.lang.reflect.InvocationTargetException;
import java.lang.reflect.Method;
import java.util.Collection;
import java.util.Iterator;

/**
* Classe que per una banda inicia la configuració de l'aplicació mitjançant el mètode
* init(), i que amb el mètode service() processa cada petició, serialitzant les dades
* del JavaBean vinculat a la petició, buscant el XSL associat, creant un arbre JDOM
* que posteriorment, juntament amb XSL, el transforma per a crear la vista pel client.
*
* @author Vicenç Font
* @version 1.0
*/
public class XsltServletNI extends HttpServlet {

private DocumentBuilder documentBuilder;
private TransformerFactory tFactory;
private ServletConfig servletConfig;

private XsltCacheNI cacheXSLT;

/**
* Mètode que crea l'entorn de treball de l'aplicació, el caché dels fitxers
* XSL, i instància un documentBuilder i un TransformerFactory.
*
* @param config Instància de ServletConfig
*
* @exception ServletException Si s'origina una excepció
*/

public void init(ServletConfig config)
throws ServletException {

super.init(config);

/** Instància la classe encarregada de crear l'entorn de treball
* de la aplicació, i de crear el caché dels arxius xslt.
*/

LleguirxmlStrutsNI lxs = new LleguirxmlStrutsNI();

try
{

/** Crida al mètode que retorna el chaché **/
cacheXSLT = lxs.init(config);

/** Instancia un documentBuilder **/
documentBuilder = DocumentBuilderFactory.newInstance().newDocumentBuilder();

} catch (ParserConfigurationException e) {
e.printStackTrace();
throw new ServletException(e.toString());

} catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
throw new ServletException(e.toString());

}

/** Instància el TransformerFactory que s'utilitzara per a tornar la vista en
* format XML
* **/
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tFactory = TransformerFactory.newInstance();
/** Salva l'entorn de configuració en una variable local **/

this.servletConfig = config;

}

/**
* Mètode principal del Servlet, que processa cada petició, serialitzant
* les dades del JavaBean vinculat a la petició, buscant el XSL associat,
* creant un arbre JDOM que posteriorment, juntament amb XSL, el transforma
* per a crear la vista pel client.
*
* @param request La petició del Servlet
* @param response La resposta del Servlet
*
* @exception ServletException Processa una excepció.
*/

public void service(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws
ServletException {

try {
/** Obté la sessió en curs **/
HttpSession session = request.getSession(false);
/** Obté un 2Document" **/

Document doc = documentBuilder.newDocument();
/** Inclou un element "pagina" al document **/
Element page = doc.createElement("pagina");

/** Obté el bean en curs a partir de l'atribut "currentForm" de la petició **/
ActionForm form = (ActionForm) request.getAttribute("currentForm");

/** Obté el nom del bean i l'inclou en el document com a atribut **/
String beanName =

Introspector.getBeanInfo(form.getClass()).getBeanDescriptor().getName();
page.setAttribute("nom", beanName);
doc.appendChild(page);

/** Crida al mètode encarregat de serialitzar el bean **/
Element attr = serializeBean(form, doc);
/** Afegeix la serialització al document **/
page.appendChild(attr);

Element context = doc.createElement("context");
Element context1 =doc.createElement("directori");

context1.appendChild(doc.createTextNode(servletConfig.getServletContext().getReal
Path("")));

context.appendChild(context1);
page.appendChild(context);

/** Crea un DOMSource **/
DOMSource source = new DOMSource(doc);

/** Obté el nom del XSLT del forward en curs **/
String nomXSLT = (String)session.getAttribute("nomXSLT");
/** Crida un newTransformer alb el nom del XSLT **/
Transformer xslt = cacheXSLT.newTransformer(nomXSLT);

/** Si el cookies esta desactivat obté el numero de sessió i
* i el passa al Transformer, per a poder realitzar el seguiment
* de sessions en aquest cas.
*/

if (!request.isRequestedSessionIdFromCookie())
{

String sessionID = session.getId();
xslt.setParameter("global.sessionID", "?jsessionid="+sessionID);

}
/** Si la petició no porta el parametre "test", realitzar la
* transformació mitjançant el Transformer inicialitzat amb el XSLT en curs.
*/

if (request.getParameter("test") == null)
{

xslt.transform(source, new StreamResult(response.getOutputStream()));
}

/** Si porta el parametre "test", es retorna les dades en format XML per a tal de
* de poder realitzar tasques de test, es crida al Transformer mitjançant el
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* TransformerFactory inicialitzat en el mètode init, obté el numero de sessió,
* i realitza la transformació.
*/

else
{

Transformer identity = tFactory.newTransformer();
String sessionID = session.getId();
identity.setParameter("global.sessionID", "?jsessionid="+sessionID);

identity.transform(source, new StreamResult(response.getOutputStream()));
}

} catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
throw new ServletException(e.toString());

}
}

/**
* Mètode que serialitza un JavaBean i el seu contingut.
*
* @author Julien Mercay i Gilbert Bouzeid
*
* @param bean El JavaBean a serialitzar
* @param document El document XML necessari per a afegir els elements
*
* @return Element El arbre DOM resultant.
*/

private Element serializeBean(Object bean, Document document) {
Element element;
try {

Element root = inspectBean(bean, document);
return root;

} catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
throw new RuntimeException(e.toString());

}
}

/**
* Mètode que busca en el Bean els mètodes de tipus "get" i els invoca
* a fi d'obtenir els valors que retornen.
*
* @author Julien Mercay i Gilbert Bouzeid
*
* @param bean El JavaBean a serialitzar
* @param document El document XML necessari per a afegir els elements
*
* @return Element El arbre DOM resultant.
*/

private Element inspectBean(Object bean, Document document)
throws IntrospectionException, IllegalAccessException,

InvocationTargetException {

BeanInfo info = Introspector.getBeanInfo(bean.getClass());
PropertyDescriptor[] properties = info.getPropertyDescriptors();
Element root = document.createElement(info.getBeanDescriptor().getName());

for (int i = 0; i < properties.length; i++) {
Class type = properties[i].getPropertyType();
String name = properties[i].getName();
Method m = properties[i].getReadMethod();
if (m != null) {

Object value = m.invoke(bean, null);
if (value == null)

value = new String("");
root = serializeProperty(name, value, root, document);

}
}
return root;

}

/**
* This method serializes a JavaBean property. If the property is:
* - an instance of Collection, we iterate through it to serialize
* all items in the collection.
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* - an instance java.lang.*, we simply invoke toString()
* - null, NOP
* - an instance of another class, we inspect that bean.
*
* @author Julien Mercay i Gilbert Bouzeid
*
* @param name the name of the property
* @param value the value of the property
* @param baseElement where to append to resulting DOM tree
* @param document an XML document is needed to create elements
*
* @return the resulting DOM tree
*
*/

private Element serializeProperty(String name, Object value, Element baseElement,
Document document) {

try {
Class c = value.getClass();
Package p = c.getPackage();
if (value instanceof Collection) {

Collection col = (Collection) value;
Element list = document.createElement(name);
for (Iterator i = col.iterator(); i.hasNext();)

list = serializeProperty("item", i.next(), list, document);
baseElement.appendChild(list);

} else if (p == null) {

} else if (p != null && p.getName().equals("java.lang")) {
Element e = document.createElement(name);
e.appendChild(document.createTextNode(value.toString()));
baseElement.appendChild(e);

} else {
Element e = inspectBean(value, document);
baseElement.appendChild(e);

}

} catch (Exception exc) {
exc.printStackTrace();

}
return baseElement;

}

}
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Annex B: Configuració
xmlStruts.xml :
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!DOCTYPE Dades SYSTEM "xmlStruts.dtd">
<Dades>

<Directori>
<Nom>xslt</Nom>

</Directori>

<Idioma>
<Locale sigla="CA">

<Descripcio>Català</Descripcio>
</Locale>
<Locale sigla="ES">

<Descripcio>Español</Descripcio>
</Locale>
<Locale sigla="EN">

<Descripcio>English</Descripcio>
</Locale>

</Idioma>

<Tipussortida>
<Tipus>XML</Tipus>
<Tipus>HTML</Tipus>
<Tipus>XHTML</Tipus>
<Tipus>TXT</Tipus>
<Tipus>SOAP</Tipus>
<Tipus>WML</Tipus>

</Tipussortida>

<CampsXSLT>
<View name="testok">

<descripcio>Es una vista que serveix per donar conformitat. Retorna els camps 
testString, testList i xProva</descripcio>

<classe>TestForm</classe>
<camp>testString</camp>
<camp>testList</camp>
<camp>xProva</camp>

</View>

<View name="testnok">
<descripcio>Es una vista que serveix per donar disconformitat. Retorna els camps 

testString</descripcio>
<classe>TestForm</classe>
<camp>xProva</camp>

</View>

<View name="resultok">
<descripcio>Es una vista que serveix per donar conformitat. Retorna els camps 

testString, outSelect</descripcio>
<classe>ResultForm</classe>
<camp>testString</camp>
<camp>outSelect</camp>

</View>
</CampsXSLT>

</Dades>

xmlStruts.dtd

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>

<!ELEMENT Dades (Directori,Idioma+,Tipussortida+,CampsXSLT)>
<!ELEMENT Directori (Nom)>
<!ELEMENT Idioma (Locale+)>
<!ELEMENT Nom (#PCDATA)>
<!ELEMENT Locale (Descripcio)>
<!ELEMENT Descripcio (#PCDATA)>
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<!ELEMENT Tipussortida (Tipus+)>
<!ELEMENT Tipus (#PCDATA)>
<!ELEMENT CampsXSLT (View+)>
<!ELEMENT View (descripcio, classe, camp+)>
<!ELEMENT descripcio (#PCDATA)>
<!ELEMENT classe (#PCDATA)>
<!ELEMENT camp (#PCDATA)>
<!ATTLIST Locale sigla CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST View name CDATA #REQUIRED>

struts-config.xml
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>

<!DOCTYPE struts-config PUBLIC
"-//Apache Software Foundation//DTD Struts Configuration 1.2//EN"
"http://jakarta.apache.org/struts/dtds/struts-config_1_2.dtd">

<struts-config>

<data-sources>
<data-source type="org.apache.commons.dbcp.BasicDataSource">

<set-property property="driverClassName"
value="com.mysql.jdbc.Driver" />

<set-property property="url"
value="jdbc:mysql://localhost/employees" />

<set-property property="username"
value="vicenc"/>

<set-property property="password"
value=""/>

</data-source>
</data-sources>

<form-beans>
<form-bean name="employeeForm" type="com.wrox.EmployeeForm" />
<form-bean name="listForm" type="com.wrox.EmployeeListForm"/>

</form-beans>

<global-forwards>
<forward name="index" path="/Index"/>

</global-forwards>

<action-mappings>

<action path="/" forward="/Index"/>

<action path="/Index"
name="listForm"
parameter = "sessio"
type="com.wrox.IndexAction" >
<forward name="success" path="*login"/>

</action>

<action path="/Login" 
name="listForm" 
type="com.wrox.loginAction"
input="/Index">
<forward name="success" path="/EmployeeList"/>
<forward name="failure" path="/Index"/>

</action>

<action path="/Idioma" 
name="listForm" 
type="com.wrox.IdiomaAction"
input="/EmployeeList">
<forward name="success" path="/EmployeeList"/>
<forward name="failure" path="/EmployeeList"/>

</action>

<action path="/EmployeeList"
type="com.wrox.EmployeeListAction"
name="listForm"
scope="request" 
input="/Index">
<forward name="success" path="*employeelist"/>
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</action>

<action path="/Add"
type="com.wrox.AddAction"
name="listForm"
scope="request"
input="/EmployeeList"
validate="true" >
<forward name="success" path="*addemployee"/>
<forward name="failure" path="/EmployeeList"/>

</action>

<action path="/AddEmployee"
type="com.wrox.AddEmployeeAction"
name="employeeForm"
scope="request"
input="/Add"
validate="true" >
<forward name="success" path="/EmployeeList"/>
<forward name="failure" path="/Add"/>

</action>

<action path="/Edit"
type="com.wrox.GetEmployeeAction"
name="employeeForm"
scope="request"
validate="false" 
input="/EmployeeList">
<forward name="success" path="*editemployee"/>
<forward name="failure" path="/EmployeeList"/>

</action>

<action path="/EditEmployee"
type="com.wrox.EditEmployeeAction"
name="employeeForm"
scope="request"
input="/Edit"
validate="true" >
<forward name="success" path="/EmployeeList"/>
<forward name="error" path="/Edit"/>

</action>

<action path="/Delete"
type="com.wrox.DeleteEmployeeAction"
scope="request"
validate="false" 
input="/Index">
<forward name="success" path="/EmployeeList"/>

</action>

</action-mappings>

<controller processorClass="org.src.novaI.RequestProcessorNI"/>

<message-resources parameter="ApplicationResources" /> 

</struts-config>
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Annex C: Codi “Proof of 
Concept”
AddAction.java
/**
* Extensió de la classe ActionNI que mostra la vista corresponen
* a un formulari per a poder donar d'alta un empleat.
*
* @author Vicenç Font
* @version 1.0
* @see org.src.novaI.ActionNI
*/
public class AddAction extends ActionNI{

public ActionForward execute(ActionMapping mapping,
ActionForm form,
HttpServletRequest request,
HttpServletResponse response)
throws IOException, ServletException
{

if ( isCancelled(request) ) {
// Cancel pressed back to employee list
return (mapping.findForward("success"));

}
// salva el "form" en una variable de sessió.
salvarForm(request, form);
return (mapping.findForward("success"));

}
}

AddEmployeeAction.java
package com.wrox;
import java.io.IOException;
import javax.servlet.ServletException;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;
import org.apache.struts.action.ActionForm;
import org.apache.struts.action.ActionForward;
import org.apache.struts.action.ActionMapping;
import org.apache.struts.action.ActionErrors;
import org.apache.struts.action.ActionError;
import org.src.novaI.ActionNI;

/**
* Extensió de la classe ActionNI que dòna d'alta un empleat
* a partir de les dades del "form".
*
* @author Editorial Wrox & Vicenç Font
* @version 1.0
* @see org.src.novaI.ActionNI
*/
public class AddEmployeeAction extends ActionNI {

public ActionForward execute(ActionMapping mapping,
ActionForm form,
HttpServletRequest request,
HttpServletResponse response)
throws IOException, ServletException {
// Default target to success
String target = new String("success");
if ( isCancelled(request) ) {

// Cancel pressed back to employee list
return (mapping.findForward("success"));

}
try {

Employee employee = new Employee();
EmployeeForm employeeForm = (EmployeeForm) form;
employee.setUsername(employeeForm.getUsername());
employee.setPassword(employeeForm.getPassword());
employee.setRoleid(new Integer(employeeForm.getRoleid()));
employee.setName(employeeForm.getName());
employee.setPhone(employeeForm.getPhone());
employee.setEmail(employeeForm.getEmail());
employee.setDepid(new Integer(employeeForm.getDepid()));

EmployeeData.addEmployee(employee, getDataSource(request));
}
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catch ( Exception e ) {
System.err.println("Setting target to error");
target = new String("error");
ActionErrors errors = new ActionErrors();
errors.add(ActionErrors.GLOBAL_ERROR,

new ActionError("errors.database.error", e.getMessage()));
// Report any errors
if ( !errors.isEmpty() )
{

saveErrors(request, errors);
}

}
//salva el "form" en una variable de la sessió.
salvarForm(request, form);

// Forward to the appropriate View
return (mapping.findForward(target));

}
}

DeleteEmployeeAction.java
package com.wrox;
import java.io.IOException;
import javax.servlet.ServletException;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;
import org.apache.struts.action.Action;
import org.apache.struts.action.ActionForm;
import org.apache.struts.action.ActionForward;
import org.apache.struts.action.ActionMapping;
import org.apache.struts.action.ActionErrors;
import org.apache.struts.action.ActionError;
import org.src.novaI.ActionNI;
/**
* Extensió de la classe ActionNI que elimina un empleat
* de la BD.
*
* @author Editorial Wrox & Vicenç Font
* @version 1.0
* @see org.src.novaI.ActionNI
*/
public class DeleteEmployeeAction extends ActionNI {

public ActionForward execute(ActionMapping mapping,
ActionForm form,
HttpServletRequest request,
HttpServletResponse response)
throws IOException, ServletException {
// Default target to success
String target = new String("success");
try
{

EmployeeData.removeEmployee(request.getParameter("username"), getDataSource(request));
}
catch ( Exception e ) {

System.err.println("Setting target to error");
target = new String("failure");
ActionErrors errors = new ActionErrors();
errors.add(ActionErrors.GLOBAL_ERROR,

new ActionError("errors.database.error",
e.getMessage()));

// Report any errors
if ( !errors.isEmpty() ) {

saveErrors(request, errors);
}

}
// Forward to the appropriate View
return (mapping.findForward(target));

}
}

EditEmployeeAction.java
package com.wrox;
import java.io.IOException;
import javax.servlet.ServletException;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;
import org.apache.struts.action.Action;
import org.apache.struts.action.ActionForm;
import org.apache.struts.action.ActionForward;
import org.apache.struts.action.ActionMapping;
import org.apache.struts.action.ActionErrors;
import org.apache.struts.action.ActionError;
import org.src.novaI.ActionNI;
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/**
* Extensió de la classe ActionNI que modifica les dades
* de un empleat a partir de les dades del ActionForm.
*
* @author Editorial Wrox & Vicenç Font
* @version 1.0
* @see org.src.novaI.ActionNI
*/
public class EditEmployeeAction extends ActionNI {

protected void editEmployee(EmployeeForm form, HttpServletRequest request)
throws Exception {
Employee employee = new Employee();
employee.setPassword(form.getPassword());
employee.setRoleid(new Integer(form.getRoleid()));
employee.setName(form.getName());
employee.setPhone(form.getPhone());
employee.setEmail(form.getEmail());
employee.setDepid(new Integer(form.getDepid()));
employee.setUsername(form.getUsername());
EmployeeData.updateEmployee(employee, getDataSource(request));

}

public ActionForward execute(ActionMapping mapping,
ActionForm form,
HttpServletRequest request,
HttpServletResponse response)
throws IOException, ServletException {

// Default target to success
String target = new String("success");

if ( isCancelled(request) ) {

// Cancel pressed back to employee list
return (mapping.findForward("success"));

}

try
{

editEmployee((EmployeeForm) form, request);
}
catch ( Exception e ) {

System.err.println("Setting target to error");
target = new String("failure");

}
// Salva el ActionForm en un variable de la sessió.
salvarForm(request, form);
// Forward to the appropriate View

return (mapping.findForward(target));
}

}

Employee.java
package com.wrox;

/**
* Classe corresponent a un empleat.
*
* @author Editorial Wrox
* @version 1.0
* @see org.src.novaI.ActionNI
*/
public class Employee {

protected String username;
protected String password;
protected String name;
protected String department;
protected String rolename;
protected String phone;
protected String email;
protected Integer depid;
protected Integer roleid;

public void setUsername(String username) {
this.username = username;

}

public String getUsername() {
return username;

}

public String getPassword() {
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return password;
}
public void setPassword(String password) {

this.password = password;
}
public void setName(String name) {

this.name = name;
}
public String getName() {

return name;
}
public void setDepartment(String department) {

this.department = department;
}
public String getDepartment() {

return this.department;
}
public void setRolename(String rolename) {

this.rolename = rolename;
}
public String getRolename() {

return rolename;
}
public void setPhone(String phone) {

this.phone = phone;
}
public String getPhone() {

return phone;
}
public void setEmail(String email) {

this.email = email;
}
public String getEmail() {

return email;
}
public void setDepid(Integer depid) {

this.depid = depid;
}
public Integer getDepid() {

return depid;
}
public void setRoleid(Integer roleid) {

this.roleid = roleid;
}
public Integer getRoleid() {

return roleid;
}

}

EmployeeData.java
package com.wrox;
import javax.sql.DataSource;
import java.util.ArrayList;
import java.sql.Connection;
import java.sql.Statement;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.SQLException;

/**
* Classe encarregada de comunicar-se amb la BD Employee i
* de realitzar les tasques de manteniment de les dades.
* corresponents als empleats.
*
* @author Editorial Wrox
* @version 1.0
* @see org.src.novaI.ActionNI
*/
public class EmployeeData {

public static Employee getEmployee(String username, DataSource dataSource)
throws Exception {
Connection conn = null;
Statement stmt = null;
ResultSet rs = null;
Employee employee = null;
try {

conn = dataSource.getConnection();
stmt = conn.createStatement();
rs = stmt.executeQuery("select * from employees where username=\'"

+ username + "'");
if ( rs.next() ) {

employee = new Employee();
employee.setUsername(rs.getString("username"));
employee.setPassword(rs.getString("password"));
employee.setDepid(new Integer(rs.getInt("depid")));
employee.setRoleid(new Integer(rs.getString("roleid")));
String name = rs.getString("name");
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employee.setName(name);
employee.setPhone(rs.getString("phone"));
employee.setEmail(rs.getString("email"));

}
else {

throw new Exception("Employee " + username + " not found!");
}

}
finally {

if ( rs != null ) {
rs.close();

}
if ( stmt != null ) {

stmt.close();
}
if ( conn != null ) {

conn.close();
}

}
return employee;

}

public static ArrayList getEmployees(DataSource dataSource) {
Employee employee = null;
ArrayList employees = new ArrayList();
Connection conn = null;
Statement stmt = null;
ResultSet rs = null;
try {

conn = dataSource.getConnection();
stmt = conn.createStatement();
rs =

stmt.executeQuery("select * from employees, roles, "
+ "departments where employees.roleid=roles.roleid "
+ "and employees.depid=departments.depid");

while (rs.next()) {
employee = new Employee();
employee.setUsername(rs.getString("username"));
employee.setName(rs.getString("name"));
employee.setRolename(rs.getString("rolename"));
employee.setPhone(rs.getString("phone"));
employee.setEmail(rs.getString("email"));
employee.setRoleid(new Integer(rs.getInt("roleid")));
employee.setDepid(new Integer(rs.getInt("depid")));
employee.setDepartment(rs.getString("depname"));
employees.add(employee);
System.err.println("Username : "

+ employee.getUsername()
+ " Department : " + rs.getString("depname"));

}
}
catch ( SQLException e ) {

System.err.println(e.getMessage());
}
finally {

if ( rs != null ) {
try {

rs.close();
}
catch ( SQLException sqle ) {

System.err.println(sqle.getMessage());
}
rs = null;

}
if ( stmt != null ) {

try {
stmt.close();

}
catch ( SQLException sqle ) {

System.err.println(sqle.getMessage());
}
stmt = null;

}
if ( conn != null ) {

try {
conn.close();

}
catch ( SQLException sqle ) {

System.err.println(sqle.getMessage());
}
conn = null;

}
}
return employees;

}

public static void removeEmployee(String username, DataSource dataSource)
throws Exception {
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Connection conn = null;
Statement stmt = null;
ResultSet rs = null;
try {

conn = dataSource.getConnection();
stmt = conn.createStatement();
StringBuffer sqlString =

new StringBuffer("delete from employees ");
sqlString.append("where username='" + username + "'");
stmt.execute(sqlString.toString());

}
finally {

if ( rs != null ) {
rs.close();

}
if ( stmt != null ) {

stmt.close();
}
if ( conn != null ) {

conn.close();
}

}
}

public static void addEmployee(Employee employee, DataSource dataSource)
throws Exception {
Connection conn = null;
Statement stmt = null;
ResultSet rs = null;
try {

conn = dataSource.getConnection();
stmt = conn.createStatement();
StringBuffer sqlString =

new StringBuffer("insert into employees ");
sqlString.append("values (\""

+ employee.getUsername() + "\", ");
sqlString.append("\"" +

employee.getPassword() + "\", ");
sqlString.append("\""

+ employee.getRoleid() + "\", ");
sqlString.append("\""

+ employee.getName() + "\", ");
sqlString.append("\""

+ employee.getPhone() + "\", ");
sqlString.append("\""

+ employee.getEmail() + "\", ");
sqlString.append("\""

+ employee.getDepid() + "\")");
stmt.execute(sqlString.toString());

}
finally {

if ( rs != null ) {
rs.close();

}
if ( stmt != null ) {

stmt.close();
}
if ( conn != null ) {

conn.close();
}

}
}

public static void updateEmployee(Employee employee, DataSource dataSource)
throws Exception {
Connection conn = null;
Statement stmt = null;
ResultSet rs = null;
try {

conn = dataSource.getConnection();
stmt = conn.createStatement();
StringBuffer sqlString =

new StringBuffer("update employees ");
sqlString.append("set password='"

+ employee.getPassword() + "', ");
sqlString.append("roleid="

+ employee.getRoleid() + ", ");
sqlString.append("name='"

+ employee.getName() + "', ");
sqlString.append("phone='"

+ employee.getPhone() + "', ");
sqlString.append("email='"

+ employee.getEmail() + "', ");
sqlString.append("depid="

+ employee.getDepid());
sqlString.append(" where username='"

+ employee.getUsername() + "'");
stmt.execute(sqlString.toString());
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}
finally {

if ( rs != null ) {
rs.close();

}
if ( stmt != null ) {

stmt.close();
}
if ( conn != null ) {

conn.close();
}

}
}

}

EmployeeForm.java
package com.wrox;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import org.apache.struts.action.ActionForm;
import org.apache.struts.action.ActionMapping;
import org.apache.struts.action.ActionErrors;
import org.apache.struts.action.ActionError;
/**
* Extensió de la classe ActionForm corresponen a les
* dades d'un empleat.
*
* @author Editorial Wrox
* @version 1.0
* @see org.src.novaI.ActionNI
*/
public class EmployeeForm extends ActionForm {

protected String username;
protected String password;
protected String name;
protected String phone;
protected String email;
protected String depid;
protected String roleid;
public void setUsername(String username) {

this.username = username;
}
public String getUsername() {

return username;
}
public void setPassword(String password) {

this.password = password;
}
public String getPassword() {

return password;
}
public void setName(String name) {

this.name = name;
}
public String getName() {

return name;
}
public void setPhone(String phone) {

this.phone = phone;
}
public String getPhone() {

return phone;
}
public void setEmail(String email) {

this.email = email;
}
public String getEmail() {

return email;
}
public void setDepid(String depid) {

this.depid = depid;
}
public String getDepid() {

return depid;
}
public void setRoleid(String roleid) {

this.roleid = roleid;
}
public String getRoleid() {

return roleid;
}
// This method is called with every request. It resets the Form
// attribute prior to setting the values in the new request.
public void reset(ActionMapping mapping, HttpServletRequest request) {

this.username = "";
this.password = "";
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this.name = "";
this.phone = "";
this.email = "";
this.depid = "1";
this.roleid = "1";

}
public ActionErrors validate(ActionMapping mapping,

HttpServletRequest request) {
ActionErrors errors = new ActionErrors();
if ( (roleid == null) || (roleid.length() == 0) ) {

errors.add("roleid", new ActionError("errors.roleid.required"));
}
if ( (depid == null) || (depid.length() == 0) ) {

errors.add("depid", new ActionError("errors.depid.required"));
}
if ( (email == null) || (email.length() == 0) ) {

errors.add("email", new ActionError("errors.email.required"));
}
if ( (phone == null) || (phone.length() == 0) ) {

errors.add("phone", new ActionError("errors.phone.required"));
}
if ( (name == null) || (name.length() == 0) ) {

errors.add("name", new ActionError("errors.name.required"));
}
if ( (password == null) || (password.length() == 0) ) {

errors.add("password", new ActionError("errors.password.required"));
}
if ( (username == null) || (username.length() == 0) ) {

errors.add("username", new ActionError("errors.username.required"));
}
return errors;

}
}

EmployeeListAction.java
package com.wrox;
import java.io.IOException;
import javax.servlet.ServletException;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;
import org.apache.struts.action.ActionForm;
import org.apache.struts.action.ActionForward;
import org.apache.struts.action.ActionMapping;
import org.src.novaI.ActionNI;
import java.util.ArrayList;

/**
* Extensió de la classe ActionNI que obté una llista de
* tots els empleats de la Editorial.
*
* @author Editorial Wrox & Vicenç Font
* @version 1.0
* @see org.src.novaI.ActionNI
*/
public class EmployeeListAction extends ActionNI {

public ActionForward execute(ActionMapping mapping,
ActionForm form,
HttpServletRequest request,
HttpServletResponse response)
throws IOException, ServletException {
// Default target to success
String target = new String("success");

EmployeeListForm listForm = (EmployeeListForm) form;
ArrayList employees = null;
employees = EmployeeData.getEmployees(getDataSource(request));
listForm.setEmpList(employees);
salvarForm(request, form);

return (mapping.findForward(target));
}

}

EmployeeListForm.java
package com.wrox;
import org.apache.struts.action.ActionForm;
import org.apache.struts.action.ActionMapping;
import javax.servlet.ServletRequest;
import java.util.List;

/**
* Extensió de la classe ActionForm que s'encarrega
* de guardar les dades de tots els empleats en un ArrayList.
*
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* @author Vicenç Font
* @version 1.0
* @see org.src.novaI.ActionNI
*/
public class EmployeeListForm extends ActionForm {

private String empString;
private List empList;
private String empMessage;

public String getEmpString() {
return empString;

}

public void setEmpString(String empString) {
this.empString = empString;

}

public List getEmpList() {
return empList;

}

public void setEmpList(List empList) {
this.empList = empList;

}

public String getEmpMessage() {
return empMessage;

}

public void setEmpMessage(String empMessage) {
this.empMessage = empMessage;

}

public void reset(ActionMapping mapping, ServletRequest request) {
empString = "";
empList = null;
empMessage = null;

}
}

GetEmployeeAction.java
package com.wrox;
import java.io.IOException;
import javax.servlet.ServletException;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;
import org.apache.struts.action.ActionForm;
import org.apache.struts.action.ActionForward;
import org.apache.struts.action.ActionMapping;
import org.src.novaI.ActionNI;

/**
* Extensió de la classe ActionNI que obté les dades
* d'un empleat de la BD.
*
* @author Editorial Wrox & Vicenç Font
* @version 1.0
* @see org.src.novaI.ActionNI
*/
public class GetEmployeeAction extends ActionNI {

protected ActionForm buildEmployeeForm(String username, HttpServletRequest request)
throws Exception {
EmployeeForm form = null;
Employee employee = EmployeeData.getEmployee(username, getDataSource(request));
if ( employee != null ) {

form = new EmployeeForm();
form.setUsername(employee.getUsername());
form.setPassword(employee.getPassword());
form.setDepid((employee.getDepid()).toString());
form.setRoleid(employee.getRoleid().toString());
form.setName(employee.getName());
form.setPhone(employee.getPhone());
form.setEmail(employee.getEmail());

}
else {

throw new Exception("Employee " + username + " not found!");
}
return form;

}

public ActionForward execute(ActionMapping mapping,
ActionForm form,
HttpServletRequest request,
HttpServletResponse response)
throws IOException, ServletException {
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// Default target to success
String target = new String("success");
if ( isCancelled(request) ) {

// Cancel pressed back to employee list
return (mapping.findForward(target));

}

try {
form = buildEmployeeForm(request.getParameter("username"), request);

//salva el ActionForm a una variable de la sessió.
salvarForm(request, form);

}
catch ( Exception e ) {

System.err.println("Setting target to error");
System.err.println("---->" + e.getMessage() + "<----");
target = new String("failure");

}
// Forward to the appropriate View
return (mapping.findForward(target));

}
}

IdiomaAction.java
package com.wrox;
import java.io.IOException;
import javax.servlet.ServletException;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;
import org.apache.struts.action.ActionForm;
import org.apache.struts.action.ActionForward;
import org.apache.struts.action.ActionMapping;
import org.src.novaI.ActionNI;

/**
* Extensió de la classe ActionNI que modifica el idioma
* de comunicació per defecte de la sessió.
*
* @author Vicenç Font
* @version 1.0
* @see org.src.novaI.ActionNI
*/
public class IdiomaAction extends ActionNI{

public ActionForward execute(ActionMapping mapping,
ActionForm form,
HttpServletRequest request,
HttpServletResponse response)
throws IOException, ServletException {
//canvia l'idioma per defecte
canviarIdioma(request, request.getParameter("idioma"));
// Forward to the appropriate View
return (mapping.findForward("success"));

}
}

IndexAction.java
package com.wrox;
import java.io.IOException;
import javax.servlet.ServletException;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;
import org.apache.struts.action.ActionForm;
import org.apache.struts.action.ActionForward;
import org.apache.struts.action.ActionMapping;
import org.src.novaI.ActionNI;

/**
* Extensió de la classe ActionNI que mostra la vista
* corresponen al login d'inici.
*
* @author Vicenç Font
* @version 1.0
* @see org.src.novaI.ActionNI
*/
public class IndexAction extends ActionNI {

public ActionForward execute(ActionMapping mapping,
ActionForm form,
HttpServletRequest request,
HttpServletResponse response)
throws IOException, ServletException {
// Default target to success
String target = new String("success");
try {

//salva el form en una variable de la sessió
salvarForm(request, form);
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}
catch ( Exception e ) {

System.err.println("Error en el index "+e);
target = new String("failure");

}
// Forward to the appropriate View
return (mapping.findForward(target));

}
}

LoginAction.java
package com.wrox;
import java.io.IOException;
import javax.servlet.ServletException;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;
import org.apache.struts.action.ActionForm;
import org.apache.struts.action.ActionForward;
import org.apache.struts.action.ActionMapping;
import org.src.novaI.ActionNI;

/**
* Extensió de la classe ActionNI que comprava si el
* usuari i el password son correctes.
*
* @author Vicenç Font
* @version 1.0
* @see org.src.novaI.ActionNI
*/
public class loginAction extends ActionNI {

public ActionForward execute(ActionMapping mapping,
ActionForm form,
HttpServletRequest request,
HttpServletResponse response)

throws IOException, ServletException
{

String target = new String("success");
//get the username and password back from the user
String username = request.getParameter("username");
String password = request.getParameter("password");
try
{
Employee employee = EmployeeData.getEmployee(username, getDataSource(request));

if ( username.length() == 0 )
{

target = new String("failure");
}
else if ( employee != null )
{

//check to see if the username and passwords are correct
if(!employee.getPassword().equals(password))
{

target = new String("failure");
}

}
else
{

target = new String("failure");
}

}
catch ( Exception e )
{

System.err.println("Error en el login "+e);
target = new String("failure");

}
salvarForm(request, form);
return (mapping.findForward(target));

}
}
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Annex D: Codi XSL de les 
vistes
Per a tal de ser repetitiu, només he afegit el codi dels fitxers XSL en l’idoma català i 
resposta HTML. La resta de codi es troben com a fitxers adjunts en l’entrega del PFC.

CA_HTML_addemployee.xsl :
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
- <!--
*************************************************************
** CA_HTML.xsl
**
** Transforma una pagina a tipus: HTML en l'idioma: ES
** 
** Es una vista que afegeix un empleat. Mostra els valors del empleat
** en blanc i els permet omplir.
** Es compon de :
** - Grafic: "pagina/context/directori"+"/image/anagrama.gif
** - Formulari: "employeeForm" tipus "post" action "/empleats/AddEmployee
** 
** Camps del formulari "employeeForm":
** - Camp "Usuari" tipus="text" name="username"
** - Camp "Clau" tipus="password" name="password"
** - Camp "Nom" tipus="text" name="name"
** - Camp "Telefon" tipus="text" name="phone"
** - Camp "Email" tipus="text" name="email"
** - Camp "depid" tipus="select" name="depid" sel.leccio de "Network, sales, engineering"
** - Camp "roleid" tipus="select" name="roleid" sel.leccio de "Manager, Employee"
** - Boto: tipus="submit"
** - Boto tipus "cancel"
** - Boto tipus "reset"
** 
*****************************************************************

-->
- <xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">

<xsl:output method="html" version="4.01" doctype-public="-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" doctype-
system="http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd" encoding="iso-8859-1" indent="yes" />

<xsl:param name="global.sessionID" />
- <xsl:template match="/">
- <html>
- <head>

<title>Afegir Empleat</title>
<link href="../novaI.css" rel="stylesheet" type="text/css" />

</head>
- <body>
- <table width="500" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
- <tr>
- <td height="68" width="48%">
- <div align="left">
- <img>
- <xsl:attribute name="src">

<xsl:value-of select="pagina/context/directori" />
/image/anagrama.gif
</xsl:attribute>
</img>
</div>
</td>
</tr>

- <tr>
<td />

</tr>
</table>

- <form name="employeeForm" method="post" action="/empleats/AddEmployee">
- <table width="500" border="0">
- <tr>

<td>Usuari:</td>
- <td>

<input type="text" name="username" value="" />
</td>

<td>Clau:</td>
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- <td>
<input type="text" name="password" value="" />

</td>
</tr>

- <tr>
<td>Nom:</td>

- <td>
<input type="text" name="name" value="" />

</td>
<td>Telefon:</td>

- <td>
<input type="text" name="phone" value="" />

</td>
</tr>

- <tr>
<td>Correo Electrònic:</td>

- <td>
<input type="text" name="email" value="" />

</td>
<td>Departament:</td>

- <td>
- <select name="depid" size="1">

<option value="1" selected="selected">Administració</option>
<option value="2">Xarxa</option>
<option value="3">Vendes</option>
<option value="4">Enginyería</option>

</select>
</td>
</tr>

- <tr>
<td>Càrrec:</td>

- <td>
- <select name="roleid" size="1">

<option value="1" selected="selected">Direcció</option>
<option value="2">Empleat</option>

</select>
</td>

- <td colspan="2" align="center">
<input type="submit" value="Aceptar" />
<input type="submit" name="org.apache.struts.taglib.html.CANCEL" value="Cancel.lar"

onclick="bCancel=true;" />
<input type="reset" value="Refer" />

</td>
</tr>
</table>
</form>
</body>
</html>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>

CA_HTML_editemployee.xsl :
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

- <!--
*************************************************************
** CA_HTML.xsl
**
** Transforma una pagina a tipus: HTML en l'idioma: ES
** 
** Es una vista que edita un empleat. Mostra els valors del empleat
** i els permet modificar.
** Es compon de :
** - Grafic: "pagina/context/directori"+"/image/anagrama.gif
** - Formulari: "employeeForm" tipus "post" action "/empleats/EditEmployee
** 
** Camps del formulari "employeeForm":
** - "pagina/EmployeeForm/username"
** - "pagina/EmployeeForm/password"
** - "pagina/EmployeeForm/name"
** - "pagina/EmployeeForm/phone"
** - "pagina/EmployeeForm/email"
** - "pagina/EmployeeForm/depid", sel.leccio de "Network, sales, engineering"
** - "pagina/EmployeeForm/roleid" sel.leccio de "Manager, Employee"
** - Boto tipus "submit"
** - Boto tipus "cancel"
** - Boto tipus "reset"
** 
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*****************************************************************
-->

- <xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
<xsl:output method="html" version="4.01" doctype-public="-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" doctype-

system="http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd" encoding="iso-8859-1" indent="yes" />
<xsl:param name="global.sessionID" />

- <xsl:template match="/">
- <html>
- <head>

<title>Modificar Empleat</title>
<link href="../novaI.css" rel="stylesheet" type="text/css" />

</head>
- <body>
- <img>
- <xsl:attribute name="src">

<xsl:value-of select="pagina/context/directori" />
/image/anagrama.gif
</xsl:attribute>
</img>

- <form name="employeeForm" method="post" action="/empleats/EditEmployee">
- <table width="500" border="0">
- <tr>

<td>Usuari:</td>
- <xsl:variable name="user">

<xsl:value-of select="pagina/EmployeeForm/username" />
</xsl:variable>

- <td>
<input type="text" name="username" value="{$user}" />

</td>
<td>Clau:</td>

- <xsl:variable name="password">
<xsl:value-of select="pagina/EmployeeForm/password" />

</xsl:variable>
- <td>

<input type="text" name="password" value="{$password}" />
</td>
</tr>

- <tr>
<td>Nom:</td>

- <xsl:variable name="name">
<xsl:value-of select="pagina/EmployeeForm/name" />

</xsl:variable>
- <td>

<input type="text" name="name" value="{$name}" />
</td>

<td>Telèfon:</td>
- <xsl:variable name="phone">

<xsl:value-of select="pagina/EmployeeForm/phone" />
</xsl:variable>

- <td>
<input type="text" name="phone" value="{$phone}" />

</td>
</tr>

- <tr>
<td>Email:</td>

- <xsl:variable name="email">
<xsl:value-of select="pagina/EmployeeForm/email" />

</xsl:variable>
- <td>

<input type="text" name="email" value="{$email}" />
</td>

<td>Departament:</td>
- <td>
- <xsl:variable name="depid">

<xsl:value-of select="pagina/EmployeeForm/depid" />
</xsl:variable>

- <select name="depid" size="1">
<option value="{$depid}" selected="selected">Administració</option>
<option value="2">Xarxa</option>
<option value="3">Vendes</option>
<option value="4">Enginyería</option>

</select>
</td>
</tr>

- <tr>
<td>Role:</td>
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- <td>
- <select name="roleid" size="1">

<option value="1" selected="selected">Direcció</option>
<option value="2">Emplea</option>

</select>
</td>

- <td colspan="2" align="center">
<input type="submit" value="Aceptar" />
<input type="submit" name="org.apache.struts.taglib.html.CANCEL" value="Cancel.lar"

onclick="bCancel=true;" />
<input type="reset" value="Reset" />

</td>
</tr>
</table>
</form>
</body>
</html>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>

CA_HTML_employeelist.xsl :
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
- <!--
*************************************************************
** CA_HTML.xsl
**
** Transforma una pagina a tipus: HTML en l'idioma: ES
** 
** Llista tots els empleats. Els permet editar i anul.lar un a un.
** Tambe permet afegir un empleat, i canviar el idioma per defecte
** Es compon de:
** - Grafic: "pagina/context/directori"+"/image/anagrama.gif"
** - Enllac: "Idioma" href="Idioma" parametre "idioma=ES/CA/EN"
** - Bucle: "pagina/EmployeeListForm/empList/Employee"
** - Enllac: "Afegir Client" href="Add"
** 
** Components del bucle:
** - Camp "username"
** - Camp "name"
** - Camp "phone"
** - Camp "email"
** - Camp "department"
** - Camp "rolename"
** - Enllac: "Editar" href="Edit" 

parametre="username='pagina/EmployeeListForm/empList/Employee/username"
** - Enllac: "Eliminar" href="Delete" 

parametre="username='pagina/EmployeeListForm/empList/Employee/username"
** 
*****************************************************************

-->
- <xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">

<xsl:output method="html" version="4.01" doctype-public="-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" doctype-
system="http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd" encoding="iso-8859-1" indent="yes" />

<xsl:param name="global.sessionID" />
- <xsl:template match="/">
- <html>
- <head>

<title>Llistat d'empleats</title>
<link href="../novaI.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
</head>

- <body>
- <tr>
- <td>

<a href="Idioma?idioma=CA">Català</a>
</td>

- <td>
<a href="Idioma?idioma=ES">Castellà</a>
</td>

- <td>
<a href="Idioma?idioma=EN">Anglés</a>
</td>
</tr>

- <div align="left">
- <img>
- <xsl:attribute name="src">

<xsl:value-of select="pagina/context/directori" />
/image/anagrama.gif
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</xsl:attribute>
</img>
</div>

- <table>
- <td>

<h2>Usuari</h2>
</td>

- <td>
<h2>Nom</h2>
</td>

- <td>
<h2>Telefon</h2>
</td>

- <td>
<h2>Correu Electronic</h2>
</td>

- <td>
<h2>Departament</h2>
</td>

- <td>
<h2>Carrec</h2>
</td>

- <xsl:for-each select="pagina/EmployeeListForm/empList/Employee">
- <p>
- <xsl:variable name="user">

<xsl:value-of select="username" />
</xsl:variable>

- <tr>
- <td>

<xsl:value-of select="username" />
</td>

- <td>
<xsl:value-of select="name" />
</td>

- <td>
<xsl:value-of select="phone" />
</td>

- <td>
<xsl:value-of select="email" />
</td>

- <td>
<xsl:value-of select="department" />
</td>

- <td>
<xsl:value-of select="rolename" />
</td>

- <td>
<a href="Edit?username={$user}">Editar</a>
</td>

- <td>
<a href="Delete?username={$user}">Eliminar</a>
</td>
</tr>
</p>
</xsl:for-each>
</table>
<p />
<a href="Add">Afegir Empleat</a>
</body>
</html>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>

CA_HTML_login.xsl :
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
- <!--
*************************************************************
** CA_HTML.xsl
**



Projecte Final de Carrera                                                         Annex D 

135

** Transforma una pagina a tipus: HTML en l'idioma: ES
** 
** Vista inicial de la aplicacio. Demana la introduccio del nom del
** usuari, i del password. Te un boto "Aceptar" per a tal de continuar
** 
** Es compon de:
** - Grafic: "pagina/context/directori"+"/image/anagrama.gif"
** - Formulari: "listForm" tipus="post" action="/empleats/Login"
** 
** Components del formulari "listForm":
** - Camp "Usuari" tipus="text" name="username"
** - Camp "Clau" tipus="password" name="password"
** - Boto: tipus="submit" value="Aceptar"
** 
*****************************************************************

-->
- <xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">

<xsl:output method="html" version="4.01" doctype-public="-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" doctype-
system="http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd" encoding="iso-8859-1" indent="yes" />

<xsl:param name="global.sessionID" />
- <xsl:template match="/">
- <html>
- <head>
- <title>

<xsl:value-of select="pagina/@nom" />
</title>
<link href="../novaI.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
</head>

- <body>
- <td height="68" width="48%">
- <div align="left">
- <img>
- <xsl:attribute name="src">

<xsl:value-of select="pagina/context/directori" />
/image/anagrama.gif
</xsl:attribute>
</img>
</div>
</td>

- <form name="testForm" method="post" action="/empleats/Login">
- <h2>
- <p>

Usuari: 
<input type="text" name="username" value="" />
</p>

- <p>
Clau : 
<input type="password" name="password" value="" />
</p>
</h2>
<input type="submit" value="Aceptar" onclick="" />
</form>
</body>
</html>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>


