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Capítol 1: Introducció 
 

1.1 Justificació del projecte: punt de partida i aportació 
 

La plataforma J2EE s’ha consolidat en el mercat d’elaboració d’aplicacions empresarials 
convertint-se en tot un model de referència. Una de les claus del seu èxit és el fet que es 
sustenta en Java, un llenguatge de programació robust i multi-plataforma que permet 
construir aplicacions eficients, portables i escalables. Per tal de facilitar i agilitzar el procés de 
desenvolupament, han sorgit diversos marcs de treball o frameworks que defineixen un 
conjunt de bones pràctiques i estàndards en la resolució de problemàtiques comunes a 
diversos desenvolupaments. 

En el present projecte, s’estudiarà específicament la problemàtica associada a la presentació 
dintre de les aplicacions “thin client” J2EE i es proposarà un marc de treball que faciliti la 
implementació d’aquestes. Prèviament però, es realitzarà un estudi de l’arquitectura J2EE i 
dels components principals i es realitzarà un anàlisi de les propostes actuals que hi ha al 
mercat. 

Les motivacions principals a l’hora d’escollir la realització del projecte són les següents: 

 Aprofundir en el coneixement de la plataforma J2EE. 
 Adquirir una visió global de les dificultats a l’hora de construir aplicacions thin client. 
 Aprendre a utilitzar diferents marcs de treball existents 
 Continuar amb l’aprenentatge del llenguatge Java i en el desenvolupament de 

components J2EE. 

 

1.2 Objectius 
 

El present projecte de final de carrera tindrà com a principal objectiu el disseny i l’elaboració 
d’un marc de treball centrat en la capa de presentació del model multicapa J2EE i que 
s’utilitzarà per a la creació d’aplicacions “thin client”.  

Per tal d’abordar la problemàtica que això suposa, es dividirà el treball en quatre blocs. 

 Estudi de l’arquitectura J2EE i dels patrons de disseny de la capa de presentació. 
 Estudi i comparativa de diversos marcs de treball existents al mercat. 
 Disseny e implementació d’un marc de treball de presentació. 
 Elaboració d’una aplicació de prova que farà servir el marc de treball implementat. 

En el primer bloc s’estudiarà l’arquitectura J2EE fent una descripció general dels conceptes 
més importants i donant una visió general de la plataforma. Així mateix, s’estudiaran els 
patrons de disseny específics de la capa de presentació i més en concret el patró MVC (Model-
Vista-Controlador) que ha s’ha convertit en tot un estàndard. 



Disseny d’un marc de treball de presentació per a aplicacions J2EE 
Introducció 

8 

 
En el segon bloc s’estudiaran els diferents marcs de treball que hi ha al mercat fent una 
descripció general de cadascun i realitzant una comparativa entre ells per tal de veure quines 
són les funcionalitats que ofereixen i quines mancances tenen. Aquest punt del projecte és 
molt important ja que servirà com a base de coneixement  i com a model de referència per a la 
posterior implementació. 

 Per a fer l’estudi, s’han escollit els següents marcs de treball: 

 Apache Struts  
 Spring MVC  
 JSF (Java Server Faces)  

Al tercer bloc es realitzarà el disseny i la implementació de les funcionalitats bàsiques d’un 
marc de treball i que tindrà com a principal objectiu facilitar en part la problemàtica associada 
a la capa de presentació.  El disseny d’aquesta part estarà orientada a components 
reutilitzables i basats en tecnologies estàndards com JSP, Servlets, Beans o XML. 

Per últim es construirà una aplicació web que utilitzarà el marc de treball desenvolupat i que 
mostrarà que s’han assolit els objectius plantejats. S’haurà de provar que es facilita el 
desenvolupament indicant les problemàtiques solucionades i les mancances detectades. 
Finalment s’oferirà un conjunt de vies de millora i noves funcionalitats que es podrien 
implementar  en futures versions. 

1.3 Planificació del projecte 
 

En aquest apartat s’indicaran quines són les tasques que s’hauran de realitzar per tal d’assolir 
els objectius de projecte així com una estimació del cost temporal que aquestes tindran. 

Per a la planificació es tindran en compte les dates dels diferents lliuraments (PACS) ja que es 
seguirà el model d’avaluació continuada. Així doncs, es dividirà els lliuraments en tasques i 
sub-tasques que s’han de dur a terme per tal de presentar a temps els lliurables.  

Les fites més importants i les seves dates són les següents: 

TASCA DATA LÍMIT 

PAC1 - Plà de treball 6 d’Octubre de 2010 
PAC2 – Estudi comparatiu dels marcs existents 11 de Novembre de 2010 
PAC3 – Disseny e implementació del marc de treball   20 de Desembre de 2010 
Lliurament Final 17 de Gener de 2011 
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A continuació es mostren el conjunt de tasques detectades així com els costos associats: 

 

Figura 1: Tasques del projecte i planificació 

Finalment es mostra el diagrama de Gantt del projecte amb les tasques i subtasques 
detectades: 

 

Figura 2: Diagrama de Gantt del projecte 

 



Disseny d’un marc de treball de presentació per a aplicacions J2EE 
Introducció 

10 

 
1.4 Productes obtinguts 
 

S’han obtingut dos productes: 

 Nou framework de presentació (FrameworkPFC) empaquetat  amb totes les classes i 
fitxers de configuració. 

 Aplicació Web de prova del nou framework amb diverses pantalles que permeten el 
testeig de les funcionalitats proporcionades. 

1.5 Breu descripció dels següents capítols 
 

Als pròxims apartats s’expliquen tots els detalls del projecte: 

Capítol 2  Breu explicació de la plataforma J2EE i del model multi – capa. Es descriuen els 
diferents patrons de presentació i una descripció detallada del patró model-vista-controlador.  

Capítol 3  S’estudien els marcs de treball de presentació més importants del mercat actual: 
“Jakarta Struts”, “Spring MVC”, “Java Server Faces”. 

Capítol 4  Es documenta el disseny realitzat del nou marc de treball de presentació descrivint 
el components que el conformen, funcionalitats implementades i possibles millores a 
incorporar en successives evolucions. 

Capítol 5 Es documenta la realització d’una aplicació web implementada utilitzant el nou 
marc de treball. Al final d’aquest capítol es descriuen les diferents pantalles i es proporcionen 
els resultats esperats de cada joc de proves. 

Capítol 6  Conclusions sobre el treball realitzat així com les dificultats trobades durant la 
implementació.  
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Capítol 2: La plataforma J2EE i els patrons software 
 

En aquest capítol es descriurà d’una forma molt genèrica què és la plataforma J2EE i quin són 
els components més importants dintre de l’arquitectura multi-capa que proposa 
l’especificació. La descripció detallada de tota l’arquitectura queda fora de l’abast del projecte 
ja que només vol servir com a introducció i per a contextualitzar el present projecte. 

Al final del capítol s’explicarà el concepte de patró i es detallaran els de la capa de presentació 
fent especial èmfasi al patro Model-Vista-Controlador. 

 

2.1 Què es J2EE? 
 

Una possible definició de J2EE seria: 

“ J2EE és una plataforma oberta i estàndard per a desenvolupar i desplegar aplicacions 
empresarials multicapa amb n-nivells, distribuïdes i basades en components.” 

J2EE és una especificació d’especificacions que defineix un conjunt d’estàndards que tots els 
contenidors on es despleguen les aplicacions han de complir per comunicar-se amb els 
components. 

J2EE defineix un model d’aplicacions distribuït i multi-capa. D’aquesta manera, podrem 
executar els components de cada capa en servidors diferents. Es defineixen un mínim de 3 
capes: client, capa intermèdia i la capa de sistemes d’informació de l’empresa (EIS – Enterprise 
information Systems). 

Els contenidors, que formen part d’un servidor d’aplicacions, proveiran de serveis a les unitats 
modulars i estandarditzades que es despleguin en ells (components de programari). 

2.2 Components 
 

En el context particular de J2EE es defineixen els següents components: 

 Components client  És un component que s’executa en màquina virtual Java d’un 
entorn client, ja sigui com a Applet o bé com una aplicació Java stand-alone. 
 

 Components web  Components que generen una resposta a una petició del protocol 
HTTP. D’aquesta manera, quan un servidor d’aplicacions rep una petició HTTP 
provinent d’un client, delega el tractament a un component web, el qual serà 
l’encarregat de tractar-la i generar una resposta que serà retornada al client. 
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Dintre d’aquest tipus de component trobem els Servlets i les JSP: 
 

o Servlets : Són objectes Java que estén la funcionalitat d’un servidor web 
rebent peticions HTTP i generant contingut dinàmic com a resposta a aquestes 
peticions. 

o JSP ( Java Server Pages): És un document molt similar a l’HTML però que a més 
inclou contingut dinàmic. A efectes pràctics és un servlet ja que es compila en 
temps d’execució i es converteix en un servlet dins el contenidor web del 
servidor d’aplicacions. 
 

 Components de negoci  Un component de negoci és una peça de programari que 
implementa algun concepte de la lògica de negoci en el que s’està desenvolupant 
l’aplicació. Els components de negoci proposats per l’especificació J2EE són els EJB. 
Aquests són objectes distribuïts que es despleguen en un contenidor del servidor 
d’aplicacions (EJB Container) i que defineixen una interfície o contracte (local o 
remota) amb totes les funcionalitats de negoci que implementen.  Poden ser 
principalment de 3 tipus: EJB de sessió, EJB de missatge i EJB d’entitat. 
 

2.3 Arquitectura multi-capa amb n-nivells 
 

La plataforma J2EE s’emmarca dintre d’un estil arquitectònic heterogeni que combina un estil 
client-servidor basat en components i organitzat en capes o nivells. El model típic de l’estil 
basat en capes divideix una aplicació empresarial en 3 capes però J2EE l’estén a n-capes. 
Aquesta extensió es fa de manera que la capa intermèdia es pot subdividir a nivell lògic en 
diferents capes, cadascuna amb unes responsabilitats diferenciades. 

 

Figura 3: Capes de l'arquitectura J2EE  
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 Capa client  Conté els components que s’executen a les màquines client. Per 

exemple tenim les pàgines HTML que s’executen en un navegador de l’entorn del 
client, Applets o aplicacions stand-alone. 
 

 Capa intermèdia (Middle Layer)  Encarregada de fer el processament de la lògica de 
negoci. Els components d’aquesta capa s’executen als diferents contenidors del 
servidor d’aplicacions.  
Subdividirem aquesta capa en tres: 

o Capa de presentació: Controla la interacció entre l’usuari i l’aplicació 
desplegada, així com la forma en què es presenta la informació. Tenim dos 
components principals dintre d’aquesta capa: Servlets i JSP. 
La capa de presentació pot localitzar-se tant a la banda del client per a les 
aplicacions d’escriptori com al servidor per aplicacions web. Independentment 
d’això, la capa de presentació s’encarregarà de controlar la generació de 
contingut que s’enviarà a l’usuari per a que interactuï amb l’aplicació. 

o Capa de negoci: Conté codi i regles de negoci de l’aplicació. Segons 
l’especificació, els components principals d’aquesta capa són els EJB tot i que 
també es poden implementar components POJO. 

o Capa d’integració:  Capa on es realitza la integració de l’aplicació amb els 
diferents sistemes externs amb els que ha d’interactuar. Un dels components 
que existeixen per aquesta capa són els EJB d’entitat que representen en 
forma d’objecte software una entitat de base de dades. 
 

 Capa EIS  Conté els components de la capa de dades que resideixen en un servidor 
de dades. Per exemple, components d’aquesta capa són les taules d’una base de dades 
relacional. 

2.4 Els patrons software  
 

Un patró es defineix com una forma d’actuació davant d’un problema que es produeix de 
forma repetida i que està basat en l’experiència. Els patrons de disseny tenen els següents 
objectius: 

 Proporcionar catàlegs d’elements reutilitzables en el disseny software. 
 Evitar la reiteració en la recerca de solucions a problemes ja coneguts i que s’han 

solucionat amb anterioritat. 
 Estandarditzar del disseny. 
 Facilitar el futur aprenentatge 

 

És important assenyalar que un patró no vol imposar una solució davant totes les possibles 
que hi ha. És més, a vegades pot ser que la utilització d’un determinat patró no sigui la solució 
més apropiada. El que realment es pretén és donar una solució investigada i que s’ha pogut 
provada exhaustivament de la qual se’n pot donar unes garanties d’èxit si les condicions 
adequades s’acompleixen. 
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Normalment un patró està composat per un enunciat del problema i una o diverses 
alternatives de solució. Per a formalitzar les solucions cal una notació que permeti reflectir 
eficientment totes les variables i dimensions del problema i que sigui fàcil d’entendre i 
d’interpretar. La notació més estesa és UML (Unified Modeling Language). 

La utilització d’aquests patrons es va utilitzar primer en altres disciplines diferents a la 
informàtica i la seva arribada va significar un canvi molt important en el desenvolupament 
software i  fent que disminuïssin les errades en la construcció d’aplicacions així com la seva 
robustesa. 

Per a definir un nou patró es segueix un procediment exhaustiu i no s’accepta com a nou patró 
fins que no s’ha aconseguit verificar l’èxit en la implantació en tres sistemes diferents. Un cop 
acceptat, s’ha de decidir quina és la millor manera de documentar-lo ja que és molt important 
que el patró sigui fàcil d’entendre i quedin molt clares sota quines condicions s’ha d’utilitzar. 

 

2.4.1 Patrons de la capa de presentació 

J2EE disposa d’una sèrie de patrons software aplicats a la capa de presentació i que haurem de 
conèixer per a poder realitzar el disseny e implementació del marc de treball. 

2.4.1.1 Intercepting Filter 

Descripció: 
Un objecte que està entre el client i el component web. Aquest objecte 
intercepta les peticions al component web i processa les respostes. 

 
Context: 

Manega les peticions de la capa de presentació ja que algunes necessiten un 
processament previ, han de ser auditades o descomprimides. 

 
Problema:  

Es necessita un pre i post processament de les peticions i respostes provinents 
d’un client web. 

 
Solució:  

Es creen filtres connectables per a processar serveis comuns. D’aquesta manera es 
permet la incorporació de filtres sense haver de modificar la lògica de l’aplicació. 
Els filtres unitaris s’afegeixen a la FilterChain (Cadena de filtres) i el FilterManager 
és l’encarregat de manegar-los.  
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2.4.1.2 Front Controller 

Context:  
La capa de presentació ha de manegar múltiples peticions d’usuari. 

 
Problema:  

Sense un punt d’accés centralitzat per a les peticions d’entrada d’usuari es poden 
produir dos problemes principals. 

 Cada vista hauria de proporcionar els seus propis serveis de sistema de 
manera que hi hauria duplicitat de codi. 

 Barreja de continguts i navegació a les vistes. 
 

Solució:  
Utilització d’un controlador com a punt inicial de contacte per a la gestió de 
peticions. Aquest controlador proveirà de serveis d’autenticació i autorització 
delegant la lògica als processos de negoci adequats, gestionant la vista 
apropiada en cada cas i tractant els errors en les peticions. 

 
Estratègies: 
 Servlet Front: Suggereix un servlet com a controlador de peticions. 
 JSP front: Suggereix una JSP com a controlador de peticions. 
 Command and controller: Suggereix una interfície genèrica per als 

components Helper. 

2.4.1.3 View Helper 

Context:  
El sistema és qui genera el contingut que s’ha de mostrar i requereix d’unes 
estructures per enviar aquestes dades a les vistes. 

 
Problema:  

Els canvis en la lògica de presentació són freqüents de manera que si es 
barreja la lògica de negoci amb la presentació farà que els canvis siguin molt 
costosos. 

Solució:  
Les vistes només s’encarreguen de mostrar el contingut i deleguen la lògica de 
processament en objectes  (Java Beans) o etiquetes personalitzades. 
Mitjançant Helpers que normalment són Java Beans s’encapsulen les dades 
que ha de mostrar la vista. Aquests objectes també poden realitzar tasques de 
conversió de tipus i de format de les dades. 
Aquest cas es dóna per exemple quan un objecte de negoci retorna un 
ValueBean a la capa de presentació. Aquest serà l’objecte que s’enviarà a la 
vista per a mostrar les dades que s’han retornat. 
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Estratègies: 

Com en el cas del patró Front Controller, l’especificació J2EE proposa diverses 
alternatives per aplicar la solució: 
 JSP View Strategy S’utilitza una JSP com a vista. Aquesta és la solució 

més elegant i proposada per l’estàndard J2EE. Tot i que posteriorment 
les JSP es compilen i es converteixen en Servlets és la opció que la 
majoria de dissenyadors web trien ja que no han de escriure cap línea 
en Java. 

 Servlet View Strategy  És equivalent a l’anterior però no és gaire 
utilitzada. Per aplicar aquesta estratègia s’ha de modificar i recompilar 
el codi Java de manera que no permet que un dissenyador modifiqui la 
presentació sense saber un mínim de programació. 

2.4.1.4 Composite View 

Context:  
Els sistemes d’avui en dia necessiten mostrar continguts de múltiples fonts de 
dades composant una vista que és el resultat d’unir moltes vistes atòmiques. 

 
Problema:  

Moltes vistes són molt semblants entre elles i només varia una part molt petita del 
codi. Si només es veu una vista com un tot és inevitable haver de duplicar codi 
cada vegada que es crea una nova vista. 

Solució:  

Utilitzar vistes compostes formades de la unió de múltiples sub-vistes atòmiques. 
Cada component de la plantilla pot incloure de forma dinàmica el contigut que 
necessiti i pot ser gestionada de forma independent. 

Estratègies: 

De la mateixa manera que amb el patró View Helper podem utilitzar diverses 
estratègies a l’hora d’implementar-lo.  

Les vistes i sub-vistes es poden implementar mitjançant la JSP view Strategy i la 
Servlet View Strategy explicades al patró View Helper. 

La gestió de vistes es pot implementar mitjançant les següents estratègies: 

 JavaBean View Management Strategy: S’utilitzen Java Beans per a 
gestionar quines parts del codi de la JSP s’han de mostrar. Els objectes, 
en funció d’atributs, decidiran si s’ha de mostrar o no un cert 
contingut. 
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 Standard Tag View Management Strate: Mitjançant tags o etiquetes de 

presentació s’inclourà en temps de compilació o d’execució codi 
procedent d’altres JSP. 

 

2.4.1.5 Dispatcher View 

Context:  
El sistema controla el flux d’execució i accedeix a les dades de negoci a partir dels quals 
genera el contingut de presentació. 

 
Problema:  

Resol la combinació de problemes plantejats en la descripció dels patrons View Helper 
i Front Controller. 

 
Solució:  

Utilitzar conjuntament els patrons Front Controller i View Helper juntament amb un 
nou element anomenat Dispatcher. El controlador delega al Dispatcher el flux de 
navegació de manera que és l’encarregat de decidir quina és la següent vista a 
mostrar. El rol del Dispatcher però és molt limitat en l’aplicació d’aquest patró i la 
funcionalitat pot ser implementada per controlador. 

  

2.4.1.6 Service to worker 

 

Context:  
El sistema controla el flux d’execució i accedeix a les dades de negoci a partir dels quals 
genera el contingut de presentació. 

 
Problema:  

Resol la combinació de problemes plantejats en la descripció dels patrons View Helper 
i Front Controller. 

 
Solució:  

Tot i que el patró és molt semblant al Dispatcher View i soluciona els mateixos 
problemes, aquest últim atorga un rol diferent al Dispatcher i proposa una separació 
de responsabilitats entre aquest i controlador. D’aquesta manera, com més 
responsabilitat té el Dispatcher més a prop estem del patró Service to Worker. 
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2.4.2 El patró Model –Vista–Controlador 

“El patró model-vista-controlador és un patró d’arquitectura que separa les dades, la 
interfície d’usuari i la lògica d’aplicació en tres components diferents. “ 

Els tres components són els següents: 

 Model: És la representació específica de la informació amb la que opera el sistema. 
Aquestes dades poden ser relatiuves a la presentació o no, podent representar 
informació complexa provinent de diversos sistemes d’informació. 

 Vista: Representa la interfície amb l’usuari de l’aplicació i tots els components de 
presentació. 

 Controlador: Respon a les accions de l’usuari invocant peticions i actualitzacions del 
model i modificacions de les vistes. 

Aquesta separació de components no pretén discriminar entre la capa de negoci i la de 
presentació però sí que pretén separar la capa visual gràfica de la seva corresponent 
programació i accés a dades. D’aquesta manera, es milloren el desenvolupament i 
manteniment de la Vista i el Controlador en paral·lel, ja que ambdós tenen cicles de vida molt 
diferents entre sí. 

 

Figura4: Patró Model-Vista-Controlador 

Mitjançant la utilització d’aquest patró es permet una major reutilització de codi permetent 
que la modificació d’un component no afecti als altres. A més, permet una major 
especialització dels perfils de desenvolupadors fent que cadascuna de les persones es dediqui 
a l’àrea més adequada a les seves competències. 

Com a desavantatge principal cal destacar l’augment de la dificultat d’aprenentatge a l’hora 
d’utilitzar-lo i implantar la solució. A més, el fet de separar la part de presentació del model no 
vol dir que es puguin desacoblar completament les vistes del model així que tot i que es 
redueixen, seran constants les modificacions d’ambdós components.  
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Capítol 3: Estudi dels marcs de treball actuals 
 

A continuació s’explicaran les característiques principals de tres dels “frameworks” de 
presentació més importants que hi ha al mercat: Jakarta Struts, Spring i Java Server Faces. 

 

 3.1 Struts 
 

Struts és un marc de treball de presentació basat en el patró MVC sota la plataforma J2EE 
(Java2 Enterprise Edition) que s’ha desenvolupat  com a part del projecte Jakarta de la Apache 
Software Foundation però que actualment ja és un projecte independent amb el nom 
d’Apache Struts. 

El fet que sigui capaç de reduir el temps de desenvolupament, sigui “open source” i que sigui 
compatible amb totes les plataformes en les que Java Enterprise està disponible fan que sigui 
una eina molt utilitzada per la comunitat de programadors a nivell mundial. 

Tal i com s’ha dit, Struts està basat en el patró Model-Vista-Controlador separant en tres 
nivells el disseny de les aplicacions de la següent manera: 

 MODEL: 
 Classes independents de la vista i el controlador que representen les dades 

amb les que treballa l’aplicació. 
 Normalment s’utilitzen Java Beans per a representar el model. Aquests 

s’utilitzen per a encapsular la informació provinent de sistemes d’informació 
externs i que serviran per a actualitzar les vistes. 

 És compatible amb tecnologies estàndards d’accés a dades com JDBC o EJB així 
com llibreries “Third-party” com Hibernate, iBatis i Object Relational Bridge. 
 

 CONTROLADOR: 
 Proveeix un únic controlador que s’anomena Action Servlet. Tot i que ja ve 

proporcionat es pot extendre el seu comportament mitjançant l’herència. 
 Actua com un pont entre el model de l’aplicació i les vistes. 
 Cada cop que es rep una petició (request) el controlador invoca una acció 

(Action) que serà l’encarregada de tractar-la. Cada acció podrà consultar i 
actualitzar el model i decidirà quina vista mostrar en cada cas deixant les 
dades en un dels àmbits disponibles (normalment request o session). 

 El framework proporciona d’objectes ActionForward per a fer redireccions a 
altres vistes. 
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 VISTA: 
 La vista normalment està representada per components Java Server page 

(JSP).  
 El framework proporciona objectes ActionForm que faciliten el traspàs de 

informació a les vistes. 
 Es poden utilitzar etiquetes proporcionades per Struts que simplifiquen les 

tasques de presentació i de visualització de dades. 
 És compatible amb la utilització d’etiquetes d’altres proveïdors com JSTL. 
 És compatible amb la utilització de Java Server Faces. 

 
 

 

Figura 5: Diagrama de flux Struts  

 

El diagrama de flux que es mostra en la figura 5 representa la seqüència d’accions que es 
produeixen cada cop que el servidor d’aplicacions rep una petició web.  Els passos que es 
segueixen són els següents: 

1. Arriba una petició HTTP al servidor web. Aquest encapsula les dades com un objecte 
HttpRequest que es passa com a paràmetre a l’Action Servlet que fa de controlador. 

2. Les dades encapsulades dintre de l’objecte HttpRequest són utilitzades per a omplir un 
ActionForm Bean.  
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3.  En aquest moment, el controlador consulta el fitxer de configuració i delega el 

tractament de la petició a l’acció que li correspon passant-li com a paràmetre l’objecte 
ActionForm omplert al punt anterior.  

4. La Action realitza les accions pertinents i omple l’objecte ActionForm amb les dades 
que vol actualitzar de la vista. 

5. La Action decideix quina és la vista que ha de mostrar en funció de la petició que ha 
rebut i crea un objecte ActionForward que serà l’encarregat de fer la redirecció a la 
vista adequada passant com a paràmetre l’objecte ActionForm omplert. 

6. Es mostra la vista representada normalment com una JSP que utilitza les etiquetes 
pròpies d’Struts o JSTL. 

7. La JSP utilitza l’objecte ActionForm que li ha enviat la Action com a dades d’entrada 
que es mostraran a l’usuari que ha realitzat la petició. 

8. Finalment s’encapsulen les dades de resposta com un objecte HttpServletResponse 
que és enviat cap al servidor d’aplicacions. Aquest, utilitzarà les dades proporcionades 
per aquest bean per a generar una resposta HTTP cap al usuari que havia generat la 
petició. 

 

3.1.1 Configuració d’Struts 

Per a poder utilitzar el framework s’han de seguir els següents passos: 

 Descarregar les llibreries (.jar) del projecte Struts 
 Modificar el fitxer web.xml de l’aplicació web per a fer que el projecte utilitzi Struts. 

En aquest fitxer es farà el mapeig de les URL que seràn tractades per el framework (per 
exemple aquelles que acabin amb .do). 

 El crearà el fitxer de configuració principal d’Struts: struts-config.xml. Aquest és el 
fitxer més important del framework i es poden configurar els següents elements: 

o Message resources  Contenen valors estàtics que poden ser utilitzats per 
l’aplicació. 

o Form Beans  Objectes que representen formularis web i que encapsulen les 
seves dades. 

o Global Forwards  Són les redireccions que poden ser utilitzades per totes les 
accions d’una aplicació. 

o Action Mappings  En aquesta secció és on es configuren els objectes Action 
que li correspon a cada petició de l’usuari. 

o Controller  En aquesta secció es poden configurar paràmetres addicionals 
per al controlador d’Struts. 

o Global Exceptions   En aquesta secció es poden incorporar excepcions 
globals que hauran de ser tractades pel propi framework. 
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3.1.2 Àmbits 

Struts utilitza més d’una àrea per a emmagatzemar objectes compartits. Aquests espais tenen 
una determinada vida útil i unes regles de visibilitat que defineixen l’àmbit del recurs.  

3.1.2.1 Àmbit de petició 

Cada cop que un client envia una petició HTTP al servidor, es crea un objecte Java que 
implementa la interfície javax.servlet.http.HttpServletRequest. 

Aquest objecte conté una col·lecció de parelles atribut/valor que s’utilitzen per a 
emmagatzemar objectes durant el temps de vida d’una petició. 

Els mètodes són els següents: 

 public void setAttribute (String name, Object obj) 
Amb aquest mètode afegim un objecte qualsevol (obj) amb el nom identificat 
per “name”. 
Exemple: 
 request.setAttribute(“enter”, new Integer(2)); 

 public Object getAttribute(String name) 

Podem recuperar també el valor d’un objecte guardat a la petició identificat 
per “name”. 

Un cop el servidor a atès la petició i ha enviat la resposta al client, el Garbage Collector 
s’encarrega d’alliberar l’espai de memòria utilitzat i tots els objectes guardats en la mateixa. 

És important remarcar que els objectes guardats en una petició no són visibles en altres 
peticions d’un altre client. 

3.1.2.2 Àmbit de sessió 

El següent nivell de visibilitat és l’àmbit de sessió. És el contenidor Web l’encarregat de crear 
un objecte que implementa la interfície javax.servlet.http.HttpSession per a identificar a un 
usuari durant un conjunt de peticions. Cada sessió es manté durant un temps que pot ser 
configurat o invalidat. 

Cada objecte guardat s’identifica com una parella clau/valor de la mateixa manera que la 
petició. La única diferencia entre els objectes guardats en la petició i la sessió és el temps que 
estan “vius” (en la sessió és més llarg). 

Struts utilitza la sessió per a guardar el Locale. D’aquesta manera, un usuari pot estar navegant 
en un idioma i un altre usuari en un altre ja que no són visibles entre sí.  
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3.1.2.3 Àmbit d’aplicació 

En aquest nivell la visibilitat i durada dels objectes és més gran. Aquests són visibles per tots 
els clients i Threads de l’aplicació Web actual fins que aquesta termina. 

El servidor Web crea un objecte que implementa la interfície javax.servlet.ServletContext per 
cada aplicació instal·lada. Aquest, emmagatzema tots els objectes i els retorna exactament de 
la mateixa manera que els objectes de petició i sessió amb la diferència que són visibles per 
tots els usuaris. 

3.1.2.4 Àmbit de pàgina - PageScope 

Els objectes que tenen àmbit de pàgina només són visibles per la JSP en la que són creats. 
Totes les JSP tenen un “pageContext” que serveix per a emmagatzemar objectes que seran 
esborrats (alliberació de memòria) un cop es redirigeixi el flux o es canviï de recurs. 

 

3.1.3 Tractament de paràmetres 

Els paràmetres URL són cadenes enviades al servidor amb la petició del client (normalment des 
d’un navegador Web). Aquests són inserits en un objecte HttpServletRequest que encapsula 
les dades que després seran utilitzades pel RequestProcessor, Actions, etc. 

Els paràmetres guardats en l’objecte de petició són accessibles amb com un parell clau valor 
mitjançant el següent mètode: 

 request.getParameter(“<nom_del_paràmetre”) 

3.1.3.1 Reenviament i redireccionament 

A vegades és necessari que una petició sigui compartida per diversos Servlets i que es 
mantinguin les dades originals que va enviar el client. 

 Struts proporciona dues maneres de compartir una petició: 

 Reenviament  La petició és compartida i es mantenen totes les dades originals. El 
servidor envia la petició a un altre recurs sense informar al client qui tractarà la seva 
petició mantenint tots els atributs i paràmetres originals.  
 

 Redireccionament  El servidor detecta que es necessita un canvi de direcció i 
construeix una nova petició ignorant els paràmetres i atributs de la petició original. El 
mètode utilitzat per a fer una redireccio és el sendRedirect(). 
 

L’opció que utilitza Struts per defecte és el reenviament. Es comparteixen els objectes en 
l’àmbit de petició estant disponibles per als components de presentació i sent molt més 
eficaços ja que el client no realitza una nova petició. 
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Per altra banda, si s’utilitzen els reenviaments per a carregar imatges amb rutes relatives, 
aquests poden donar problemes ja que el navegador no té constància que s’ha generat una 
nova petició. 

 

3.1.4 ACTIONS 

Les Actions són els elements essencials de tractament d’una petició. Són elements programats 
pels usuaris del framework i que realitzen el tractament de la petició i executen la lògica de 
negoci associada. 

Un cop el servidor d’aplicacions o el contenidor de Servlets rep una petició Web, aquest delega 
el seu tractament al RequestProcessor que actua com a Dispatcher. Aquest, consultant la 
configuració, mira quina acció té associada i procedeix amb l’execució. 

Struts proveeix implementacions de diferents tipus d’accions que s’utilitzen per a situacions 
diferents.  

Els tipus més importants són: 

ForwardAction 

 Accions que només fan un redireccionament a un recurs sense executar cap codi de negoci 
associat. 

DispatchAction 

Accions que poden tenir diversos mètodes en comptes de només el mètode execute(). En 
aquest cas s’utilitza l’atribut de configuració “parameter” per a indicar quin mètode cal 
executar. 

LookupDispatchAction 

És un tipus particular de DispatchAction utilitzada sobre tot quan hi ha formularis Web que 
tenen botons identificats amb el mateix nom. Aquestes creen un objecte HashMap per a 
identificar quin utilitzar en cada cas. 

LocaleAction 

Implementació de la classe Action que canvia el Locale d’un usuari i redirecciona cap a una 
vista pre-configurada. 

IncludeAction 

És una acció que inclou un recurs d’una URI identificat per “parameter” de l’ActionMapping 
associat. 

 



Disseny d’un marc de treball de presentació per a aplicacions J2EE 
Estudi dels marcs de treball actuals 

25 

 
DownloadAction 

Acció utilitzada per a descàrrega de fitxers des del servidor Web. 

 

3.1.5 ACTIONFORMS 

Els ActionForms són els objectes que encapsulen les dades que s’envien al servidor i que han 
de ser entregades a les Action per a que facin el posterior tractament. 

Aquests objectes (JavaBeans) seran els encarregats de processar les dades que s’han d’enviar a 
les accions, fer validacions i transformacions necessàries i finalment entregar la informació per 
que les accions executin la lògica de negoci que pertoca. 

Un aspecte molt important dels formularis és la validació simple de les dades. Aquesta 
funcionalitat permet validar les dades abans no s’executi cap lògica d’usuari. Si el resultat de 
les validacions és incorrecte, s’enviarà un llistat d’ActionError a les vistes i aquests seran 
mostrats amb el format adequat.  

Per a configurar un nou formulari haurem de declarar-lo al fitxer de configuració struts-
config.xml i associar-lo a l’acció que l’ha d’utilitzar. 

 

Exemple: 

Declaració del formulari 

<form-beans> 
   <form-bean name="actionForm" 
   type="net.gencat.ctti.canigo.services.web.struts.SpringBindingActionForm"/> 
  </form-beans> 

 

Associació a una determinada acció 

<action path="/peticiones" name="actionForm" scope="request" 
   parameter="reqCode"> 
   <forward name="error" path="pages.peticiones" /> 
   <forward name="list" path="pages.peticiones" /> 
   <forward name="shortList" path="pages.peticionesShort" /> 
  </action> 
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3.1.6 Punts forts d’Struts 

A continuació s’enumeren els punts forts d’Apache Struts que fan que sigui el marc de treball 
més utilitzat en la construcció de projectes. 

 Àmpliament documentat 
Struts disposa d’un gran volum de documentació que s’actualitza constantment amb 
les novetats que van sorgint i una gran varietat d’exemples. 
 

 Poc Pesat 
Tot i disposar de moltes funcionalitats, Struts té un comportament àgil i flexible no 
carregant excessivament el servidor. 
 

 Codi lliure 
És una característica que ha determinat el seu èxit en el món empresarial. Struts és un 
producte que aporta un gran conjunt de funcionalitats i que no requereix cap inversió 
per part de l’empresa. El fet que el codi font es pugui descarregar i modificar adaptant-
lo si és necessari fa que Struts hagi suscitat un gran interès per la comunitat de 
programadors i hagi proporcionat coneixement i base per a la construcció de 
frameworks més potents. 
 

 Comunitat molt extensa 
Struts disposa d’una comunitat molt activa de programadors que treballen en les 
contínues millores del marc de treball. A més, el suport que ofereix Struts és molt 
complet resolent tot tipus de problemes amb rapidesa. 
 

 Extensible 
És un marc de treball extensible i modificable que es pot adaptar fàcilment a les 
necessitats particulars d’una empresa.  
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3.2 Spring 
 

Spring Framework, conegut simplement com Spring, és un framework de codi obert de 
desenvolupament d’aplicacions per a la plataforma J2EE.  

Tot i que Spring no obliga a utilitzar un model de programació en particular, s’ha popularitzat 
dins de la comunitat i se l’ha considerat com un substitut al model EJB (Enterprise Java Bean) 
que és l’estàndard proposat per la plataforma J2EE. Pel seu disseny, Spring ofereix molta 
llibertat als programadors i unes solucions ben documentades i fàcils d’utilitzar per a les 
pràctiques comuns en la indústria. 

 

3.2.1 IoC - Inversion of control 

El mòdul Core és el més imortant de Spring. És el que proveeix el Contenidor IoC (Inversion of 
control). Aquest contenidor permet aplicar el patró Dependency Injection a les nostres 
aplicacions. 

L’objectiu del contenidor IoC és encarregar-se de instanciar els objectes del  nostre sistema, 
denominats beans, i assignar-li les seves dependències. Per a que el contenidor pugui portar a 
terme aquesta tasca s’hauran de definir els beans mitjançant un fitxer de configuració XML. 

Per a crear qualsevol objecte que s’executarà al contenidor Ioc haurem de crear una interfície 
amb el contracte de les operacions que aquest proporciona. Aquesta interfície podrà ser 
implementada per moltes classes que ofereixen la mateixa funcionalitat. Mitjançant la inversió 
de control el que farem és dir quina d’aquestes implementacions utilitzar però mitjançant un 
fitxer de configuració XML. 

La principal utilitat és poder separar la implementació de l’especificació de cada component. 
Això ens permetrà modificar quina classe utilitzar sense haver de modificar el codi de 
l’aplicació. 

 

3.2.2 Spring MVC 

Spring és un framework que abasta moltes funcionalitats utilitzades per a la construcció 
d’aplicacions. Cadascuna d’aquestes són oferides per Spring en forma de mòdul que es pot 
utilitzar de forma independent. 

Un d’aquests mòduls és Spring MVC, el qual ofereix una solució per al tractament de les 
peticions de l’usuari i la presentació d’informació provinent del model de l’aplicació. 
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Figura 6: Diagrama de flux Spring MVC 

 

Els elements principals del mòdul són: 

 Dispatcher Servlet: 

L’element principal d’aquest mòdul és el Dispatcher Servlet  que és un component  Servlet 
que acompleix l’especificació J2EE i que serà l’encarregat de rebre les peticions web que 
ha generat el client de l’aplicació. De la mateixa manera que amb tots els servlets, el 
Dispatcher Servlet està definit al fitxer de configuració web.xml. 

<servlet> 
      <servlet-name>holamundo</servlet-name> 
      <servlet-class>org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet</servlet-
class> 
      <load-on-startup>1</load-on-startup> 
</servlet> 
 
<servlet-mapping> 
      <servlet-name>holamundo</servlet-name> 
      <url-pattern>*.spr</url-pattern> 
</servlet-mapping> 

 

Tal i com es pot observar es crea un Servlet amb nom “holamundo” que està implementat 
per la classe DispatcherServlet i que capturarà totes les peticions que acabin amb “.spr”. 

El nom del Dispatcher Servlet és el que utilitzarà Spring per a cercar el fitxer de 
configuració del mòdul. D’aquesta manera,  Spring cercarà un fitxer de configuració amb 
nom <servlet-name>-servlet.xml. 
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 Controllers: 

Un controlador és un element encarregat del tractament d’una determinada petició. 
Cadascun d’aquests elements ha d’acomplir el contracte especificat per la interfície 
Controller. 

Aquesta interfície descriu el comportament bàsic que ha de tenir cada element d’aquest 
tipus. Per a utilitzar comportaments més específics i avançats haurem d’utilitzar interfícies 
que heretin d’aquesta com: AbstractController, AbstractCommandController i 
SimpleFormController. 

Aquestes últimes defineixen comportaments més específics que suporta el framework i 
que s’han d’utilitzar de manera més concreta per una situació més particular. 

Un exemple de definició de controlador associat a una url seria: 

<bean name="/holamundo.html"      
class="es.lycka.holamundo.control.HolaMundoController"/> 

En l’exemple anterior, estem definint un controlador amb nom holamundo.html que és 
implementat per la classe HolaMundoController que és una implementació de la interfície 
Controller. 

 View Resolvers: 

Són elements utilitzats per transformar el nom d’una vista en una URL física on aquesta 
s’ubica. 

<bean id="viewResolver" 

      class="org.springframework.web.servlet.view.UrlBasedViewResolver"> 

    <property name="prefix" value="/WEB-INF/jsp/"/> 

    <property name="suffix" value=".jsp"/> 

</bean> 

En l’exemple anterior, tenim una element viewResolver que està implementat per la classe 
UrlBasedViewResolver i que cercarà totes les vistes al directori /WEB-INF/jsp i que acabin 
amb .jsp. 
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3.2.3 Punts forts de Spring 

A continuació s’exposen els punts forts que fan d’Spring una molt bona alternativa a 
Struts.  

 Exhaustiu i modular 
Spring abasta una gran varietat de funcionalitats i aporta solucions a diferents 
aspectes d’una aplicació Web. Al tenir una arquitectura modular fa que es pugui 
treballar de forma aïllada cada part de l’aplicació. 
 

 Extensible 
Es pot ampliar el seu comportament de forma fàcil i fins i tot ampliar les funcionalitats 
oferides pel marc de treball. 
 

 Facilitat d’ús 
Tot i tenir una corba d’aprenentatge inicial força elevada, el seu ús facilita la creació 
d’aplicacions Web i permet que un cop aprés, es puguin automatitzar moltes tasques. 
 

 Disposa d’un dels contenidors més lleugers 
Tot i la potència de la inversió de control de dependències (IOC) que es realitza en el 
contenidor, és pot observar que aquest és molt àgil. 
 

 Facilitat d’Integració amb altres tecnologies 
Permet integració amb tecnologies com JSP/JSTL, Tiles, Velocity,Struts,FreeMarker,etc. 
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3.3 Java Server Faces 
 

Java Server Faces és un framework de presentació basat en el patró Model –Vista–
Controlador.  De la mateixa manera que fan Struts o Spring, JSF intenta estandarditzar, 
normalitzar i simplificar les interfícies d’usuari en aplicacions J2EE. 

JSF és una tecnologia de servidor, de manera que corre dintre d’un servidor Web com per 
exemple Apache Tomcat i mostrarà al client HTML o qualsevol altre llenguatge de marques. 
D’aquesta manera quan el servidor rep una petició, delega el seu tractament a la 
implementació JSF que serà l’encarregada de renderitzar el resultat i enviar-lo com a resposta 
al client. 
 
Aquest procés descrit es representa en la següent figura: 
 

 

Figura 7: Representació Flux JSF 

 

En l’aplicació representada en la Figura 6 (myUI) es pot observar el següent: 

o Els objectes components que mapegen les etiquetes sobre la JSP 
o Els listeners d’events, validadors i els conversors registrats en els components. 
o Els objectes de model que encapsulen les dades i les funcionalitats dels 

components específics de l’aplicació. 
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JSF inclou: 

 Un conjunt d’APIs (Application Program Intefaces): 
o Representació de components d’usuari i administrar l’estat 
o Manegament d’events 
o  Validació d’entrades de dades 
o Definició d’esquemes de navegació entre les vistes. 
o Suport per a la internacionalització i accessibilitat. 

 Un conjunt per defecte de components per la interfície d’usuari. 
 

 Dues biblioteques d’etiquetes personalitzades per a JSP que permeten expressar una 
interfície JSF dintre d’una pàgina JSP. 
 

 Un model d’events del costat del servidor. 
 

 Administració d’estats. 
 

 Beans administrats. 
 

És molt important assenyalar que Java Server Faces és una especificació que pot ser 
implementada de moltes formes diferents. De fet, hi ha vàries implementacions al mercat com 
per exemple: 

 JSF Reference Implementation – Sun Microsystems 

 MyFaces – Apache Software Foundation 

 RichFaces 

 ICEFaces 

 Jquery4JSF 
 

3.3.1 Renderització de components 
 

L’arquitectura de components Java Server Faces està dissenyada per a que la funcionalitat dels 
components es defineixi mitjançant classes de components, mentre que el renderitzat dels 
mateixos es pugui definir a través d’un Renderer separat. 

Els beneficis d’aquesta aproximació són els següents: 

o Els creadors poden definir una sola vegada el comportament d’un component i 
visualitzar-lo gràcies diversos renderers , cadascun dels quals el representa 
d’una forma diferent. 

o Els autors de vistes i els desenvolupadors d’aplicacions poden modificar 
l’aparença l’aparença d’un component de pàgina seleccionant el parell 
component/rederer apropiat. 



Disseny d’un marc de treball de presentació per a aplicacions J2EE 
Estudi dels marcs de treball actuals 

33 

 
Per a veure més clar aquest comportament tenim el següent exemple: 

 

El component UISelectOne té 3 renderers: 

- ComboBox 
- ListBox 
- Conjunt de radio Buttons 

 
 

3.3.2 Model de navegació 
 

Un dels problemes del desenvolupador Web és manegar la navegació entre les vistes d’una 
aplicació. El nou model de navegació de JSF (Java Server Faces) facilita la definició de la 
navegació entre pàgines i el processament addicional necessari per a escollir la seqüència en 
què es carreguen les vistes. En molts casos, no es necessita codi per a definir-la sinó que es pot 
fer directament mitjançant un fitxer de configuració XML.  

Per a carregar una vista en una aplicació Web, normalment fem ús d’un botó que genera un 
event Action. La implementació de JSF proporciona un Listener d’events per defecte per a 
manegar aquest tipus d’event que determina la sortida (success o failure). Aquesta sortida es 
pot definir com una propietat de text del component o com a resultat d’un processament 
addicional. Aquest resultat s’envia a un NavigationHandler que selecciona la vista apropiada 
consultant el fitxer de configuració. 

<navigation-rule> 
 <from-tree-id>/greeting.jsp</from-tree-id> 
 <navigation-case> 

 <from-outcome>success</from-outcome>  
<to-tree-id>/response.jsp</to-tree-id>  

</navigation-case>  
</navigation-rule>  
<navigation-rule> 

 <from-tree-id>/response.jsp</from-tree-id> 
 <navigation-case> 
  <from-outcome>success</from-outcome>  

<to-tree-id>/greeting.jsp</to-tree-id> 
 </navigation-case>  

</navigation-rule> 
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3.3.3 Model de validació 
 

La tecnologia Java Server Faces suporta un mecanisme de validació de les dades d’un 
component abans d’actualitzar les dades de l’objecte de model. Es defineix un conjunt de 
classes estàndard per a realitzar validacions comuns. 

La majoria d’etiquetes dels components tenen atributs per a configurar les propietats del 
validador com és el cas del valor màxim i mínim. L’autor de la pàgina registra el validador d’un 
component anidant l’etiqueta de validació dins la del component. 

 

3.3.4 Sistema de configuració 
 

En les versions anteriors de JSF, cada cop que es creaven els recursos, la informació utilitzada 
per cadascun d’ells s’emmagatzemava en el FacesContext, que representa la informació 
contextual per a cada petició.  
 
En les últimes versions es disposa d’un objecte Application que actua com a factoria 
centralitzada de recursos definits en un fitxer XML. Quan l’aplicació necessita accedir a alguna 
informació sobre un recurs disponible en el fitxer XML de configuració, primer recupera un 
exemplar Application de un ApplicationFactory i posteriorment recupera un exemplar 
particular del recurs. 

 
El fitxer més important de JSF és el faces-config.xml. En aquest podrem configurar els 
següents elements principals: 
 

 Application  Element de configuració general de l’aplicació. 
 Managed Beans  Objectes per a encapsular dades que han d’utilitzar les vistes 
 Navigation Rules  Regles de navegació entre les diferents vistes de l’aplicació. 
 Components  Configuració de cada UIComponent de l’aplicació. 
 Validator  Representa una implementació de Validator. 
 RenderKit  Representa una implementació concreta de RenderKit que ha d’utilitzar 

l’aplicació. 
 Message-bundle  Recursos de missatges d’on obtenir els textos que s’han de 

mostrar en l’aplicació. Normalment utilitzat per al multi-idioma. 
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3.3.5 Estructura de directoris d’una aplicació JSFç 
 A continuació es mostra l’estructura bàsica que ha de tenir tota aplicació JSF: 

 

Figura 8:Estructura d’aplicació JSF 

3.3.6 Punts forts 
 
Dissenyada per a  ser flexible, la tecnologia JSF permet als desenvolupadors crear 
interfícies sense limitar-los a un llenguatge de marques particular, protocol o dispositiu 
client. Les classes de components d’interfície gràfica continguts per JSF encapsulen 
funcionalitat i no la presentació específica. D’aquesta manera és possible renderitzar 
components d’interfície d’usuari en diversos dispositius sense haver de modificar el codi. 
 
JSF també es pot fer servir conjuntament amb altres frameworks de presentació com 
Struts. Així doncs podrem fer servir les avantatges de tots dos en la construcció 
d’aplicacions. 
 
 Facilitat d’ús:  

Ofereix una separació entre la lògica i la presentació d’una aplicació donant la 
possibilitat de tenir una amplia gamma d’usuaris, des de dissenyadors web fins a 
desenvolupadors de components. 
 

 Estandardització:  
És una tecnologia desenvolupada per la JCP (Java Community Process). 
 

 Independència amb el dispositiu:  
Dissenyada per a ser flexible. Les funcionalitats implementades són independents del 
dispositiu, cosa que permet que es pugui utilitzar el mateix codi. 
 

 Extensible:  
 L’arquitectura JSF permet que els components puguin ser extensibles i que els 
desenvolupadors puguin implementar funcionalitats pròpies. 
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3.4 Consideracions generals dels frameworks estudiats 
 

A continuació s’exposa de forma gràfica les característiques més importants de cada 
Framework i una valoració final de cadascun. 

 

 
 

 
Figura 9 :Comparativa de frameworks estudiats 
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Després d’estudiar els diferents marcs de treball i veure les característiques i funcionalitats 
implementades per cadascun, s’ha observat que són moltes les responsabilitats i molta la 
complexitat associada a la capa de presentació. Cadascun dels marcs de treball implementa 
una solució als mateixos problemes però des d’un punt de vista diferent. 

Tal i com s’ha vist, Struts continua sent en l’actualitat el més usat en el món empresarial i per 
la comunitat de programadors. La seva facilitat d’aprenentatge, lleugeresa i abundància de 
documentació i exemples fan que encara sigui la opció més triada. 

Altres solucions com Spring s’ha vist que són molt més completes i evolucionades però encara 
tenen la desavantatge de tenir una corba d’aprenentatge elevada. Spring MVC presenta molts 
avantatges i funcionalitats però requereix un estudi i coneixements previs més elevats a l’hora 
de començar a utilitzar-lo. 

Finalment, destacar la opció de Java Server Faces en la creació de nous projectes. Tot i ser 
menys usat que Struts i Spring, destacar que és un marc de treball en constant evolució i que 
cada cop té més impacte en el món empresarial i una comunitat més àmplia. 
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Capítol 4: Arquitectura i disseny - FrameworkPFC 
 
L’objectiu principal del present projecte és la construcció d’un nou marc de treball de 
presentació a partir dels coneixements adquirits a partir de l’estudi dels frameworks actuals. 
En els següents apartats es descriu l’abast, l’arquitectura i disseny així com les possibles vies 
d’evolució que es poden seguir. 
 

4.1 Descripció i abast 
 

El nou framework (FrameworkPFC) és un nou marc de treball que facilita la creació 
d’aplicacions web resolent part de la problemàtica associada a la capa de presentació. En el 
present projecte s’ha procedit a incorporar les funcionalitats més importants i dissenyar una 
arquitectura que serveixi com a esquelet i que permeti incorporar noves millores de forma 
fàcil.  

De tots els marcs de treball estudiats s’ha fet servir Struts com a model de referència ja que és 
el més senzill i el que aporta una documentació més completa. 

Les funcionalitats que proporciona FrameworkPFC són: 

 Sistema de configuració  Possibilitat de configurar l’execució del framework de 
forma declarativa, és a dir, a partir d’un fitxer de configuració. 
 

 Control de flux  Sistema de navegació entre les vistes. Es poden definir diversos 
fluxos de navegació declarativament. 
 

 Servei d’internacionalització   Servei que facilita la traducció d’una aplicació en 
diversos idiomes. 
 

 Validació simple de formularis  Sistema de validació que captura la petició i valida 
que els camps d’un formularis siguin correctes abans de realitzar cap acció. 
 

 Etiquetes per a la creació de les vistes  Creació d’etiquetes que faciliten la creació i 
estructuració de les vistes. 
 

 Tractament d’adreces   El sistema de control de flux fa que s’hagi de definir a quines 
adreces pot accedir cada vista. També es poden utilitzar les adreces globals, les quals 
són accessibles per totes les vistes. 
 

 Tractament d’excepcions  Es permet definir i crear noves excepcions i manegadors 
d’excepcions tan a nivell local com general. 

En els següents apartats es dona una explicació detallada de cada funcionalitat implementada 
així com possibles vies d’evolució del marc de treball per a poder incorporar noves millores en 
successives fases. 
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4.2 Requeriments d’utilització 
 

FrameworkPFC està programat en Java i utilitzant components compatibles amb l’especificació 
J2EE. D’aquesta manera s’haurà de disposar d’una màquina virtual Java d’una versió igual o 
superior a la 1.6 per a ser executat. 

La llibreria per sí mateixa no pot ser executada com una aplicació stand-alone així que s’ha 
d’incloure com una llibreria (Java Archive- .jar) en un projecte Web i desplegat en un servidor 
d’aplicacions compatible amb les especificacions de la plataforma J2EE. 

  

Figura 10: Diagrama d’empaquetat  

4.3 Estructura i jerarquia de paquets 
 

El nou marc de treball s’estructura en diversos paquets (packages). Els paquets Java s’utilitzen 
com espais de noms i garanteixen que no hi hagi duplicitat de classes dintre del mateix espai. 

Així doncs, FrameworkPFC  s’organitza en forma d’arbre agrupant els components segons les 
seves funcionalitats dintre del framework. 

 Tindrem els següents paquets: 

Nom del paquet Descripció 
com.fwk.config Classes de configuració generals. 
com.fwk.config.actions Classes de configuració de les accions. 
com.fwk.config.forms Classes de configuració dels formularis. 
com.fwk.config.exceptions Classes de configuració de les excepcions i els 

manegadors. 
com.fwk.config.resources Classes de configuració dels fitxers de 

recursos. 
com.fwk.actions Accions i elements utilitzats en les accions. 
com.fwk.forms Classes que representen els formularis 
com.fwk.constants Classe de constants utilitzada per a definir 

valors que romanen constants i són utilitzats 
per més d’un component. 

com.fwk.i18 Classes del sistema d’internacionalització 
com.fwk.taglibs Classes d’etiquetes personalitzades 
com.fwk.processor Processador de les peticions  
com.fwk.controller Classes del controlador FrameworkPFC 
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Figura 11: Jerarquia i estructura de paquets  

4.3.1 Dependències 
 

Com tot projecte Java, el present projecte necessita altres llibreries externes per a poder 
funcionar. A continuació es mostra un diagrama de dependències que especifica quines són les 
que necessita FrameworkPFC. 

 
Figura 12: Diagrama de dependències  
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4.4 Sistema de configuració 
 
S’ha decidit definir un sistema de configuració declaratiu a partir d’un únic fitxer de 
configuració (. D’aquesta manera no tota la configuració queda centralitzada i no hem de 
compilar i tornar a empaquetar els fonts del marc de treball cada cop que volem fer un canvi. 
 
S’ha utilitzat Digester (commons-digester-2.1.jar)  per tal de definir una estructura de fitxer de 
configuració i poder carregar el fitxer en forma d’objecte que pugui ser tractat pel framework.  
 
El fitxer de configuració és llegit en el moment que arranca el Servlet controlador 
(ServletController). Aquest té un mètode init que sempre s’executa en arrancar i que carregarà 
els elements de configuració, crearà els objectes necessaris i els associarà a l’objecte 
Configuration. 

L’estructura del fitxer de configuració “digester-rules.xml” és la següent: 
  
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> 
<!DOCTYPE digester-rules PUBLIC 
   "-//Jakarta Apache //DTD digester-rules XML V1.0//EN" 
   "digester-rules.dtd"> 
<digester-rules> 
 
<!-- CONFIGURACIÓ GENERAL DEL FRAMEWORK --> 
<pattern value="configuracio"> 
  <object-create-rule classname="com.fwk.config.Configuration" /> 
 
  <!-- ADRECES GLOBALS --> 
  <pattern value="adrecesGlobals"> 
   <pattern value="desti"> 

<object-create-rule 
classname="com.fwk.actions.ActionForward" /> 

    <set-properties-rule /> 
    <set-next-rule methodname="addGlobalForward" /> 
   </pattern> 
  </pattern> 
 
  <!-- EXCEPCIONS GLOBALS --> 
  <pattern value="excepcionsGlobals"> 
   <pattern value="excepcio"> 

<object-create-rule 
classname="com.fwk.config.exceptions.ExceptionConfig
" /> 

    <set-properties-rule /> 
    <set-next-rule methodname="addGlobalException" /> 
   </pattern> 
  </pattern> 
 
 
  <!-- FORMULARIS --> 
  <pattern value="formularis"> 
   <pattern value="formulari"> 

<object-create-rule 
classname="com.fwk.config.forms.FormConfig" /> 

    <set-properties-rule /> 
    <set-next-rule methodname="addFormConfiguration" /> 
   </pattern> 
  </pattern> 
 
  <!-- ACCIONS --> 
  <pattern value="accions"> 
   <pattern value="accio"> 
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<object-create-rule 
classname="com.fwk.config.actions.ActionConfig" /> 

    <set-properties-rule /> 
    <pattern value="desti"> 

<object-create-rule 
classname="com.fwk.actions.ActionForward" /> 

     <set-properties-rule /> 
     <set-next-rule methodname="addForward" /> 
    </pattern> 

<set-next-rule methodname="addActionConfiguration" 
/> 

    <pattern value="excepcio"> 
<object-create-rule 
classname="com.fwk.config.exceptions.Exceptio
nConfig" /> 

     <set-properties-rule /> 
<set-next-rule 
methodname="addExceptionConfig" /> 

    </pattern> 
   </pattern> 
  </pattern> 
 
  <!-- MISSATGERIA --> 
  <pattern value="missatges"> 

<object-create-rule 
classname="com.fwk.config.resources.MessageResourcesConfig" 
/> 

   <set-properties-rule /> 
   <set-next-rule methodname="addMessagesConfig" /> 
  </pattern> 
 
 
 </pattern> 
</digester-rules> 
 
 
Aquest fitxer de configuració descriu quins elements espera dintre del fitxer de configuració, 
com crear els objectes de programació associats i com omplir-los. 
 
Així per exemple tenim: 
 
   <pattern value="formulari"> 

<object-create-rule 
classname="com.fwk.config.forms.FormConfig" /> 

    <set-properties-rule /> 
    <set-next-rule methodname="addFormConfiguration" /> 
   </pattern> 
   
 
Quan el es realitza la lectura del fitxer de configuració i es troba l’etiqueta  formulari es crea 
un objecte de la classe com.fwk.config.forms.FormConfig i s’omplen els seus atributs amb els 
que es troben al fitxer de configuració. Finalment s’executa el mètode addFormConfiguration 
de la classe Configuration per a guardar la referència de l’objecte creat. 

  



Disseny d’un marc de treball de presentació per a aplicacions J2EE 
Arquitectura i disseny - FrameworkPFC 

43 

 
 

4.4.1 Elements de configuració 

Tal i com es pot observar en el contingut del fitxer digester-rules.xml, podrem definir diversos 
elements de configuració. La següent taula mostra quins són i quina és la correspondència amb 
els objectes Java que es creen en la seva lectura. 

Element 
Configuració 

Descripció Classe Java 

configuracio Representa la configuració global 
del marc de treball i conté la resta 
d’objectes que es poden configurar 

com.fwk.config.Configuration 

adrecesGlobals Conté totes les adreces globals que 
es poden configurar. 

HashMap que conté les adreces 
globals configurades. 

desti Representa una adreça d’una vista. 
Pot estar contingut dintre 
l’element “adrecesGlobals” com  i 
“accio” 

com.fwk.actions.ActionForward 

excepcionsGlobals Conté totes les excepcions globals. 
Seran comunes a totes les accions. 

HashMap que conté les 
excepcions globals. 

excepcio Representa una excepció llençada 
per una acció. Pot estar definit 
dintre l’element “accio” i 
“excepcionsGlobals”. 

com.fwk.config.exceptions.Excep
tionConfig 

formularis Conté tots els formularis 
configurats. 

HashMap que guarda tots els 
formularis definits. 

formulari Representa un formulari associat a 
una accio. 

com.fwk.config.forms.FormConfi
g 

accions Conté totes les accions 
configurades. 

HahsMap creat a l’objecte 
Configuration que conté totes les 
accions definides al fitxer de 
configuració. 

accio Representa una acció definida per 
l’usuari del framework. 

com.fwk.config.actions.ActionCo
nfig 

missatges Representa l’objecte con es 
configura el sistema de 
missatgeria. 
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4.4.2 Exemple de fitxer de configuració 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 Control de flux i navegació  
 

Utilitzarem el patró MVC (Model-Vista-Controlador) descrit en capítols anteriors per a resoldre 
la problemàtica associada al control de flux i peticions. 

A continuació especifiquem quins són els elements d’aquest patró en el nostre projecte: 

 Model  Són les classes o entitats que manega la nostra aplicació. Les classes del 
model són normalment JavaBeans que encapsulen les dades amb que ha de tractar 
una aplicació Web. En el nostre cas, aquestes classes no estan contingudes dintre de la 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<configuracio> 
 
 <!-- ADRECES GLOBALS --> 
 <adrecesGlobals> 

<desti nom="error" adreca="/WEB-
INF/jsp/student/studentForm.jsp" /> 

 </adrecesGlobals> 
 
 <!-- EXCEPCIONS GLOBALS -->  
 <excepcionsGlobals> 

<excepcio key="global. exception" 
type="java.lang.Exception"/> 

 </excepcionsGlobals> 
  
 <!-- FORMULARIS --> 
 <formularis> 
  <formulari nom="alumno" tipus="test.forms.StudentsForm" /> 
 </formularis> 
 
 <!-- ACCIONS --> 
 <accions> 

<accio path="/student" name="nom" 
type="test.accions.StudentAction" 

formulari="alumno" parametre="reqCode" 
validate="true"> 
<desti nom="ok" adreca="/WEB-
INF/jsp/student/studentForm.jsp" /> 
<desti nom="list" adreca="/WEB-
INF/jsp/student/studentList.jsp"/> 
<excepcio key="numberFormat.exception" 
type="java.lang.NumberFormatException" path="/WEB-
INF/jsp/student/studentForm.jsp"/> 

  </accio> 
   

<accio path="/professor" 
type="com.fwk.actions.DirectAction" parametre="/WEB-
INF/jsp/student/studentForm.jsp"/> 

 </accions> 
  
 <!-- MISSATGES --> 
 <missatges urlBase="test.i18.ApplicationResources"/> 
 
 
</configuracio> 
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llibreria del framework ja que depenen de la lògica de negoci concreta de l’aplicació en 
que s’utilitza el marc de treball. 
 

 Vista  Les vistes seran representades per JSP o pàgines de contingut estàtic (HTML, 
XML) que seran mostrades a l’usuari i que esdevindran la interfície de comunicació 
entre aquest i l’aplicació Web. Igual que el model, aquests fitxers no formen part de la 
llibreria del framework i són implementades pel desenvolupador de l’aplicació en què 
s’utilitza el marc de treball. 
 

 Controlador  El controlador és el responsable d’atendre totes les peticions que el 
servidor web redirigeix cap al framework. Tindrem desplegat un únic Servlet que 
realitza el processament de la petició i  delega el seu tractament a una Acció 
implementada pel desenvolupador Web. 
 

4.5.1 El controlador (ServletController) 

El controlador és l’element principal del marc de treball i està implementat com un component 
Servlet  que ha de ser desplegat en un servidor d’aplicacions. 

Per tal d’utilitzar FrameworkPFC en una aplicació s’han de seguir els següents passos: 

1. Definir un Servlet en el fitxer web.xml de l’aplicació que estigui implementat per la 
classe com.fwk.controller.ServletController 

2. Configurar un paràmetre d’inici on especifiquem quin és el fitxer de configuració de 
l’aplicació i quina ruta té. 

3. Configurar quines peticions volem que tracti el ServletController. Normalment s’indica 
amb una expressió regular. 
Exemple: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Classe que ha de tenir el Servlet 
(2) Nom del paràmetre que conté la URL del fitxer de configuració del framework. 
(3) URL del fitxer de configuració del marc de treball 
(4) Expressió que indica quines peticions ha de tractar. Les que acaben en .do. 

<servlet> 
<servlet-name>fwkPFC</servlet-name> 

 <servlet-class>com.fwk.controller.ServletController(1) 
</servlet-class> 

  <init-param> 
   <param-name>configFile(2)</param-name> 
   <param-value>WEB-INF/fwkPFC-config.xml (3) 

</param-value> 
  </init-param> 
  <load-on-startup>3</load-on-startup> 
 </servlet> 
 <servlet-mapping> 
  <servlet-name>fwkPFC</servlet-name> 
  <url-pattern>*.do(4)</url-pattern> 

</servlet-mapping> 

<servlet> 
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La classe ServletController té els següents atributs i mètodes: 

 
Figura 13: Classe ServletController 

 
El mètode “init” es crida en el moment de creació del Servlet. És aquí on es crearan 
tots els objectes de configuració i el framework inicialitzarà tots els recursos 
necessaris. 
 
Els mètodes més importants són doGet i doPost  que s’executen per a tractar les 
peticions que arriben al servidor d’aplicacions segons quin sigui el mètode HTTP 
utilitzat per a enviar les dades.  
 
Aplicant el patró Dispatcher s’ha decidit que el controlador delegui el processament de 
la petició a la classe Processor que serà l’encarregada fer el tractament, executar les 
accions creades per desenvolupador Web i escollir quina és la següent Vista a mostrar. 
En el següent apartat es donarà una descripció més detallada del seu funcionament. 
 

4.5.2 Processador de la petició (Processor) 

Tal i com s’ha explicat en el punt anterior, s’ha utilitzat el patró Dispatcher per alliberar 
el controlador de les tasques de processament de la petició. 

El “Processor” té les següents responsabilitats: 

 Configurar el Locale de la petició 

 Cercar i crear l’acció que sol·licita l’usuari. 

 Crear el formulari associat a cada acció  

 Omplir el formulari amb les dades de la petició 

 Realitzar les validacions simples que té associades el formulari 

 Executar l’acció associada a la petició. 

 Controlar les excepcions que es produeixen a les accions creades pel 
desenvolupador Web. 

 Escollir quina vista és la següent a mostrar. 
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La classé Processor té els següents atributs i mètodes: 

Figura 14: Classe Processor 

El mètode que és cridat des del ServletController és process(..). 

A continuació es mostra un diagrama de seqüència que representa de forma gràfica el 
seu funcionament: 

 
Figura 15 : Seqüència Processor  
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A la figura 11 es pot observar quin és el diagrama de flux associat a una petició que 
arriba al servidor d’aplicacions i que és tractada per controlador. 
 
Com podem  observar en el diagrama, existeixen uns elements anomenats Action que 
contenen la lògica de presentació definida pel desenvolupador Web. En el punt 
següent es donarà més detall. 
 

4.5.3 Accions (Action) 

El desenvolupador Web ha de poder definir el tractament específic de cada tipus de 
petició. El ServletController i el Processor només preparen tots els elements necessaris 
però no especifiquen la seqüència d’accions que cal realitzar ja que desconeixen la 
lògica particular de l’aplicació. 
 
D’aquesta manera, FrameworkPFC permet la creació d’accions particulars associades a 
peticions HTTP sense conèixer la seva implementació. Per fer això, s’han de crear 
accions que heretin de la classe com.fwk.actions.Action i que implementin el mètode 
abstracte que té definit. 
 

4.5.3.1 Tipus d’accions 
S’ha decidit que es puguin implementar diversos tipus d’accions per a facilitar la 
vida al usuari de FrameworkPFC. Aquests nous tipus són una implementació de la 
classe Action. L’elecció d’un tipus o un altre depèn de com es vol organitzar 
l’aplicació.  
 
Els tipus definits són: 

 Action  Tipus d’acció més comú. Només han d’implementar un sol 
mètode que conté la lògica a executar. Per a fer-les servir, s’ha de crear 
una classe que hereti d’aquesta i que implementi el mètode “execute” que 
està definit com abstracte. 

 

 MethodAction  Accions que poden definir diversos mètodes. Faciliten la 
vida al programador permetent que agrupi en una sola acció tota la 
funcionalitat que està relacionada entre si. El paràmetre on es recollirà el 
mètode s’ha d’especificar en l’atribut “parametre” de l’objecte 
ActionConfig. 

o Exemple: 

<accio  path="/student" name="nom" type="test.accions.StudentAction" 

 formulari="alumno" parametre="reqCode" validate="true"> 

<desti nom="list" adreca="/WEB-INF/jsp/student/studentList.jsp"/> 

</accio> 
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 DirectAction  Són accions utilitzades quan només es vol realitzar una 

redirecció a una altra vista però sense executar cap lògica. D’aquesta 
manera l’usuari no ha de crear cap classe sinó que pot realitzar la 
configuració de forma declarativa. 

o Exemple: 
<accio  
path="/professor"  
type="com.fwk.actions.DirectAction"  
parametre="/WEB-INF/jsp/student/studentForm.jsp"/> 

 
 

 
Figura 16:Accions i tipus 

 
 Ara ja es pot donar una seqüència de tractament d’una petició completa des de que 
arriba al servidor fins que és executada l’acció configurada per l’usuari del framework. 
 

 
Figura 17:Flux d’una petició Web 
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4.6 Formularis – FormBeans 

 
Els formularis són elements utilitzats per a fer arribar les dades de l’usuari al servidor . 
Per tal de facilitar aquesta tasca s’han dissenyat uns objectes anomenats “FormBeans” 
que faciliten l’encapsulació de les dades i el seu tractament en el codi de les accions. 

La definició d’aquest formulari s’ha de fer de la següent forma: 

 

 

 

 

El formulari ha d’estar assignat a una acció i es configura de forma declarativa en el 
fitxer de configuració del framework: 

 

 

 

  
 

Tots els formularis definits per l’usuari del framework han de heretar de la classe 
com.fwk.forms.FormBean . 

 

Figura 18: Classe FormBean 

<formularis> 
 (1)<formulari nom="alumno" (2)tipus="test.forms.StudentsForm" /> 

</formularis> 

(1) Es defineix un formulari “alumno” 
(2) La classe que representa el formulari és test.forms.StudentsForm 

<accio path="/student" name="nom" type="test.accions.StudentAction" 
  (1)formulari="alumno" parametre="reqCode" validate="true"> 

<desti nom="ok" adreca="/WEB-INF/jsp/student/studentForm.jsp" /> 
<desti nom="list" adreca="/WEB-

INF/jsp/student/studentList.jsp"/> 
 </accio> 

(1) En aquest exemple l’usuari configura una acció que té associat un formulari “alumno”. 
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4.6.1 Validació de formularis 

La majoria de vegades és necessari validar les dades que envia l’usuari per a comprovar si són 
del tipus correcte, si tots els camps estan informats,etc. Aquest tipus de validacions són 
anomenades validacions simples ja que no estan lligades a la lògica de l’aplicació sinó a les 
dades. 

Les validacions simples permeten comprovar les dades encapsulades en un FormBean sense 
haver d’executar codi de l’acció. Si les dades no passen les validacions l’acció no s’executa i es 
torna a carregar la mateixa vista. 

Per a definir la validació de les dades d’un FormBean s’ha d’implementar el següent mètode: 

public FormErrors validate(); 

 En el cas de trobar una dada incorrecta haurem de crear un nou error instanciant un objecte 
ActionMessage i afegint-lo a FormErrors, que és un Map (String, ActionMessage) retornat pel 
mètode. 

Exemple: 

 

 

 

 

 

 

 

En aquest exemple podem veure com es comproven: 

 Que l’edat no sigui superior a 50 anys 
 Que el nom tingui una mida inferior a 50 caràcters 

  

@Override 
public FormErrors validate() { 
 FormErrors formErrors = new FormErrors(); 
 if (getAge() != null && getAge() > 50){ 

formErrors.addError("ageError",  
new ActionMessage("students.age.error")); 

 } 
 
 If (getName() != null && getName().length() > 50){ 

formErrors.addError("nameError",  
new ActionMessage("students.name.error")); 

} 
  return formErrors; 
} 
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4.7 Internacionalitzacio – i18n 
 

El servei d’internacionalització facilita la traducció d’aplicacions Web en múltiples idiomes. 
Normalment només hem de traduir una aplicació en un o dos idiomes però quan n’hi ha més, 
la traducció sigui molt complexa i difícil de mantenir. 

El primer que s’ha d’evitar és escriure les traduccions directament a les vistes. Així doncs els 
textos s’han d’escriure en fitxers de propietats (.properties) agrupats per idioma. 

Exemple: 

 ApplicationResources_ca_ES.properties  

 

 

 

 ApplicationResources_es_ES.properties 

 

 

 

El nom del fitxer ha d’acabar amb el Locale de l’idioma que representa. Així doncs, el primer 
dels fitxers de l’exemple representa els textos en català i el segon en castellà. 

4.7.1 Configuració 

Per a configurar el servei de configuració hem d’utilitzar el fitxer de configuració del 
framework, de la mateixa manera que fem amb els altres elements. 

<(1)missatges urlBase="test.i18.ApplicationResources(2)"/> 

(1) Etiqueta missatges, utilitzada per a configurar el sistema d’internacionalització. 
(2) Paquet de l’aplicació Web on estan els fitxers de propietats. 

Quan es carrega la configuració del framework es crea un objecte de la classe 
com.fwk.config.resources.MessageResourcesConfig i aquest és afegit a la configuració general 
del framework. 

 

 

 

alumne.nom=Nom 
alumne.edat=edat 
alumne.cognoms=cognoms 
alumne.adreca=adreça 

alumne.nom=Nombre 
alumne.edat=Edad 
alumne.cognoms=Apellidos 
alumne.adreca=Dirección 
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4.7.2 MessageResourcesReader 

Aquesta és la classe que s’encarrega d’escollir el fitxer de properties a utilitzar funció de 
l’idioma que l’usuari ha configurat. 

 

Figura 19: Classe MessageResourcesReader 

 

El mètode getProperty(..) busca en la “urlBase” un fitxer acabat amb el mateix locale que es 
passa per paràmetre. Si el troba, accedeix per a trobar la propietat seleccionada. 

Exemple: 

getProperty((1) “alumne.nom”, (2)Locale.getDefault()) 

(1) alumne.nom és el nom de la propietat que volem cercar 
(2) Locale configurat per defecte al sistema. 

 

4.8 Adreces Globals. GlobalActions. 
 

Es poden utilitzar adreces globals per a definir rutes accessibles a tots els objectes Action i 
ExceptionHandler. De fet, aquestes rutes poden ser accessibles si es té una instància 
d’ActionConfig inicialitzada. 

Per a definir GlobalForwards utilitzarem l’etiqueta “adrecesGlobals” en el fitxer de 
configuració. En cos de la etiqueta es poden configurar tantes etiquetes destí com es vulgui. 

Exemple: 

 

 

Cada ruta, configurada amb l’etiqueta destí, té dos atributs obligatoris: 

 Nom  Nom de l’adreça a configurar 
 Adreca Ruta física a la que he de redirigir el flux d’aplicació. 

 

 

<adrecesGlobals> 
 <desti nom="error" adreca="/WEB-INF/jsp/student/studentForm.jsp" /> 
</adrecesGlobals> 
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Com veiem en l’exemple s’ha configurat una ruta amb nom “error” que és compartida per 
totes les accions i manegadors d’excepcions i que redirigeix el flux cap a la vista 
“studentForm.jsp”. 

Existeix un mètode en la classe ActionConfig que cerca les rutes que té configurades una 
determinada acció. En primer lloc, es busca si l’adreça està configurada en la pròpia acció i en 
cas de no trobar-la, cerca si existeix en les rutes globals.  

4.9 Tractament d’excepcions. 
 

Durant l’execució del codi d’una acció es poden produir excepcions que han de ser capturades 
i tractades per a que es mostri informació aclaridora a l’usuari. 

Podem definir excepcions de dues formes segons l’àmbit: 

 Excepcions locals  Excepcions que només es capturen per a accions particulars en les 
que estan configurades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Excepcions globals  Excepcions capturades en totes les accions. 

 

 

 

Quan es carrega la configuració del framework i es troba l’etiqueta <excepcio> es crea un 
objecte de la classe com.fwk.config.excepcions.ExceptionConfig amb tots els atributs obtinguts 
del fitxer de configuració. 

 

 

 

 

 

<accio path="/student"  
name="nom"  
type="test.accions.StudentAction" 

  formulari="alumno"  
parametre="reqCode" validate="true"> 

<desti nom="ok" adreca="/WEB-
INF/jsp/student/studentForm.jsp" /> 
 
 
 
 

   
 </accio> 

<excepcio  
key="numberFormat.exception" 
type="java.lang.NumberFormatException"  
path="/WEB-INF/jsp/student/studentForm.jsp"/> 

<excepcionsGlobals> 
  <excepcio  

key="global.exception" 
type="java.lang.Exception"/> 

</excepcionsGlobals> 
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Un cop s’ha capturat una excepció, s’ha de tractar. Podem realitzar-lo de dues formes 
diferents: 

 Redireccions Redirigim el flux de l’aplicació cap a la ruta identificada per l’atribut 
path de l’etiqueta <excepcio>. 
 
 
 
 
 
(1) Atribut que indica la URL cap on s’ha de redirigir el flux. 
 

 Manegadors d’excepcions  El tractament serà realitzat per un manegador 
d’excepcions que executarà una lògica determinada per a tractar l’excepció. 
 

 

 

 
(1) Atribut que indica la classe que realitzarà el tractament de l’excepció capturada. 
 

4.9.1 Manegadors d’excepcions. ExceptionHandlers. 

Els manegador d’excepcions o ExceptionHandlers són classes destinades a tractar les 
excepcions capturades en l’execució de les Action configurades per l’usuari. 

D’aquesta manera, podem definir un tractament específic per a un determinat tipus 
d’excepció de forma declarativa. 

Per a crear un manegador d’excepcions haurem d’estendre la classe ExceptionHandler 
i implementar el mètode execute (definit com abstracte). Dintre d’aquest mètode és 
on s’ha de definir el tractament específic i redirigir el flux de l’aplicació cap a la vista 
que es necessiti. 

 

Figura 20 : Classe ExceptionHandler. DefaultExceptionHandler 

<excepcio  
key="numberFormat.exception" 
type="java.lang.NumberFormatException"  
(1)path="/WEB-

<excepcio  
key="numberFormat.exception" 
type="java.lang.NumberFormatException"  
(1)handler="com.fwk.exceptions.DefaultExceptionHandler "/> 
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FrameworkPFC proveeix d’una implementació per defecte (DefaultExceptionHandler) 
que s’executa si no s’ha configurat explícitament cap manegador d’excepcions. 

 

4.10 Etiquetes i llibreries d’etiquetes 
 
Les etiquetes són elements utilitzats en les vistes i que faciliten molt la vida del 
programador. Hi ha moltes llibreries d’etiquetes disponibles al mercat i que solucionen 
en gran part la problemàtica associada a la construcció de les vistes. 
 
Tota etiqueta té associat un codi (Java en aquest cas) que s’executa en el servidor i que 
proporciona una sortida interpretable per un navegador. D’aquesta manera, es pot fer 
que una etiqueta realitzi tasques complexes i repetitives pel programador simplificant el 
codi i reduint la complexitat. 
 
FrameworkPFC proveeix una llibreria d’etiquetes (TagLib) que conté els següents Tags: 
 

 <showErrors>  Etiqueta que permet  mostrar els missatges d’error en forma 
de llistat. 

 <valueList>  Etiqueta per a mostrar llistats d’entitats contingudes en un 
objecte List<Object>. 

 <column>  Etiqueta que representa una columna en un llistat. 
 <showMessage>  Etiqueta per a mostrar missatges obtinguts dels fitxers de 

recursos. 
 <inputText>  Etiqueta per a mostrar TextBox en una vista de forma senzilla. 

 

4.10.1 Etiqueta <showErrors> 

 
Etiqueta que facilita la visualització dels errors en les vistes.  
 
L’etiqueta ErrorTag comprova l’existència de l’objecte FormErrors en l’àmbit de la 
petició i recorre el Map d’errors mostrant-los en pantalla. 
 
Configuració dintre de la llibreria: 

  <tag> 
      <name>showErrors</name> 
       <tag-class>com.fwk.taglibs.ErrorTag</tag-class> 
       <attribute> 
         <name>style</name> 
         <required>no</required> 
         <rtexprvalue>false</rtexprvalue> 
     </attribute> 

  </tag> 
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Exemple d’ús: 
 

<fwk:showErrors style="errorsForm" /> 

 
L’atribut “style” s’utilitza per a definir una classe del fitxer d’estils. 
 

4.10.2 Etiquetes <valueList> i <column> 

Aquestes etiquetes faciliten la generació de llistats a partir d’una col·lecció d’objectes 
d’una determinada entitat. 
 
Tenen els següents atributs: 
 ValueList: 

 List Nom del llistat que s’ha de buscar en l’àmbit de la petició. 
 Style Classe del fitxer d’estils. 
 Image Adreça relativa on està ubicada la imatge a mostrar en la 

primera columna del llistat. 
 imageLink URL on es vol anar quan es fa un click sobre la imatge. 
 imageParamProperty Valor d’una columna que es vol passar com a 

paràmetre a “imageLink”. 
 

<tag> 
    <name>valueList</name> 
    <tag-class>com.fwk.taglibs.ValueListTag</tag-class> 
    <attribute> 
      <name>list</name> 
      <required>yes</required> 
      <rtexprvalue>false</rtexprvalue> 
   </attribute> 
   <attribute> 
      <name>style</name> 
      <required>no</required> 
      <rtexprvalue>false</rtexprvalue> 
   </attribute> 
    <attribute> 
      <name>image</name> 
      <required>no</required> 
      <rtexprvalue>false</rtexprvalue> 
   </attribute> 
   <attribute> 
      <name>imageLink</name> 
      <required>no</required> 
      <rtexprvalue>true</rtexprvalue> 
   </attribute> 
   <attribute> 
      <name>imageParamProperty</name> 
      <required>no</required> 
      <rtexprvalue>no</rtexprvalue> 
   </attribute> 
  </tag> 
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 Column: 

 titleKey Clau del fitxer de “properties” que s’ha de mostrar com a 
títol de la columna del llistat. 

 property Propietat de l’objecte del llistat del que s’ha d’extreure el 
valor a mostrar en una determinada columna. 

<tag> 
    <name>column</name> 
    <tag-class>com.fwk.taglibs.ColumnTag</tag-class> 
    <attribute> 
      <name>titleKey</name> 
      <required>yes</required> 
      <rtexprvalue>false</rtexprvalue> 
   </attribute> 
   <attribute> 
      <name>property</name> 
      <required>yes</required> 
      <rtexprvalue>false</rtexprvalue> 
   </attribute> 
  </tag> 

Com a exemple d’utilització tenim: 

<fwk:valueList (1)list="alumnesList" style="(2)styleList"> 
  <fwk:column (3)titleKey="alumne.nom" (4)property="nom"/> 
  <fwk:column titleKey="alumne.edat" property="edat"/> 
  <fwk:column titleKey="alumne.cognoms" property="cognoms"/> 
  <fwk:column titleKey="alumne.dni" property="dni"/> 
  <fwk:column titleKey="alumne.adreca" property="adreca"/> 
  <fwk:column titleKey="alumne.telefon" property="telefon"/> 

</fwk:valueList> 

(1) Nom del llistat que s’ha de buscar el l’àmbit de la petició (Request) 
(2) Nom de l’estil que tindrà el llistat. 
(3) Nom de la propietat del fitxer de properties. 
(4) Propietat del bean contingut en el llistat. 

 

4.10.3 Etiqueta <showMessage> 

Etiqueta definida per a mostrar missatges multi-idioma. Com a atribut de la etiqueta 
s’especificarà el nom de la clau dels fitxer d’idioma que es vol mostrar. 

<tag> 
      <name>showMessage</name> 
      <tag-class>com.fwk.taglibs.MessageTag</tag-class> 
      <attribute> 
       <name>key</name> 
          <required>yes</required> 
        <rtexprvalue>false</rtexprvalue> 
     </attribute> 
   </tag> 
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 Com a exemple d’utilització tenim: 

<h1> 
  <fwk:showMessage key="title.studentList"/> 

</h1> 

En aquest cas anirem a buscar la clau “title.studentList”  en els fitxers de properties de 
l’idioma de l’aplicació (Locale). 

4.10.4 Etiqueta <inputText> 

Etiqueta definida per a mostrar un camp d’entrada de text en una Vista. 

Atributs: 

 beanName  Nom de l’objecte que té les dades a mostrar. 
 property  Propietat de l’objecte de la que volem obtenir la dada a 

mostrar. 
 scope  Àmbit de l’aplicació on cercarem l’objecte identificat per 

beanName. 
 readOnly  Amb el valor d’aquesta etiqueta a “true” fem que el camp 

de text sigui només de lectura. 

<tag> 
      <name>inputText</name> 
      <tag-class>com.fwk.taglibs.TextTag</tag-class> 
      <attribute> 
         <name>beanName</name> 
          <required>yes</required> 
          <rtexprvalue>false</rtexprvalue> 
     </attribute> 
     <attribute> 
         <name>property</name> 
         <required>yes</required> 
         <rtexprvalue>false</rtexprvalue> 
     </attribute> 
     <attribute> 
        <name>scope</name> 
         <required>no</required> 
          <rtexprvalue>false</rtexprvalue> 

  </attribute> 
<attribute> 

         <name>readOnly</name> 
         <required>no</required> 
         <rtexprvalue>false</rtexprvalue> 

 </attribute> 
  </tag>  

 Un exemple d’utilització d’aquesta etiqueta és: 

 Nom : <fwk:inputText (1)property="name" (2)beanName="alumno"/><br> 

(1) Nom de la propietat del bean “alumno” a mostrar 
(2) Nom del bean que s’ha de buscar l’àmbit definit. 

 



Disseny d’un marc de treball de presentació per a aplicacions J2EE 
Arquitectura i disseny - FrameworkPFC 

60 

 
4.10.5 Utilització de les etiquetes 

Per a poder utilitzar les etiquetes que proporciona FrameworkPFC s’han de seguir els següents 
passos: 

1. Instal·lar els fitxers .tld en el projecte on es volen fer servir. 
2. Definir la llibreria/es (.tld) en el fitxer de configuració de l’aplicació Web (web.xml). 

 

<taglib> 
   <taglib-uri>/WEB-INF/tld/fwkTaglibs.tld</taglib-uri> 
   <taglib-location> 
    /WEB-INF/tld/fwkTaglibs.tld 
   </taglib-location> 

 </taglib> 
 

3. Importar la llibreria en les jsp on vulguem utilitzar-la. 
<%@ taglib prefix="fwk" uri="/WEB-INF/tld/fwkTaglibs.tld"%> 

 

4.11 Vies de millora de FrameworkPFC 
 
Framework PFC presenta moltes funcionalitats en aquesta primera fase. Tot i això, en 
aquest apartat s’enunciaran possibles vies d’evolució per a incorporar noves 
funcionalitats en futures evolucions del producte. 
 

 Descàrrega de dades del servidor  Si es vol descarregar un fitxer de 
contingut estàtic del servidor, només cal indicar la ruta en un navegador. En 
canvi, si es vol generar les dades al servidor, fent servir eines com Jasper 
Reports, s’ha de construir un altre tipus d’acció que permeti la descàrrega 
d’aquest tipus de fitxers. 
 

 Gestió d’adreces  Quan configurem la ruta d’una adreça, s’ha de 
proporcionar l’adreça física sencera. Altres eines com Tiles permeten 
identificar les adreces amb una clau facilitant la llegibilitat. 

 
 Configuracions multi-mòdul  Altres frameworks com Struts permeten tenir 

més d’un fitxer de configuració. D’aquesta manera s’aconsegueix una 
estructuració més funcional i una millor organització en projectes més grans. 

 
 Formularis dinàmics  Afegir la possibilitat de crear formularis dinàmics de 

forma declarativa. Amb això evitaríem haver de crear una classe FormBean per 
a cada formulari associat a una Action. 

 
 Plug-ins  Frameworks com Struts permeten l’ús de plug-ins que es 

configuren declarativament en el fitxer de configuració. En futures fases seria 
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interessant incloure aquesta funcionalitat per tal d’utilitzar eines ja 
construïdes com el plug-in Validator. 

 
 Filtres  A vegades és necessari fer més d’un processament de la petició. 

S’hauria d’incloure la possibilitat d’incorporar una processadors addicionals 
(que heretin de Processor) i que formin una FilterChain (Cadena de filtres) per 
a fer processaments d’una petició més complexos. 

 
 Javascript  Tot i que el present marc de treball és compatible amb la 

utilització de Javacript, no incorpora nativament cap funcionalitat que faciliti la 
seva integració amb el framework.  
Javascript atorga tanta flexibilitat que a vegades fa que els programadors 
abusin en el seu ús. Proporcionant una llibreria d’objectes que implementin 
funcionalitats recurrents com la validació de formularis o el recorregut 
d’arbres DOM milloraria la qualitat del codi i la facilitat d’ús. 
 

 Mòdul AJAX  Seria interessant incorporar etiquetes que utilitzin AJAX per a 
fer peticions asíncrones al servidor d’aplicacions. Actualment existeixen moltes 
llibreries que permeten integrar AJAX amb facilitat el fet d’incorporar-les al 
propi framework fa que no s’hagi de recórrer a llibreries de tercers i es tingui 
tot integrat en un mateix producte. 
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Capítol 5: Prova de FrameworkPFC 
 

En aquest apartat es descriu el procés de prova del nou marc de treball dissenyat en apartats 
anteriors i es facilita una guia d’utilització per tal de veure quines són les funcionalitats 
implementades. 

S’ha construït una aplicació Web J2EE que fa servir FrameworkPFC com a motor de presentació 
i s’han dissenyat una sèrie de vistes que permeten mostrar que les funcionalitats 
proporcionades funcionen. 

5.1 Requeriments previs 
 

Per tal de poder executar l’aplicació web desenvolupada s’han d’acomplir els següents 
requisits: 

 Disposar d’una màquina virtual Java (JRE) a partir de la versió 1.6. 
 Servidor Web amb contenidor de Servlets o servidor d’aplicacions que implementi 

l’especificació Java.  
 En el present projecte s’ha utilitzat Tomcat  6.0 com a contenidor J2EE. 

 Navegador Web amb Javascript habilitat. 
 Per a fer les proves s’ha utilitzat Mozilla Firefox v.3.6.16.  

Tot i que no és requisit indispensable utilitzar els mateixos programes i versions, sí que és 
recomanable per tal de garantir el correcte funcionament. 

5.2 Aplicació FwkTest 
 

Tal i com s’ha explicat en l’apartat anterior, FwkTest és una aplicació Web  que es desplega en 
un contenidor J2EE i que utilitza FrameworkPFC com a motor de la capa de presentació. 

Fwktest és una aplicació fictícia de gestió d’estudiants per a la UOC. Es pot donar d’alta, 
modificar, llistar i esborrar alumnes inscrits a la universitat. L’aplicació és multi-idioma i de 
moment només incorpora el català i el castellà però es poden incorporar més amb molta 
facilitat. Porta incorporada la funció d’autenticació d’usuaris ja que només poden accedir-hi els 
estudiants registrats. Finalment, hi ha una pantalla d’ajuda que descriu les possibilitats que 
ofereix l’aplicació. 

És important remarcar que la present aplicació no pretén tenir cap utilitat concreta sinó que 
només serveix per a provar les funcionalitats que el marc de treball proporciona. Les dades 
que s’utilitzen en les proves són inventades i no seran persistides ja que no s’ha implementat 
capa de persistència ni s’ha usat base de dades. 
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5.2.1 Jerarquia de carpetes i fitxers 
 

 

Figura 21 :Jerarquia de fitxers de FwkTest 

Tal i com es pot observar a la Figura 17 s’ha utilitzat una estructura típica d’aplicació Web. A 
continuació s’explica amb més deteniment quines classes i fitxers es guarden en cadascuna de 
les carpetes mostrades. 

Nom de la carpeta Descripció 
test.accions Classes de les accions desenvolupades 
test.forms Classes dels formularis associats a les accions. 
test.i18n Fitxers de properties d’internacionalització. 

Es fan servir per a convertir l’aplicació en 
multi-idioma. 

test.model Classes de model que utilitza l’aplicació. 
/css Fitxers d’estils de l’aplicació. 
/images Fitxers .gif d’imatges que es mostren en les 

vistes de l’aplicació. 
/jsp Pàgines JSP. Vistes de l’aplicació. 
/lib Llibreries necessàries. S’inclou la llibreria 

FrameworkPFC.jar. 
/tld Fitxers d’etiquetes utilitzades. 
/WEB-INF Carpeta on es guarda el fitxer de configuració 

del framework i fitxers que no han d’estar 
disponibles des del servidor Web. 
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5.2.2 Flux de navegació i pantalles 
 

A continuació es mostren les vistes principals i les accions que es poden dur a terme.   

5.2.2.1 Autenticació 
 

 

Figura 22: Pantalla autenticació 
 Descripció:  

 
S’han d’introduir els camps “usuari” i “contrasenya” per tal d’accedir a l’aplicació. 
Un cop introduïts s’ha de prémer el botó “Entrar”. D’aquesta manera es validarà 
que l’accés a l’aplicació només sigui per a les persones amb permisos suficients. 
 

 Funcionalitats provades: 
 Utilització d’accions: 

 test.accions.LoginAction 
S’ha definit en el fitxer de configuració una acció que realitzarà 
la validació dels camps i que dirigirà el flux de l’aplicació a la 
següent vista. Aquesta acció inicialitzarà un objecte a la sessió 
que contindrà les dades base que es mostren en les següents 
vistes. Aquesta acció hereta de ”Action” i implementa el 
mètode “execute”. 

<accio path="/login"  
name="loginAction"  
type="test.accions.LoginAction" 
formulari="login" validate="true"> 

<desti nom="list"  
adreca="/student.do?reqCode=list

"/> 
</accio> 
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 Utilització de formularis:  

test.forms.LoginForm 
Aquest formulari representa les dades usuari i contrasenya i realitzarà la 
validació simple.  

<formulari nom="login" tipus="test.forms.LoginForm" /> 

 
 Validació simple de formularis 

Es realitzen les següents validacions: 

 Que les dues dades estan informades 

 Que coincideixen amb les correctes.  
Usuari = pfc   i   Password = 1234 
 

 Visualització de missatges d’error: 
 
Tant si les dades són incorrectes com si falta alguna es mostraran 
missatges d’error com els següents: 
 

 
Figura 23: Autenticació. Manca de camps 

 

 
Figura24 : Autenticació: Usuari/passw incorrectes 
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5.2.2.2 Llistat d’estudiants 
 

 

Figura 25 : Llistat d’estudiants 
 Descripció:  

 
Tal i com es mostra a la figura de dalt, es mostra informació dels alumnes registrats 
a la universitat. Es poden realitzar les següents accions: 

 Canvi d’idioma  Seleccionant un dels dos idiomes disponibles a la 
part superior esquerra de la pantalla. 

 Anar a la pantalla d’ajuda  Seleccionant l’enllaç “Ajuda” de la part 
superior esquerra. 

 Sortir de l’aplicació  Seleccionant l’enllaç “sortir” de la part superior 
dreta. 

 Visitar la pàgina oficial de la UOC  Seleccionant l’enllaç “Universitat 
Oberta de Catalunya” de la part superior dreta. 

 Modificar un estudiant  Seleccionant la icona que apareix al costat 
de cadascun dels alumnes. 

 Afegir un estudiant  Seleccionar l’enllaç “Afegir” que apareix sota el 
llistat. 
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 Funcionalitats provades: 

 Utilització d’accions: 
 test.accions.LogOutAction  Acció definida per a sortir de 

l’aplicació. Esborra l’objecte que conté les dades que es 
mostren al llistat. D’aquesta manera, cada cop que sortim de 
l’aplicació s’inicialitzaran les dades esborrant totes les 
modificacions que haguem fet. 

 

<accio  
path="/logOut" 

  name="logOutAction" 
       type="test.accions.LogOutAction"> 
   <desti  

nom="inici" adreca="/"/> 
</accio> 

 
 tesg.accions.StudentAction  Acció de tipus MethodAction 

en la que tindrem tots els mètodes relacionats amb els 
estudiants. Per a indicar quin mètode de l’acció volem 
executar utilitzarem el paràmetre “reqCode”. 

 

 <accio  
path="/student"  
name="studentAction"  
type="test.accions.StudentAction" 

 formulari="alumno"  
parametre="reqCode"> 

<desti nom="showModify" adreca="/WEB-
INF/jsp/student/studentForm.jsp" /> 
<desti nom="list" adreca="/WEB-
INF/jsp/student/studentList.jsp"/> 
<desti nom="listRedirect" 
adreca="/student.do?reqCode=list"/> 
<desti nom="showCreate" adreca="/WEB-
INF/jsp/student/studentCreate.jsp"/> 
<excepcio key="numberFormat.exception" 
type="java.lang.NumberFormatException" 
path="/WEB-
INF/jsp/student/studentForm.jsp"/> 
<excepcio key="numberFormat.exception" 
type="java.lang.NullPointerException" 
path="/WEB-
INF/jsp/student/studentCreate.jsp"/> 

</accio> 

Com es pot observar, s’han definit diverses destinacions que es 
poden utilitzar. L’acció utilitzarà el formulari “alumno” per a 
encapsular les dades de cada alumne. Finalment, hi ha 
definides dues excepcions que seran capturades i tractades pel 
framework. 
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 Acció d’ajuda  

Utilització d’una “DirectAction” en la que no necessitem cap 
implementació. Només amb el fitxer de configuració ja podem 
definir una ruta a la que redirigir el flux. 
 
<accio path="/help" type="com.fwk.actions.DirectAction" 
parametre="/WEB-INF/jsp/help/help.jsp"/> 

 
 Utilització de formularis: 

test.forms.StudentsForm 

Formulari utilitzat per a encapsular les dades d’un alumne.  

<formulari nom="alumno" tipus="test.forms.StudentsForm" /> 

 Servei multi-idioma: 

Seleccionant un dels dos enllaços (Castellà, Català) de la part superior 
esquerra es visualitzarà tot el contingut traduït al idioma corresponent. Per 
a realitzar aquest apartat s’ha definit la ruta i el nom de fitxer de recursos 
que ha de buscar el framework a l’hora de fer les traduccions. 

<missatges urlBase="test.i18.ApplicationResources"/> 

Segons la configuració, es buscaran fitxers d’idiomes en la ruta test.i18 i 
que tinguin el nom ApplicationResources<LOCALE>.properties. 

Exemple: 

test.i18.ApplicationResources_ca_ES.properties  Català 

test.i18.ApplicationResources_es_ES.properties  Castellà 

En aquest dos fitxers estan totes les traduccions dels textos que apareixen 
en les diferents pantalles. En les vistes s’han utilitzat les etiquetes 
showMessage. 

 Utilització d’etiquetes : 
 
S’han utilitzat les etiquetes showMessage, valueList i Column per tal de 
facilitar la construcció de les vistes. 

 ShowMessage: Permet mostrar textos en diferents idiomes. 

 ValueList: Facilita la visualització de llistats 

 Column: Defineix la columna d’un llistat i el text que es vol que 
aparegui com a títol de la columna. 
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5.2.2.3 Alta, baixa i modificació d’un estudiant 
 

MODIFICACIÓ I BAIXA D’UN ESTUDIANT 

 

Figura 26 :Modificació i baixa d’estudiants 
 Descripció:  

Pantalla d’edició de les dades d’un estudiant. Es poden modificar totes les dades 
excepte l’identificador que és fix. Un cop modificades, haurem de prémer el botó 
“Salvar” per a fixar els canvis i retornar a la pantalla de llistat. Si utilitzem el botó 
“Esborrar”, s’eliminarà l’alumne que es mostra per pantalla i es retornarà a la 
pantalla anterior. 
 

 Funcionalitats provades: 
En aquest apartat no tornarem a descriure les funcionalitats ja explicades en 
pantalles anteriors. 
 
 Utilització d’etiquetes : 

 

 Utilització de la etiqueta <textTag> per a mostrar els camps de 
text. 

 Utilització de la etiqueta <showMessage> per a mostrar els 
textos traduïts al idioma actual. 
 

 Tractament d’excepcions: 
Quan al intentar fer una assignació d’un tipus incorrecte en un atribut d’un 
objecte es produeix una NumberFormatException. D’aquesta manera, amb la 
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definició en el fitxer de configuració aconseguim que sigui capturada i que es 
mostri un missatge d’error personalitzat.  
 
De la mateixa manera, quan intentem fer una assignació en un objecte que no 
ha estat inicialitzat (valor NULL) es llença una NullPointerException. Si mirem 
la configuració del framework veurem que també és capturada i que es mostra 
un missatge personalitzat. 

 

<excepcio  
key="numberFormat.exception" 
type="java.lang.NumberFormatException"  
path="/WEB-INF/jsp/student/studentForm.jsp"/> 

<excepcio  
key="numberFormat.exception" 
type="java.lang.NullPointerException"  
path="/WEB-INF/jsp/student/studentForm.jsp"/> 
 
 
 

 

Figura 27 :Modificació incorrecta 

En la figura superior s’ha deixat d’enviar un camp considerat com obligatori 
(codiPostal) i s’ha produït una NullPointerException. El framework ha capturat 
l’excepció i ha mostrat un missatge personalitzat en el idioma actual en que es 
troba l’aplicació. 
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ALTA D’UN  NOU ESTUDIANT 

 

Figura 28 :Alta d’estudiants 

 

 Descripció:  Pantalla de creació d’un nou estudiant. Si omplim tots els camps del 
formulari i premem el botó “Salvar”, crearem un nou estudiant que serà inserit en 
l’estructura temporal (HashMap<String, Alumne>). 
 
 

 Funcionalitats provades: 
 
Totes les funcionalitats del framework han estat provades de manera que no 
tornarem a descriure-les amb detall.  
 
 Utilització d’accions: 

 
De la mateixa manera que amb la pantalla de modificació i baixa, s’ha 
utilitzat l’acció StudentAction que conté tots els mètodes relacionats amb 
un estudiant. 
 
En aquest cas, per a donar d’alta un nou alumne s’ha fet servir el mètode 
“create”. 
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5.2.3 StudentAction 
 

StudentAction és l’acció més complexa de FwkTest i necessita d’una explicació per separat. Tal 
i om s’ha dit en anteriors apartats, aquesta acció és una MethodAction, és a dir, una acció que 
pot tenir diversos mètodes l’execució dels quals depèn d’un paràmetre de la request. 

En el cas concret de l’aplicació de prova, StudentAction aplega totes les accions que es poden 
fer sobre una entitat Alumne. 

Els mètodes que conté són: 

 list  Mètode prepara el llistat i dirigeix el flux cap a la vista de llistat d’estudiants 
(studentList.jsp). 

 create  Mètode que crea una nova instància d’Alumne a partir de les dades 
enviades del formulari d’estudiants (StudentsForm). 

 save  Mètode que realitza la modificació de dades d’un Alumne a partir de les 
dades encapsulades pel formulari StudentsForm. 

 delete 
 showModify  Mètode que dirigeix el flux d’aplicació cap a la vista d’edició d’un 

alumne (studentForm.jsp) 
 showCreate   Mètode que dirigeix el flux d’aplicació cap a la vista de creació d’un 

alumne (studentCreate.jsp). 

La representació gràfica de l’acció és la següent: 

 

 
Figura 29 : StudentAction 
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Capítol 6: Conclusions 
 

Com a conclusió, es pot dir que la realització d’un marc de treball de presentació és una tasca 
molt atractiva des del punt de vista de disseny i programació, però molt complexa, ja que són 
moltes les funcionalitats a oferir i estan en constant evolució. La tecnologia avança molt 
ràpidament i cada cop són més i més variades les persones que utilitzen les aplicacions. 
D’aquesta manera, s’han de dissenyar entorns accessibles i fàcilment adaptables a les noves 
necessitats. 

La realització del present projecte de final de carrera ha estat centrada en dos grans blocs. Un 
primer en que s’han estudiat els frameworks més importants que hi ha en ús a l’actualitat, 
adquirint coneixements i base per a poder entendre la problemàtica associada a la capa de 
presentació. I un segon bloc en el que s’ha realitzat el disseny, implementació i testeig d’un 
nou marc de treball que presentés una primera solució a aquesta problemàtica. 

Els coneixements i l’experiència adquirida a través de l’execució del nou framework han servit 
per a entendre la gran varietat de possibilitats que ofereix la creació de nous marcs treball i la 
repercussió que té en el món empresarial. El fet de disposar d’un framework fàcil d’utilitzar, 
extensible i amb bona documentació pot fer que es redueixin considerablement els 
desenvolupaments i que obtinguem productes amb major fiabilitat i robustesa. De fet, aquest 
és un dels principals motius de que encara s’utilitzi Struts com a primera opció i no altres més 
potents però amb menor documentació i major corba d’aprenentatge. 

Finalment, ressaltar que la realització d’aquest projecte m’ha permès veure tot un ventall de 
possibilitats i millores que es poden incorporar i una major visió crítica a l’hora d’escollir nous 

productes a utilitzar en futurs projectes. 
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