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Objectius

Migració automatitzada de projecte SEA a JSF 2.0

Implementar migració de flux d'aplicació.

Flux basat en struts 1.1 a flux compatible amb JSF 2.0

Implementar traductor de pantalles. 

Pantalles amb TLD widgets a PrimeFaces.

Sobreescriure API de SEA.

La nova API ha de funcionar amb JSF 2.0

Implementar un plugin de eclipse.

El plugin serà la UI del migrador.



   

Introducció a SEA

SEA (Struts Extended Architecture)

Framework basat en struts 1.1

Consta d'un editor gràfic de flux.

Amb els elements: View, Command, If, Switch, Invoke, Fork, 
Return.

A partir de l'editor es generant els fitxers: struts-config*.* i 
webbean.

Una aplicació SEA pot tenir un o més fluxos, aquests es 
poden cridar entre ells.

Consta d'una biblioteca de tags anomenada Widgets.

La biblioteca esta fortament lligada al framework



   

Introducció a SEA

Consta d'un API que estén struts.

Es un framework multi llenguatge.

Te una UI en forma de plugin de eclipse.

En runtime utilitza els fitxers que s'han generat 
partint del flux.

<record 
id="6be9052f306fdf20">
<property name="className" 
type="java.lang.String" 
value="es.plan.Init"/>
 name="ownerSealet.TYPE" 
...
</record>



   

Fases del projecte

Fase 1: Migració del flux d'aplicació.

Consisteix en implementar un projecte Java per migrar 
el flux SEA, és parteix dels fitxers webbeans i struts-
config i es tradueix a un flux compatible amb JSF 2.0.

Fase 2: Migració de components.

Consisteix en sobreescriure l'API SEA perquè sigui 
compatible amb JSF 2.0

Fase 3: Migració o adaptació de les vistes.

Consisteix en traduir les vistes implementades amb 
Widgets a PrimeFaces.

Fase 4: Implementació del plugin per eclipse 3.

El plugin per eclipse és UI del migrador.



   

Fase 1: Migració del flux d'aplicació

Pas 1: Llegir i analitzar els fitxers [flux].webbean

Un fitxer webbean te la següent estructura:



   

Fase 1: Migració del flux d'aplicació

Pas 2: Construir una estructura per desar l'informació 
del flux i dels beans del flux.

Classes FlowStateNode i FlowMigrator.

Pas 3: Recorre els webbeans i escriure'ls com beans 
manegats dintre el faces-config.xml.

Pas 4: Recorre l'arbre de flux, generar beans 
manegats per les accions i implementar crida als 
beans mitjançant escoltadors en fitxers XHTML.



   

Fase 2: Migració de components

Sobreescriure l'API de SEA.

Bàsicament el objecte StrutsConfig i una petita part de 
l'API de struts 1.1



   

Fase 2: Migració de components

Implementar l'API que permeti redirigir d'un element 
de State a un altre mitjançant els fitxers XHTML.

El fitxer xhtml crida a un bean manegat que es idèntic 
al original però amb un mètode més, es crida aquest 
mètode que executa el codi i després utilitza l'API per 
redirigir el flux.



   

Fase 3: Migració de les vistes 

Pas 1: Analitzar fitxer implementat amb widgets.

Pas 2: Desa la informació de pàgina widgets en forma 
d'arbre.

<%@ page contentType="text/html;charset=ISO-8859-1" language="java"%> 
<%@ taglib uri="/WEB-INF/lib/widgets_allianz.jar" prefix="widget"%> 
<widget:page title="" charset="ISO-8859-1"> 

<widget:errors formId="mainForm"/> 
<widget:appPage appTitle="" type="inpage"> 

            <widget:form id="formMenu" action=""> 
            <widget:menuApp id="menuPage"/> 

<widget:code> 
<input type="hidden" value = ""/> 

</widget:code>             
            </widget:form> 

<widget:appContent> 
<widget:form id="mainForm" action=""> 

      <widget:section id="sectionPaginaCompleta" title="label.listin"> 
      <widget:inputText id="buscar" label="label.buscar"  beanName="buscarBean" beanProperty="texto" /> 

             <widget:sectionButtonBar> 
              <widget:sectionButton value="label.buscar" target="sendSEAEvent(mainForm,'buscar')" /> 
            </widget:sectionButtonBar> 
         </widget:section> 

<widget:code> 
<input type="hidden" value = ""/> 

</widget:code>             
</widget:form> 

            <widget:footerButtonBar> 
          <widget:footerButton value="label.close" target="window.close()"/> 
          </widget:footerButtonBar> 

</widget:appContent> 
</widget:appPage> 

</widget:page>



   

Fase 3: Migració de les vistes 

Pas 3: Utilitzar el traductor implementat en aquesta 
frase per traduir el fitxer a PrimeFaces.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"

xmlns:h="http://java.sun.com/jsf/html"
xmlns:f="http://java.sun.com/jsf/core"
xmlns:ui="http://java.sun.com/jsf/facelets"
xmlns:p="http://primefaces.org/ui">

<h:head>
</h:head>
<h:body>
<h:form id="formMenu"></h:form>
<h:form id="altaForm"><p:accordionPanel>
<p:tab title="#{msg['label.alta']}" id="alta">
<p:outputLabel value="#{msg['label.nombre']}" ></p:outputLabel>
<p:inputText value="#{personaBean.nombre}" id="nombre" type="text"/>
<p:outputLabel value="#{msg['label.apellidos']}" ></p:outputLabel>
<p:inputText value="#{personaBean.apellidos}" id="apellidos" type="text"/>
<p:outputLabel value="#{msg['label.telefono']}" ></p:outputLabel>
<p:inputText value="#{personaBean.telefono}" id="telefono" type="text"/>
<p:separator/>
<p:toolbar> 
<p:toolbarGroup align="right">
<p:commandButton value="#{msg['label.alta']}" action="/command/alta.com.listin.commands.InsertarCommand.xhtml" />
</p:toolbarGroup>  
</p:toolbar> 
<p:separator/>
</p:tab>
</p:accordionPanel>
</h:form>
</h:body>
</html>



   

Fase 4: Implementació plugin eclipse

La UI del migrador es un plugin d'eclipse.

Apareix nova opció “SEA-JSF Migrator -> Migrate 
Project to JSF 2.0” quan es prem botó secundari sobre 
un projecte. 

Si el projecte no es SEA, no es deixa continuar.



   

Fase 4: Implementació plugin eclipse

Si el projecte es SEA apareix la pantalla de migració.

S'omplen els camps d'entrada i es polsà “Finish”



   

Instal.lació del plugin

El plugin està empaquetat en forma de JAR i es 
suficient amb copiar-ho al directori dropins de 
eclipse.

Els requisits mínims per la utilització són:

Sistemes operatius suportats: Linux 32 i 64 bits / 
Windows XP / Vista / 7.

Màquina virtual java: JDK 1.6 / JRE 6 (No testejat amb  
7 / 1.7).

Eclipse : Versió de eclipse Juno EE, es pot descarrega 
de http://www.eclipse.org/downloads/ (Possiblement 
funcioni amb versions inferiors, però no s'ha testejat).



   

Exemple per utilitzar el migrador

Per tal de poder utilitzar el migrador s'ha creat una 
mini aplicació que vol simular una guia telefònica, 
esta desenvolupada amb SEA, es pot descarregar de: 

https://www.dropbox.com/sh/ryhoam1wibxui7m/g-z0qdXuLr

Concretament el vincle va a parar a una carpeta 
dropbox “sea_app_example”, dintre d'aquesta 
carpeta hi ha 3 elements:

ListinSeaWeb : Aplicació guia telefònica SEA

create_db_user.txt: Instruccions per crear un usuari de 
BD MySQL que utilitza la aplicació.

Listin.sql: Script de creació de la base de dades de la 
aplicació.

https://www.dropbox.com/sh/ryhoam1wibxui7m/g-z0qdXuLr


   

Exemple per utilitzar el migrador

Per fer funcionar el migrador:

Inicia eclipse.

Importar el projecte ListinSeaWeb

Prémer botó secundari del ratolí sobre el projecte i: -> 
SEA-JSF Migrator -> Migrate Project to JSF 2.0

Escollir el directori de sortida i el nom del nou projecte 
JSF i pulsar “Finish”.



   

Exemple de migració de pantalla

Pantalla amb widgets:



   

Exemple de migració de pantalla 

Pantalla amb PrimeFaces



   

Repositori de Fonts

Tots el projectes estan publicats a BitBucket sobre 
repositori de font Mercurial Hg

Projecte URL

AppFlowMigratorJv https://bitbucket.org/tengomol/appflowmigra
torjv

AppApiJv https://bitbucket.org/tengomol/appapijv

AppViewMigrator https://bitbucket.org/tengomol/appviewmigr
ator

com.migrator.sea.jsf https://bitbucket.org/tengomol/com.migrator
.sea.jsf



   

Fi

Moltes gràcies.
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