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Projecte: Migrador de framework SEA a JSF 2 - Memòria

Resum del projecte

Aquest projecte consisteix en l'anàlisi i implementació de tots els components que s'utilitzaran en la 
migració del framework SEA al framework JSF. 

SEA és un framework que s'utilitza per al desenvolupament d'aplicatius web en llenguatge Java i 
que aplica el patró de model vista controlador (MVC). SEA està basat en struts 1.1, pel fet que 
aquesta tecnologia ja queda una mica desfasada, en comparació amb nous framework, com ara el 
considerat estàndard JSF (Java Server Faces), els components implementats s'utilitzaran per migrar 
un projecte web SEA a un projecte Web JSF. 

D'altra banda el projecte també contempla la traducció de la biblioteca de tags widgets, utilitzada en 
SEA, a la biblioteca de tags primefaces. Primefaces és una biblioteca de tags per JSF que amplia les  
pròpies existents en aquest framework. 

Per realitzar aquesta migració ha estat  necessari utilitzar moltes tècniques pròpies del món dels 
compiladors, ja que s'ha hagut d'analitzar el flux SEA, construir un traductor de flux, sobreescriure 
l'API de SEA, analitzar les vistes construïdes en widgets i traduir-les a primefaces . 

Finalment l'empaquetat de tots aquests components s'ha realitzat en forma de plugin per eclipse, 
dins d'aquest plugin és on s'ha implementat la interfície gràfica que permet seleccionar un projecte 
SEA i processar la seva migració a JSF.
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1 Introducció

1.1 Descripció del projecte

El projecte "Migrador de framework SEA (Struts Extended Architecture) a JSF 2 (JavaServer Faces 
2 ) ", consisteix a crear una eina per a l'entorn de treball eclipse 3, en forma de" plugin ", i amb el  
principal objectiu de poder migrar aplicacions web desenvolupades utilitzant la tecnologia SEA a la 
tecnologia JSF 2 de forma automatitzada. 

SEA és  un  framework  MVC  (Model  View  Controller)  basat  en  la  tecnologia  Struts  1.1.  El 
framework s'integra amb l'entorn de treball eclipse 3 i permet desenvolupar el flux d'aplicació de 
forma gràfica, genera els fitxers struts-config*. *, web.xml i webbeans automàticament. Manté un 
control exhaustiu dels objectes guardats en sessió (memòria), permet estructurar i partir un flux 
d'aplicació en diferents fluxos de manera que facilita el seguiment d'aquesta. 

Conjuntament  amb  el  framework  s'utilitza  una  biblioteca  de  tags  (Tag  Library)  feta  a  mida  i 
anomenada  widgets.  Aquesta  biblioteca  està  fortament  lligada  al  framework  ja  que  alguns 
components llegeixen de sessió o context de dades de SEA. Alhora també està lligada amb struts 
per exemple amb els components de missatge i error "Action Errors" i "Accions Messages". 

JSF s'està convertint en un dels frameworks més populars dins de JEE, com struts segueix el patró 
MVC , però aquest està basat en components i events, mentre que Struts es basa en peticions. Cal 
tenir en compte que Struts mai ha estat oficialment dins de JEE, per contra JSF si, i sembla que és 
l'aposta de present i futur per realitzar aplicacions web. Per tots aquests motius sembla raonable fer 
el salt cap a JSF i una eina que permeti migrar projectes a aquesta tecnologia pot ser molt útil, per 
exemple per unificar tecnologies a l'empresa. 

Més concretament aquest projecte es dividirà en 4 fases, 3 d'elles dedicades a migrar els diferents 
components del framework SEA i l'última a la implementació del plugin per eclipse. En concret les 
fases són les següents: 

Migració flux d'aplicació. 

Migració de components. 

Migració o adaptació de les vistes. 

Implementació del plugin per eclipse 3. 
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Fase 1: Migració del flux d'aplicació. 

Com ja s'ha comentat SEA gestiona el flux de forma gràfica, però aquest gràfic es guarda en un 
fitxer  xml,  la  primera  fase  consisteix  en  llegir  aquest  fitxer,  generar  el  fitxer  faces-config.xml 
equivalent, llegir les diferents classes, vistes i crear de nou per poder-se utilitzar en el projecte JSF. 

Fase 2: Migració de components. 

SEA té una API pròpia que estén la d'struts, amb ella es gestiona la sessió, la recollida de dades a les 
peticions, la pujada de fitxers, el control d'errors i missatges, la gestió de multi idioma , etc ... Tota 
aquesta  API  s'ha  d'analitzar  i  crear  components  similars  per  l'ús  de  JSF,  s'ha  de  substituir  o 
sobreescriure tots aquests mètodes per o bé cercar i substituir pels nous o bé, al sobreescriure que 
funcioni de manera transparent. 

Fase 3: Migració o adaptació de les vistes. 

Les vistes també utilitzen components propis del framework i estan preparades per pintar dades del 
model de dades de SEA, aquesta part s'ha de substituir o reescriure. 

Fase 4: Implementació del Plugin per eclipse 3. 

Un cop aconseguits  tots  els  altres  punts,  aquests  s'han  d'agrupar  i  ser  utilitzats  en  la  GUI del  
migrador, és a dir en el plugin eclipse 3, que serà la interfície d'usuari per utilitzar el migrador.

1.2 Objectius

L'objectiu principal del projecte és aconseguir un migrador automàtic d'un framework a un altre. 

Una eina d'aquest tipus estalvia temps i diners en les migracions de projectes i tot apunta que JSF 
pugui  ser  un dels  grans  framework de  futur  en  JEE,  és  més  és  el  primer  framework que  està 
"oficialment" dins de JEE. 

D'altra  banda  aquest  projecte  implica  el  coneixement  de  diverses  tecnologies,  com  són: 
Desenvolupament  de  framworks  MVC  en  Java,  coneixement  de  tècniques  de  migració  i  de 
compiladors, desenvolupament de connectors per l'IDE eclipse, desenvolupament d'interfície GUI. 

Per tant a nivell general es pretén aconseguir : 

Migrar projectes de SEA a JSF. 
Estalvi de costos a la companyia que utilitza SEA. 
Ajudar a l'aposta per JSF. 
Modernització dels projectes web basats en SEA d'una forma automatitzada. 
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I a nivell personal: 

Aprendre sobre JSF. 
Millorar el coneixement sobre desenvolupament de connectors per eclipse. 
Repte professional en realitzar un projecte d'aquestes característiques. 
Consolidació d'algunes tècniques utilitzades en la assignatures de compiladors.

1.3 Planificació

1.3.1 Definició de la jornada laboral

Tot i que és difícil establir una jornada laboral per a un projecte d'aquesta característiques , i més 
tenint en compte que he de combinar amb la feina a l'empresa, he establert que la jornada laboral 
serà de 3 hores diàries de dilluns a divendres.

1.3.2 Calendari per al desenvolupament del projecte

La data inicial de projecte és el 7 d'octubre i la data final és el 17 de desembre, els dies festius que  
no SEA ni dissabtes ni diumenges es consideren feiners. Per tant es disposen de 50 dies per a la 
realització del projecte.

1.3.3 Equip de projecte

Com és un projecte final de carrera és de caràcter individual i totes els rols els assumeix l'alumne.

1.3.4 Planificació temporal

Precedència d'activitats

Codi 
d'activit
at

Nom d'activitat
Estimació 
( jornades)

Recurs
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01 Migració del flux d'aplicació 11 dies Oliver

1/1 Anàlisi 4 dies Oliver

2/1 Disseny 3 dies Oliver

3/1 Implementació 4 dies Oliver

02 Migració de components 11 dies Oliver

02/01 Anàlisi 4 dies Oliver

02/02 Disseny 4 dies Oliver

03/02 Implementació 4 dies Oliver

03 Migració o adaptació de les vistes 14 dies Oliver

3/1 Anàlisi 5 dies Oliver

2/3 Disseny 4 dies Oliver

3/3 Implementació 5 dies Oliver

04 Implementació Plugin eclipse març 14 dies Oliver

4/1 Anàlisi 4 dies Oliver

2/4 Disseny 4 dies Oliver

04/03 Implementació 6 dies Oliver

Nota:  S'utilitzarà  la  metodologia  TDD (Test  drivendevelopment)  per  la  implementació  de  certs 
components, per exemple per el traductor de vistes i en el migrador de flux, amb la qual cosa es 
planifiquen les proves en la pròpia estimació. En el cas de la sobre escritura de la API es realitzarà 
una prova a nivell de integració, i en el cas del plugin sols es realitzarán proves funcionals de forma 
manual.

1.3.5 Planificació proposta
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1.3.6 Camí crític

Open Project també ens facilita el diagrama de la tècnica de revisió i verificació de programes 
(PERT) o camí crític, que donada la seqüencialitat de les activitats i els recursos utilitzats, no és 
significatiu.

1.3.7 Fites de control

Es faran coincidir les fites de control amb els lliuraments de les PACS.

Fita de control Participants

Inici Projecte - 2012.10.07 Alumne - Tutor

PAC1 - Planificació - 2012.10.10 Alumne - Tutor

PAC2 - Fase 1 i Fase 2 - 2012.11.08 Alumne - Tutor

PAC3 - Fase 3 i Fase 4 - 2012.12.17 Alumne - Tutor

1.4 Característiques del framework SEA

El framework SEA inclou bàsicament dos components, un en runtime on s'estén l'arquitectura de 
Struts,  i  l'altre  és  un  component  de  desenvolupament,  concretament  un  plugin  per  eclipse  que 
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permet generar el flux mitjançant un editor gràfic, guardar-lo en un fitxer i mitjançant aquest fitxer 
generar arxius webbean i struts-config. Aquests fitxers són els que el component runtime és capaç 
d'interpretar.

1.4.1 L'editor gràfic de SEA i el flux d'aplicació

L'editor gràfic de SEA consta dels següents elements: 

Amb aquests elements, i utilizant l'editor gràfic del framework es creen els fluxos d'aplicació, cada 
flux  equival  a  un fitxer  struts-config[nom del  flux].xml  i  un fitxer  [nom del  flux].webbean,  la 
invocació d'un flux a un altre es fa mitjançant element “Invoke”. L'element Fork es semblant a 
l'element Invoke amb la diferencia que treballa sota un “frame”, aquest element no s'utilitza en cap 
aplicació de la companyia, amb la qual cosa quedarà fora de la migració.

Un exemple de flux gràfic d'aplicació SEA es el següent:
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Aquest gràfic de flux es desa en un fitxer amb extensió “sealet” i si s'obre en mode text conte la 
segúent informació:

<record id="6be9052f306fdf20">
<property name="className" type="java.lang.String" value="es.plan.Init"/>
<property name="ownerSealet.TYPE" type="java.lang.String" 
value="com/ats/sea/cells/sealet"/>
<property name="outgoingConnections" type="java.lang.String" 
value="49d2dbf7d866cb16"/>
<property name="UIData.TYPE" type="java.lang.String" 
value="com.ats.sea.cells.states.StateUIData"/>
<property name="id" type="java.lang.String" value="Init"/>
<property name="description" type="java.lang.String" value=""/>
<property name=".OID" type="java.lang.String" value="6be9052f306fdf20"/>
<property name="UIData" type="java.lang.String" value="addad2325e2119dc"/>
<property name="ownerSealet" type="java.lang.String" value="d38e82aaef0f7166"/>
<property name="key" type="java.lang.String" value="52ff1e581a122c4"/>
<property name="incomingConnections" type="java.lang.String" 
value="26fb1b17e11b2a5a"/>
</record>
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Amb l'informació d'aquest fitxer es amb el que el framework genera els fitxers 
“webbean” i “struts-config*.*”, en la migració s'utilitzaran aquest fitxers per 
llegir el flux d'aplicació i les rutes a les vistes, es descriu en detall en 
l'anàlisis de les diferents parts.

1.4.2 L'API de SEA

El framework implementa una capa per sobre de struts que permet realitzar certes 
operacions, per sort sobreescrivint part d'aquesta API es pot utilitzar 
directament amb FacesContext.

Per exemple, un element “Command” te la següent aparença:

package es.plan;

import com.ats.webbeans.struts.StrutsContext;

public class Init extends com.ats.webbeans.struts.AbstractCommand {

public Init() {
super();

}

public void execute(StrutsContext ctx) throws Throwable {
// TODO: FILL THE COMMAND LOGIC HERE

}
}

StrutsContext es el objecte que permet recuperar informació del model de dades 
de SEA, així como recollir dades de request i guardar-les dintre del model de 
dades o enviar missatger o errors a les pantalles. Per tant una part de la 
migració serà reescriure aquestes classes o substituir-les.

La biblioteca de tags Widgets

Pel que fa a la part de vista o pantalla, el framework, tot i que no es requisit 
obligatorí, utilitza la biblioteca de tags “widgets”. Aquesta biblioteca esta 
fortament lligada al framework per tant una tasca de migració es traduir les 
pàgines fetas en “widgets” a una biblioteca compatible amb Faces, concretament 
s'han traduït a “PrimeFaces“ ja que es un biblioteca “força” semblant a widgets.

Una pàgina implementada amb “widgets”, te la següent aparença:

- 12 -



Projecte: Migrador de framework SEA a JSF 2 - Memòria

<%@ page contentType="text/html;charset=ISO-8859-1" language="java"%>
<%@ taglib uri="/WEB-INF/struts-html.tld" prefix="html"%>
<%@ 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>
<html:hidden property="action" value="" />

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

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

      <widget:section id="sectionPaginaCompleta" title="">
<!-- CONTENIDO DE LA PAGINA-->

             <widget:sectionButtonBar>
              <widget:sectionButton value="label.send" 

target="sendSEAEvent(mainForm,'##')" /> 
            </widget:sectionButtonBar>
         </widget:section>

<widget:code>
<html:hidden property="action" value="" />

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

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

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

</widget:page>

1.4.3 El model de dades de SEA

SEA utilitza el seu propi model de dades, he de dir que es bastant semblant al 
model de beans manegats de JSF, es més crec que el desenvolupador de SEA ha 
estat un visionari en aquest aspecte.

SEA  identifica  els  beans  associats  a  un  sealet,  o  com  es  diu  en  la  part 
“runtime”, en un webbean.

 Per exemple, en l'editor gràfic la informació del beans es desa mitjançant la 
vista “Sealet Data” de eclipse, tal i com es mostra a la següent figura:
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2 Fase 1: Migració del flux d'aplicació

2.1 Anàlisi d'elements de flux SEA

El  flux  d'aplicació  en  un  projecte  SEA es  defineix  gràficament  mitjançant  l'editor  de  "Sealet" 
d'eclipse, aquest es guarda en un fitxer amb extensió .sealet, i partint d'aquests fitxers i mitjançant 
un procés de "precompilación", el framework genera dues fitxers per cada sealet, un amb extensió ". 
webbean" i un altre amb nom "struts-config-[nom de flux]". 

Inicialment vaig considera que amb el fitxer .sealet ja podia llegir tots els elements de flux, i encara 
que és així, en una fase d'anàlisi he decidit fer servir el fitxer ".webbean", ja que aquest només té 
definit en format XML els elements de flux , mentre que el fitxer ". sealet" a més té definit aspectes  
de visualització dels elements en l'editor d'eclipse. D'altra banda també s'utilitza el fitxer "struts-
config-*. Xml" per saber la ubicació dels elements "view" referenciats en el fitxer ". Webbean". 

Un fitxer ".webbean" d'un flux té el següent aspecte: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<ns1:WEBBEAN xsi:schemaLocation="http://www.atsistemas.com/webbeans/model/V1 
/webbeans.xsd" xmlns:ns1="http://www.atsistemas.com/webbeans/model/V1" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

<ns1:MODEL>
<ns1:BEAN ns1:id="modelData" ns1:type="java.util.ArrayList" 
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ns1:visible="true"/>
<ns1:BEAN ns1:id="nopublic" ns1:type="java.util.ArrayList" 

ns1:visible="false"/>
</ns1:MODEL>
<ns1:FLOW ns1:first-state="Init" >

<ns1:STATE ns1:id="Init">
<ns1:COMMAND ns1:code="es.plan.Init" ns1:go-state="main"/>

</ns1:STATE>
<ns1:STATE ns1:id="main">

<ns1:EXECUTE-VIEW ns1:view="main">
<ns1:ON-MESSAGE ns1:message-id="switch" ns1:go-

state="Switch"/>
<ns1:ON-MESSAGE ns1:message-id="exit" ns1:go-

state="return"/>
</ns1:EXECUTE-VIEW>

</ns1:STATE>
<ns1:STATE ns1:id="Switch">

<ns1:SWITCH ns1:condition="es.plan.Switch">
<ns1:CASE ns1:result="list" ns1:go-state="Command"/>

<ns1:DEFAULT ns1:go-state="Invoke"/>
</ns1:SWITCH>

</ns1:STATE>
<ns1:STATE ns1:id="Command">

<ns1:COMMAND ns1:code="es.plan.Command" ns1:go-state="If"/>
</ns1:STATE>
<ns1:STATE ns1:id="If">

<ns1:IF ns1:condition="es.plan.If" ns1:then-go-
state="customer" ns1:else-go-state="list"/>

</ns1:STATE>
<ns1:STATE ns1:id="Invoke">

<ns1:INVOKE ns1:target="detail" ns1:go-state="return">
<ns1:SET-PARAM ns1:param="modelData" 

ns1:bean="modelData"/>
</ns1:INVOKE>

</ns1:STATE>
<ns1:STATE ns1:id="return">

<ns1:RETURN ns1:return-values="true"/>
</ns1:STATE>
<ns1:STATE ns1:id="list">

<ns1:EXECUTE-VIEW ns1:view="list">
<ns1:ON-MESSAGE ns1:message-id="init" ns1:go-

state="Init"/>
</ns1:EXECUTE-VIEW>

</ns1:STATE>
<ns1:STATE ns1:id="customer">

<ns1:EXECUTE-VIEW ns1:view="customer">
<ns1:ON-MESSAGE ns1:message-id="exit" ns1:go-

state="return"/>
</ns1:EXECUTE-VIEW>

</ns1:STATE>
</ns1:FLOW>

</ns1:WEBBEAN>
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Bàsicament es pot apreciar l'estructura en el fitxer XML:

– L'element MODEL fa referència al model de dades de SEA, bàsicament són beans que es 
guarden en l'àmbit de sessió. 

– L'element FLOW fa referència a estats "States" del flux. 
– El subelement COMMAND fa referència a una acció, executa el mètode "execute" de la 

classe java associada. 
– El subelement EXECUTE-VIEW fa referència a una pàgina jsp, bàsicament realitza una 

petició a aquesta pàgina. 
– El  subelement  SWITCH  fa  referència  a  una  classe  java,  executa  el  mètode  "evaluate" 

d'aquesta  classe,  aquesta  retorna  un  String  i  en  funció  d'aquest  executa  un  nou  estat 
"STATE". 

– El subelement IF fa referència a una classe java, executa el mètode "evaluate" d'aquesta 
classe, aquesta devuelte 1 boolean, i en funció d'aquest executa un nou estat "STATE". 

– El subelement invoke fa referència a un altre WEBBEAN, i executa el "first-state" d'aquest 
WEBBEAN. 

– El  subelement  RETURN  fa  referència  a  un  cap  d'execució  de  WEBBEAN,  si  ve  d'un 
invoke, executa el STATE de retorn del invoke. 

– El subelement FORK, funciona igual que el invoke però creant un frame en l'aplicació, no 
s'utilitza gairebé mai. 

Els subelements o elements de flux, poden tenir les següents sortides: 

– COMMAND: Una única sortida a un altre STATE. 
– EXECUTE-VIEW: Una o més sortides a altres States, es poden considerar accions de la 

pàgina, per exemple submit de formulari en prémer un botó o un altre. 
– SWITCH: Dos o més sortides a altres States. 
– IF: Dues sortides a dues States diferents. 
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– Invoke: Una sortida per a la tornada a un altre STATE de flux. 
– FORK: Una sortida per a la tornada per un altre STATE de flux. 

Qualsevol  STATE pot  ser  definit  com "First  State",  això  vol  dir  que és  el  primer  STATE que 
s'executa dins d'aquest flux quan es realitza una petició a aquest flux. I "Error", això vol dir que és  
el STATE que s'executa quan es llança una excepció no controlada dins d'un altre STATE. 

Cal destaca que es disposa del fitxer webbeans.xsd, és a dir l'esquema de xml que ha de complir 
qualsevol fitxer .webbean. Aquest esquema és molt útil per poder parsear fitxers . webbeans en java 
i serà utilitzat per a l'anàlisi i disseny del migrador.

2.2 Anàlisi d'elements de flux en una aplicació JSF

La gestió del flux en una aplicació JSF es basa en els esdeveniments que es produeixen en els 
elements de vista. JSF proporciona la gestió dels beans associats a una vista de forma transparent, 
però no té una gestió de flux extricta com és el cas de SEA. 

Bàsicament es basa en les regles de navegació escrites mitjançant anotacions o en el fitxer faces-
config.xml. 

Un exemple de fitxer faces-config.xml: 

<navigation-rule> 

    <from-view-id> / pages / inputname.jsp </ from-view-id> 

    <navigation-case> 

      <from-outcome> sayHello </ from-outcome> 

      <to-view-id> / pages / greeting.jsp </ to-view-id> 

    </ Navigation-casi> 

    <navigation-case> 

      <from-outcome> sayGoodbye </ from-outcome> 

      <to-view-id> / pages / goodbye.jsp </ to-view-id> 

    </ Navigation-casi> 

  </ Navigation-rule> 

URL: http://www.jsftutorials.net/jsf-navigation-by-examples.html 
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Totes les regles depenen de l'element "from-view-id", on es pot especificar un patró de nom de 
vista, totes les vistes, una vista, etc ... En qualsevol cas les regles de navegació sempre parteixen de 
l'element vista, es pot definir l'element "from-action", especificant que s'ha de fer quan s'executa 
aquesta acció dins de la pàgina, encara amb aquest element les regles de navegació es centren en 
vistes i són molt diferents al flux de navegació en SEA. 

Pel que fa als beans d'aplicació en una aplicació JSF també es poden definir mitjançant anotacions o 
en el fitxer faces-config.xml, l'àmbit d'un bean gestionat pot ser de petició, de sessió, d'aplicació o 
cap. En aquest cas si té una relació directa amb els beans d'aplicació SEA.

Per tant es relativament senzill la migració del beans de SEA a beans JSF, pero imposible para el 
flux de SEA a JSF, per aquest motiu no s'utilitzaran regles de navegació per el flux, en aquest cas 
s'implementa un mecanisme per sobre de JSF per poder migrar el flux de SEA.

2.3 Transformació d'un flux SEA a un flux JSF

Tenint en compte les consideracions inicials dels dos frameworks es pot apreciar que no hi ha una 
forma  directa  d'afrontar  una  migració  de  flux.  No  existeixen  components  equivalents  entre  si, 
d'aquesta manera s'ha d'analitzar i implementar els mecanismes d'equivalència entre els diferents 
elements de SEA i les eines que proporciona JSF.

 La manera de realitzar la transformació d'un flux SEA a JSF és la següent: 

– Llegir el fitxer webbean. 

– Per cada bean de SEA generar un ManagedBean de JSF amb àmbit sessió. 

– Llegir els elements de flux de SEA i en funció d'aquests generar el seu equivalent en JSF.

2.4 Anàlisi d'equivalències d'elements de flux SEA a JSF

2.4.1 Element EXECUTE-VIEW

– Generar vista en projecte JSF, en aquest cas fitxer xhtml amb primefaces.
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2.4.2 Element COMMAND

– Generar una classe equivalent i definir-la com ManagedBean d'àmbit "none". 

– Generar  una  "vista"  amb  un  esdeveniment  de  "prerenderizado",  executeu  la  lògica  del 
ManagedBean generat anteriorment. 

– Un cop executada la lògica de ManagedBean aquest ha redireccionar següent element de 
flux. 

2.4.3 Element SWITCH

– Generar una classe equivalent i definir-la com ManagedBean d'àmbit "none". 

– Generar  una  "vista"  amb  un  esdeveniment  de  "prerenderizado",  executeu  la  lògica  del 
ManagedBean generat anteriorment. 

– Un cop executada la lògica de ManagedBean aquest ha redireccionar següent element de 
flux,  en aquest  cas  en funció  del  valor  String que  retorna el  mètode del  ManagedBean 
"Switch". 

2.4.4 Element IF

– Generar una classe equivalent i definir-la com ManagedBean d'àmbit "none". 

– Generar una "vista" que en un esdeveniment de "prerenderizado", executeu la lògica del 
ManagedBean generat anteriorment. 

– Un cop executada la lògica de ManagedBean aquest ha redireccionar següent element de 
flux, en aquest cas en funció del valor Boolean que retorna el mètode del ManagedBean "if". 

2.4.5 Element Invoke

– Generar una rvista que redireccioni al primer element del flux al qual s'invoca. 

– Inserí l'element desde on es crida a una pila, d'aquesta manera cuan s'executi un Return es 
tornará al primer element de la pila.
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2.4.6 Element Return

– Generar una vista que en l'esdeveniment de prerenderizado redireccioni al primer element de 
flux del primer flux que està en la pila i treure el primer element de la pila.

– Eliminar el primer element de la pila.

2.5 Disseny Migració del flux d'aplicació.

El disseny del migrador de flux no ha seguit un cicle clàssic, es a dir molt poca part de la API ha 
estat dissenyada amb antelació a la implementació sinó que aquestes dos fases s'han realitzat alhora.

Bàsicament en la fase de disseny sols es va establir que es faria servir un projecta java clàssic i  
l'estructura d'aquest.

Tot i que el cicle de treball no ha estat ni un cicle clàssic ni un cicle àgil amb metodologies àgils e 
iteracions,  la  part  disseny,  proves  e  implementació  esta  mes  a  prop  de  metodologies  àgils  i  
programació extrema. 

No he estat del tot pur en aquesta fase en la utilització de TDD(Test Driven Development), ja que 
no totes les meves proves han estat unitàries, i no sempre he seguit el cicle TDD (exemple i prova, 
implementació, refactorització de codi), però si me basat en prova implementació o implementació 
prova de petits exemples.  Amb la qual cosa s'ha anat construint el  programa segons les meves 
necessitats.  Actualment  m'estic iniciant  a l'ús de la programació extrema i  coincideixo amb els 
autors del llibre “Diseño agil con TDD”, els senyors:  Carlos Blé, Juan Gutiérrez, Fran Reyes i 
Gregorio Mena, quan diuen:

“Para mí, la única utilidad que tiene el UML es la de representar mediante un diagrama de clases,  
código fuente existente.  Es decir,  utilizo herramientas que autogeneran diagramas de clases,  a  
partir de código, para poder echar un vistazo a las entidades de manera global pero nunca hago  
un diagrama de clases antes de programar. Mis entidades emergen a base de construir el código  
conforme a ejemplos”

El llibre es por trobar en: 

http://www.dirigidoportests.com/wp-content/uploads/2009/12/disenoAgilConTDD.pdf

Per tant tot i que en aquest document es troba els diagrama de classes de les principals classes del  
migrador de flux, aquestes han estat generades a posteriori.
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2.5.1 Projectes

Nom del projecte:  AppFlowMigratorJv

He decidit centralitzar aquesta fase en un projecte de tipus Java amb nom "AppFlowMigratorJv", 
dividit en les següents carpetes: 

Carpeta Descripció

src Codí font

test Codi de proves unitàries Junit

lib Biblioteques Jars adicionals

test_resources Fitxers i directoris temporals per al test de Junit

target Jar construït a partir de src

D'altra banda s'ha utilitzat un altre projecte que partint dels fitxers xsd, tant de SEA com de JSF, 
genera dues biblioteques JARS usant la tecnologia XMLBeans, per al parser dels xml i generació de 
codi java Bean. El nom del projecte és "XMLBeanParser" i es extructura de la següent manera: 

Carpeta Descripció

out Destí  dels  jars  generats,  nom  dels  jars 
"fcontext.jar",  "webbeans.jar",  “webxml24.jar”, 
“webxml30.jar” 

jsf Origen  dels  fitxers  xsd  de  JSF  per  generar 
"fcontext.jar". 

webbeams Origen  dels  fitxers  webbeans  de  SEA  per 
generar "webbeans.jar". 

webxml24 Origen  dels  fitxers  webapp  per  generar 
"webxml24.jar". 

webxml30 origen  dels  fitxers  webapp  per  generar 
"webxml30.jar". 

En l'arrel aquesta contingut el fitxer build.xml, on hi ha les tasques ant de generació.
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2.5.2 Disseny de classes del migrador de flux d'aplicació

El migrador de flux esta composat de 31 classes java, dividides en 3 paquets l'estructura bàsica es 
detalle en els següents apartats.

Paquets:

El paquet  com.seatojsfappflowing conte les  classes encarregades  de analitzat  el  flux SEA i  la 
classe principal d'execució “Project”, que es l'encarregada de carregar tots el objetes necessaris per 
el migrador i de llançar la migració. 

El paquet com.seatojsf.parsers conte les classes que a partir de l'anàlisi fet generat el codi pel nou 
projecte JSF.
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El paquet com.seatojsf.commandline conte una única clase “CommandLine”, on es pot llançar una 
migració d'un projecte SEA a JSF sense necessitat d'executar el plugin d'eclipse. Ha estat molt útil  
per realitzar proves funcionals i d'integració del aplicatiu.

Classes bàsiques del analitzador:
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– La classe Project es l'encarregada de llançar la migració.

– La classe WebBean s'encarrega d'analitzar el fitxer webbean de SEA i utilitzant la tecnologia 
XMLBeans extreure el llistat de webbeans del flux i el propi flux.

– La clase FlowStateNode es capaz d'analitzar el flux de SEA i crear un arbre d'execució amb 
la informació d'aquests. En SEA cada element de flux es un State, l'equivalència directa d'un 
State es la clase FlowStateNode.

– La  clase  FlowMigrator  es  l'encarregada  de  tenir  una  visió  global  de  tots  els  fluxos  i 
webbeans  i  es  realment  la  que  va  processant  cada  arbre  de  FlowStateNode  i  migrant 
utilitzant les classes del paquet “com.seatojsf.parsers”.

– La clase WebXmlSEA s'encarrega d'analitzar  el  fitxer  web.xml i  desa la  informació per 
després generar el web.xml del projecte JSF.

Dintre  del  paquet  com.seatojsf.appflowing  també  existeisen  classes  encarregades  de  desa 
informació,  com per  exemple  la  informació  de  directoris  del  proyecte  SEA,  la  informació  del 
projecte  JSF, la  informació de les vistes,  dels  elements de web.xml,  i  algunes classes d'útilitat, 
aquestes classes son les següents:
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Pel que fa a les classes generadores de codi del paquet com.seatojsf.parsers, son les següents:

– La classe XHTMLState s'encarrega de generar el fitxer xhtml que invoca a la classe java 
corresponent  pel  elements:  Command,  If,  Invoke,  Return,  Switch.  Es  a  dir  per  tots  els 
elementes menys per las jsp o vistes.

– La classe JavaState s'encarrega d'afegir un mètode java, que es cridar per les vistes de flux 
xhtml. Aquest mètode s'injecta als elements: Command, If, Switch. També genera les clases 
java per els elements Invoke, que com recordem posa a la pila element on a de tornar el 
Return, i la classe per el Return, que treu de la pila element o State on ha de tornar.
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– La classe ViewState s'encarrega de generar la vista xhtml traduïda a primefaces, es a dir es 
l'enllaç directe amb l'analitzador i traductor de widgets que s'ha construït a la fase 3.

– La classe  WebXmlJsf  s'encarrega  de  generar  el  fitxer  web.xml  mitjançant  la  tecnologia 
XMLBeans i l'anàlisi fet per la clase WebXmlSEA.

– La resta de les clases s'encarreguen de copiar fitxers del projecte SEA a JSF i de generar les 
rutes dels fitxers per tots els elements.

2.5.3 Les proves

Com he comentat la implementació i el disseny del flux esta basat en les proves o exemples en una 
bona part,  alguns components s'han dissenyat  e  implementat  seguint  la  metodologia estricta  de 
TDD, altres han estat basats en exemples més funcionals que unitaris, per en tot cas les proves han 
estat clau per el desenvolupament d'aquesta part.

S'ha construït 15 classes TestCase on es proven totes les classes de la aplicació, excloent les classes 
que tan sols guarden informació i la clase CommandLine, que es pot considerar també una classe de 
proves. S'han construït dos TestSuite, una per paquet que llança cada TestCase de totes les classes 
que conte el paquet, i una TestSuite que ho llança tot, aquest es “test/com.AllTest”.

En total 44 test que es llançant de forma àgil i ràpida en 17 segons.

Tots ells escrits de la mateixa manera:

mètodeQueProven_When_descripció_o_el_que_espera_el_test()Thwoes Exception{...

I el total de cobertura en tots el test es d'un 83% amb respecte el codi. (A tenir en compte que el 
paquet com.test.utils es propi de test i no s'hauria de tenir en compte en el percentatge de cobertura)

Per acabar d'entendre com funciona el migrador es molt recomanable veure el test, ja que cada test 
es un exemple del que fa el migrador, del que s'espera d'ell.
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3 Fase 2: Migració de components

3.1 Anàlisi de Migració de components

Aquesta Fase és molt més senzilla que l'anterior, consisteix a detectar les classes que utilitza el 
framework SEA i migrar per utilitzar en JSF i en desenvolupar la mini API per poder realitzar els 
redirec en temps d'execució.

3.1.1 Classes a migrar

Hi ha 2 grups de classes a migrar, el primer és el relacionat amb les classes base que s'utilitzen el els  
States, el segon l'objecte StrutsContext que s'utilitza en els mètodes dels states.

3.1.2 Classes base dels states. 

En aquest cas la migració és tan senzilla com crear les classes de forma abstracta perquè no donin 
error en els "Imports" en l'herència, es prefereix realitzar aquesta acció en lloc d'eliminar-ler per si 
en un futur puguin ser útils per aspectes transversals de la migració i per que es molt més senzill.

Les classe afectades són: 

com.ats.webbeans.struts.AbstractCommand 

com.ats.webbeans.struts.AbstractCondition 

com.ats.webbeans.struts.AbstractSwitch 

3.1.3 L'objecte StrutsContext. 
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En aquest cas simplement s'ha de sobreescriure l'objecte StrutsContext perquè la part pública utilitzi 
l'API de FacesContext per recuperar els elements de context, com ara la "request", la "session", cal 
ha dir que per qüestions de temps no s'ha pogut migrar tots el mètodes del objecte, però si el que 
s'utilitzen en el 90% de les aplicacions.

3.1.4 API per redirec de components State 

L'API consisteix en la generació d'una classe que es s'utilitza per recollir els valors enviats a les 
classes migrades de state per avaluar la redirecció e invoca a la classe java homologa de la vista 
xhtml.

Básicament un fitxer de redicceció xhtml te el següent aspecte:

nom del fitxer: alta.com.listin.commands.InsertarCommand.xhtml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:ui="http://java.sun.com/jsf/facelets"
xmlns:f="http://java.sun.com/jsf/core"
xmlns:h="http://java.sun.com/jsf/html">
<h:head>
<f:event 
listener="#{InsertarCommand.jsfExecute('{\'type\':\'command\',\'values\':
{\'\':\'/invoke/alta.es.allianz.invoke.altaTodetalle.xhtml\'}}')}" 
type="preRenderView"></f:event>
<meta http-equiv="Content-Type" content="application/xhtml+xml; charset=UTF-
8" />
</h:head>
<h:body>
</h:body>
</html>

Aquest fitxer te com homòleg la classe “com.listin.commands.InsertarCommand.java” e indica que 
prové del flux alta.

El  fitxer  conte  l'element  “listener”  de  tipus  preRenderView,  es  a  dir  invoca  al  mètode  del 
ManagedBean InsertarCommand amb nom jsfExecute i li pasa el valor:

“'{\'type\':\'command\',\'values\':{\'\':\'/invoke/alta.es.allianz.invoke.altaTodetalle.xhtml\'}}'

El mètode jsfExecute es creat per el migrador e injectat a la clase “InsertarCommand”, aquesta 
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mateixa classe es crea el fitxer faces-config.xml com un bean gestionar amb àmbit “none”.

Aquest mètode utilitza la API que s'implementa en aquesta fase per fer la redirecció al següent state 
ara en forma de fitxer “xhtml”.

Per tant la classe “InsertarCommand” té el següent aspecte:

package com.listin.commands;

import javax.persistence.EntityManager;

import javax.persistence.EntityManagerFactory;

import javax.persistence.EntityTransaction;

import org.apache.log4j.Logger;

import org.apache.struts.Globals;

import org.apache.struts.action.ActionMessage;

import org.apache.struts.action.ActionMessages;

import com.ats.webbeans.struts.StrutsContext;

import com.listin.beans.PersonaBean;

import com.listin.jpa.PersistenceManager;

import com.listin.jpa.entities.Persona;

import javax.faces.context.FacesContext;

import javax.servlet.http.HttpServletRequest;

import com.seatojsf.api.RedirectorValues;

import net.sf.json.JSONObject;

public class InsertarCommand extends com.ats.webbeans.struts.AbstractCommand {

public void jsfExecute(String redirect) throws Throwable {

StrutsContext ctx = new StrutsContext();

execute(ctx);

FacesContext contex = FacesContext.getCurrentInstance();

HttpServletRequest request = (HttpServletRequest) contex

.getExternalContext().getRequest();

String context = request.getContextPath();

JSONObject jsonObject = JSONObject.fromObject(redirect);
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Object values = JSONObject.toBean(jsonObject, RedirectorValues.class);

RedirectorValues r = (RedirectorValues) values;

contex.getExternalContext().redirect(context + r.getValues().get(""));

}

private static final Logger log = Logger.getLogger("listin");

public InsertarCommand() {

super();

}

public void execute(StrutsContext ctx) throws Throwable {

log.debug("InsertarCommand");

ctx.copyRequestToBean("personaBean");

PersonaBean personaBean = (PersonaBean) ctx.getData("personaBean");

log.debug(personaBean);

ActionMessages messages = new ActionMessages();

if (insert(personaBean)) {

messages.add("Insertado", new ActionMessage("message.insert"));

ctx.getRequest().setAttribute(Globals.MESSAGE_KEY, messages);

}

}

private boolean insert(PersonaBean personaBean) throws Exception {

EntityManagerFactory emf = PersistenceManager.getInstance()

.getEntityManagerFactory();

EntityManager em = null;

boolean insert = false;

try {

em = emf.createEntityManager();

EntityTransaction trans = em.getTransaction();

trans.begin();

Persona persona = new Persona();
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persona.setNombre(personaBean.getNombre());

persona.setApellidos(personaBean.getApellidos());

persona.setTelefono(Integer.parseInt(personaBean.getTelefono()));

em.persist(persona);

trans.commit();

personaBean.setIdPersona(String.valueOf(persona.getIdPersona()));

insert = true;

} catch (Exception e) {

log.error("", e);

throw e;

} finally {

if (null != em) {

em.close();

}

}

return insert;

}

}

Abans de la migració la classe era idèntica però sense el mètode jsfExecute:

public void jsfExecute(String redirect) throws Throwable {
StrutsContext ctx = new StrutsContext();
execute(ctx);
FacesContext contex = FacesContext.getCurrentInstance();
HttpServletRequest request = (HttpServletRequest) contex

.getExternalContext().getRequest();
String context = request.getContextPath();
JSONObject jsonObject = JSONObject.fromObject(redirect);
Object values = JSONObject.toBean(jsonObject, 

RedirectorValues.class);
RedirectorValues r = (RedirectorValues) values;
contex.getExternalContext().redirect(context + 

r.getValues().get(""));
}

Com es por apreciar, aquest métode continua invocant a execute, però ara fa algunes coses mes:
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– Després de fer execute analitza el paràmetre “redirec” utilitzant la API que s'ha construït en 
aquesta fase.

– Amb la informació que extreu de redic direcciona al següent state, en aquest exemple al 
state “/invoke/alta.es.allianz.invoke.altaTodetalle.xhtml”

Aquesta manera de funcionar serveix per tots els states SEA i es com es controla el flux d'aplicació,  
amb la diferencia que en el cas de Return i Invoke la classe SEA no existia i s'ha generat desde zero. 

3.2 Disseny de migració de components. 

En aquesta fase i degut a la seva senzillesa no s'han realitzat proves unitàries ni s'ha aplicat TDD, en 
comptes  d'això  s'han  realitzat  proves  funcionals  mitjançant  la  classe  CommandLine  i  proves 
d'execució de projectes migrats a JSF per comprovar que el flux d'aplicació era el correcte.

3.2.1 El projecte 

Nom del projecte:  AppAPIJv

Igual que en la fase anterior es construirà un projecte java amb la següent estructura: 

Carpeta Descripció

src Codí font

test Codi de proves unitàries Junit

lib Biblioteques Jars adicionals

test_resources Fitxers i directoris temporals per al test de Junit

target Jar construït a partir de src

3.3 Disseny de les classes de migració de components

Pel que fa al disseny de l'API struts i SEA s'han escrit les següents classes:
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Totes les classes i mètodes que s'han reescrit estan basats en l'objecte FacesContex, per exmple la 
implementació dels mètodes de StrutsContext es la següent:

package com.ats.webbeans.struts;

import javax.el.ELContext;

import javax.faces.context.FacesContext;

import javax.servlet.http.HttpServletRequest;

public class StrutsContext {

public HttpServletRequest getRequest(){

FacesContext ctx = FacesContext.getCurrentInstance();

return (HttpServletRequest)ctx.getExternalContext().getRequest();

}

public void copyRequestToBean(String bean){

// No se implementada ya que 

// en jsf los beans son gestionados
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// y ya recuperara la información de la pantalla.

}

public Object getData(String bean){

FacesContext ctx = FacesContext.getCurrentInstance();

ELContext elContext = ctx.getELContext();

Object object = ctx.getApplication().getELResolver().getValue(elContext, null, 
bean);

return object;

}

}

I el disseny de la classe RedirectorValues es el següent:
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4 Fase 3: Migració o adaptació de les vistes

4.1 Anàlisi

Les vistes al framework SEA estan implementades utilitzant la tecnologia JSP i una biblioteca de 
"tags"  personalitzada.  El  nom de  la  biblioteca  és  "widgets",  i  conté  66  elements,  alguns d'ells 
senzills i altres molt complexos (gairebé podrien ser una aplicació). 

Inicialment  es  va  contemplar  la  possibilitat  de  no  migrar  o  traduir  aquesta  biblioteca  i  només 
realitzar  petites  modificacions  per  poder  utilitzava  al  framework JSF,  però  després  de  realitzar 
proves d'adaptació el resultat és que la biblioteca està fortament lligada a SEA i a struts 1.1. Atès 
aquestes consideracions és preferible traduir els tags widget a tags de JSF2 i a més utilitzar XHTML 
en lloc de JSP. 
Molt possiblement, i donada aquesta nova implicació, no es podran migrar tots els components, 
però si els necessaris i els més utilitzats, l'objectiu és poder veure una migració completa i queda 
fora del projecte la migració total de la biblioteca. 

S'ha decidit utilitzar tags "estàndard" de JSF i a més s'utilitzara la biblioteca de JSF PrimeFaces, ja 
que contempla molts tags similars en funcionalitat a widgets. 

La llista total de widgets és la següent:

widget:appContent,  widget:appPage,  widget:border-layout,  widget:button,  widget:iconButton, 
widget:checkBox, widget:code, widget:combo, widget:errors, widget:fieldset, widget:flow-layout, 
widget:form,  widget:grid-layout,  widget:image,  widget:inputCounter,  widget:locationFinder, 
widget:languageFinder,  widget:vehicleFinder,  widget:organizationUnits, 
widget:orgComercialUnits,  widget:orgNonComercialUnits,  widget:customer,  widget:inputText, 
widget:inputDate,  widget:inputNumber,  widget:inputPlateNumber,  widget:inputAccount, 
widget:label,  widget:lateralMenuApp,  widget:menuApp,  widget:menuItem,  widget:message, 
widget:page,  widget:panel,  widget:property,  widget:radioButton,  widget:section, 
widget:sectionButton,  widget:sectionButtonBar,  widget:footerButton,  widget:footerButtonBar, 
widget:space,  widget:table,  widget:tableColumn,  widget:textarea,  widget:validateForm, 
widget:validationRequired,  widget:validationFunction,  widget:validationCompare, 
widget:validationDependent, widget:lineChart, widget:timeSeries, widget:serie, widget:quickBox, 
widget:nextMenuSelected, widget:anchor, widget:cityFinder, widget:crossTab, widget:inputPhone, 
widget:contacts,  widget:dragdroplist,  widget:address,  widget:identificationNumber, 
widget:infoAppPopup

Un exemple de pantalla JSP amb widgets:

<%@ 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"> 
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<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>

I un exemple de pàgina migrat a xhtml:

<?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"/>
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<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>

4.2 Disseny

Per a realitzar el disseny e implementació d'aquest component s'ha seguit al peu de la lletra la 
metodologia TDD, per tant primer s'ha anat fent exemple, després el codi per resoldre aquests i 
passar el test i seguidament la refactorizació. 

4.2.1 Projecte

Inicialment es va pensar en utilizar ANTLR per la construcció de l'analitzador de widgets i String 
templates per la traducció, però desprès de fer exemples i implementacions ha resultat molt més 
senzill fer el disseny e implementació purament utilizant java.
 
Nom del projecte:  AppViewMigrator

L'estructura del projecte: 

Carpeta Descripció

src Codí font

test Codi de proves unitàries Junit

lib Biblioteques Jars adicionals

test_resources Fitxers i directoris temporals per al test de Junit

target Jar construït a partir de src

templates Directori de plantillas per la traducció.
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4.2.2 Disseny de les classes del migrador de vistes

Com ja he comentat el disseny s'ha fet a mesura que s'anava implementat la classe, de tota manera 
el UML generat resultant es el següent:
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– La classe WidgetParser es la primera que es va implementar mitjançant els següents 
exemples o test:

– parser_When_parse_input_text_return_type_Text()

– parser_When_parse_input_text_return_type_Text_and_attributes()

– parser_When_parse_input_text_return_type_Text_and_attributes_more_lines
()

– parser_When_parse_input_text_return_type_Text_and_attributes_more_lines
_and_spaces()

– parser_When_parse_input_text_return_type_Text_and_attributes_more_lines
_and_spaces_in_attribute()

– parser_When_parse_input_text_return_type_Text_and_attributes_and_test_i
nclude_end_tag()

– parser_When_parse_input_text_return_type_Text_and_attributes_and_test_i
nclude_end_tag_and_spaces()

– parser_When_parse_input_text_return_type_Text_and_attributes_and_test_i
nclude_end_tag_and_spaces_different_line()

– parser_When_parse_sectionButton_return_type_sectionButton_and_parse_att
ributes()

– parser_When_parse_footerButtonBar_with_children()

– parser_When_parse_section()

– parser_When_parse_two_widgets_errors_and_page()

– parser_When_parse_code()

– parser_When_parse_form_with_code()

– parser_When_parse_jsp_directive()

– parser_When_parse_jsp_script()

– parser_When_parse_html_comment()

–  parser_When_parse_section_with_html_comment()

– parser_When_parse_complete_page()

Aquesta classe es la que s'encarrega de centralitzar l'anàlisi de pàgina jsp feta en widgets i retorna 
una llista de widgets enllaçats en forma d'arbre per la seva posterior traucció a xhtml.

– La classe  WidgetTranslator es l'encarregada de traduir la llista de widgets que component 
un WidgetPage a xhtml mitjançant les plantilles que existeixen al directori templates, consta 
dels següents exemples o test:

– translate_simple_widget_page_to_prime_faces_mobile()

– translate_general_widget_page_assert_form_to_prime_faces_mobile()

– translate_simple_widget_section_to_prime_faces_and_multi_language_label
()
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– translate_widget_sectionButton_to_prime_faces()

– translate_widget_inputText_to_prime_faces()

– translate_widget_table_to_prime_faces()

– translate_widget_tableColumn_to_prime_faces()

– getEvent_Test()

Aquestes dues classes son les principals de tot aquest component, pel que fa al les plantilles tenen la 
següent forma:

– Es genera una plantilla per començament de widget.

– Es genera una plantilla per final de widget.

– Es genera un fitxer properties indicant el atributs a traduir i el nom corresponent a 
primefaces.

– Es genera un fitxer indicant si el atribut es multiidioma i s'ha d'agafar el valor del properties 
de idioma.

Un exemple pràctic es la traducció del widget section:

El widget section te el següent aspecte:

<widget:section id="sectionPaginaCompleta" title="label.listin">

</widget:section> 

La plantilla section_start.template te el següent aspecte

<p:accordionPanel>
<p:tab #attr1>

La plantilla section_end.template:

<p:accordionPanel>
<p:tab #attr1>

El fitxer section_attributes.properties:

id=#attr1@id
title=#attr1@title  
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El fitxer section_attr_lang.properties:

attrs=title    

El fitxer que genera la traducció es el següent:

<p:accordionPanel>
<p:tab title="#{msg['label.listin']}" id="sectionPaginaCompleta">
</p:tab>
</p:accordionPanel>

Com es pot veure el traductor genera la traducció partint de la plantilla de “start” i “end”, i afegeix 
els atributs a la secció “#attr1” amb el nom equivalent en primefaces “@nom”, per suposat por 
haver més d'una secció i aquesta es pot anomenar de qualsevol manera sempre que coincideixi el 
nom de la secció definida en el fitxer “start” amb el que s'utilitza al fitxer “attributes”.

Per altre banda si s'indica que un atribut es multiidioma el traductor el transforma en el format vàlid 
de “EL“ de Faces.

A més d'aquestes funcionalitats el traductor també pot agrupar el valor de dos atributs en un, com es 
el cas dels atributs beanName i beanProperty de widgets, que equivalent a l'atribut value de Faces.

Això ho fa si en el fitxer d'atributs detecta que el nom de l'atribut es la suma de dos, per exemple:

label=#attr1@value
id=#attr2@id
beanName+beanProperty=#attr2@value

En aquest cas el  valor de value es la suma de beanName i beanProperty la unió la fa definint 
beanName com el bean gestionant i beanProperty com l'atribut del bean al que es fa referencia.

Per últim el traductor tracta de forma especial al atributs modelData de widgets, ja que aquest son 
referencies  a  beans  gestionats,  per  tant  en  el  valor  posa la  referencia  directa  al  nom del  bean 
gestionat.

4.2.3 Les proves

Degut a que la implementació ha estat purament TDD les proves ja estaven totes escrites, però full 
destacar el percentatge de cobertura, que no es del 100% per que no s'utilitzen alguns camps “set” 
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d'alguns beans.

 

5 Fase 4: Implementació del connector per eclipse 3

5.1 Anàlisi

Per simplificar el disseny i implementació del plugin, he decidit que el plugin es limitarà a presentar 
una  pantalla  "wizard",  amb  els  elements  d'entrada  necessaris  per  a  la  traducció,  que  són  els 
següents: 

– Selecció del directori de sortida on es generarà el projecte JSF.

– El nom de projecte JSF a generar.

El  connector  interactuarà  amb  l'API  d'eclipse   partint  del  projecte  entrada  SEA,  serà  capaç 
d'aconseguir el path del projecte SEA, el dels fonts i el de contingut web. D'altra banda la sortida 
serà  un  directori  i  el  nou  projecte  no  es  carregarà  en  el  espai  de  treball  d'eclipse  de  forma 
automàtica sinó que s'haurà de realitzar de forma manual.

Es realitzaran les següents validacions:

– Els dos camps del “Wizard” son obligatoris.

– La directori de sortida concatenat amb el nom del projecte JSF no pot ser igual a la ruta del  
projecte SEA.
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5.2 Disseny

5.2.1 Interfície gràfica

El plugin s'inicia mitjançant el menú “popUp” de eclipse, s'ha de prémer el botó secundari del ratolí 
sobre un projecte SEA -> SEA-JSF Migrator -> Migrate Project to JSF 2.0

Si el projecte seleccionat no es SEA, llavor apareixerà el següent missatge:
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La pantalla principal de la interfície es la següent:

Si es pren e botó “Finish” es realitzaran les validacions, si no passa les validacions apareixerà un 
missatge d'error a la part superior del “wizard”, tal i com es mostra a la figura:
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Si la migració finalitzà amb èxit, llavora apareix el següent missatge:
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5.2.2 Projecte

Nom del projecte: com.migrator.sea.jsf

La divisió de carpetes del projecte es la següent:

Carpeta Descripció

src Codí font

.settings Fitxers de configuració per el nou projecte JSF

lib Biblioteques Jars adicionals

test_resources Fitxers i directoris temporals per al test de Junit

target Jar construït a partir de src

5.2.3 Diagrama de classes

– La classe MigratorPopUpStart es la que llança el “popUp” de migració.

– La classe Activator es la “activadora” del plugin.

– La classe MigratorDataBean es la encarregada de desar les dades que llança la migració.

– La classe  MigratorWizard  gestiona  tot  el  wizard  i  es  la  que  construeix  els  objectes  de 
migració en el seu método “performFinish()”
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– La classe MigratorWizardPage es la pantalla gràfica del Wizard.

6 Instal · lació i requisits del plugin Migrador

Requisits:

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 funcione amb versions inferiors, però no s'ha testejat).

Instal · lació: 

Per  instal.lar  el  plugin  es  suficient  amb  copiar  el  fitxer  jar 
“com.migrator.sea.jsf_1.0.0.201301111827-jar”  que  es  troba  a  la  carpeta 
“tengomol_migrador_sea_jsf_20/binari/dropins” del lliurable al directori de “eclipse/dropins”.

7 Utilització del migrador

Per  tal  de  poder  utilitzar  el  migrador  s'ha  creat  una  mini  aplicació  que  vol  simular  una  guia 
telefònica, esta desenvolupada amb SEA, no s'entrega al lliurable per qüestions d'espai, però 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.

Per fer funcionar el migrador es suficient amb:
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– Seguir els passos de instal.lació descrits en aquesta mateixa memòria.

– 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”.

El nou projecte que es crea esta preparat per poder ser desplegat amb Tomcat 7, per tant es necessari 
o be canviar la configuració del projecte per funcionar amb altre servidor dins de eclipse o bé 
utilitzar Tomcat7.

8 Resultat de la migració de l'aplicació d'exemple

La aplicació migra tant la part de flux com la de pantalla, però el més vistos es el migrador de 
pantalla, per exemple la primera pantalla de la guia te la següent aparença amb widegets:

URL:  http://localhost:8080/ListinSeaWeb/main/control.do?
codCia=2&uid=ORSIXXX&styleLine=styleLine06
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I amb PrimeFaces, després de migrar:

URL: http://localhost:8080/ListinJsfWeb/view/main/main.xhtml
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9 Repositori de codi font

Per el treball del dia a dia i controlar totes les versions del diferents projectes he utilitzat Mercuial  
Hg, cada projecte es un repositori  de Mercurial,  a més he aprofit  el  servei de a allotjament de 
https://bitbucket.org/ per desa els repositoris de forma pública, per tant tots els projectes es poden 
clonar o baixar de internet.

Els avantatges de fer-ho d'aquesta manera son múltiples:

– En el lliurable sols conte els fonts les biblioteques es poden descarregar baixant el projecte 
complet.

– El consultor por veure l'històric de “commits” per veure com s'ha treballat.

Les URL dels projectes de bitbucket son les següents:

 

Projecte URL

AppFlowMigratorJv https://bitbucket.org/tengomol/appflowmigratorjv

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

AppViewMigrator https://bitbucket.org/tengomol/appviewmigrator

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

Si es coneix Mercurial, es por baixar el projecte fent un clon de repositori amb cada URL, sinó 
també es pot descarrega un zip entrant a la URL de repositori amb un navegador i pulsar el botó 
“download”
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10 Llicència dels projectes

He decidit  llicenciar  els  projectes  amb la  llicència  de  codi  obert  LPGL,  el  principal  motiu  es 
garantir que els projectes siguin sempre lliures però que alhora pugin se utilitzats o enllaçats des de 
components no lliures.

Per tant cada fitxer java contè la següent capçalera:

 ${file_name}

 

 Copyright (c) ${year}, Oliver Tena. All rights reserved.

 This library is free software; you can redistribute it and/or

 modify it under the terms of the GNU Lesser General Public

 License as published by the Free Software Foundation; either

 version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
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 This library is distributed in the hope that it will be useful,

 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of

 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU

 Lesser General Public License for more details.

 You should have received a copy of the GNU Lesser General Public

 License along with this library; if not, write to the Free Software

 Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston,

 MA 02110-1301  USA

11 Lliurable

S'han seguit les pautes d'entrega, per tant s'entreguen 3 fitxers:

Memòria: tengomol_memoria.pdf

Presentació: tengomol_memoria.pdf

Producte: tengomol_producte.zip

El zip conte un directori “tengomol_migrador_sea_jsf:20” i dintre d'aquest:

– Directori binari: Conté plugin per instal.lar a eclipse.

– Directori fonts: Conté 4 carpetes, una per projecte on son els fonts de cada projecte. No 
conté les biblioteques, aquestes es poden descarregar dels repositoris Mercurial, tal i com 
s'indica en aquest mateix document, apartat de “Repositori de codi font”.

12 Conclusions

Aquest projecte ha suposat un repte personal degut a la seva dificultat, tant tècnica com d'anàlisi, a 
més han sortit molt riscos no previstos, com per exemple afrontar una migració completa de les 
vistes en comptes de petites adaptacions.
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Tot i  la dificultat  em trobo molt  satisfet  amb el resultat,  val a dir  que no s'han traduït  tots  els 
elements de les vistes ni implementat tota la API de SEA, per si la major part, i el que queda es 
qüestió  d'anar  ampliant  amb  exemples.  El  resultat  però  si  que  permet  realitzar  una  migració 
completa d'aplicació. 

Després de finalitzar el projecte i de treballar-hi moltíssimes hores tinc la sensació que algunes 
parts, com la del migrador de flux o el traductor de les vistes podrien haver estat presentades com 
un projecte apart, i que si no fos per la utilització de metodologies de programació extrema com es 
TDD la part del migrador de vistes no l'hauria implementat, dissenyat i testejat d'una forma tan àgil, 
ràpida i eficaç. Per tant en lo personal, i tot i que no he estat rigorós en tot el projecte, he après a 
utilitzar  aquestes  metodologies.  Vull  destacar  aquesta  part,  ja  que  el  meu  coneixement  sobre 
aquestes metodologies s'ha ampliat notablement, es mes m'ha servit per poder aplicar “sentit comú” 
alhora de analitzar i implementar projectes informàtics. El coneixement de totes aquestes tècniques 
s'ha  ampliat  també  moltíssim  després  d'assistir  a  les  diferents  conferencies  o  xerrades  de  la 
Barcelona Development Conference de 2012, així que vull destacar aquestes xerrades que també 
han estat clau a l'hora de dur a terme el projecte.

Per que fa a les tecnologies que s'utilitzen al projecte crec que englobant molt del que he après a la 
UOC i a la meva experiència com escriptor de codi, implícitament he utilitzat tècniques més pròpies 
de compiladors, he implementat 4 projectes java,  però explícitament també he implementat una 
aplicació JEE d'exemple, utilitzat controladors de versions distribuïts com es Mercurial, del qual 
estic més que satisfet, o bé serveis com bitbucket.

Per últim, i per centrar-me en el resultat, crec que es molt positiu, ja que s'ha assolit el objectius, 
però trobo que va més enllà, per exemple l'analitzador de vistes i el traductor es fàcilment adaptable  
per ser utilitzat per qualsevol biblioteca de tags, i pot ser molt útil per realitzat migracions semi 
automàtiques d'aquestes. Un exemple, generar pantalles per dispositius mòbils a partir de pantalles 
desenvolupades per PC.
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