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Java 2 Enterprise Edition 

• Estàndar de programació java (molt utilitzat per apliacions web) 

• Alta modularitat 

• Àmplia documentació 

• Inclou un gran nombre d’especificacions: 

• JDBC 

• RMI 

• E-mail 

• WEB 

• XML 

• Servlets 

• Java Beans 

 

Una plataforma de Sun Microsystems 



Patró Model-Vista-Controlador 

• Permet separar la capa de presentació , 
la capa de model I la persistència. 

• Simplifica I estandaritza la validació de 
dades d’entrada. 

• Simplifica la gestió del flux de 
navegació. 

• Proporciona un punt central de control. 

• Reutilització de les funcions més 
habituals. 

• Estandaritza l’arquitectura entre 
diferent desenvolupaments. 

• Simplificació de tasques repetitives. 

Avantatges 



Estudi comparatiu 
Frameworks existents analitzats: 

Spring MVC 

Struts 2 

JSF 

Seam 

Tapestry 

Widget 



• Framework de codi obert. 

• Alta modularitat. 

• Framework multipropòsit 

• Molt configurable. 

• Poc accesible, requereix un cert 
temps d’aprenentatge. 

• Spring MVC inclós com a mòdul 
dins un framework amb més 
capacitats. 

 

Estudi comparatiu 
Spring MVC 



• Framework de codi obert. 

• Evolució del projecte Struts + WebWork2 

• Fàcil d’utilitzar. 

• Utilitza accions en forma de objectes 
POJO. 

• Seguretat entre threads. 

• Utilització de ONGL, un potent llenguatge 
d’expressions. 

• S’utilitza sovint en combinació amb 
Spring. 

Estudi comparatiu 
Struts 2 



• Orientat a facilitar el disseny de les 
vistes. 

• Forma part de l’especificació J2EE. 

• Participen beans de control I beans 
administrats. 

• Fort seguiment dels components 
gràfics de l’aplicació. 

• Orientat a events. 

• Versió evolucionada de MVC. 

 

Estudi comparatiu 
Java Servlet Faces (JSF) 



• Dissenyat per la comunitat Jboss. 

• Integració de les vistes amb el Model. 

• Baix rendiment. 

• Vistes gestionades mitjançant JSF. 

• No segueix estrictament el paradigma MVC. 

 

Estudi comparatiu 
Seam 



• Framework opensource desenvolupat per Apache. 

• Molt lleuger. 

• Elimina pràcticament al configuració XML requerida 
en d’altres frameworks. 

• Poc configurable. 

• Molt accesible. Fàcil d’utilitzar. 

• Utilització d’etiquetes per definir nous elements 
XHTML. 

 

Estudi comparatiu 
Tapestry 



• Framework opensource desenvolupat per Apache. 

• Alta simplicitat. 

• Vincle natural entre pàgines HTML I objectes Java. 

• Funcionament transparent al programador. 

• Poca configuració. 

• Molt accessible. 

• Alta productivitat. 

• Utilització d’etiquetes per definir nous elements 
XHTML. 

 

Estudi comparatiu 
Wicket 



• Manejadors. 

• Interceptors. 

• Injecció de dependències. 

• Internacionalització. 

• Validació de formularis. 

• Seguretat. 

 

Estudi comparatiu 
Resum 



Disseny 
Winter MVC - Objectius 

• Basat en filosofia Spring MVC. 

• Framework lleuger. 

• Aconseguir minimitzar / eliminar les configuracions 
XML. 

• Aconseguir minimitzar / eliminar els fitxers de 
context. 

• Complir amb les especificacions J2EE. 

• Implementació de la configuració en una classe Java 
POJO. 

 



Disseny 
Winter MVC – Capacitats 

• Gestió de manejadors (Handlers) 

• Gestió de vistes 

• Internacionalització 

• Injecció de dependències 

• Interceptors 

 



Implementació 
Winter MVC - Configuració 

• Grup: CONTROLLERS Tag: SCAN  
Permet especifica la localització dels controladors de l’aplicació 
• Grup: VIEWS Tag: ANY 
Permet especificar la localització de les vistes de qualsevol tipus 
(fallback)  
• Grup: VIEWS Tag: JSP 
Permet especificar la localització de les vistes JSP 
• Grup: VIEWS Tag: HTML  
Permet especificar la localització de les vistes HTML 
• Grup: VIEWS Tag: NAMES  
Permet associar noms de vistes amb arxius (html o jsp) 
• Grup: INTERCEPTOR Tag: PRE  
Permet determinar  el nom de la classe i mètode del interceptor 
PRE 
• Grup: INTERCEPTOR Tag: POST 
Permet determinar el nom de la classe i mètode del interceptor 
POST 



Implementació 
Winter MVC - Funcionament 

• Al mètode init del dispatcher servlet es llegeix la 
classe de configuració 

• S’estableixen els atributs corresponents 

• Es busquen els controladors de l’aplicació amb 
l’ajudar de la llibreria javassist 

• Es genera un mapa de manejadors segons les 
anotacions @Controller I @RequestMapping 

• En rebre la petició es separen els diferents 
components del camí 

• S’esbrina la vista  processar segons el mapa generat 
prèviament I la localització de les vistes determinada 
al fitxer de configuració. 

• Es procedeix a la renderització de la vista o a 
l’execució del controlador segons convingui. 



• MVC establert com el patró de disseny d’aplicacions 
web. 

• Solucions actuals molt versàtils , complertes I en 
continu desenvolupament. 

• Spring MVC té un fort component de configuració 
XML. 

• Proposta: Utilitzar un objecte POJO per configurar els 
diferents aspectes del framework: Manejadors, 
Interceptors, injecció de dependències, 
internacionalització. 

 

Conclusions 


