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DESCRIPCIÓ DEL PFC

Ubicat dins de l’àrea del J2EE el Projecte final de carrera (PFC a 
partir d’ara) que es durà a terme, consisteix en el desenvolupament d’un 
marc de treball (Framework a partir d’ara) de presentació. Per 
desenvolupar aquesta tasca, es tractarà de la mateixa manera que un 
projecte de desenvolupament de programari en totes les seves fases de 
desenvolupament. El framework que es presentarà es centra en la capa de 
presentació.

En aquest treball es realitza l’anàlisi i desenvolupament d’un conjunt 
de components que simplificaran i agilitzaran el desenvolupament de la 
capa de presentació per aplicacions desenvolupades en J2EE. D’aquesta 
manera aconseguirem que altres programadors pugin utilitzar el framework 
desenvolupat. Aquest conjunt de components, facilitarà la implementació 
d’aquesta part del model MVC o Model View Controller.

El Model vista controlador (MVC) és un model de disseny gairebé 
estàndard per el desenvolupament d’aplicacions web complexes, en entorns 
J2EE. Aquest model, consisteix en la divisió en diferents capes de les 
parts que formen el desenvolupament d’una aplicació web, com serien la 
capa de negoci, les dades y la capa de presentació o interfície 
d’usuari.

En l’actualitat ens podem trobar un ampli ventall de Frameworks, 
especialitzats en diferents llenguatges de programació. En aquest 
projecte, ja que ens trobem dins de l’àrea de J2Ee ens centrarem en el 
Frameworks específics de codi Java.

Es realitzarà un anàlisis dels frameworks més populars i utilitzats 
actualment i es realitzarà una comparativa d’aquests revisant els 
diferents aspectes que ens vagin presentant. Aquest estudi comparatiu 
revisarà els aspectes més importants, estudiarà els diferents 
enfocaments de cadascun d’ells i les característiques que tenen en comú.

Amb aquest anàlisis inicial, ja estarem en disposició de fer el disseny 
i la implementació d’un framework que dugui a terme les funcionalitats 
bàsiques dels frameworks estudiats a l’apartat anterior.

Per finalitzar el projecte es desenvoluparan totes les fases d’un 
projecte de desenvolupament de programari que utilitzarà el framework 
implementat a la fase anterior. En aquesta aplicació i en aquest 
desenvolupament de projecte quedarà reflectit el correcte funcionament i 
la metodologia de desenvolupament de programari fent servir aquests 
components.
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OBJECTIUS GENERALS I ESPECÍFICS

Els objectius principals que es duran a terme seran l’aprofundiment en 
l’estudi dels diferents marcs de treball (Frameworks) que es troben 
disponibles en el mercat actualment. L’estudi i aprofundiment en les 
seves característiques aconseguint un coneixement suficient per dur a 
terme el desenvolupament d’un propi marc de treball.

En aquest estudi ens fixarem en la capa de presentació, estudiant quines 
característiques comuns tenen els diferents Frameworks escollits per 
l’estudi i quines solucions donen a diferents problemàtiques cadascuna 
de les opcions estudiades.

Aquest estudi també ajudarà a que obtinguem una sèrie de conclusions que 
ens ajudaran a triar quin Framework serà el més adient i ens aporta més 
avantatges segons el projecte que es vulgui desenvolupar.

Aquest TFC no pretén ser un treball de desenvolupament d’una aplicació 
en J2EE utilitzant un Framework escollit entre els disponibles en el 
mercat, aquest treball pretén anar una mica més enllà i guiar-nos a 
desenvolupar el nostre propi Framework que altres programadors puguin 
utilitzar en posteriors desenvolupaments. 

Amb aquest marc de treball, crearem una arquitectura que facilitarà a 
altres programadors d’aplicacions a la creació de la capa de presentació 
d’una aplicació J2EE oferint al programador una eina que l’ajudi evitant  
les tasques derivades de la capa de presentació.
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PLA DE TREBALL.

El pla de treball es divideix en 4 Fites acompanyades de diferents 
lliuraments representatius de cadascuna de les fites.

Fites i lliuraments:

1. Pla de treball.
2. Anàlisi de Frameworks.
3. Disseny i implementació framework.
4. Entrega final.

La temporització s’ha basat en la dificultat i el volum de feina de 
cadascuna de les tasques a realitzar dins de cada fase. També s’ha fet 
coincidir el final de cada fase amb l’entrega d’algun element avaluable 
per el consultor. D’aquesta manera també es podrà fer un millor 
seguiment de tot el TFC.

Figura 1: Pla de treball.
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Temporització i entregues:

1. Pla de treball.

Etapa Temporització Lliuraments

Pla de treball 7 dies
- Document amb la 
descripció i objectius del 
TFC i el pla de treball amb 
la temporització. 

2. Anàlisi de Frameworks.

Etapa Temporització Lliuraments

Anàlisi de Frameworks 22 dies
- Document d’estudi 
comparatiu dels diferents 
Frameworks presentats.

3. Disseny i implementació del Framework.

Etapa Temporització Lliuraments

Disseny i 
implementació 
framework

40 dies
- Document d’analisis de 
desenvolupament del 
Framework i de l’aplicació 
exemple.
- Document amb el diagrama 
de clases i de seqüències.

4. Entrega final.

Etapa Temporització Lliuraments

Entrega final 6 dies
- Memòria final
- Presentació del TFC en 
format PowerPiont
- Producte final
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DIAGRAMA DE GANTT:

Figura 2. Diagrama de gantt.
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AVALUACIÓ FRAMEWORKS PRESENTS AL MERCAT

Abans de realitzar l'anàlisi dels frameworks més estesos i utilitzats 
actualment en el desenvolupament d’aplicacions es farà una petita 
introducció del disseny en que es basen cadascun d’aquests entorns de 
treball. El Model-Vista-Controlador, és el que s’ha establert gairebé 
com estàndard en el patró de disseny d’una aplicació web.

Patró de disseny MVC
El Model-Vista-Controlador, és un concepte creat per encapsular algunes 
dades juntament amb el seu processament (el model) separar-lo de la 
manipulació (el controlador) i la presentació (vista). Aquest concepte 
fa que es divideixi en 3 capes ben diferenciades:

1.Un model que representa les dades. És el responsable de gestionar les 
dades de l’aplicació. Respon a la sol·licitud de la vista i també 
respon a instruccions al controlador per actualitzar.

2.Una vista representa els continguts del model en un format concret, 
provocada per la decisió d’un controlador per presentar les dades. Son 
sistemes basats en plantilles de script com JSP, ASP, PHP i molt fàcil 
d’integrar amb la tecnologia AJAX.

3.Un controlador que centralitza les peticions,responsable de respondre 
a l’entrada de l’usuari i realitzar interaccions en els objectes del 
model de dades. El controlador rep l’entrada, es valida aquesta 
entrada i es modifica l’estat del model de dades.

Figura 3. Disseny MVC.
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Estudi framework de presentació Struts 2.

Definició:

Framework creat per la empresa Apache Software Fundation que el defineix 
com un marc de treball elegant i extensible per la creació d’aplicacions 
java. El marc està dissenyat per agilitzar el cicle de desenvolupament 
complert, des de la construcció, la implementació, el manteniment 
d’aplicacions. 

Característiques més importants del Framework Struts 2

1.Es pot utilitzar qualsevol Objecte java pla (POJO) per rebre el 
formulari d’entrada.

2.S’ha millorat respecte a la versió anterior (Struts 1) la 
compatibilitat amb les etiquetes, de manera que fa falta escriure 
menys codi per poder ser utilitzades.

3.S’ha integrat el suport amb la tecnologia AJAX, aconseguint una 
utilització semblant a la utilització de les etiquetes.

4.Permet la integració amb altres frameworks com Springs, Tiles i 
SiteMesh.

5.Permet el generar vistes utilitzant plantilles.

6.El rendiment pot ser millorat i augmentar el seu ús amb diferents 
pluggins disponibles.

7.Ofereix perfils integrats per depurar i perfilar l’aplicació.

8.Té una gran facilitat per modificar les etiquetes, amb simples 
coneixements de HTML, XML i CSS són suficient per modificar les 
etiquetes.

9.Disposa de valors predeterminats, que no cal editar si no s’aparten 
del valor per defecte.

10.Diversos suports per cobrir la capa de visualització com JSP, 
Freemarker, Velocity i XSLT.

Inconvenients d’Struts 2.

La utilització de Struts presenta una serie d’inconvenients que es poden 
resumir en tres punts importants com serien:

1.Difícil aprenentatge, o sigui que requereix d’un bon coneixement de 
JPS i Servlets.

2.Pocs recursos en línia.
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3.Poca transparència en el desenvolupament.

Arquitectura d’Struts

El patró Model-View-Controller en Struts2 es realitza amb els següents 
cinc components principals: 

1. Accions 

2. Interceptors 

3. Valor Apilar / OGNL 

4. Resultats / Resultats tipus 

5. Veure les tecnologies 

Struts 2 és lleugerament diferent d'un marc tradicional MVC en què 
l'acció té el paper del model que en el controlador, tot i que hi ha un 
cert solapament. 

Figura 4. Arquitectura Struts.
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El diagrama de dalt mostra el Model, View Controller a l'arquitectura 
d'alt nivell Struts2. El controlador s'implementa amb un filtre de 
servlet Struts2 enviament així com interceptors, el model s'implementa 
amb accions, i la vista com una combinació de tipus de resultat i els 
resultats. La pila de valor i proporcionar OGNL fil comú que uneix i 
permet la integració entre els altres components. 

A part dels components anteriors, hi haurà una gran quantitat 
d'informació que es refereix a la configuració. Configuració de 
l'aplicació web, així com la configuració de les accions, interceptors, 
resultats, etc 

Aquest és el panorama arquitectònic de la Struts 2 patró MVC. 

Cicle de vida d’una petició amb Struts 2

Basat en el digrama anteriorment, es pot explicar el cicle de la vida de 
l'usuari sol · licitud en Struts 2 com segueix: 

1. L'usuari envia una petició al servidor per sol · licitar per a 
alguns recursos (és a dir, pàgines). 

2. El FilterDispatcher analitza la sol · licitud i determina l'acció 
apropiada. 

3. Funcionalitats configurades interceptors s'aplica com la validació, 
etc fitxers enviats 

4. Acció seleccionada s'executa per realitzar l'operació sol · 
licitada. 

5. Un cop més, configurat interceptors s'apliquen per fer qualsevol 
processament posterior, si és necessari. 

6. Finalment, el resultat és preparat per la vista i torna el resultat 
a l'usuari. 
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Estudi framework de presentació JSF.

Definició
La tecnologia jsf, és la de desenvolupar aplicacions web de la mateixa 
manera que es desenvolupessin aplicacions en local. En el seu origen les 
aplicacions web es construïen mitjançant pàgines jsp, que enviaven i 
rebien peticions a través de formularis i construïen respostes a traves 
de text en html mitjançant l’execució de codi java. JSF el que pretén és 
facilitar aquesta tasca de construcció d’aplicacions proporcionant un 
entorn de treball que gestiona les accions dels usuaris i les tradueix 
en accions enviades al servidor amb l’objectiu de regenerar la pàgina 
original i així reflectir els canvis pertinents provocats per les 
diferents accions.

Característiques
La tecnologia JavaServerFaces (JSF), constitueix un marc de treball o 
Framework de interfícies d’usuari de la banda de servidor per 
aplicacions web basades en tecnologia java i seguint el patró MVC.

Els principals components de la tecnologia JSF serien:
• Representació de components d’interfície d’usuari i manegar el 

seu estat.
• Manegar esdeveniments i validar a la banda del servidor.
• Definir la navegació i accessibilitat entre les diferents 

pagines
• Presentar una llibreria de etiquetes JSP personalitzades per 

dibuixar components UI.
• Aquest model facilita, gracies a la llibreria de etiquetes per 

components UI, la construcció i manteniment d’aplicacions web.

Avantatges
Els punts forts d’aquesta tecnologia seria que es un especificació 
estàndard on es poden trobar implementacions de diferents fabricants. 
Això fa que no sigui necessari la vinculació amb una únic proveïdor i 
que es pugi triar el que més ens interessi segons el moment i en el cas 
que ens ocupi.

El tractament de la vista és un tractament molt més proper a l’estil de 
Java Swing, Visual Basic o Delphi on la programació es fa a través de 
components i està basat en esdeveniments.

És un framework molt flexible, ja que permet crear els propis components 
i randeritzar-los per pintar els components de la forma que més ens 
convingui.

També permet la separació entre el component i la presentació.
Separa la lògica de negoci de la presentació ajudant a que els diferents 
membres d’un equip de desenvolupadors es centrin en la seva part de 
diseny.
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Millora els conceptes familiars de components UI capa -web sense 
limitar-nos en una tecnologia d’script particular o un llenguatge de 
marques.
En resum la tecnologia JSF proporciona una bona arquitectura per 
utilitzar l’estat dels components, processar les dades, validar 
l’entrada de l’usuari i manipular esdeveniments.

Inconvenients.
Com inconvenient podríem destacar la falta de maduresa davant d’altres 
tecnologies estudiades com seria Struts.
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Estudi framework de presentació Spring.

Definició:
Desenvolupat amb llicència openSource, Spring és un framework que es 
basa en una configuració a base de javabeans. És un framework molt 
potent pel que fa a la gestió del cicle de vida i té diferents 
plantilles que permeten un ús de Hibernate,iBatis, JDBC,... s’integra 
amb altres frameworks i tecnologies com Struts o Velocity.
De la mateixa manera que altres frameworks, pretén separar els accessos 
a les dades per permetre objectes de la capa de negoci reutilitzables 
que no depenguin de ninguna estratègia d’accés a dades o transaccions.

Característiques:
Spring proporciona:
Una potent gestió de configuració basada en JavaBeans.
Una capa genèrica d’abstracció per la gestió de transaccions.
Una capa d’abstracció JDBC que ofereix una significativa jerarquia de 
excepcions evitant així la necessitat d’obtenir de SQLException els 
codis que cada gestor de base de dades assigna als errors.
Integració amb Hibernate, JDO i IBatis SQL Maps.
Funcionalitat AOP totalment integrada en la gestió de configuració de 
Spring
Un marc de treball o framework construit sobre el nucli de Spring, 
altament configurable amb interfícies i permet l’ús de múltiples 
tecnologies per la capa de vista com pot ser JSP, Velocity, etc...
Es pot utilitzar en qualsevol servidor J2EE.
Els objectes poden ser reutilitzats, son objectes que no estan lligats a 
serveis J2EE específics.
Figura 5. Arquitectura Spring.
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Funcionament.
L’arquitectura en capes de Spring ofereix molta flexibilitat. Tota la 
funcionalitat està constituïda sobre els nivells inferiors. Per exemple 
es poden utilitzar la gestió de configuració basada en JavaBeans, sense 
utilitzar el framework MVC o el suport AOP.
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Característiques en comú, comparativa JSF - STRUTS 2
Compararé els diferents aspectes més importants que presenta un 
framework d’aquestes característiques. Son aquelles característiques 
importants per un arquitecte d’aplicacions.

Maduresa.
En aquest apartat Struts compta amb uns anys més d'experiència davant 
dels altres marcs que s’estudien en aquesta secció, no obstant aquesta 
apreciació, JSF disposa d’un gran recolzament de grans companyies i de 
desenvolupadors que han estat els creadors de Struts.
 

Controlador flexibilitat / Maneig d’esdeveniments.
Pel que fa a la flexibilitat i el maneig d’esdeveniments JSF, aporta una 
millor solució ja que tot i que a diferencia d’Struts, utilitza més d’un 
servlet per cada sol·licitud, però aquestes sol·licituds va acompanyada 
dels components de la mateixa.
JSF ofereix un controlador frontal, però al mateix temps ofereix 
flexibilitat gracies a la possibilitat de presentar diversos 
controladors d’esdeveniments.

Navegació
En aquest aspecte tan com Struts com JSF, mantenen un alt nivell ja que 
tots dos presenten la navegació com un aspecte clau de la seves 
característiques.
JSF en aquest aspecte aplica la navegació a nivell de pàgina, i 
s’independitza de l’acció, si es desitja, en canvi Struts es defineix 
mitjançant la creació d’un Pla d’Acció.
En definitiva tant Struts com JSF, són molt flexibles des del punt de 
vista de la navegació, però JSF al permeten desvincular-se de l’acció, 
fa que sigui mes fàcil la seva programació i configuració en aquest 
aspecte i també ajuda a tenir en una mateixa plana diverses regles de 
navegació.

Pàgina desenvolupament.
Pel que fa al desenvolupament, Struts permet la creació de biblioteques 
personalitzades, JSF permet la creació de components d’una varietat que 
no permet Struts.

Integració.
En el cas d’Struts la integració és manual, ja que passa la informació 
entre formularis i la codificació en aquest cas es fa manualment. En 
canvi en el cas de JSF, oculta els detalls i es pot enllaçar amb 
qualsevol classe. Això permet una integració més amplia.

Extensibilitat.
Struts permet la extensibilitat a través d’una classe que té diversos 
mètodes de trucada. El desenvolupador pot estendre aquesta classe per 
substituir o millorar el framework.

   TFC - J2EE                                                                                                                                          pàg. 16



En el cas de JSF proporciona les seves pròpies eines de rendreritzar per 
a la creació de components personalitzats. Aquest és el gran avantatge 
de JSF davant d’Struts.

Conclusió.
JSF ha demostrat que és un framework molt més flexible enfront de la 
maduresa i robustesa que presenta Struts com a característiques 
principals.
Per tant en conclusió podem dir que per nous projectes el framework 
recomanable serà JSF, encara que requereixi de més temps d’aprenentatge 
però amb el temps augmentarà la productivitat.
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CONSTRUCCIÓ DEL FRAMEWORK

Característiques i anàlisis del framework
Per a desenvolupar el nostre propi framework, tindrem en compte les 
característiques més importants que s’han vist en els anteriors punts i 
que engloben les propietats i funcionalitats dels frameworks que s’han 
avaluat.
Les característiques o propietats que presenten els frameworks 
desenvolupats i que son per la seva importància d'obligatòria presència 
en un framework d’aquestes característiques que pretengui facilitar la 
tasca dels desenvolupadors, seran les que formaran part del nostre propi 
framework.
Per tal d’implementar el controlador ho farem utilitzant els  filtres, 
aquesta opció que disposa l’eina de desenvolupament de J2EE, ens ajudarà 
d’una manera molt senzilla a realitzar operacions i controls abans i 
després de cada acció.
Per tal d’implementar el flux de navegació ho realitzaré a través dels 
propis formularis. Aquests formularis es definiran els camps d’entrada i 
de sortida i les regles de validació.
Per tal de crear les vistes utilitzarem les pròpies etiquetes per tal de 
facilitar la feina dels dissenyadors i aconseguir agilitar la tasca de 
creació de les diferents pagines que formaran part de les aplicacions.
Per gestionar les peticions utilitzaré un servlet únic que rebrà les 
peticions dels usuaris i els hi retornarà la resposta.
Els formulari, per la seva part estendran la classe ActionForm que 
construirà el formulari

Disseny dels patrons.

Els patrons a desenvolupar seran els que es detallen a continuació.
Per tal de que el framework a desenvolupar segueixi l’esquema MVC que ha 
de seguir qualsevol d’aquests marcs de treball seguirem una serie de 
recomanacions:
1. La vista desenvoluparà les JSP en els JspForms.
2. Les accions es desenvoluparan en els actionForms de cadascuna de les 

accions a desenvolupar.
3. El controlador seran anotacions en els ActionForms que s’encarregaran 

de mantenir el flux de l’aplicació.

FrontController:
 Aquest patró tal i com he comentat es realitzarà desenvolupant un 
Servlet que s’encarregarà de centralitzar les peticions HttpRequest 
sobre el framework.
Per tal d’implementar aquesta solució s’utilitzarà un controlador que 
centralitzarà la lògica i gestiona les activitats.
L’estructura de les peticions seguiria el següent esquema:
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Figura 5. FrontController.

ApplicationController:
  Amb l’utilització d’aquest patró aconseguirem obtenir un controlador 
de l’aplicació que inicialitzi el framework i configuri un mapa 
d’accions que podran ser invocades a petició, només mapejant un request 
sobre l’acció concreta mitjançant utilitats com java reflection de la 
mateixa manera que fan els frameworks estudiats en els apartats 
anteriors.
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Figura 6. ApplicationController.

Figura 7. Diagrama de classes ApplicationController.

ViewHelper:
Aquest patró facilita la integració del model amb la vista, amb aquesta 
integració aconseguirem facilitar la feina al model que retorna l’acció 
executada. Aquest patró s'implantara amb la utilització d’etiquetes 
personalitzades.
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Figura 8. Diagrama de Classes ViewHelper.

Figura 9. Diagrama d’estats viewHelper.
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Diagrama de seqüències d’inicialització del framework.

Figura 10. Diagrama d’estats Framework.
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Diagrama de classes i funcionament del framework

El framework que s’ha desenvolupat utilitza un filtre per gestionar els 
peticions, aquest filtre rep el nom de la jsp que s’ha de visualitzar. 
Utilitzant un dispathcer es farà un reenviament.
 
La part més important del framework serà el controlador de l’aplicació, 
ApplicationController que s’encarrega de realitzar el control de les 
accions i el mapa d’acció de l’aplicació, recupera l’acció a realitzar i 
la jsp que s’ha de visitar. També recupera els paràmetres passats per 
presentar les dades en els formularis que hi ha incorporats en les jsp.
 La classe ActionForm recupera els paràmetres i la classe JspMap ens 
indicarà la pagina que s’haurà de visualitzar.

Pel que fa a l’apartat de les etiquetes quedaran encapsulades dins de la 
codificació del framework facilitant molt la feina dels dissenyadors que 
els hi serà molt fàcil d’incloure els elements en els formularis. La 
formatació de les etiquetes queda encapsulat en un fitxer tld que passa 
els paràmetres a la classe corresponent per validar i utilitzar els 
paràmetres que s’han passat.

Figura 11. Diagrama de classes package tags
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Figura 12. Diagrama de classes package facade

Figura 13. Diagrama de classes package action
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Construcció i desenvolupament aplicació exemple

Introducció
  En aquest apartat es descriurà el funcionament del framework que s’ha 
desenvolupat i de com es pot aplicat a una aplicació web qualsevol.
Sense oblidar l’objectiu primordial d’aquests marcs de treball, que 
consisteix en facilitar la tasca tan de programadors com dels 
dissenyadors, es farà èmfasi en demostrar que s’ha aconseguit aquest 
objectiu.
  
  L’aplicació que s’ha desenvolupat és una aplicació molt senzilla per 
poder demostrar la facilitat de desenvolupament però a la vegada és del 
tot complerta, ja que utilitza els elements que s’han desenvolupat en el 
marc de treball. Els elements que s’han desenvolupat han estat els més 
importants i obligats en una eina d’aquestes característiques, a la 
vegada són els elements que a l’hora de programar una aplicació en J2EE, 
són tasques més repetitives i presents en una aplicació. Amb el 
framework que s’ha desenvolupat s’eviten totes aquestes operacions de 
introducció de codi recurrent.

  Juntament amb l’aplicació s’han desenvolupat una serie de classes, que 
no són de l’aplicació en sí, però que ajuden al funcionament i a emular 
un entorn real amb gestió de dades.
 

Anàlisis i funcionament
  El funcionament de l’aplicació consisteix en una serie de registres, 
que en el nostre cas són una llista d’usuaris, juntament amb aquesta 
llista tenim uns camps de text on es pot introduir un nou registre.
  
  En el package Data tenim les classes que ens ajuden al funcionament de 
l’aplicació, incorporant les dades d’exemple.

  En el package JspForms tenim tal i com indica el nom del paquet les 
classes que incorporen els formularis que definint el camps dels 
formularis que contenen les diferents pàgines jsp que formen 
l’aplicació.

  En el package actions tenim el paquet més important de la nostra 
aplicació que incorpora les accions que es desenvolupen i que son 
cridades per les pàgines jsp, ja sigui des de un formulari o bé des de 
un botó de control.

   En el package actionsForm tindrem les classes que incorporen els 
elements en els formularis de les jsp.
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   Finalment en el package classes tenim les classes que formen part a 
les dades que es presenten als formularis amb la tipologia de dades que 
representen. 

   Per iniciar l’aplicació s’utilitza el fitxer web.xml amb la pàgina 
d’inicis index.jsp per defecte. Aquesta pagina executa un javascript que 
direcciona al servlet que crea una instància de l’aplicació. En aquesta 
crida s'incorpora un paràmetre que és capturat i que conté un acció 
anomenada ConsUsers (consulta usuaris) que ens presenta una jsp amb la 
llista d’usuaris que estan a la llista d’usuaris actualment. 

   En aquesta jsp també trobem uns camps a omplir les dades d’un nou 
usuari i un botó de validació. Aquest botó també executa una nova acció 
que permetrà realitzar un mapa d’acció on es poden realitzar les accions 
que correspongui. Aquestes accions poden ser validar si les dades del 
usuari son correctes i redirecciona a la jsp corresponent segons si 
l’acció s’ha executat correctament o pel contrari si hi ha hagut algun 
problema redireccionar a una altra jsp.

   Aquest mapa d’acció ens obra un marc molt gran de possibilitats ja 
que es poden realitzar diferents accions i presentar les pàgines web 
corresponents segons les accions que es vagin produint.
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Diagrama de classe de l’Aplicació exemple
Figura 14. Diagrama de classes aplicació exemple
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Proves i Captures de pantalla aplicació exemple.
Llistat Usuaris:

Registre nou usuari:
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Resultat correcte inserció usuari:

Resultat incorrecte inserció d’usuari:
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Resultat del llistat final després de la inserció:
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Conclusions

 

En general estic convençut que aquest projecte ha estat dels més 
enriquidors que he dut a terme durant el període acadèmic.

 En un principi vaig tenir la sensació de que seria un projecte poc 
enriquidor i de que el producte final seria quelcom que al dia següent 
de la presentació aniria a parar a la paperera de reciclatge.

  Amb els dies de desenvolupament, estudi, documentació i finalment amb 
el redactat d’aquesta memòria m’he pogut adonar poc a poc que el més 
important d’aquest projecte no seria el producte final en sí, si no tot 
el procés que he hagut de treball diari.

  En aquest sentit sí que ha estat un projecte molt enriquidor i 
interessant ja que en aquest sentit aprofundir d’aquesta manera en 
aquest tipus de materials ha estat una tasca molt engrescadora i com he 
comentat al principi molt enriquidora.

  L’estudi del mercat actual i de les eines ja desenvolupades ha estat 
fructífer, ha estat també un repte al que mai m’hauria imaginat haver 
d'enfrontar-m’hi. També cal remarcar que en aquest cas l’estudi 
d’aquestes eines formen part d’una corba d’aprenentatge molt elevada que 
implica que es dediqui molt de temps a comprendre el funcionament i ens 
quedi poc temps per el desenvolupament d’un producte elegant i 
treballat.

 Amb tot i això finalment s’ha desenvolupat un marc de treball que 
compleix amb els requisits bàsics i més importants d’una eina d’aquestes 
característiques ha de incorporar. Per aquesta raó estic molt content de 
la tasca realitzada i dels coneixements assolits.

 Aquests coneixements assolits amb eines tan importants com són el 
desenvolupament d’aplicacions en j2EE, invertir temps en aprendre i 
dominar aquestes eines, estic convençut que serà molt productiu degut a 
la gran expansió que estan tenint el el mon web aquesta tecnologia, 
degut a la seu potencial i la seva robustesa.
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