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Resum 

El present projecte de final de carrera consisteix en el desenvolupament d’un marc 

de treball o framework per a la capa de presentació d’aplicacions J2EE.  

Aquest projecte s’ha estructurat en fases, de manera que s’han fet lliuraments 

parcials al llarg de tota la planificació del projecte. Aquest lliuraments parcials es 

corresponen a les proves d’avaluació continuada o PAC de les que consta el 

projecte. 

El primer lliurament fet (PAC 1) es correspon amb la introducció, on es descriu el 

projecte i es fa una toma de contacte inicial amb els conceptes que s’ampliaran 

posteriorment. Es descriuen els objectius que es volen assolir, així com la 

planificació del projecte (on es poden consultar les dates dels lliuraments).  

Al segon lliurament o PAC 2, que es correspon amb el capítol 2 d’aquesta memòria, 

s’ha fet un estudi de l’especificació J2EE on s’expliquen, un per un, els patrons del 

catàleg de patrons J2EE per a la capa de presentació així com les seves estratègies 

d’implementació. També s’ha fet un estudi comparatiu de tres dels frameworks més 

àmpliament utilitzats: Struts, Spring MVC i JavaServerFaces. 

Al tercer lliurament o PAC 3 (capítol 3 i els tres primers punts del capítol 4), s’ha fet 

l’anàlisi, disseny i implementació del framework. S’expliquen les seves 

característiques, com es gestiona la petició i com cal configurar les aplicacions que 

volen utilitzar aquest marc de treball. En aquesta PAC també s’ha lliurat el codi font 

del framework així com l’anàlisi i disseny de l’aplicació d’exemple. 

Finalment, en la darrera PAC (la PAC 4) es descriuen les característiques de 

l’aplicació d’exemple que mostra el funcionament del framework implementat. Amb 

aquest últim lliurament, s’entrega la memòria complerta amb una presentació així 

com els fonts del framework i de l’aplicació d’exemple i la seva documentació 

respectiva en javadoc. 

 

 

 

 

Paraules clau: marc de treball, framework, capa de presentació, J2EE, patrons de 

disseny, Struts, Spring MVC, JavaServerFaces 

Àrea: J2EE   
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1. Introducció 

1.1. Descripció del projecte 

Aquest projecte es centrarà en la capa de presentació de les aplicacions web i 

consistirà en la creació d’un marc de treball o framework per a la capa de 

presentació d’aplicacions web J2EE de client prim. 

1.1.1. Framework o marc de treball 

En aquest context, un framework o marc de treball consisteix en un conjunt de 

components o mòduls de software que constitueixen una arquitectura de 

programari base. Aquests frameworks són utilitzats pels desenvolupadors com a 

base per a la construcció de les seves aplicacions.  

Uns dels avantatges de la utilització de marcs de treball són que s’accelera el 

desenvolupament, es poden reutilitzar components ja existent i afavoreixen la 

utilització de bones pràctiques com és l’ús de patrons. Un dels seus desavantatges 

es la corba d’aprenentatge1 que segons el framework utilitzat pot ser molt elevada. 

1.1.2. Especificació J2EE 

Actualment degut a les seves característiques (independència del proveïdor, multi-

plataforma, arquitectura basada en components, arquitectura multicapa, 

arquitectura distribuïda...) i els components i serveis que proporciona per al 

desenvolupament (Servlet, JSP, EJB, JMS, JNDI, JavaMail, Webservices...), 

l’especificació J2EE és una de les plataformes més utilitzades per al 

desenvolupament d’aplicacions web.  

Amb l’especificació J2EE es centralitza el processament de la aplicació al servidor, 

amb això s’aconsegueix que l’aplicació client utilitzada pels usuaris sigui un client 

de tipus thin client: un client prim que únicament s’encarrega de la comunicació 

entre l’usuari i el servidor (en aplicacions J2EE típicament un navegador).  

Per a desenvolupar aplicacions J2EE de manera fiable i professional cal conèixer 

(entre d’altres tècniques i procediments) els patrons de disseny de software. 

L’especificació J2EE proposa una sèrie de patrons a l’hora de construir aplicacions 

web que resolen problemes comuns. 

                                                     
1 Una Corba d'aprenentatge descriu el grau d'èxit obtingut durant l'aprenentatge en el transcurs del 

temps. 
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1.1.3. Patrons en el desenvolupament de programari 

En aquest projecte, sempre que sigui possible, s’utilitzaran patrons de disseny. Tan 

per a la construcció del marc de treball com per a la construcció de l’aplicació 

d’exemple. 

Christopher Alexander2 fa la següent definició de patró: “Cada patró descriu un 

problema que es dóna una vegada i una altra en el nostre entorn, i descriu 

l’essència de la solució a aquest problema, de manera que aquesta solució es pugi 

utilitzar un milió de cops més, sense que calgui fer-ho ni tan sols 2 cops de la 

mateixa manera”.  

Per això, l’ús de patrons augmenta la qualitat dels productes lliurats en el 

desenvolupament d’aplicacions informàtiques ja que faciliten la reutilització de 

solucions que han tingut èxit. Defineix una possible solució correcta per a un 

problema de disseny dintre d’un context, descrivint les qualitats de totes les 

solucions. 

Segons el seu nivell d’abstracció el patrons es divideixen en: 

- Patrons d’arquitectura: Bàsicament un patró d’aquest tipus es una plantilla 

per a estructurar l’aplicació. Especifiquen de manera general les propietats 

de l’estructura.  

- Patrons de disseny: Resolen problemes de disseny dintre d’un context 

particular definint esquemes per als components dintre d’un sistema i la 

relació entre aquests components. 

- Patrons d’implementació (Idiomes): Aquest patrons descriuen com 

implementar aspectes particulars de components o les seves relacions 

segons un determinat llenguatge de programació. 

1.1.4. Patrons en l’especificació J2EE   

L’especificació J2EE permet el disseny d’aplicacions utilitzant el patró d’arquitectura 

de programació per capes. Concretament el més utilitzat és el que utilitza 3 

capes on els components que formen l’aplicació estan agrupats de forma lògica de 

la següent manera: 

                                                     
2 Christopher Alexander és arquitecte. Els patrons es poden aplicar tant a la construcció d’aplicacions 

informàtiques com a la construcció d’edificis. 
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- Capa de presentació: Implementen la interfase de l’aplicació amb l’usuari. 

Presenta la informació, recull les interaccions i gestiona la navegació. 

Aquesta capa només es comunica amb la capa de negoci. 

- Capa de negoci: Implementen la lògica de negoci de l’aplicació. Rep les 

peticions de la capa de presentació i retorna les dades corresponent a la 

petició. Es comunica amb la capa de dades per a gestionar aquestes 

peticions.  

- Capa de dades: Implementen la definició de les dades en la base de dades i 

la  manera com gestionar aquesta informació. Rep les peticions de la capa 

de negoci actualitzant o retornant les dades necessàries. 

Un dels avantatges que s’aconsegueix utilitzant d’aquesta estructura és que 

s’independitzen les diferents capes de l’aplicació: la capa de presentació és 

independent de la capa de negoci i aquesta de la capa de dades. Així s’aconsegueix 

afavorir la reutilització i l’escalabilitat dels components que formen l’aplicació.  

Un altre patró d’arquitectura important i molt utilitzat en el desenvolupament 

d’aplicacions J2EE és el patró MVC o model-vista-controlador. Aquest patró 

defineix un esquema on separa els components en 3: 

- Model: Objectes de negoci o representació de les dades amb les que treballa 

l’aplicació 

- Vista: Components d’interfase d’usuari. Com es representa la informació del 

model i com els usuaris poden interactuar. 

- Controlador: Control de navegació. Respon a les interaccions dels usuaris i 

dirigeix el flux de l’aplicació. 

Els dos anteriorment comentats són els més importants a l’hora d’implementar la 

capa de presentació, per tant el framework del projecte utilitzarà aquest dos com a 

base. S’utilitzaran a més a més altres patrons, la necessitat i utilitat dels quals serà 

el resultat d’un estudi previ d’altres tecnologies. 
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1.2. Objectius generals i específics 

Amb la realització d’aquest projecte es pretén assolir coneixements amplis i sòlids 

de la especificació J2EE i dels diferents patrons de disseny i d’arquitectura utilitzats, 

de manera que siguin suficients per al disseny i implementació d’un framework per 

a la capa de presentació. 

Per tal d’obtenir aquest coneixements el primer que es farà serà un estudi de 

diferents frameworks J2EE per a la capa de presentació existents al mercat amb 

l’objectiu de conèixer con funcionen, els problemes que es presenten en la capa de 

presentació i les diferents solucions plantejades.  

Aquest estudi ens indicarà els principals funcionalitats i patrons de disseny i 

arquitectura que s’utilitzen, de manera que posteriorment es pugin aplicar en la 

construcció del nostre framework. S’analitzaran les diferents alternatives utilitzades 

i es triaran els més adients per tal de dissenyar el framework del projecte. 

Es tracta de la creació de tot un marc de treball que faciliti el treball a futurs 

desenvolupadors que vulguin implementar la capa de presentació d’aplicacions J2EE 

sense partir de zero. Per tant, no solament tindrem que assumir el rol de 

desenvolupador, sinó també el d’arquitecte de software (i en un grau menor el de 

gestor de projectes).  

L’objectiu és crear un framework senzill d’aprendre i fàcil d’implementar de manera 

que s’agilitzi la implementació de la capa de presentació a l’hora de crear noves 

aplicacions web J2EE, proporcionant als desenvolupadors l’estructura base per a les 

seves aplicacions. 

Per tal de mostrar com s’utilitza el framework, la configuració que cal indicar i la 

implementació dels diferents components, es desenvoluparà una aplicació web que 

servirà com a exemple. Aquesta aplicació a la vegada servirà per a analitzar el 

framework, veure els punts forts i febles i les possibles millores o ampliacions en 

futures versions. 
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1.3. Planificació del projecte  

En aquesta planificació s’ha de tenir en compte la especial idiosincràsia d’un 

projecte d’aquest tipus: 

- La persona assignada al projecte no pot tindre una dedicació del 100%, ja 

que el projecte es realitza a banda de la feina.  

- Cal considerar que les dates de les fites del projecte estan fixades a priori, i 

per això s’ha hagut d’adaptar l’esforç del projecte en funció d’aquestes dates 

i no a l’inrevés com seria desitjable. Tenint en compte aquestes dates, s’ha 

descompost el projecte en tasques i subtasques i s’ha valorat l’esforç de 

cadascuna. 

- També s’ha de considerar que es fa l’estimació de les tasques del framework 

i de l’aplicació d’exemple grosso modo ja que a l’hora de planificar-les no es 

disposava dels requeriments corresponents. 

Tenint en compte això les fites del projecte seran: 

Fita Data Descripció 

Fita 1 02/10/2013 PAC 1. Pla de treball del projecte 

Fita 2 07/11/2013 PAC 2. Anàlisi de diferents frameworks per a la capa de 
presentació 

Fita 3 16/12/2013 PAC 3. Disseny i implementació del framework i anàlisi i 
disseny de la aplicació d’exemple 

Fita 4 13/01/2014 Lliurament de la memòria i de la presentació.  

 

A la primera fita, la PAC1 es lliurarà el document amb la descripció del projecte, els 

objectius i la planificació del projecte. 

A la segona fita, la PAC 2, es farà l’estudi del diferents frameworks existents i es 

mostraran les conclusions que ajudaran al posterior anàlisi i disseny del framework 

del projecte. Per a acomplir amb aquesta fita, s’ha de completar la tasca “Anàlisi de 

diferents frameworks per a la capa de presentació” que consta de 3 subtasques: 

“Selecció tecnologies a estudiar”, “Estudi comparatiu” i “Conclusions de l'estudi”. 

A la fita 3, que coincideix amb la PAC 3, es tindrà el framework implementat i 

provat. Així com es tindrà l’anàlisi i el disseny de l’aplicació d’exemple del nou 

framework. Per a assolir aquesta fita, la tasca “Disseny i implementació del 
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framework” estarà acabada així com la subtasca “Anàlisi i disseny aplicació 

exemple” de la tasca “Disseny i implementació aplicació exemple”. 

Tant per a la realització del framework com per a la realització del projecte 

d’exemple es seguirà la metodologia clàssica de desenvolupament en cascada, on 

una tasca no comença fins que no acaba la tasca predecessora. 

A la darrera fita, es tindrà acabada l’aplicació d’exemple com també la memòria i la 

presentació del projecte. La tasca “Redacció de la memòria” s’estén durant tot el 

projecte ja que la memòria del projecte s’anirà completant a mida que es vagi 

realitzant el projecte.  

Tenint en compte que el projecte són 9 crèdits i que a la UOC cada crèdit significa 

15 hores de treball, el projecte implica unes 135 hores. S’ha fet una estimació de 

1,25h dedicada per dia de projecte, agafant els caps de setmana com dies hàbils, 

de manera que l’esforç total és de 145 hores (116 jornades de projecte). 

1.3.1. Descomposició en tasques del projecte 

 

Figura 1. Tasques del projecte 
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1.3.2. Diagrama de Gantt 

 

Figura 2. Planificació de tasques: 20 de setembre – 3 de novembre 
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Figura 3. Planificació del projecte. 4 de Novembre – 22 de desembre 
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Figura 4. Planificació del projecte. 23 de desembre - 13 de gener 
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1.4. Productes obtinguts 

Com a resultat del desenvolupament d’aquest projecte final de carrera s’han 

obtingut els següents productes: 

- lbravo_memoria.pdf: Memòria del projecte on es descriu el seu 

desenvolupament. 

- lbravo_presentacio.pdf: Presentació del projecte. 

- lbravo_producte.zip: Fitxer comprimit on es troben: 

o Els fonts i la documentació javadoc del framework del projecte com a 

projecte Eclipse 

o El fitxer .jar del framework del projecte. 

o Els fonts i la documentació javadoc de l’aplicació d’exemple com a 

projecte Eclipse. 

o El fitxer .war de l’aplicació d’exemple. 

1.5. Descripció dels capítols de la memòria 

- Capítol 1. Introducció 

Es fa una descripció general del que es vol fer al projecte, quins objectius generals i 

específics es volen assolir en la seva realització. S’inclou el pla de treball amb les 

fites més importats a assolir, una llista dels productes obtinguts i aquest resum de 

capítols. 

- Capítol 2. Estudi comparatiu de marcs de treball 

Es fa una introducció i s’enumeren els patrons del catàleg de patrons J2EE per a la 

capa de presentació i es fa una descripció de cadascun d’ells. Posteriorment es fa 

un estudi del 3 dels frameworks més utilitzats per al desenvolupament d’aplicacions 

web J2EE: Struts, Spring MVC i JavaServerFaces aprofundint en ells per i fent un 

estudi comparatiu. 

- Capítol 3. Framework del projecte 

En aquest capítol es descriu i s’explica el framework desenvolupat al projecte. 

S’expliquen les seves característiques i la seva arquitectura: quins patrons de 

disseny del catàleg de patrons J2EE per a la capa de presentació s’han utilitzat i 

com. També s’explica quines dependències té el framework i com es fa la seva 

configuració per a utilitzar-lo en una nova aplicació web.  
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- Capítol 4. Aplicació d’exemple 

Es descriu l’aplicació d’exemple que utilitzarà el framework desenvolupat al 

projecte. Aquesta aplicació, que és molt senzilla, consisteix en un aplicació web per 

a la gestió d’una llista de clients. 

- Capítol 5. Conclusions 

Conclusions personals tretes de la realització d’aquest projecte de final de carrera. 

- Capítol 6. Glossari 

Glossari de termes utilitzats en la redacció d’aquesta memòria. 

- Capítol 7. Bibliografia 

Bibliografia utilitzada per a la redacció d’aquesta memòria i per a la implementació 

del framework i l’aplicació d’exemple. 

- Capítol 8. Annexos 

Capítol amb els annexos a la memòria: llista de fitxers del framework i de l’aplicació 

d’exemple i direccions web per a la descarrega de les eines necessàries per al 

desenvolupament i posta en producció del projecte. 
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2. Estudi comparatiu de marcs de treball 

2.1. Desenvolupament amb patrons 

El concepte de patró no solament s’aplica en el mon del desenvolupament de 

software sinó que és un concepte abstracte que es pot veure com la base per a 

trobar solucions a problemes comuns, sigui quin sigui l’àmbit d’aquest problema. 

Un patró és pot definir com una solució repetitiva a problemes recurrents, es a dir, 

com estratègies a seguir per tal de solucionar un problema conegut: quan es 

presenta un problema conegut, s’aplica un patró que es té documentat i es sap que 

soluciona aquest problema. 

En J2EE la utilització de patrons és important ja que ajuden a garantir que una 

aplicació web sigui: 

- Extensible: Permet que l’aplicació pugi créixer, des del punt de vista 

funcional i tècnic, per tal d’incorporar requeriments nous. Simplifica la 

extensió de funcionalitats per part dels desenvolupadors. S’utilitzen 

tècniques com: Desacoblament, centralització i reusabilitat. 

- Escalable: L’aplicació podrà créixer en el sentit de que es podrà 

redimensionar a la demanda creixent de peticions i d’usuaris. Es podrà fer 

que l’aplicació suporti major nombre d’usuaris i peticions.  

- Fiable: L’aplicació es comportarà de forma esperada, la mateixa entrada 

proporcionarà la mateixa sortida. 

2.1.1. Patró de programació per capes 

Un dels patrons de disseny més importants utilitzat per al desenvolupament 

d’aplicacions J2EE és el patró d’arquitectura de programació per capes. Amb aquest 

patró es separa de manera lògica les funcions de l’aplicació en capa de presentació, 

capa de lògica de negoci i capa de tractament de dades. 

Aquest projecte es centra en la capa de presentació. Aquesta capa, que també es 

pot anomenar capa d’usuari o interfície gràfica d’usuari, proporciona les 

funcionalitats i tecnologies per tal de que l’usuari pugui interactuar amb l’aplicació: 

presenta la informació a l’usuari i captura la informació i les interaccions introduïdes 

per l’usuari i les processa.  
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2.1.2. Patró Model-View-Controller (MVC) 

Juntament amb el patró de programació per capes, un altre dels més utilitzats en el 

context del desenvolupament d’aplicacions web és el patró MVC. El patró MVC és la 

base per a les aplicacions J2EE. 

 

Figura 5. Arquitectura Patró MVC. Font: Java Developer Training 

Aquest patró defineix un esquema on separa els components en: 

- Model: Objectes de negoci o representació de les dades amb les que treballa 

l’aplicació 

- Vista: Components d’interfase d’usuari. Com es representa la informació del 

model i com els usuaris poden interactuar. 

- Controlador: Control de navegació. Respon a les interaccions dels usuaris i 

dirigeix el flux de l’aplicació. El controlador s’executa al servidor com un 

servei Java com pot ser un servlet.  

Aquest patró fa que l’estructura del codi sigui més fàcil i flexible, millora la 

separació de responsabilitats i la seguretat. 
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2.1.3. Patrons J2EE per a la capa de presentació 

Per tal de construir aplicacions J2EE d’una manera professional a banda del patró 

de programació per capes i el patró MVC, anteriorment comentats, s’han de 

conèixer els patrons que es proposen en l’especificació. Així, es aconsellable 

utilitzar els patrons recomanats per a l’especificació J2EE per a la capa de 

presentació: 

 

Figura 6. Catàleg de patrons J2EE. Font: Core J2EE Patterns 
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2.1.3.1. Intercepting Filter 

S’aplica quan es necessita el pre-processament i post-processament de la petició i 

de la resposta. Aquest filtres capturen les peticions i les processen realitzant 

comprovacions sobre aquestes. També es poden tractar les respostes per 

transformar-les. 

Es poden afegir i eliminar filtres sense modificar el codi font de l’aplicació. 

Amb aquest patró es centralitza el control amb handlers amb baix acoblament, es 

millora la reusabilitat i la configuració és flexible i de manera declarativa. 

Estratègies d’implementació: 

- Custom Filter Strategy 

Amb aquest estratègia el filtre s’implementa de manera definida pel 

desenvolupador. Aquesta estratègia és menys flexible ja que no proporciona una 

manera estàndard i portable de fer un wrapper dels objectes petició i resposta. A 

més a més, l’objecte petició no es por modificar i si es vol controlar el flux de 

sortida s’ha d’afegir algun mecanisme de buffering. 

- Standard Filter Strategy 

Els filtres es desenvolupen implementant interfícies i s’afegeixen o eliminen de 

manera declarativa modificant el descriptor de desplegament de l’aplicació web 

utilitzant el mecanisme estàndard per a construir cadenes de filtres inclòs en 

l’especificació Servlet 2.3. 

- Base Filter Strategy 

Un filtre que segueix aquesta estratègia serveix com a superclasse comú per a tots 

els filtres. Encapsula funcionalitat bàsica comú i la comparteix entre les classes 

filles. 

- Template Filter Strategy 

En aquesta estratègia el filtre de base s’utilitza per a dictar els passos generals que 

cada filtre ha de completar, deixant per a les subclasses la manera específica de 

com ho han de fer. Aquesta estratègia es pot combinar amb qualsevol altre 

estratègia d’implementació del patró Intercepting Filter. 
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- Web Service Message Handling Strategies 

S’utilitzen per a processar les peticions i respostes a web services. Aquesta 

estratègia no està directament relacionada amb el processament de peticions web, 

per tant no serà d’interès per a aquest projecte. 

2.1.3.2. Front Controller 

Es necessita un sistema de gestió de peticions que controli i coordini el procés de 

cada usuari a través de múltiples peticions. El patró Front Controller proporciona un 

punt d’entrada centralitzat per a la gestió de les peticions a la capa de presentació 

de l’aplicació J2EE. Dóna suport a la integració amb serveis del sistema, 

recuperació de continguts, gestió de vistes i navegació. 

Amb aquest patró es centralitza el control, es millora la capacitat de gestió de la 

seguretat i es millora la reusabilitat. 

Estratègies d’implementació: 

- Servlet Front Strategy 

S’implementa el patró amb un servlet. El controlador gestiona les peticions i els 

aspectes d’aquestes que estan relacionats amb la lògica de negoci i el control del 

flux de l’aplicació. 

- JSP Front Strategy 

S’implementa el patró amb una pàgina JSP. Es preferible l’estratègia Servlet Front 

Controller ja que el controlador no sempre gestiona procés que està relacionat amb 

la vista.  

- Command and Controller Strategy 

Es tracta de proporcionar una interfície genèrica als components helper als que el 

controlador pot delegar responsabilitats minimitzant l’acoblament entre aquest 

components. 

- Physical Resource Mapping Strategy 

Totes les sol·licituds es fan als noms físics dels recursos enlloc de als noms lògics.  

  



Projecte Final de Carrera   Luis Bravo Fuentes 

Disseny i implementació d’un marc de treball (framework)           

de presentació per aplicacions J2EE 

  Pàgina 24 de 93 

 

- Logical Resource Mapping Strategy 

Les peticions es fan als noms lògics dels recursos enlloc de als noms físics. El recurs 

físic al que es refereix un nom lògic es pot modificar de manera declarativa. Es 

prefereix aquesta estratègia enlloc de Physical Resource Mapping Strategy ja que 

proporciona més flexibilitat. 

- Multiplexed Resource Mapping Strategy 

És una subestratègia de Logical Resource Mapping Strategy. Amb aquesta 

estratègia es fa la correspondència entre un recurs físic i més d’un nom lògic, enlloc 

de un de sol. 

- Dispatcher in Controller Strategy 

Quan la funcionalitat del dispatcher és mínima, aquesta es pot integrar amb el 

controller. 

- Base Front Strategy 

En combinació amb l’estratègia Servlet Front amb aquesta estratègia s’implementa 

una classe base per als controllers que contindrà implementacions comuns i per 

defecte que podran sobreescriure les subclasses.  

- Filter Controller Strategy 

Els filtres proporcionen suport per al control del processament de peticions 

centralitzat. Per això algunes característiques del controller es poden implementar 

com un filtre (veure el patró Intercepting Filter). 

2.1.3.3. View Helper 

Un helper és una classe encarregada de encapsular codi comú d’accés a estructures 

de dades. S’utilitza aquest patró quan l’aplicació crea contingut de presentació que 

requereix el processament de dades de la capa de negoci que canvien sovint.  

Amb aquest patró es pretén desacoblar la lògica de l’accés a les dades de negoci de 

la lògica de presentació. Varis clients, com controladors i vistes, podrien utilitzar el 

mateix helper per a recuperar dades del model per a la seva representació en 

varies vistes.  
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Es millora la separació entre la vista i el processos de negoci, es millora la 

reutilització i el manteniment del codi. Millora la separació de rols dintre de l’equip 

de desenvolupament, ja que separa la lògica de presentació de la lògica de negoci i 

així redueix les dependències de que diferents persones que fan diferents funcions 

pugin tenir sobre els mateixos recursos. 

Estratègies per al desenvolupament d’aquest patró: 

- JSP View Strategy 

Proposa la utilització de JSP com el component de vista. Es prefereix aquesta 

estratègia sobre la Servlet View Strategy ja que és més elegant i més habitualment 

utilitzada. Les vistes són responsabilitat dels dissenyadors web que prefereixen els 

llenguatges de marques abans que codi Java. 

- Servlet View Strategy 

S’utilitzen servlets com components de la vista. 

- JavaBean Helper Strategy  

El helper s’implementa con un JavaBean. La utilització d’aquests helpers fa que la 

separació de la vista i el procés de negoci de les aplicacions sigui més clar, ja que la 

lògica de negoci està encapsulada en el component helper fora de la capa view. 

- Custom Tag Helper Strategy 

En aquest cas la lògica de negoci encapsulada en els helpers està implementada en 

forma d’etiqueta personalitzada (custom tag) que dona suport a la recuperació de 

continguts i adapta el model per a ser utilitzat per la vista. 

- Business Delegate as Helper Strategy 

Es proposa la utilització d’un Business Delegate per tal d’ocultar els detalls 

d’implementació de les peticions a la capa de negoci, de manera que el helper faci 

crides a serveis de negoci sense conèixer detalls d’implementació. 

Delegate i helper es poden  implementats com un JavaBean. Així es poden 

combinar delegate i helper i implementar un Business Delegate com un helper 

especialitzat. 
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- Transformer Helper Strategy 

S’implementa el helper com un transformador de XML. Es reforça la separació entre 

model i vista ja que el llenguatge de marcat de la vista es pot encapsular en una 

fulla d’estils xslt separada per tal de tractar les dades xml del model. 

2.1.3.4. Composite View 

Ajuda el procés d’integració de varies subvistes dintre d’una pàgina. Pot utilitzar-se 

quan es té una funcionalitat composta per un conjunt de vistes associades.  

JSP i servlets ens proporcionen mecanismes senzills per a incloure parts d’una vista 

en una altra de manera estàtica o dinàmica. Aquests mecanismes normalment són 

insuficients i s’han d’utilitzar tècniques més sofisticades. 

Amb aquest patró es millora la modularitat, la reutilització, la flexibilitat i la 

capacitat de manteniment i d’administració, però pot empitjorar el rendiment. 

Les estratègies per a la implementació d’aquest patró són: 

- JSP View Strategy (veure el patró View Helper) 

 

- Servlet View Strategy (veure el patró View Helper) 

 

- JavaBean View Management Strategy 

La gestió de la vista s’implementa utilitzant components JavaBean. La vista delega 

en els JavaBeans que implementen la lògica per a controlar el disseny i la 

composició de la vista. Les decisions sobre el disseny de la pàgina es poden basar 

en els rols de l’usuari o en polítiques de seguretat. Encara que és molt similar a la 

Custom Tag View Management Strategy no és tan elegant ja que utilitza scriptlet 

dintre de la vista. 

- Standard Tag View Management Strategy 

La gestió de la vista està implementada utilitzant etiquetes JSP estàndards. És una 

estratègia fàcil d’implementar però no proporciona la potencia i la flexibilitat de la 

Custom Tag View Management Strategy ja que el disseny està incrustat en les 

pàgines. 
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- Custom Tag View Management Strategy 

La gestió de la vista està implementada amb etiquetes personalitzades (versió de 

JSP 1.1 o superior). La lògica implementada en les etiquetes controlen el disseny de 

la vista i la composició d’aquesta. Aquesta és l’estratègia preferida, ja que aquestes 

etiquetes són més potents i flexibles que l’etiqueta include estàndard de JSP, però 

també requereixen més esforç en el desenvolupament de l’aplicació. 

- Transformer View Management Strategy 

La gestió de la vista està implementada utilitzant un transformador XSL. Aquesta 

estratègia normalment va combinada amb la Custom Tag View Management 

Strategy vista anteriorment. 

- Early-Binding Resource Strategy 

Es recomana per al manteniment i l’actualització d’un template relativament estable 

i es recomana si una vista inclou capçaleres i peus de pàgina que canvien amb poca 

freqüència. 

- Late-Binding Resource Strategy 

S’aconsella per a pàgines que poden canviar amb molta freqüència.  

2.1.3.5. Service To Worker 

Aquest patró, igual que el patró Dispatcher View descriu una combinació habitual 

d’altres patrons del catàleg. Ambdós macro-patrons descriuen la combinació d’un 

controller i un dispatcher amb vistes i helpers. 

És una combinació de controller i dispatcher amb vistes i helpers per a gestionar les 

peticions dels clients i preparar la resposta com una presentació dinàmica. Els 

controllers deleguen la recuperació de contingut als helpers. El dispatcher és el 

responsable de la gestió de la vista i la navegació i pot ser encapsulat dintre del 

controller o en un component separat. 

Amb l’aplicació d’aquest patró es centralitza el control i es millora la modularitat i la 

reutilització de codi. També es millora la separació de responsabilitats de l’aplicació 

i la separació dels rols en l’equip de desenvolupament. 
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Les estratègies per a la implementació d’aquest patró són: 

- Servlet Front Strategy (veure el patró Front Controller) 

 

- JSP Front Strategy (veure el patró Front Controller) 

 

- JSP View Strategy (veure el patró View Helper) 

 

- Servlet View Strategy (veure el patró View Helper) 

 

- JavaBean Helper Strategy (veure el patró View Helper) 

 

- Custom Tag Helper Strategy (veure el patró View Helper) 

 

- Dispatcher in Controller Strategy (veure el patró Front Controller) 

 

2.1.3.6. Dispatcher View 

Com ja s’ha explicat al punt anterior, aquest patró és una combinació de patrons. 

Descriu la combinació del patró Front Controller i el patró View Helper amb un 

component Dispatcher. L’estructura d’aquest patró és similar a la del patró Service 

To Worker però en aquest el controller i el dispatcher tenen responsabilitats 

limitades ja que el processament i la lògica de control de la vista són bàsics. En cas 

necessari és pot eliminar el controller i el dispatcher es pot moure a una vista. 

Com amb el patró Service To Worker, amb l’aplicació d’aquest patró es centralitza 

el control i es millora la modularitat, la reutilització de codi, la separació de 

responsabilitats de l’aplicació i la separació dels rols en l’equip de 

desenvolupament. 

Per a la implementació d’aquest patró es troben les següents estratègies: 

- Servlet Front Strategy (veure el patró Front Controller) 

 

- JSP Front Strategy (veure el patró Front Controller) 

 

- JSP View Strategy (veure el patró View Helper) 

 

- Servlet View Strategy (veure el patró View Helper) 
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- JavaBean Helper Strategy (veure el patró View Helper) 

 

- Custom Tag Helper Strategy (veure el patró View Helper) 

 

- Dispatcher in Controller Strategy (veure el patró Front Controller) 

 

- Dispatcher in View Strategy 

 

Si s’elimina el controller, el dispatcher pot ser mogut dintre d’una vista. Aquest 

disseny pot ser útil en els casos on habitualment hi ha una vista que correspon a 

una petició especifica però on vistes secundaries s’utilitzen poc freqüentment. 

- Transformer Helper Strategy (veure el patró View Helper) 

 

2.1.3.7. Application Controller 

Aquest patró centralitza el control, la recuperació i la crida a les vistes i el 

processament dels command. Mentre el Front Controller actua com un punt d’accés 

i controlador centralitzat per a les peticions d’entrada, el Application Controller és 

responsable d’identificar i invocar els command i d’identificar i servir les vistes. El 

Front Controller delega en el Application Controller la centralització i la recuperació i 

crida dels components que processen la petició com són els command i les vistes. 

Es millora la modularitat, la reutilització, la extensibilitat i la separació de 

responsabilitats. 

Estratègies per a implementar aquest patró: 

- Command Handler Strategy 

Application Controller que recupera i crida objectes command, també se l’anomena 

Command Handler. Un Command Handler gestiona el cicle de vida d’aquest 

commands que són els que donen suport als casos d’us i les funcions de l’aplicació. 

- View Handler Strategy 

Application Controller que recupera i crida objectes relacionats amb les vistes, 

també se l’anomena View Handler. El Application Controller recupera i retorna a la 
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vista corresponent. Aquesta activitat també se l’anomena gestió de la vista o view 

management. 

- Transform Handler Strategy 

Application Controller que obté i crida objectes relacionats amb les vistes per a 

utilitzar-los amb un procés de transformació. També se l’anomena Tranform 

Handler. 

- Navigation and Flow Control Strategy 

El usuaris generalment necessiten navegar per les pàgines de l’aplicació en un 

ordre determinat. Amb aquesta estratègia es pot controlar el flux de l’aplicació de 

diverses maneres. 

- Message Handling Strategies Web Service 

- Custom SOAP Message Handling Strategy Web Service 

- JAX-RPC Message Handling Strategy Web Service 

Estan relacionades amb les peticions i respostes de web service. Tot i que aquestes 

són estratègies del patró Application Controller, aquestes no fan referencia a la 

capa de presentació sinó que s’utilitzen en les altres capes de l’aplicació. Per tant, 

no són d’interès per a aquest projecte. 

2.1.3.8. Context Object 

Una aplicació utilitza informació del sistema com pot ser les dades de la petició, la 

configuració i la seguretat durant tot el cicle de vida de la petició i la resposta. 

Quan els components i serveis específics de l’aplicació necessiten informació del 

sistema que està fora del seu context es redueix la flexibilitat i la possibilitat de 

reutilització d’aquests components. 

El patró Context Object encapsula informació del sistema de manera independent 

del protocol per tal de compartir-lo a través de l’aplicació sense acoblar l’aplicació a 

un protocol específic.  

Aquest patró fa que les proves siguin més fàcils, el que facilita un entorn de proves 

més genèric amb dependències més reduïdes respecte a un contenidor específic. 

S’utilitza per a encapsular els detalls d’implementació del protocol que es 

compartirà. 
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Millora la reutilització i el manteniment. Permet que el codi sigui portable entre 

diferents sistemes operatius. 

Les estratègies d’aquest patró es divideixen segons el tipus de Context Object que 

es crea: 

Request Context Strategies 

Quan el Context Object encapsula la petició (la request). 

- Request Context Map Strategy 

La informació rellevant de la petició es guarda en una implementació estàndard de 

la interfície Map. El benefici d’aquesta solució és la seva simplicitat. 

- Request Context POJO Strategy 

Utilitza un POJO per a encapsular la request.  

- Request Context Validation Strategy 

Un cop el servidor accepta la petició, aquesta es validada abans de compartir-la 

amb altres components de l’aplicació. Es retorna al client sense modificar-la en cas 

de trobar un error. 

Configuration Context Strategies 

Quan el Context Object encapsula la configuració de l’aplicació, també s’anomena 

ConfigurationContext o contexte de configuració. 

- JSTL Configuration Strategy 

És habitual que les aplicacions agrupin dades especifiques de configuració per tal de 

compartir-les entre contexts. Per exemple la especificació JSTL3, que especifica 

etiquetes estàndard per a les JSP, inclou una classe per a la configuració que 

proporciona aquesta funcionalitat. 

- Security Context Strategy 

Quan un Context Object encapsula informació de seguretat. També s’anomena 

SecurityContext.

                                                     
3 JSTL: JSP Standard Tag Library 
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General Context Object Strategies 

- Context Object Factory Strategy 

S’utilitza per a obtenir diversos tipus de Context Object. Amb aquesta estratègia la 

factory controla la creació d’objectes i el pooling si es necessari. 

- Context Object Auto-Population Strategy 

Implica moure informació d’un objecte a un altre, establir la informació que guarda 

un objecte amb la informació d’un altre. 
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2.2. STRUTS 1.x 

Struts és un framework de desenvolupament open-source d’aplicacions web J2EE. 

Està basat en tecnologies estàndards Java: Servlets, JavaBeans, paquets de 

recursos i XML. Estén la API Servlet i proporciona la estructura bàsica per a la 

implementació del patró MVC de manera que permet als desenvolupadors 

concentrar-se en la implementació de la lògica de negoci de les aplicacions.  

Va ser creat al maig del 2000 per Craig McClanahan i donat a la Apache 

Foundation. Al 2005 es va convertir en un projecte d’Apache amb el nom de Jakarta 

Struts.  

Al 2007 es llença la primera versió de Struts 2 que contràriament al que indica el 

seu nom no es basa en el codi de Struts, sinó en el d’un altre framework de 

desenvolupament d’aplicacions web anomena WebWork (inicialment Struts 2 rebia 

el nom de WebWork 2). 

Al setembre de 2013 es va anunciar el Struts EOL (End Of Life), amb això Apache 

anunciava que deixa de donar suport a Struts 1.x. 

2.2.1. Arquitectura del framework 

Struts està basat en el Model 2 del patró MVC. Proporciona un servlet controlador o 

ActionServlet per a gestionar el flux de navegació entre les pagines jsp i altres 

components de la capa de presentació i una sèrie de classes per al suport de l’accés 

a les dades. Proporciona una llibreria d’etiquetes per a facilitar l’ús de pagines jsp. 

Per a la seva configuració Struts utilitza una sèrie de fitxers xml. 

2.2.1.1. Patró MVC 

En Struts el patró MVC s’implementa de la següent manera: 

Model 

El framework Struts no proporciona components per a aquesta part ni introdueix 

cap limitació a l’hora del seu desenvolupament. Struts és compatible amb qualsevol 

component de la capa de model com poden ser JavaBeans, EJB, CORBA, JDO... 
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View 

Les vistes són els recursos o components que es mostren en els navegadors web 

dels usuaris. Poden ser: pàgines JSP, pàgines HTML, fitxers javascript, fitxers css, 

JavaBeans i llibreria de tags JSP. 

Els components més importants d’aquest capa són: 

- Pàgines JSP 

Les JSP són una part molt important en la capa View de Struts. Contenen el HTML 

estàtic i les llibreries de tags que generen HTML dinàmic. Les pàgines JSP solament 

contenen codi per a la interfase d’usuari, no contenen codi amb lògica de negoci o 

que accedeixi directament als recursos de la capa Model (base de dades). 

- Classe ActionForm 

Struts informa aquests JavaBean amb les dades que provenen de la petició HTTP. 

D’aquesta manera es poden validar les dades introduïdes per l’usuari i aïllar les 

pàgines web (els formularios o form HTML) de l’aplicació web (les classes Action). 

Controller 

En aquesta capa es troben els components que gestionen les peticions dels usuaris i 

decideixen quina vista retornen com a resposta a cada petició. La capa Controller 

interactua amb la capa Model que, com s’ha dit, serà específica de cada aplicació. 

Components més importants de la capa: 

- Controller 

És un component proporcionat pel framework que rep les peticions a l’aplicació 

web. La seva funció principal és l'assignació d'una petició URI a una classe Action. 

El Controler el formen la classe ActionServlet, la classe RequestProcessor, que 

proporciona Struts, i les subclasses de la classe Action de l’aplicació definides pels 

desenvolupadors. 

- Fitxer de configuració struts-config.xml 

Aquest fitxer XML conté tota la informació de flux de navegació i  configuració de 

l’aplicació Struts.  
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- Classe Action 

Les subclasses de la classe Action processen la petició retornant un objecte 

ActionForward que indica el següent component a processar. Aquestes classes 

s’encarreguen d’invocar als serveis de la capa de model segons la petició 

processada. La implementació d’aquestes classes dependrà de l’aplicació, Struts 

solament proporciona la classe Action “pare”. 

 

Figura 7. Diagrama de classes de Struts. Font: Struts 1.1 Controller UML Diagram. Modificada 

per a afegir l’associació entre Action i ActionServlet. 

A més a més del patró MVC amb la figura anterior es pot veure la utilització de 

diversos patrons de disseny. Els principals s’expliquen a continuació: 
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2.2.1.1. Patró Service To Worker 

Struts implementa el patró Service to Worker. Aquest patró incorpora els patrons 

Front Controller i View Helper. 

2.2.1.2. Patró Front Controller 

Com a implementació del patró Front Controller Struts proporciona ActionServlet. 

Aquest servlet facilita un punt d’accés per a gestionar les peticions dels usuaris de 

manera centralitzada.  

Aquest patró permet centralitzar el codi de l’aplicació que fa referencia als serveis 

del sistema, de seguretat, gestió de les vistes, recuperació de contingut i 

navegació.  

2.2.1.3. Patró View Helper 

Aquest patró consisteix en utilitzar JavaBeans per a informar un component de la 

vista amb dades de negoci. Com a View Helper es coneixen les classes (que solen 

ser Beans, EJB o etiquetes personalitzades) que guarden les dades de la vista i 

serveixen com a adaptadors de les dades de negoci. Struts implementa aquest 

patró amb la utilització de ActionForm i la seva llibreria d’etiquetes. A més a més 

Struts informa l’objecte ActionForm amb les dades que conté la petició HTTP de 

manera que s’encapsula la petició i la resposta en un objecte JavaBean. 

2.2.1.4. Patró Command / Command and Controller 

Struts implementa també un component dispatcher per a gestionar la recuperació 

del contingut i la gestió de les vistes. La implementació d’aquest patró es fa 

mitjançant la extensió de la classe Action. El ActionServlet crida a un mètode 

conegut de la classe que hereta de Action passant-li informació sobre la petició de 

manera que li delega la responsabilitat de la resposta. 

2.2.1.5. Patró Service Locator 

Un objecte DataSource proporciona accés al sistema d’emmagatzematge que 

típicament serà una base de dades. El ActionServlet pot mantenir una llista de 

DataSource’s indexada pel nom lògic del DataSource especificat a la configuració de 

Struts. Així, altres objectes de l’aplicació poden accedir al objecte DataSource pel 

seu nom lògic (“locate the service”) sense haver de conèixer altres detalls 

d’implementació d’aquest.  
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2.2.2. Gestió de la petició 

El fitxer de configuració struts-config.xml conté els detalls de configuració. Quan el 

ActionServlet s’inicia llegeix el fitxer struts-config.xml i crea i es guarda els objectes 

de configuració que més tard utilitzarà per a processar les peticions. 

Quan un client fa una petició a una aplicació web Struts, aquesta segueix el 

següent flux: 

 

Figura 8. Diagrama de seqüència d'una petició en Struts 

El client fa una petició mitjançant un form HTML: es fa una crida al métode doPost i 

el ActionServlet gestiona la petició POST. 

El controller representa el ActionServlet i el RequestProcessor: El ActionServlet 

delega la gestió de la petició en el RequestProcessor qui, un cop rep la petició, fa 

les següents operacions: 

- Recupera i retorna el bean ActionForm associat amb la petició. Si no existeix 

el crea.  

- Informa el ActionForm amb els paràmetres de la petició.  

- Valida els camps d’entrada del formulari retornant missatges d’error quan 

calgui. 

- Recupera la instancia de la classe Action corresponent i crida al mètode 

execute (que s’haurà sobreescrit). 
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Les operacions realitzades per el mètode execute de la classe Action dependran de 

la lògica de l’aplicació, no venen determinades per Struts. De manera general 

aquestes operacions poden ser: 

- Recuperar les dades del bean ActionForm. 

- Cridar a serveis de la capa de negoci. 

- Reenviar a la destinació especificada en el fitxer struts-config.xml. 

La pàgina jsp presentada al navegador del client recuperarà les dades del 

ActionForm associat a la petició. 

2.2.3. Punts forts i febles 

2.2.3.1. Punts forts 

- Es centra en la petició HTTP. Està dissenyat al voltant de la petició resposta 

HTTP estàndard. 

- Sistema de log. Struts permet utilitzar el sistema de log per defecte del 

contenidor web. A més a més conté un sistema de log de debug que de 

manera opcional deixa informació addicional duran l’execució de l’aplicació. 

- No proporciona components per a la capa Model, però tampoc predisposa als 

desenvolupadors a utilitzar una solució de persistència en particular. 

- La configuració encapsula els detalls d’implementació de l’aplicació. Separa 

el codi per a la presentació del codi per a la funcionalitat de l’aplicació. 

- Té suport per a la internacionalització (i18n). 

- Té suport per a la autenticació i la validació. 

- És completament open-source sota la llicencia Apache. 

- És lleuger. 

- Molt ben documentat via JavaDoc. 

- Àmpliament utilitzat, amb una gran comunitat de desenvolupadors. 

- Implementa molts patrons d’arquitectura clàssics (MVC, Service to Worker, 

FrontController...) 

- És extensible. Totes les opcions per defecte són configurables, les classes 

que formen el nucli de Struts es poden sobreescriure. 
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2.2.3.2. Punts febles 

- Té una corba d’aprenentatge pronunciada. Els desenvolupadors necessiten 

conèixer un conjunt de classes pròpies de Struts i com interaccionen. 

- Implica una manera de pensar, de dissenyar el codi i d’implementar les 

aplicacions. 

- La nomenclatura pot ser confosa. Algunes de les opcions de l’aplicació i de 

les classes pot tenir un nom que pot confondre als desenvolupadors. 

- És difícil d’implementar test unitaris amb jUnit. 
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2.3. SPRING MVC 3.x 

Spring és un framework open-source modular que proporciona una infraestructura 

per a la construcció d’aplicacions Java. Mitjançant aquest framework es pot 

desenvolupar qualsevol tipus d’aplicació Java, no solament aplicacions web, ja que 

dona suport a totes les capes de l’aplicació i es poden integrar diferents tipus de 

tecnologies. D’aquesta manera s’agilitza i simplifica el desenvolupament 

d’aplicacions: Spring gestiona la infraestructura mentre el desenvolupador es centra 

en la lògica de l’aplicació. 

La primera versió de Spring apareix a l’octubre de 2002 al llibre “Expert One-on-

One J2EE Design and Development” de Rod Johnson. Encara que la versió 1.0 no 

apareix fins 2 anys després: al març de 2004. 

A partir de 2004 Spring es converteix en un estàndard para el desenvolupament 

d’aplicacions J2EE. Actualment es troba a la versió 3.2.4 encara que es treballa en 

el desenvolupament de la versió 4. 

L’estudi es centra en un dels mòduls de Spring: el mòdul Spring MVC, que com el 

seu nom indica implementa el patró Model-View-Controller, és el component web 

del framework Spring. Proporciona funcionalitats i components altament 

configurables per a la construcció d’aplicacions web robustes.  

2.3.1. Arquitectura del framework 

2.3.1.1. Mòduls Spring 

Spring és un framework molt gran, per això està dividit en diferents parts o mòduls 

que cobreixen tot el que el desenvolupador necessita alhora de construir una 

aplicació. Spring permet utilitzar solament els mòduls necessaris per a la 

implantació del projecte, no cal utilitzar tot el framework. També ofereix la 

possibilitat d’utilitzar altres tecnologies enlloc dels mòduls propis. Per exemple es 

podria utilitzar Struts en lloc de Spring MVC per a la part web. 
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Figura 9. Arquitectura de Spring. Font: Spring Framework Reference Documentation. 

A la figura anterior es poden veure les parts que formen Spring. 

- Core container 

És la part principal de Spring: tota la resta de mòduls de Spring estan construïts a 

sobre d’aquest. És un contenidor que gestiona la manera com l’aplicació crea, 

utilitza i configura els beans.  

Aquí és on es troba la BeanFactory (que implementa el patró Factory), que és la 

part de Spring que proporciona la Injecció de Dependències (DI4). Sobre aquest 

BeanFactory es troben diferents implementacions del context d’aplicació o 

application context. A més a més, el Core Container proporciona serveis com email, 

accés JNDI, integració amb EJB i planificació. 

- AOP 

Dona suport a programació orientada a aspectes (AOP5) i proporciona una 

implementació que és la base per al desenvolupament d’aspectes a les aplicacions 

Spring. Permet definir interceptors, pointcuts... La AOP permet desacoblar els 

objectes de l’aplicació de les funcionalitats transversals (com poden ser la 

transaccionalitat i la seguretat). 

  

                                                     
4 DI: Dependency Injection 
5 AOP: Aspect Oriented Programming 
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- Aspects 

Proporciona integració amb AspectJ, una altra implementació de AOP. 

- Instrumentation 

Proporciona suport a classes d’instrumentació i implementació de classloaders o 

carregadors de classes per a ser utilitzats en diferents servidors d’aplicacions. 

- Data Access/Integration 

Abstrau el codi d’accés a les dades de manera simple i neta de manera que evita 

problemes amb els recursos de base de dades. Proporciona una capa d’excepcions 

sobre els missatges d’error proporcionats per molts dels servidors de base de 

dades. 

El mòdul ORM6 de Spring proporciona una manera de construir DAOs7 per a moltes 

de les solucions ORM. En comptes de construir una solució pròpia, Spring 

proporciona connectors per a molts dels frameworks ORM com són Hibernate, Java 

Persistence API, Java Data Objects i iBatis. 

La gestió de la transacció que fa Spring pot gestionar aquests frameworks ORM 

igual que JDBC. 

- Web 

A més a més de poder integrar Spring amb multitud de frameworks MVC, aquest 

proporciona el seu propi framework MVC: Spring MVC, el qual promou tècniques de 

baix acoblament a la capa web de les aplicacions.  

La part web conté els mòduls Web, Web-Servlet, Web-Struts i Web-Portlet. 

El mòdul Web proporciona la integració bàsica de característiques web com són la 

funcionalitat multipart de pujada de fitxers i la inicialització del contenidor IoC. 

També conté les parts de Spring relacionades amb el suport a les comunicacions 

remotes. 

El mòdul Web-Servlet conté la implementació del patró MVC pròpia de Spring. El 

framework Spring MVC proporciona una separació entre el codi del model del 

                                                     
6 ORM: Object Relational Model 
7 DAO: Data Access Object 
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domini i els formularis web i s’integra amb la resta de característiques de Spring. 

Aquest mòdul és el interesant en aquest estudi i s’aprofundirà en ell més endavant. 

Finalment el mòdul Web-Portlet proporciona la implementació MVC per a ser 

utilitzada en entorns de portlets.  

- Test 

Proporciona suport per a realitzar proves amb JUnit i TestNG. Permet carregar 

contexts d’aplicació i proporciona objectes mock que es poden utilitzar per a fer test 

aïllats del codi de l’aplicació. 

 

Spring es recolza en el patró IoC així com en el paradigma AOP. Ambdós estan en 

el nucli del framework Spring. 

2.3.1.2. Patró IoC/DI 

La base de l’arquitectura de Spring és el principi d’inversió de control o IoC, més 

específicament en la injecció de dependències o DI. IoC és un patró de disseny i un 

conjunt de tècniques de desenvolupament on el flux de control d’un sistema 

s’inverteix en comparació a la manera tradicional d’interacció, és una de les 

tècniques utilitzades per a connectar serveis o components a una aplicació.  

En IoC en lloc de que l’aplicació faci crides al framework, és el framework el que fa 

crides als components especificats per l’aplicació. IoC també s’anomena 

col·loquialment principi de Hollywood: “No ens truqui, ja li trucarem nosaltres”. 

Mitjançant aquest patró, en lloc de ser el mateix objecte l’encarregat d’instanciar o 

localitzar les seves dependències, és el contenidor el que injecta aquestes 

dependències quan instancia el bean. La configuració d’aquesta injecció es pot fer 

mitjançant fitxers de configuració XML o anotacions Java.  

2.3.1.3. Paradigma AOP 

És un paradigma de programació que promou la separació de responsabilitats 

(SoC8) dintre d’un sistema de programari.  

Les aplicacions estan formades per diversos components cadascun responsable 

d’una funcionalitat en concret. Molt sovint aquests components també són 

                                                     
8 SoC: Separation of Concerns 
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responsables de funcionalitats que van més enllà de la seva pròpia funcionalitat 

bàsica. Els serveis del sistema com poden ser el servei de log, el gestor de 

transaccions, la seguretat... sovint estan parcialment implementats en components 

la responsabilitat dels quals és una altra. Aquests serveis del sistema s’anomenen 

responsabilitats transversals. 

AOP proporciona tècniques que permeten als desenvolupadors encapsular les 

responsabilitats transversals, permet encapsular en components reutilitzables les 

funcionalitats que s’utilitzen en tota la aplicació. 

Spring proporciona el seu propi framework per a desenvolupar amb AOP. Es pot 

treballar amb Spring AOP de diferents maneres: amb XML, amb anotacions, amb 

AspectJ, utilitzant configuracions en Java, amb CGLib... 

2.3.1.4. Patró MVC 

La implementació del patró Model-View-Controller en Spring és el módul Spring 

MVC. Spring MVC està dissenyat per a donar suport a la gestió de l’estat, el 

workflow i les validacions de les aplicacions web ajudant a construir-les de manera 

que siguin tan flexibles i amb tant baix acoblament com el propi framework Spring.  

En Spring MVC es pot utilitzar qualsevol objecte com objecte command o objecte 

form, Spring no requereix la implementació d’una interfase o classe especifica.  

Spring MVC és, com molts altres frameworks de la capa de presentació, request-

driven. Està dissenyat al voltant d’un Servlet, el DispatcherServlet que serveix les 

peticions als handlers o manegadors, amb mapeig configurable de handlers, 

resolució de vistes, resolució de la configuració regional així com suport per a la 

carrega de fitxers. 

2.3.1.5. Patró Front Controller 

Spring implementa el patró Front Controller mitjançant un Servlet, el 

DispatcherServlet que rep les peticions HTTP i les envia al controlador apropiat. El 

DispatcherServlet està integrat amb el contenidor IoC de Spring i això permet 

utilitzar qualsevol altra característica disponible en Spring. 

En una mateixa aplicació Spring MVC poden haver diferents DispatcherServlet, que 

poden implementar diferents funcionalitats, cadascun amb la seva configuració. 
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El DispatcherServlet es carrega a l’arrancar l’aplicació web i és responsable de 

carregar un WebApplicationContext que s’utilitza per a realitzar la injecció de 

dependències i per a configurar com s’utilitzen uns beans especials. Aquests beans 

especials s’utilitzen per a processar la petició i retornar la vista apropiada. Els seus 

tipus són: 

- HandlerMapping 

Fa la correspondència entre les peticions entrants i una llista de pre i post 

processos (handler interceptors) segons uns criteris. Aquest criteris seran diferents 

segons la implementació que es faci del HandlerMapping.  

- HandlerAdapter 

Aïlla al DispatcherServlet d’alguns detalls de la crida als handlers. Ajuda al 

DispatcherServlet a fer la crida a un handler assignat a una petició sense importar 

el manegador o handler actualment cridat.   

- HandlerExceptionResolver 

Fa la relació entre excepcions i vistes. També permet implementar codi més 

complex per al control de les excepcions. 

- ViewResolver 

Transforma els noms lògics de vistes als tipus de vista concreta de l’aplicació. 

- LocaleResolver 

Obté la configuració regional que el client de l’aplicació està utilitzant amb l’objectiu 

d’oferir vistes amb internacionalització. 

- ThemeResolver 

Determina els dissenys que l’aplicació web pot utilitzar. 

- MultipartResolver 

Fa l’anàlisi de les peticions multi-part per al processament de la carrega de fitxers 

des de formularis HTML. 
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- FlashMapManager 

Desa i recupera el FlashMap d’entrada i sortida que s’utilitza per a passar atributs 

entre peticions, normalment a través d’una redirecció. 

2.3.2. Gestió de la petició 

Com ja s’ha dit anteriorment, Spring utilitza el patró Front Controller implementant 

un Servlet de manera que totes les peticions a l’aplicació passin a través d’ell. 

Aquest Servlet és el DispatcherServlet. 

En la següent figura es pot veure el flux que segueix una petició. 

 

Figura 10. Flux d'una petició en Spring. Font: Spring Framework Reference Documentation 

1- El client envia una petició HTTP al contenidor web del servidor. Aquesta 

arriba fins al Front Controller de l’aplicació implementat pel 

DispatcherServlet. 

2- El DispatcherServlet ha de trobar el HandlerMapping apropiat segons la url 

de la petició. 

3- Amb el HandlerMapping el DispatcherServlet trobarà el Controller apropiat i 

li enviarà la petició per a que la processi. 

4- El Controller processarà la petició i retornarà al DispatcherServlet un objecte 

ModelAndView on es trobaran les dades obtingudes de la capa de negoci 

(Model) i el nom de la vista amb la que es vol representar aquesta 

informació (View). 

5- Amb l’objecte ModelAndView, el DispatcherServlet mitjançant el 

ViewResolver associarà el nom de la vista a una vista concreta de l’aplicació. 
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6- Finalment, el DispatcherServlet pasarà les dades de la capa de negoci de 

l’objecte ModelAndView a la vista concreta i retornarà aquesta al client que 

va fer la petició. 

2.3.3. Punts forts i febles 

2.3.3.1. Punts forts 

- Ofereix una divisió clara entre Controllers, Models i Views. 

- Spring MVC és molt flexible, implementa tota la seva estructura via 

interfícies. 

- No obliga a utilitzar JSP. S’integra amb diferents tecnologies d’una manera 

similar, es pot utilitzar XLST, Velocity, Tiles, FreeMarker, Excel, PDF... 

- La utilització de IoC fa les aplicacions més senzilles de provar.  

- Spring MVC forma part d’un framework més ampli, la elecció de Spring 

facilita la construcció de les aplicacions ja que es compta amb mòduls per a 

totes les capes. 

- No solament es poden implementar aplicacions web, es poden construir 

aplicacions Swing. 

- Molt ben documentat. 

- Utilització d’anotacions Java per facilitar la configuració dels controladors i el 

mapeig de les peticions. 

- Té suport per a la internacionalització (i18n). 

- Té suport per a la autenticació i la validació. 

- És completament open-source sota la llicencia Apache. 

- Àmpliament utilitzat, amb una gran comunitat de desenvolupadors. 

- És extensible. Totes les opcions per defecte són configurables, els beans 

especials que formen el nucli de Spring es poden sobreescriure. 

2.3.3.2. Punts febles 

- La configuració pot ser molt complicada i contenir mols fitxers XML. Encara 

que hi ha altres formes de configuració: programant mitjançant la API, amb 

un estàndard JSR i un mínim XML o anotacions. 

- Pot ser massa flexible, per exemple els Controllers no tenen classe pare. 

- No te suport Ajax dins del framework. 

- No es pot avaluar la correcta injecció d’un objecte si no és en temps 

d’execució. 
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2.4. JavaServerFaces (JSF) 2.x 

JSF és una especificació i un framework que simplifica el desenvolupament de 

interfícies d’usuari en la construcció d’aplicacions web Java J2EE. 

És una especificació perquè s’indica que s’ha de fer però no s’indica com s’ha de 

fer. Per això aquesta especificació la implementen diversos fabricants (RichFaces de 

JBoss, ICEFaces de IceSoft, PrimeFaces, MyFaces de la Apache Software 

Foundation...) 

És un framework perquè també es coneix amb aquest nom a la implementació 

d’aquesta especificació de Sun Microsystems actualment Oracle. Inicialment el nom 

d’aquesta implementació era Sun JSF Reference Implementation, ara es coneix com 

Oracle JSF Reference Implementation o Mojarra. Aquesta implementació serà 

l’objecte d’aquest estudi. 

Un dels objectius de JSF és fer el desenvolupament web més ràpid i fàcil i 

proporcionar l’estil RAD9 de desenvolupament d’aplicacions a la creació de 

interfícies d’aplicacions web com ho fan els entorns de desenvolupament 

d’aplicacions d’escriptori. 

Es diu que JSF està orientat a components ja que és un framework per al 

desenvolupament de components de interfície d’usuari del costat del servidor per a 

utilitzar-los en un a aplicació web. Permet als desenvolupadors centrar-se en 

components, esdeveniment i interaccions, enlloc de preocupar-se de peticions, 

respostes... 

Per últim, cal dir que JSF està definit en un conjunt d’especificacions: 

- JSR 127 (JSF 1.0 y 1.1 Març 2004) 

- JSR 252 (JSF 1.2 Maig 2006) 

- JSR 314 (JSF 2.0 Agost 2009) 

- JSR 344 (JSF 2.2 Abril 2013) 

  

                                                     
9 RAD: Rapid Application Development 
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2.4.1. Arquitectura del framework 

2.4.1.1. Elements de l’arquitectura 

Com a principal diferencia amb Struts i Spring que estan orientats a peticions, el 

framework JSF és orientat a components i basat en esdeveniments del costat del 

servidor. 

 

Figura 11. Relació de conceptes en JSF. Font: JSF in Action. 

Els elements més importants de l’arquitectura JSF són: 

- Component UI 

Els components són part de la capa View. Són parts de codi reutilitzable que 

proporcionen una funcionalitat especifica que permet al client (típicament el 

navegador web) interactuar amb l’aplicació JSF.  

- Vistes JSF 

Les pàgines JSF són fitxers JSP, XHTML (facelets) o altres PDL10 organitzades com 

un arbre de components UI de JSF.  

- Renderer 

Els renderers s’encarreguen de mostrar els components UI i traduir les entrades 

dels usuaris als valors dels components.  

                                                     
10 PDL: Page Declaration Language 
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- Validadors 

Validen el contingut dels components JSF, asseguren que el valor introduït és 

correcte. A un component UI es poden associar un o més d’un validador. 

- Faces Servlet 

Servlet que controla el flux de l’aplicació i gestiona les peticions a l’aplicació web 

per part dels clients. Amb aquest servlet JSF implementa el patró Front Controller: 

és el controlador en el framework JSF.  

- Fitxer de configuració 

És un fitxer de configuració XML que conté les regles de navegació entre les vistes, 

els validadors i els managed beans. També es poden configurar les aplicacions 

mitjançant anotacions. 

- Converter 

Els converters o conversors encapsulen i desencapsulen el component. Transformen 

el component de cadena (String) a objecte Java i a l’inrevés, depèn de si les dades 

són enviades des del client a l’aplicació o des de l’aplicació al client. 

- Llibreries d’etiquetes o Taglibs 

Els components JSF s’implementen mitjançant llibreries d’etiquetes. 

- Managed Beans 

Aquests beans es defineixen en el fitxer de configuració i s’encarreguen de contenir 

les dades dels components UI. Serveixen de pont entre la lògica de negoci i la 

interfície d’usuari: JSF passa la informació entre els managed beans i els 

components UI. A més a més implementa listeners per a capturar esdeveniments. 

- Events i listeners 

JSF utilitza el model event / listener. Es poden registrar listeners de manera que 

responguin als events o esdeveniments generats a l’aplicació pels components UI o 

per altres objectes. La gestió dels esdeveniments s’utilitza per a passar els 

managed beans a la lògica de negoci. 
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- Missatges i internacionalització 

Qualsevol part de l’aplicació (Managed Beans, validadors, conversors...) poden 

generar informació i missatges d’error. 

- Navegació 

El framework JSF té un potent sistema de navegació integrat amb listener de 

esdeveniments especialitzats. 

2.4.1.2. Patró MVC 

El framework JSF implementa el patró MVC. Però a aquest, afegeix l’intent de 

proporcionar components gràfics per a la web com ho fan les aplicacions 

d’escriptori: aquest components seran agrupables, orientats a esdeveniments 

(event-driven) i podran canviar la seva aparença per a adaptar-se al disseny 

requerit. 

- Model 

La part Model en JSF conté els Managed Beans, els beans associats als components 

gestionats pel framework JSF. Aquests Managed Beans responen a les peticions en 

forma d’esdeveniments generats pels components. Mitjançant IoC els Managed 

Beans proporcionen al desenvolupador accés total als mètodes dels beans. També 

contenen accions que són una extensió de la part Controller i delegen les peticions 

a la capa de negoci.  

- View 

Són uns conjunts de fitxers JSP amb etiquetes JSF, fitxers XHTML (facelets) o altres 

llenguatges de marques. Cadascuna de les pàgines es descriu en forma d’un arbre 

de components JSF. Mitjançant aquesta divisió en components i a la seva manera 

de treballar amb ells, JSF possibilita la creació d’aplicacions orientades a 

esdeveniments (event-driven) malgrat treballar sobre un protocol sense estat com 

és el HTTP. Cada vista de JSF és un arbre de components UI del costat del servidor 

que proporciona una representació de la interfície d’usuari que es mostra al 

navegador del client. 
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- Controller 

La part Controller consisteix principalment en un Servlet que implementa el patró 

Front Controller, un o més fitxers de configuració i en un conjunt de handlers per a 

les accions. 

El FacesServlet és qui rep les peticions a l’aplicació web per part dels clients. Un 

cop rep la petició fa una sèrie de passos per tal de preparar i servir la resposta, 

controla el flux de la navegació i dirigeix cap la vista JSF apropiada. 

 

Figura 12. Implementació del patró MVC per part de JSF. Font: Mastering JavaServer Faces. 

2.4.1.3. Patró Front Controller 

Com ja s’ha comentat en el punt anterior, el framework JSF implementa el patró 

Front Controller mitjançant un servlet anomenat FacesServlet. El FacesServlet 

gestionarà les dades del Model, controlarà el flux de l’aplicació i presentarà la 

resposta a la vista apropiada. 
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2.4.2. Gestió de la petició 

Al rebre una petició el framework JSF fa el procés dels paràmetres d’aquesta petició 

d’entrada, gestiona un conjunt de components UI del costat del servidor i els 

sincronitza amb el que l’usuari veu al navegador web. 

El procés de les peticions sovint requereix diferents tipus de tasques com poden 

ser: validar que les dades d’entrada són correctes, accedir a la capa de negoci per a 

completar les dades de la petició o retornar la resposta al client. El framework JSF 

executa aquestes tasques mitjançant una sèrie de fases que segueixen un ordre. 

Amb això cada fase pot establir unes condicions que s’han de complir abans 

d’executar-se (precondicions) i les condicions que existiran després d’executar-se 

(postcondicions). 

2.4.2.1. Fases del cicle de vida de la petició 

 

Figura 13. Cicle de vida d'una petició JSF. Font: The Java EE 5 Tutorial. 

- Restore View (Restaurar la vista) 

FacesServlet localitza la vista corresponent a la URL de la petició rebuda. Es fa la 

cerca o la creació de l’arbre de components de la pàgina sol·licitada. Si aquesta 

pàgina ja s’havia mostrat a la mateixa sessió d’usuari i les dades s’havien desat, el 

FacesServlet construirà l’arbre de components amb aquestes dades. JSF té com a 

característica important que pot guardar l’estat dels components entre diferents 

peticions. Les vistes es creen i emmagatzemen a un contenidor de vistes. 

- Apply Request Values (Aplicar els valors de la petició) 

Actualitza les dades dels components del costat del servidor amb les dades de la 

petició que provenen del client. Per això opcionalment s’utilitzaran Converters.  
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Aquest procés també inclou la gestió dels esdeveniments dels components: els 

esdeveniments que es necessari transmetre immediatament o els que es necessari 

posar a la cua per a ser processats més tard en una altra fase. 

S’afegiran errors de conversió si ha hagut algun error. 

- Process Validation (Execució de les validacions) 

Processa les validacions i fa la conversió de les dades si es necessari. Demana a 

cada component UI, que pot tenir una lògica de validació o un nombre de 

validadors registrats que comproven que l’estat del component sigui correcte, que 

es validi ell mateix. Aquesta fase pot produir errors de validació 

- Update Model Values (Actualització del model) 

Després de passar les validacions i les conversions, s’actualitzen els objectes que 

modelen les dades del costat del servidor (Managed Beans). En aquesta fase es 

demana a cada component UI que actualitzi el seu Managed Bean. Es poden produir 

errors de conversió. 

- Invoke Application (Executar la lògica de l’aplicació)  

Es fa la crida a tots els Action Listeners registrats. El Action Listener per defecte 

respondrà a qualsevol Action-Event que normalment es associat a un component UI 

que pot necessitar interacció amb els objectes de negoci de l’aplicació. En aquesta 

fase s’executen els Action Methods que són els mètodes implementats pels 

desenvolupadors per a que realitzin les accions necessàries per a l’aplicació. 

- Render Response (Retornar la resposta)  

Mostra la vista seleccionada basada en el resultat del procés de la petició. Desa 

l’estat i retorna la resposta al client per a la representació dels components. 

S’emmagatzema l’estat de la vista per a la seva possible utilització en futures 

peticions. 
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2.4.2.2. Tipus de petició i resposta en JSF 

En JSF hi ha 2 tipus de peticions i dos tipus de respostes, per tant hi ha 4 possibles 

maneres en les que una aplicació pot gestionar peticions i respostes.  

La utilitat d’aquests tipus de peticions i respostes és la de oferir la possibilitat 

d’integrar aplicacions JSF amb aplicacions ja existents i poder tenir un listener 

d’esdeveniments JSF o un servlet que generi la seva pròpia resposta. 

- Faces Request (Petició Faces) 

Una petició que s’envia per una Faces Response prèviament generada. Per exemple 

un hiperlink o un submit d’un formulari amb components JSF. 

- Non-Faces Request (Petició no faces) 

Una petició al servlet que va ser enviada a un component de l’aplicació, per 

exemple un servlet o una pàgina JSP, enlloc de dirigir-se a un arbre de components 

faces. 

- Faces Response (Resposta Faces) 

Es una resposta de servlet creada per la execució de la fase de Render Response. 

- Non-Faces Response (Resposta no faces) 

Una resposta de servlet no creada per la execució de la fase de Render Response. 

Per exemple una JSP que no incorpora components JSF. 

2.4.3. Punts forts i febles 

2.4.3.1. Punts forts 

- Permet construir aplicacions web que implementen una separació entre 

comportament i presentació molt semblant a la que troben en aplicacions 

d’escriptori on la programació de la interfície d’usuari es fa amb components 

i basada en esdeveniments. 

- Ofereix una gran quantitat de components open-source per a les 

funcionalitats que es necessitin. Existeixen moltes eines per al 

desenvolupament (IDE11) en JSF al ser aquest un estàndard. 

                                                     
11 IDE: Integrated Development Environment 
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- No obliga a utilitzar JSP, es pot utilitzar XHTML o qualsevol llenguatge de 

marcat. 

- Ofereix una arquitectura molt complerta per a gestionar l’estat dels 

components, processar les dades, validar les peticions dels usuaris i 

gestionar els events. 

- JSF és molt flexible i extensible, per exemple permet crear components 

propis. 

- Té suport per a la internacionalització (i18n). 

- Té suport per a la validació. 

- Una vegada aprés, és molt senzill d’utilitzar. 

- Validació automàtica de les dades. 

- Proporciona utilitats de conversió de dades (de String a qualsevol tipus 

Java). 

- Es poden utilitzar anotacions enlloc de fitxers XML de configuració. 

2.4.3.2. Punts febles 

- Al ser un estàndard la seva evolució no és tan ràpida com ho poden ser 

altres frameworks. 

- La corba d’aprenentatge és molt gran. 

- Documentació bastant pobra. En molts casos els components no tenen una 

documentació mínima. 

- Menys transparent. JSF encapsula molt comportament, les aplicacions es fan 

més difícils de provar i optimitzar. 
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2.5. Conclusions de l’estudi 

Aquest estudi ha estat útil per a conèixer tres dels frameworks més importants. 

Encara que Struts ja sigui obsolet i no es comencin projectes nous amb aquest 

framework, la seva gran implantació, la gran comunitat de desenvolupadors i la 

seva documentació fan que encara sigui un framework a tenir en compte. També a 

permès tenir coneixement de la especificació J2EE (actualment JEE) i els patrons de 

desenvolupament per a la capa de presentació proposats. 

Com a conclusions de l’estudi realitzat podem dir que tots tres frameworks són molt 

similars en quan a l’aplicació de conceptes i patrons J2EE, per exemple els tres 

frameworks estudiats utilitzen el patró MVC i el patró Front Controller en forma de 

servlet per tal de centralitzar la gestió de les peticions. 

En quant a l’arquitectura, Struts és el que fa les aplicacions més dependents de la 

jerarquia de classes del framework, ja que requereix que les classes command (en 

aquest cas les classes Action) siguin subclasses de la classe Action del framework. 

En Spring i en JSF les classes command no cal que siguin subclasse de cap classe 

“pare”. 

JSF és diferencia de Struts i Spring MVC en que aquest framework és orientat a 

components. 

Tots tres implementen el patró ViewHelper en forma de llibreries de tags per a 

facilitar la presentació de les dades en JSP i donen suport a la internacionalització i 

a la validació. 

També es pot veure com tots tres frameworks no determinen la implementació de 

la capa de negoci o de dades. Encara que Spring MVC és un mòdul d’un framework 

més extens (Spring), això no implica que s’hagi d’utilitzar aquest per a la resta de 

capes de l’aplicació. 

En quan a la configuració dels frameworks, és fa mitjançant fitxers XML, encara que 

en Spring MVC i JSF es pot fer també mitjançant anotacions Java. 
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3. Framework del projecte 

L’objectiu és crear un framework senzill d’aprendre i fàcil d’implementar de manera 

que s’agilitzi el desenvolupament de la capa de presentació a l’hora de crear noves 

aplicacions web J2EE. Es tracta de  proporcionar als desenvolupadors l’estructura 

base per a les seves aplicacions: un marc de treball que faciliti el treball a futurs 

desenvolupadors que vulguin implementar la capa de presentació d’aplicacions J2EE 

sense partir de zero.  

La seva implementació i configuració serà molt senzilla. A més a més, el framework 

serà fàcilment extensible per a permetre la seva ampliació i fàcilment modificable si 

en un futur canvien alguns dels requeriments inicials. 

3.1. Característiques 

El marc de treball desenvolupat tindrà les següents característiques: 

- Es configura mitjançant un fitxer XML. Tota la configuració del framework es 

farà mitjançant un fitxer de configuració XML. Es proporciona un esquema 

XML o XSD per a la validació d’aquest fitxer en temps de desenvolupament.  

- Implementa l’arquitectura Model-View-Controller basada en accions: El 

desenvolupador ha d’implementar les classes command. Tambè ha 

d’implementar els bean de formulari associats a aquests commands. 

- Proporciona una llibreria de components (taglib) amb uns components 

bàsics. 

- Té suport per a la internacionalització (i18n). Es poden recuperar els valors 

de les propietats dels fitxers de properties i es proporciona una etiqueta per 

a mostrar els missatges en l’idioma correcte a la JSP. 

- Es desenvolupat mitjançant l’anàlisi i disseny amb patrons. 

- És fàcilment extensible i modificable. 
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3.2. Arquitectura del framework 

Com ja s’ha comentat, per a l’anàlisi i disseny del framework s’han utilitzat el 

patrons J2EE per a la capa de presentació així com s’han tingut en compte les 

característiques més importants dels frameworks estudiats. 

3.2.1. Patrons de disseny implementats 

Per tal d’implementar el framework amb garanties de que sigui flexible i extensible, 

es a dir, que sigui fàcil adaptar el codi als canvis de requeriments i que es pugui 

reutilitzar fàcilment, s’han utilitzat patrons de disseny del catàleg de patrons J2EE 

per a la capa de presentació, així com a altres patrons comuns. 

- Patró MVC 

Aquest marc de treball implementa el patró Model-View-Controller. Aquest patró, 

fonamental a l’hora de desenvolupar aplicacions web, permet separar el codi que 

s'encarrega de la lògica de negoci de l’aplicació web que es vol implementar del 

codi que controla la presentació i la gestió de les peticions a aquesta aplicació web. 

Model 

En aquest framework el model podrà ser desenvolupat lliurement pel programador 

ja que no hi haurà cap restricció en aquest sentit. 

View 

Les vistes consistiran en pàgines JSP’s. Per a això, el framework proporcionarà una 

llibreria de components bàsics per al desenvolupament d’aquestes JSP’s. 

Controller 

En quant als part controladora, es tracta de la implementació, per part del 

desenvolupador, de les classes command que tractaran les peticions que fa l’usuari 

a l’aplicació web. 

- Patró Singleton 

Aquest patró serveix per a garantir que una classe només tingui una instància. Es 

restringeix la creació d’objectes implementant un mètode que crea una instancia de 

la classe si no existeix cap i restringint l’àmbit dels constructors. 
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Com es veurà més endavant, en aquest marc de treball s’utilitza aquest patró per a 

la classe Configuration per tal de guardar la configuració de l’aplicació i la classe 

ResourceBundleConfig per a guardar els fitxers de propietats i suport al 

multiidioma. Això és així ja que la configuració i els recursos per al multiidioma 

seran únics per a tota l’aplicacció i es carregaran al iniciar el servlet que gestiona 

les peticions a l’aplicació. 

- Patró Service to worker 

Aquest patró en realitat és un macro-patró que representa la combinació de 

diferents patrons: És la combinació del patró Front Controller per al control 

centralitzat, el patró Application Controler per a la gestió de les peticions i el patró 

View Helper per a la creació i manipulació de les vistes. 

La implementació d’aquest patró s’explica en els punts següents al descriure com 

s’han implementat els patrons Front Controller, Application Controller i View Helper. 

- Patró Front Controller 

S’utilitza el patró Front Controller per a gestionar les peticions a l’aplicació de 

manera centralitzada. D’aquesta manera es centralitza la lògica de control de flux i 

la gestió de les peticions. 

Per a la implementació d’aquest patró s’ha utilitzat la estratègia Servlet Front 

Strategy on el Front Controller que s’encarrega de gestionar les peticions i el flux 

de navegació de la petició és un servlet. 

La classe que implementa aquest patró al framework del projecte és la classe 

edu.uoc.fw.core.controller.FrontController que és una especialització de la 

classe javax.servlet.http.HttpServlet. Aquest Front Controller delega la 

responsabilitat de la gestió dels commands i les vistes a la classe 

edu.uoc.fw.core.controller.ApplicationController. 

- Application Controller 

Mitjançant aquest patró es centralitza el processament dels command i el control, la 

recuperació i la crida a les vistes.  

En la implementació d’aquest patró s’ha utilitzat l’estratègia Command Handler 

Strategy: el Application Controller del framework és un command handler, 

recupera i crida objectes command. 
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Com ja s’ha comentat, aquest patró s’implementa amb la classe 

edu.uoc.fw.core.controller.ApplicationController que és utilitzada pel Front 

Controller. 

- Patró View Helper 

Amb aquest patró s’encapsula codi corresponent a l’accés a dades i a components 

de la capa de presentació que necessiten les vistes. La implementació d’aquest 

patró serveix com un adaptador entre la vista i el model (la JSP i les dades) per a 

realitzar procés relacionat amb el format de les dades requerit per a la seva 

presentació. 

Per a la implementació d’aquest patró s’ha utilitzat l’estratègia Custom Tag 

Helper Strategy implementant etiquetes especifiques per al framework 

desenvolupat. S’han desenvolupat etiquetes utilitzant la especialització de la classe 

javax.servlet.jsp.tagext.SimpleTagSupport. 

- Patró Context Object 

Amb aquest patró s’encapsulen les dades de la petició i la resposta, de manera que 

aquestes dades per a l’aplicació seran independents del protocol. Per a implementar 

aquest patró s’ha utilitzat l’estratègia Request Context POJO Strategy on 

s’utilitza un POJO12 per a encapsular les dades del context. 

3.2.2. Elements de l’arquitectura 

El projecte està organitzat en diferents paquets de classes Java: 

edu.uoc.fw.core.command Conté les classes relatives als commands del 

framework. 

Command.java 

Classe abstracta que s’utilitzarà per a l’especificació dels commands de les 

aplicacions que utilitzin el framework. La extensió d’aquesta classe obliga a la 

implementació del mètode execute. Fa us de la classe CommandMessages per a 

implementar un mecanisme per a guardar missatges d’error i informatius 

relacionats amb l’execució del command. Es pot sobreescriure el mètode validate 

en cas de que es vulgui validar el formulari abans de la crida al mètode execute. 

CommandMessages.java 

Classe que guarda els missatges d’error i informatius del command. 

                                                     
12 POJO: Plain Old Java Object 
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edu.uoc.fw.core.config 

 

Conté les classes utilitzades per a la configuració de 

les aplicacions que utilitzen el framework. 

CommandConfig.java 

Conté la configuració dels commands de l’aplicació. El nom del command, quina 

classe implementarà l’objecte command configurat, quins resultats podrà agafar, el 

nom del formulari relacionat amb el command... Fa us de la classe ResultConfig 

per a guardar la configuració dels resultats que pot agafar aquest command. 

Configuration.java 

Conté la configuració de l’aplicació. Aquesta classe implementa el patró singleton 

de manera que nomes hi haurà una instància d’aquesta classe per a tota 

l’aplicació. Fa us de les classes CommandConfig, FormConfig, ResultConfig i 

ResourceBundleConfig per a carregar la configuració mitjançant el fitxer de 

configuració indicat. 

FormConfig.java 

Conté  la configuració dels formularis de l’aplicació. Conté el nom del formulari i 

quina classe l’implementa. 

ResourceBundleConfig.java 

Configuració per als fitxers de recursos. Implementa el patró singleton: només hi 

haurà una instància d’aquesta classe per a tota la aplicació. Això és així ja que a 

aquest objecte es guardaran els fitxer de propietats de l’aplicació configurats de 

manera que solament s’accedeixin a aquests fitxers al carregar l’aplicació. 

ResultConfig.java 

Classe per a la configuració dels resultats que pot agafar un command. Es guarda 

el nom lògic del resultat i cap a on a d’anar l’aplicació si aquest resultat és assolit: 

una pàgina JSP o un altre command. S’indicarà si es fa un forward o una 

redirecció. 

 

edu.uoc.fw.core.context Paquet per a la gestió del context 

ContextObject.java 

Classe que implementa el patró Request Context i que encapsula les dades de la 

petició i resposta. 

 
  



Projecte Final de Carrera   Luis Bravo Fuentes 

Disseny i implementació d’un marc de treball (framework)           

de presentació per aplicacions J2EE 

  Pàgina 63 de 93 

 

edu.uoc.fw.core.controller 

 

Paquet amb les classes “controladores” del 

framework: les implementacions dels patrons 

Front Controller i Application Controller. 

ApplicationController.java 

Implementació del patró Application Controller. Aquesta classe s’encarrega de 

gestionar les peticions, per a cada petició. 

- Recupera la configuració relativa al command invocat a la petició i 

l’instancia. Per a crear el command: 

o Recupera la configuració del formulari i si cal, l’instancia. 

o Omple els atributs del formulari segons els paràmetres de la petició. 

o Envia el formulari amb la petició. 

- Valida el formulari. 

- Si no hi ha errors de validació executa el command: 

o S’obté el resultat de l’execució 

o Mitjançant la configuració s’obté l’objecte ResultConfig corresponent 

i es retorna la vista o el command a on s’ha de navegar. 

- Si hi ha errors de validació retorna a la vista d’entrada que s’ha indicat a la 

configuració. 

FormController.java 

Classe que implementa el patró Front Controller. Extén la classe HttpServlet. 

Al iniciar aquest servlet es carregarà la configuració de l’aplicació a la classe 

Configuration. 

Quan es rep una petició: 

- Crea l’objecte ContextObject que encapsula les dades de la petició. 

- Delega la petició a l’ApplicationController que retornarà a quina es la 

següent vista. 

- Navegarà a la vista indicada. 

 

edu.uoc.fw.core.exceptions Paquet per a les Exceptions del framework. 

ConfigurationException.java 

Extén la classe Exception. Serà la excepció retornada en cas d’un error a la 

configuració de l’aplicació: A l’hora de carregar el fitxer XML de configuració o a 

l’hora d’instanciar els objectes configurats. 

 

edu.uoc.fw.core.form Classes relatives als beans de formulari. 

Form.java 

Classe abstracta que s’utilitzarà per a implementar els formularis de l’aplicació. 
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edu.uoc.fw.tags Conté les classe relacionades amb les etiquetes del framework. 

CommandMessagesTag.java 

Etiqueta per a mostrar a la JSP els missatges d’error o informatius generats pels 

commands. 

MessageTag.java 

Etiqueta que mostra el valor que té al fitxer de propietats del idioma correcte la 

clau indicada. 

OutputTag.java 

Mostra el valor de la propietat del formulari. 

TagUtils.java 

Classe d’utilitats per al desenvolupament de les etiquetes. 

TextTag.java 

Mostra un component caixa de text per al formulari i atribut indicat. 

 

Relacionat amb les etiquetes, a la carpeta META-INF del projecte, es pot trobar el 

fitxer framework.tld que conté les descripcions del taglib o llibreria d’etiquetes del 

framework. 

3.2.3. Requeriments i dependències 

Per al desenvolupament i prova del framework s’han utilitzat les següents eines: 

- Eclipse Kepler com a entorn de desenvolupament integrat. 

- Java JDK 6.0 com a versió Java (Java 1.6.0_45) 

- Apache Tomcat 6.0 com a contenidor web. Per al desplegament de les 

aplicacions que utilitzin el framework serà necessari qualsevol contenidor 

web que implementi l’estàndard JEE 1.6 o superior. 

A més a més el framework té les següents dependències de llibreries. Es a dir les 

aplicacions que utilitzin el framework, a part de la llibreria del framework, han 

d’incorporar: 

- Digester 3.2 (Apache Commons – Commons Digester 3): Proporciona 

mètodes per a tractar fitxers XML i transformar-los en objectes. S’utilitza per 

a carregar el fitxer XML de configuració de l’aplicació. 

- Commons-logging 1.1.3 (Apache Commons – Logging): S’utilitza per a 

mostrar missatges de log del framework. 

- Commons Beanutils 1.8.3 (Apache Commons – Beanutils): Proporciona 

mètodes per accedir dinàmicament a propietats dels beans. S’utilitza per 

accedir a atributs dels formularis i paràmetres de la petició. 
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3.3. Gestió de la petició 

El nou framework utilitza el patró Front Controller, això vol dir que totes les 

peticions que es fan a l’aplicació passen per el servlet FrontController. 

Abans de gestionar les peticions, quan s’inicia aquest servlet, es carrega la 

configuració del fitxer XML a les classes de configuració del framework. Aquesta 

configuració serà utilitzada a l’hora de processar les peticions. 

En la següent figura es pot veure el flux que segueix una petició. 

 
Figura 14. Diagrama de seqüència: Gestió d'una petició 

 

1- El client envia una petició HTTP al contenidor web del servidor. El contenidor 

determina que la petició s’ha d’enviar al servlet FrontController de 

l’aplicació.  

2- El FrontController delega la gestió de la petició al ApplicationController.  

3- El ApplicationController accedeix a la configuració i determina si s’ha de 

crear el formulari associat al command de la petició. Si l’àmbit d’aquest 

formulari es request el crea, si es session el recupera de sessió (si no el 

troba a la sessió, el crea i el guarda a sessió). 

4- Un cop recuperat el bean de formulari, s’informen els seus atributs amb els 

paràmetres que provenen de la petició. 
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5- Es crea una instància de la classe command segons la configuració de 

l’aplicació i la petició rebuda. 

6- S’executa el mètode de validació implementat a la classe command. 

7- Si el mètode de validació ha validat correctament, s’executa el mètode 

execute del command. 

8- Dins del mètode execute típicament s’implementaran les crides a mètodes 

de la capa de negoci. 

9- Un cop el mètode execute a finalitzat, retorna un resultat al 

ApplicactionController. Aquest amb aquest resultat i segons la configuració 

determina quina vista s’ha de carregar i la retorna al FrontController. 

Aquest, un cop es té la vista que cal carregar crida al mètode dispatch. 

10- Dintre del mètode dispatch el FrontController serveix la vista (en aquest 

exemple una JSP) i l’envia cap al client. 

3.4. Utilització del framework 

En aquest apartat es recullen els passos a seguir per tal de utilitzar el framework en 

el desenvolupament d’una nova aplicació web. Que cal configurar i quines opcions 

hi ha disponibles. 

3.4.1. Descriptor de desplegament web.xml 

Per tal d’utilitzar el framework en una aplicació web el primer que caldrà fer és 

modificar el descriptor de desplegament de la nova aplicació, el fitxer web.xml, i 

afegir el servlet FrontController del framework.  

... 

<servlet> 

 <description>Servlet que gestiona les peticions a l'aplicació</description> 

 <display-name>FrontController</display-name> 

 <servlet-name>FrontController</servlet-name> 

 <servlet-class>edu.uoc.fw.core.controller.FrontController</servlet-class> 

 <init-param> 

  <param-name>configuration-file</param-name> 

  <param-value>/WEB-INF/framework-configuration.xml</param-value> 

 </init-param> 

   <load-on-startup>1</load-on-startup> 

</servlet> 

 

<servlet-mapping> 

 <servlet-name>FrontController</servlet-name> 

 <url-pattern>*.fw</url-pattern> 

</servlet-mapping> 

... 

Exemple 1. Configuració de web.xml 

Mitjançant aquest XML es configura que s’ha de desplegar un servlet amb nom 

FrontController que utilitza com a paràmetre el valor de configuration-file i que 

s’inicialitzarà al desplegar l’aplicació. Tambè es configura que tota petició que arribi 

a l’aplicació amb la URL acabada en .fw s’enviï al servlet FrontController. 
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Amb això els paràmetres importants que cal tenir en compte són: 

A l’etiqueta servlet: 

servlet-class: que indica la classe que implementarà el servlet, en aquest cas la 

classe FrontController del framework. 

El paràmetre configuration-file que indicarà la ubicació i nom del fitxer de 

configuració de l’aplicació. Aquest paràmetre és opcional, si no s’indica, el 

framework buscarà el fitxer de configuració a la ruta: /WEB-INF/framework-

configuration.xml 

Load-on-startup: El valor 1 farà que el servlet s’inicialitzi al desplegar l’aplicació i 

per tant, que la configuració es carregi. D’aquesta manera si hi ha errors, aquests 

es produiran al desplegar l’aplicació i no al processar les peticions. 

A l’etiqueta servlet-mapping: 

servlet-name: El nom del servlet que s’ha configurat a l’etiqueta servlet. 

url-pattern: Es configurarà el patró per a determinar quines peticions es passen 

al servlet indicat a servlet-name. Es a dir, en l’exemple totes les peticions a 

l’aplicació de la forma *.fw (que acabin en .fw) es passaran al servlet 

FrontController del framework. 

3.4.2. Fitxer XML de configuració 

Tal i com s’ha indicat en apartats anteriors, per a la configuració de les aplicacions 

que utilitzin el framework s’utilitzarà un fitxer de configuració XML. Per a la 

validació d’aquest fitxer de configuració dintre del fitxer jar del framework es 

proporciona un esquema XML (framework.xsd). 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

 

<config xmlns="http://www.example.org/Framework" 

   xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

   xsi:schemaLocation="http://www.example.org/Framework framework.xsd"> 

 

   <locales> 

      <files>i18n.messages</files> 

      <default>ca</default> 

      <language>ca</language> 

      <language>es</language> 

   </locales> 

   <global-results> 

     <result name="error" to="/WEB-INF/jsp/error.jsp" /> 

   </global-results> 

   <forms> 

      <form name="nom_del_form" type="classe_del_form" /> 

   </forms>  
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   <commands> 

      <command name="/nom_del_command.fw"  

               type="classe_del_command"  

               form="nom_del_form"  

               inputView="/WEB-INF/jsp/login.jsp"> 

         <result name="success" to="/WEB-INF/jsp/pagina_correcta.jsp" />  

         <result name="next" to="/seguent_command.fw" redirect=”true”/> 

      </command> 

   </commands> 

</config> 

Exemple 2. Exemple de configuració del framework 

A continuació es descriuen les etiquetes i atributs d’aquest fitxer de configuració: 

- locales: Configuració de la internacionalització, es configurarà el 

multiidoma de l’aplicació. Aquesta etiqueta és opcional. 

o files: patró on es buscarà els fitxers de properties per al 

multiidioma. En l’exemple es buscaran els fitxers que compleixin: 

/i18n/messages*.properties. 

o default: Idioma per defecte. 

o language: Idiomes de l’aplicació, en l’exemple català i castellà 

(/i18n/messages_ca.properties i /i18n/messages_es.properties 

respectivament). 

- global-results: Resultats globals de l’aplicació, resultats que pot retornar 

un command i que no cal configurar en cadascun dels commands de 

l’aplicació. 

o result: Resultat que pot retornar un command. Els seus atributs: 

 name: nom del resultat. 

 to: ruta cap a on s’ha de navegar, següent vista a carregar. 

 redirect: Si ha de fer una redirecció (true) o un forward cap 

al destí indicat al camp to. Aquest camp és opcional, per 

defecte false. 

- forms: Beans de formulari de l’aplicació.  

o form: Configuració d’un bean de formulari. Té els atributs: 

 name: nom del formulari. 

 type: Classe que implementa la classe form del framework. 

- commands: Commands de l’aplicació. 

o command: Configuració d’un command. El seus atributs són: 

 name: nom del command. 

 type: Classe que implementarà el command. Implementarà la 

classe Command del framework. 

 form: nom del formulari relacionat amb aquest command i 

que s’haurà configurat a l’etiqueta form. 
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 scope: Àmbit del formulari relacionat amb el command: 

session o request (sessió o petició). Aquest camp serà 

opcional, per defecte l’àmbit és la request. 

 inputView: vista d’entrada, on es retornarà si el mètode de 

validació a trobat algun error. És opcional. 

 results: Aquesta etiqueta és opcional. Són els resultats que 

pot retornar un command: 

 result: Resultat que pot retornar un command. 

o name: nom del resultat. 

o to: següent vista a carregar. 

o redirect: Si ha de fer una redirecció (true) o 

un forward cap al destí indicat al camp to. 

Camp opcional, per defecte false. 

3.4.3. Dependències 

A part del propi framework, les llibreries necessàries són: 

- commons-beanutils-1.8.3.jar 

- commons-digester3-3.2.jar 

- commons-logging-1.1.3.jar 

3.4.4. Etiquetes JSP del framework 

Per tal de facilitar la implementació del framework a l’hora d’escriure pàgines JSP, 

el framework proporciona una llibreria o TLD amb un conjunt d’etiquetes. 

Etiqueta <command-messages> 

Classe edu.uoc.fw.tags.CommandMessagesTag 

Mostra els missatges o errors generats a l’execució del command. 

Atributs 

Nom Obligatori Descripció 

type No Mostra els errors si type=”error” o els missatges si 

type=”info”. Mostra errors i missatges si no s’indica cap valor. 

cssClass No Classe css que s’inclourà quan es renderitzin els missatges o 

error en la JSP. 

Etiqueta <message> 

Classe edu.uoc.fw.tags.MessageTag 

Mostra el valor de la clau indicada al fitxer de propietats del idioma adequat. Si no es troba 

el fitxer, es busca el valor de la clau al fitxer de l’idioma per defecte. 
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Atributs 

Nom Obligatori Descripció 

key Si Clau que s’utilitzarà per a buscar el seu valor al fitxer 

properties del idioma adequat. 

 

Etiqueta <output> 

Classe edu.uoc.fw.tags.OutputTag 

Mostra el valor que la propietat té al bean indicat. Aquest bean es buscarà a les dades de la 

petició, si no es troba es buscarà a la sessió. 

Atributs 

Nom Obligatori Descripció 

bean  Si Nom del bean on es buscarà la propietat. 

property Si Propietat del bean. 

 

Etiqueta <text> 

Classe edu.uoc.fw.tags.TextTag 

Renderitza un component HTML caixa de text (input type=”text”) configurat amb els valors 

indicats. 

Atributs 

Nom Obligatori Descripció 

form Si Nom del formulari. 

property Si Propietat del formulari. 

value No Valor del component. Si no s’indica res, el valor del 

component serà el valor que en aquell moment tingui la 

propietat al bean de formulari. 

aize No Mida de la caixa de text. 

maxlenght No Longitud màxima que es pot introduir a la caixa de text. 

cssClass No Classe CSS que s’inclourà al component caixa de text. 
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4. Aplicació d’exemple 

Per tal de mostrar l’ús del framework implementat a l’hora de desenvolupar 

aplicacions web J2EE, es crearà una aplicació d’exemple. Aquesta aplicació ajudarà 

a mostrar com s’ha de configurar i implementar el framework per tal de crear una 

nova aplicació web. 

4.1. Descripció de l’aplicació 

L’aplicació a desenvolupar és molt senzilla: consistirà en el manteniment d’una base 

de dades de clients. 

S’implementarà una pàgina de login per tal de que l’usuari s’autentiqui en 

l’aplicació. Un cop autenticat se li mostrarà una pàgina amb la llista de clients. Des 

d’aquesta llista podrà accedir a formularis per a realitzar l’alta, baixa, manteniment 

i consulta d’aquests clients. 

Tal i com s’ha dit, l’objectiu de l’aplicació d’exemple és el de mostra la utilització del 

nou framework. Així, com que el desenvolupament de la capa de negoci i d’accés a 

dades no es l’objectiu d’aquesta aplicació, no s’implementarà l’accés a cap base de 

dades. Per l’accés a les dades de l’aplicació es simularà una base de dades 

mitjançant una classe que contindrà les dades de forma estàtica. 

4.2. Diagrama de casos d’us 

L’aplicació d’exemple constarà de 2 casos d’ús: 

  
Figura 15. Diagrama de casos d'ús de l'aplicació d'exemple 

 



Projecte Final de Carrera   Luis Bravo Fuentes 

Disseny i implementació d’un marc de treball (framework)           

de presentació per aplicacions J2EE 

  Pàgina 72 de 93 

 

- Autenticació: L’usuari es podrà autenticar. Un cop autenticat es donarà 

accés a la llista de clients de l’aplicació. 

- Manteniment de clients: Es mostrarà la llista de clients de l’aplicació. Des 

d’aquí es podrà accedir a les funcionalitats de manteniment de les dades de 

cada client on es podrà fer l’alta, baixa, modificació i consulta. 

4.3. Flux de navegació 

A continuació es mostra el flux de navegació de l’aplicació d’exemple: 

 

Figura 16. Flux de navegació de l'aplicació d'exemple 

 

4.4. Elements de l’aplicació 

4.4.1. Paquets, classes i interfícies Java 

L’aplicació d’exemple s’ha desenvolupat aplicant el patró de desenvolupament per 

capes i aplicant el patró MVC donat pel framework desenvolupat. 

- Capa de negoci i d’accés a les dades 

Les classes i interfícies per a la capa de negoci i d’accés a dades s’ha implementat 

dins del paquet edu.uoc.exemplefw.bussines. 

Per a l’accés a les dades, es farà una implementació del patró DAO13: 

edu.uoc.exemplefw.bussines.dao Contindrà les interfases per a la 

implementació del patró DAO per a l’accés a 

les dades de l’aplicació. 

CustomerDAO.java 

Interface que indica els mètodes disponibles per a gestionar les dades dels clients. 

UserDAO.java 

Interface que indica els mètodes disponibles per a gestionar les dades dels usuaris. 

  

                                                     
13 DAO: Data Access Object 
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Implementació de les interfases per al patró DAO: 

edu.uoc.exemplefw.bussines.dao.impl Contindrà les classes que implementen 

les interfases segons el patró DAO. 

BDD.java 

Classe que simula la base de dades. Tal i com ja s’ha comentat l’aplicació 

d’exemple no implementa l’accés a cap base de dades sinó que simula aquest 

mitjançant aquesta classe. Aquesta classe conté dues taules de hash per a simular 

les taules de clients i usuaris de l’aplicació. Es carregarà de forma estàtica de 

manera que aquestes taules siguin úniques per a tota l’aplicació. 

CustomerDAOImpl.java 

Classe que implementa la interfície CustomerDAO.java. Accedirà a la classe 

BDD.java que simula les taules d’una base de dades. 

UserDAOImpl.java 

Classe que implementa la interfície UserDAO.java. Accedirà a la classe BDD.java 

que simula les taules d’una base de dades. 

A més a més a la part de negoci i dades es troben els objectes que comuniquen la 

capa de negoci amb la capa de presentació, els objectes DTO14: 

edu.uoc.exemplefw.bussines.dto Contindrà els objectes de negoci de 

l’aplicació. 

CustomerDTO.java 

Classe per als objectes de negoci dels clients. Contindrà les dades relatives als 

clients guardats a la base de dades. 

UserDTO.java 

Classe per als objectes de negoci dels usuaris. Contindrà les dades relatives als 

usuaris guardats a la base de dades. 

- Capa de presentació 

Per a la capa de presentació i implementació del framework: 

edu.uoc.exemplefw.commands Classes que implementaran la classe command del 

framework. 

CustomerDetailCommand.java 

Classe command que gestiona el manteniment dels clients. Gestionarà l’alta, la 

baixa, la modificació i la consulta. Accedirà al DAO de clients per tal d’actualitzar les 

dades en cas necessari. Valida que les dades introduïdes siguin correctes. 

                                                     
14 DTO: Data Transfer Object 
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CustomerListCommand.java 

Classe command que gestiona la llista dels clients de l’aplicació. Controlarà la 

navegació cap al formulari de clients amb l’acció correcta 

(alta/baixa/modificació/consulta). Accedirà al DAO de clients per tal de recuperar la 

llista de clients. 

LoginCommand.java 

Classe command que gestiona l’accés a l’aplicació. Es valida que el usuari i la 

contrasenya siguin correctes. Si és així, es permet l’accés a l’aplicació, es guarden 

les dades de l’usuari a sessió i es navega cap a la llista de clients. 

LogoutCommand.java 

Classe command que fa el logout de l’usuari a l’aplicació. Elimina de la sessió les 

dades de l’usuari logat. 

 

edu.uoc.exemplefw.fiters Classes per als filtres de l’aplicació. 

AccessControlFilter.java 

Classe que implementa la interfície Filter de servlet-api i que tractarà totes les 

peticions que es realitzin a commands de l’aplicació. Si es fa una petició a un 

command que no sigui el de login i no hi ha usuari logat (usuari guardat a la sessió) 

no es permet l’accés i es redireccionarà cap a la pàgina de login. 

 

edu.uoc.exemplefw.forms Classes per als formularis de l’aplicació que 

implementaran la classe Form.java del framework. 

CustomerDetail.java 

Classe per a les dades dels clients per al formulari de manteniment de clients. 

CustomerDetailForm.java 

Classe que implementa la classe ExempleForm.java. Formulari per al manteniment 

de les dades del client. 

CustomerListForm.java 

Classe que implementa la classe ExempleForm.java i que s’utilitza com a formulari 

per a la pàgina de llista de clients de l’aplicació. 

CustomerListRow.java 

Classe per a les dades que contindrà una fila a la llista de clients. 

ExempleForm.java 

Classe comú per a tots els formularis de l’aplicació d’exemple. Conté dades que 

s’utilitzaran a tots els formularis. Estén la classe Form.java del framework. 

LoginForm.java 

Classe que estén ExempleForm.java i que s’utilitza com a formulari per a la pàgina 

de login de l’aplicació 
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edu.uoc.exemplefw.utils Classes per a utilitats de l’aplicació. 

Utils.java 

Classe que conté mètodes d’utilitats: mètodes per a donar format a les dates i 

mètodes per a validar dades dels clients: N.I.F., telèfon i adreça de correu 

electrònic. 

4.4.2. Fitxers de recursos 

Com a fitxer de recursos per al multiidioma, aquesta aplicació disposa del fitxers 

dintre de la carpeta i18n: 

- messages_ca.properties: per als literals en català. 

- messages_es.properties: per als literals en castellà. 

L’idioma utilitzat ve determinat per l’idioma del navegador web. 

4.4.3. Pàgines JSP i recursos web 

Dins la carpeta WebContent, es troben els següents recursos web per a l’aplicació: 

4.4.3.1. Pàgines JSP 

Dins de WebContent\WEB-INF\jsp es troben totes les pàgines JSP de l’aplicació: 

capcelera.jsp Pàgina que conté la capçalera per a totes les pàgines on 

s’indica el títol de l’aplicació 

customerDetail.jsp Pàgina per al manteniment de les dades dels clients de 

l’aplicació 

customerList.jsp Pàgina per a la llista de clients de l’aplicació 

error.jsp Pàgina per als errors de l’aplicació 

login.jsp Pàgina d’entrada per a l’accés dels usuaris a l’aplicació 

logout.jsp Pàgina per la desconnexió de l’aplicació 

taglibs.jspf Fragment de JSP que s’inclourà en totes les pàgines. Inclou 

les declaracions per a les etiquetes del framework i de 

l’Apache Taglib 

 

4.4.3.2. Fulles d’estil 

A la carpeta WebContent\css es guarda el fitxer amb els estils CSS de l’aplicació: 

- Exemple.css 
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4.4.3.3. Javascript 

Per a l’aplicació s’ha utilitzat javascript el mínim possible, tot el javascript utilitzat 

es troba a la carpeta WebContent\js al fitxer Functions.js.  

Functions.js 

executarOperacio(form, operacio) 

Assigna el valor del paràmetre “operacio” al atribut operation del formulari amb 

nom “form”. S’utilitza als components de tipus input tupe=”submit”. 

confirmarOperacio(form, operacio, missatge) 

Demana confirmació de l’operació amb el missatge indicat al paràmetre “missatge”. 

Assigna el valor del paràmetre “operacio” al atribut operation del formulari amb 

nom “form”. S’utilitza als components de tipus input tupe=”submit”. 

habilitarCamps(formName) 

Habilita o deshabilita els components del formulari indicat a “formName”. Si el valor 

de l’atribut “mode” del formulari val “C” es protegeixen els components, es 

desprotegeixen en cas contrari. 

 

4.5. Requeriments i dependències 

Per al desenvolupament de l’aplicació d’exemple s’han utilitzat les següents eines: 

- Eclipse Kepler com a entorn de desenvolupament integrat. 

- Java JDK 6.0 com a versió Java (java 1.6.0_45) 

- Apache Tomcat 6.0 com a contenidor web. 

- Mozilla Firefox 25.0.1 

- Google Chrome. 

L’aplicació necessita les següents llibreries: 

- El framework desenvolupat al projecte: 

o Framework.jar 

- Les llibreries necessàries per al framework: 

o commons-beanutils-1.8.3.jar 

o commons-digester3-3.2.jar 

o commons-logging-1.1.3.jar 

- La implementació de JSTL 1.1 de Apache, Apache Taglibs, per a la utilització 

d’etiquetes JSP estàndards: 

o jstl.jar 

o standard.jar 
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Amb aquest projecte és lliurarà un fitxer comprimit amb els fonts de l’aplicació 

d’exemple en format projecte Eclipse. Per a continuar el desenvolupament només 

cal importar aquest fitxer a l’entorn de desenvolupament Eclipse Kepler o superior. 

4.6. Configuració de l’aplicació d’exemple 

L’aplicació d’exemple es configurarà mitjançant el fitxer XML de configuració del 

framework així com el descriptor de desplegament. 

4.6.1. Descriptor de desplegament web.xml 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<web-app id="Exemple" version="2.4" xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/j2ee"  

         xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  

         xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/j2ee 

http://java.sun.com/xml/ns/j2ee/web-app_2_4.xsd"> 

 <display-name>Exemple</display-name> 

 <servlet> 

  <description>Servlet que gestiona les peticions a l'aplicació 

  </description> 

  <display-name>FrontController</display-name> 

  <servlet-name>FrontController</servlet-name> 

  <servlet-class>edu.uoc.fw.core.controller.FrontController</servlet-class> 

  <init-param> 

   <param-name>configuration-file</param-name> 

   <param-value>/WEB-INF/exemple-configuration.xml</param-value> 

  </init-param> 

    <load-on-startup>1</load-on-startup> 

 </servlet> 

 <servlet-mapping> 

  <servlet-name>FrontController</servlet-name> 

  <url-pattern>*.fw</url-pattern> 

 </servlet-mapping> 

  

 <filter> 

  <filter-name>AccessControlFilter</filter-name> 

  <filter-class> 

   edu.uoc.exemplefw.filter.AccessControlFilter 

  </filter-class> 

 </filter> 

    

   <filter-mapping> 

  <filter-name>AccessControlFilter</filter-name> 

  <url-pattern>*.fw</url-pattern> 

   </filter-mapping> 

    

   <session-config> 

  <session-timeout>30</session-timeout> 

 </session-config> 

  

 <welcome-file-list> 

  <welcome-file>index.jsp</welcome-file> 

 </welcome-file-list> 

</web-app> 

Exemple 4. Configuració de web.xml 

En aquest fitxer de configuració, a banda de configurar el servlet del framework, es 

configurarà el temps de sessió (30 minuts) i el filtre per on passaran totes les 

peticions a commands del framework, el AccessControlFilter.  
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4.6.2. Fitxer XML de configuració 

Per a configurar l’aplicació per tal de que utilitzi el framework s’ha configurat el 

fitxer exemple-configuration.xml:  

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

 

<config xmlns="http://www.example.org/Framework" 

  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

  xsi:schemaLocation="http://www.example.org/Framework framework.xsd"> 

 <locales> 

  <files>i18n.messages</files> 

  <default>ca</default> 

  <language>es</language> 

  <language>ca</language> 

 </locales> 

 <global-results> 

  <result name="error" to="/WEB-INF/jsp/error.jsp" /> 

 </global-results> 

 <forms> 

  <form name="loginForm" 

            type="edu.uoc.exemplefw.forms.LoginForm" /> 

  <form name="customerListForm"  

        type="edu.uoc.exemplefw.forms.CustomerListForm" /> 

  <form name="customerDetailForm"  

                     type="edu.uoc.exemplefw.forms.CustomerDetailForm" /> 

  <form name="exempleForm"   

                     type="edu.uoc.exemplefw.forms.ExempleForm" /> 

 </forms>  

 <commands> 

  <command name="/login.fw"  

     type="edu.uoc.exemplefw.commands.LoginCommand"  

                        form="loginForm" inputView="/WEB-INF/jsp/login.jsp"> 

   <result name="login" to="/WEB-INF/jsp/login.jsp" /> 

   <result name="success"  

                              to="/customerList.fw" redirect="true"/>   

  </command> 

  <command name="/customerList.fw"  

                        type="edu.uoc.exemplefw.commands.CustomerListCommand"  

                        form="customerListForm"  

                        scope="session"    

                        inputView="/WEB-INF/jsp/customerList.jsp"> 

   <result name="customerListPage"   

                              to="/WEB-INF/jsp/customerList.jsp" /> 

   <result name="customerDetail" 

                              to="/customerDetail.fw" redirect="true"/>  

  </command> 

  <command name="/customerDetail.fw"  

                        type="edu.uoc.exemplefw.commands.CustomerDetailCommand"  

                        form="customerDetailForm"  

                        inputView="/WEB-INF/jsp/customerDetail.jsp"> 

   <result name="customerDetailPage"   

                              to="/WEB-INF/jsp/customerDetail.jsp" /> 

   <result name="success"  to="/customerList.fw" redirect="true"/>  

  </command> 

  <command name="/logout.fw"  

                        type="edu.uoc.exemplefw.commands.LogoutCommand"  

                        form="exempleForm"> 

   <result name="success"  to="/WEB-INF/jsp/logout.jsp" />" 

  </command> 

 </commands> 

</config> 

Exemple 5. Configuració del framework per a l’aplicació d’exemple 
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4.7. Pàgines de l’aplicació 

Un cop desplegada l’aplicació al servidor Tomcat, per accedir a l’aplicació d’exemple 

del framework del projecte s’ha d’utilitzar la següent URL: 

http://<servidor>[:<port>]/Exemple 

On <servidor> i <port> depen del servidor on es faci el desplegament de 

l’aplicació. 

En les pagines que es mostren a continuació aquesta URL serà: 

http://localhost:8080/Exemple 

4.7.1. Pàgina de login 

Un cop indicada la URL anterior al navegador, l’aplicació mostrarà la pàgina de 

login. Mitjançant aquesta pàgina els usuaris podran ingressar a l’aplicació. 

 

Figura 17. Pàgina de login de l'aplicació d'exemple 

Tal com s’indica, a l’exemple es pot accedir mitjançant els usuaris i contrasenyes: 

- Usuari: admin contrasenya: admin 

- Usuari: user1 contrasenya: user1 
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El nom d’usuari i la contrasenya són obligatoris. En cas de que no se indiqui algún 

dels dos, es mostrarà un missatge d’error. 

 

Figura 18. Pàgina de login amb errors de validació 

Si la contrasenya indicada no coincideix amb el nom d’usuari, es mostrarà un 

missatge d’error i no es deixarà passar d’aquesta pàgina.  

Cal tenir en compte que cada cop que es navegui i es vulgui accedir a una pàgina 

de l’aplicació el filtre AccessControlFilter comprovarà si existeix un usuari logat. 

Si no hi ha cap usuari logat o si la sessió ha expirat, l’aplicació mostrarà la pàgina 

de login per a que l’usuari pugi ingressar novament en l’aplicació. 

Un cop dins de l’aplicació, les pàgines mostraran el nom de l’usuari connectat així 

com un enllaç per a fer la desconnexió o logout. 
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4.7.2. Llistat de clients 

Un cop l’usuari s’ha identificat correctament la pàgina de login portarà l’usuari a la 

pàgina on es mostrarà la llista de clients disponibles a l’aplicació. Des d’aquí es 

podrà donar d’alta, donar de baixa, modificar o consultar les dades d’un client. 

 

Figura 19. Pàgina de llista de clients de l'aplicació d'exemple 

Tant per modificar, consultar o donar de baixa un client prèviament cal seleccionar 

un client, sinó l’aplicació donarà un missatger d’error. 

 

Figura 20. Llista de clients amb error de validació 
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4.7.3. Manteniment de clients 

Per al manteniment dels clients de l’aplicació s’accedirà al formulari de dades de 

client. Des de la llista de clients s’accedeix mitjançant el botó adequat.  

Per exemple per a donar d’alta un client, s’accedirà amb el botó “Alta client” i 

apareixerà el formulari de dades de client buit. 

Tal i com s’ha explicat, en aquesta pàgina també es pot veure el nom de l’usuari 

connectat així com l’enllaç per a fer el logout de l’aplicació. 

 

Figura 21. Pàgina de dades del client. Alta de client 

Al prémer el botó “Acceptar” en les altes o modificacions es validarà que s’hagin 

informat les dades obligatòries així com que el seu format sigui correcte. 

Concretament, són dades obligatòries: 

- N.I.F. 

- Nom, primer i segon cognom. 

- Sexe. 

- Data de naixement. 

- I si s’ha indicat que el mètode de contacte amb el client és e-mail s’ha 

d’informar l’adreça de correu electrònic. Si s’indica telèfon, s’ha d’informar el 

número de telèfon del client. 
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També es validarà que el format de les següents dades sigui correcte: 

- N.I.F. 

- Data de naixement. 

- Adreça de e-mail. 

- Número de telèfon. 

A més a més, al donar d’alta un client es comprovarà que el seu N.I.F. no pertanyi 

a un altre client de la base de dades. A la modificació, si es modifica el N.I.F., 

també es comprovarà que el nou N.I.F. indicat no pertanyi a un altre client. 

 

Figura 22. Pàgina d’alta de client amb errors de validació 

Al fer l’alta o la modificació d’un client, els camps del formulari apareixeran 

desprotegits per a poder introduir o modificar les dades. En canvi, si es vol 

consultar un client o donar-lo de baixa, els camps apareixeran protegits de manera 

que solament es podran consultar. 
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Figura 23. Pàgina de baixa de client 

Al punxar al botó “Acceptar” en el cas de les baixes de client, es demanarà 

confirmació amb un missatge. 

 

Figura 24. Confirmació per a la baixa de client 
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4.7.4. Pàgina de desconnexió 

Tant des de la pàgina de llista de clients com des de la pàgina de dades de client, 

l’usuari podrà desconnectar-se de l’aplicació amb l’enllaç “logout”. Amb aquest link, 

es netejaran les dades guardades a sessió i es mostrarà la pàgina de desconnexió. 

 

Figura 25. Pàgina de desconnexió 

4.7.5. Pàgina d’error 

En cas de que es produeixi un error inesperat a l’aplicació, es mostrarà la pàgina 

d’error configurada. 

 

Figura 26. Pàgina d'error de l'aplicació d'exemple  
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5. Conclusions 

La realització d’aquest projecte de final de carrera, a part de ser un repte 

apassionant i molt enriquidor, a permès assolit els objectius proposats a l’inici. 

He pogut ampliar el meu coneixement sobre l’especificació J2EE i sobre el catàleg 

de patrons que aquesta utilitza que eren molt bàsics. Tot i que aquest estudi m’ha 

suposat un esforç considerable, trobo que aquesta informació ha estat fonamental 

per al posterior estudi i comparació dels frameworks i l’anàlisi i disseny del 

framework a desenvolupar. 

Amb l’estudi de Struts, Spring MVC i JSF he pogut conèixer com funcionen tres dels 

frameworks més utilitzats pels desenvolupadors d’aplicacions web J2EE i quins 

patrons del catàleg de patrons J2EE s’utilitzen en cada cas i perquè. Amb aquest 

estudi he pogut fer el disseny de les funcionalitats que requerien que tingués el 

framework del projecte. 

A part, agafant el rol d’arquitecte de software, he tingut que plantejar els 

desenvolupaments i resoldre els problemes del framework des d’una altra 

perspectiva a la que estava acostumat.  

I finalment, tot i que el framework desenvolupat és molt simple, crec que es prou 

senzill en la seva utilització i que és fàcilment ampliable. Si més no, aquesta a estat 

la meva intenció des del principi del seu desenvolupament. 

Per a finalitzar, dir que el desenvolupament d’aquest projecte m’ha permès obtenir 

uns coneixements que hem seran molt útils en la meva carrera professional, així 

com també m’ha permès aplicar molts dels coneixements obtinguts al llarg de 

l’enginyeria. Com he dit, el desenvolupament d’aquest projecte ha estat molt 

enriquidor i motivant, he gaudit de l’experiència.  
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6. Glossari 

AOP (Aspect Oriented Programming): Programació orientada a aspectes. És un 

paradigma de programació que promou la separació de responsabilitats. 

Bean: Classe Java. Component software reutilitzable. 

Cas d’ús: Descripció de interaccions que són possibles dins d’un sistema. 

Corba d’aprenentatge: Descriu el grau d’èxit obtingut durant l’aprenentatge en el 

transcurs del temps. A corba més gran, més difícil serà l’aprenentatge. 

DAO (Data Access Object): Objecte d’accés a les dades. Patró de disseny que 

modela un component de software que implementa una interfase entre l’aplicació i 

la seva capa de dades. 

DI (Dependency Injection): Injecció de dependències. Patró de disseny en el 

que els objectes que necessita una classe els hi són proporcionats enlloc de que 

sigui la classe la que els instanciï. 

DTO (Data Transfer Object): Objecte per a la transferència de les dades. Objecte 

que transporta dades entre processos. En el projecte d’exemple, transporta les 

dades entre les capes de l’aplicació. 

IDE (Integrated Development Environment): Entorn de desenvolupament 

integrat. Aplicació informàtica que recull un conjunt d’eines per al desenvolupament 

de software. 

JSTL (JavaServer Pages Standard Tag Library): Llibreria d’etiquetes per a JSP. 

Component de l’estàndard J2EE que recull quatre llibreries d’etiquetes amb 

funcionalitats per al desenvolupament de pàgines JSP. 

ORM (Object Relational Model): Técnica de desenvolupament de software que 

consisteix bàsicament en la conversió de dades dels objectes de negoci de 

l’aplicació orientada a objectes, a les dades de la base de dades relacional i al 

inrevés. 

PDL (Page Description Language): Llenguatge de descripció de pàgina. 

Llenguatge que s’utilitza per a descriure l’aspecte que ha de tenir una pàgina: el 

format i la posició del text i els elements gràfics. 
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POJO (Plain Old Java Object): Classe Java simple, bean que solament conté 

atributs i mètodes “get” i “set”. 

RAD (Rapid Application Development): Desenvolupament ràpid d’aplicacions.  

SoC (Separation of Concerns): Separació de responsabilitats. Principi de disseny 

que consisteix en la divisió de processos informàtics en components de manera que 

una funcionalitats solament sigui responsabilitat d’un dels components de 

l’aplicació. 

Taglib (Tag Library): Llibreria d’etiquetes. En aquest context, etiquetes en format 

XML que descriuen components HTML per a renderitzar pàgines JSP. 
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8. Annexos 

8.1. Annex I. Fitxers del framework 
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8.2. Annex II. Fitxers de l’aplicació d’exemple 
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8.3. Annex III. Productes necessaris 

Per al desenvolupament i explotació del framework i de l’aplicació d’exemple s’han 

utilitzat diversos productes, en aquest apartat es proporciona l’enllaç per a la seva 

descarrega. 

8.3.1. Llibreries 

- Apache Commons BeanUtils: commons-beanutils-1.8.3.jar 

http://archive.apache.org/dist/commons/beanutils/binaries/ 

- Apache Commons Digester: commons-digester3-3.2.jar 

http://commons.apache.org/proper/commons-digester/download_digester.cgi 

- Apache Commons Logging: commons-logging-1.1.3.jar 

http://commons.apache.org/proper/commons-logging/download_logging.cgi 

- JSTL d’Apache: jstl.jar i standard.jar 

http://archive.apache.org/dist/jakarta/taglibs/standard/binaries/ 

8.3.2. Eines 

- Eclipse Kepler IDE for Java Developers 

http://www.eclipse.org/downloads/packages/eclipse-ide-java-ee-developers/keplersr1 

- Servidor Apache Tomcat 6.0 

http://tomcat.apache.org/download-60.cgi 

- Java Development Kit 1.6.0_45 

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/java-archive-downloads-javase6-

419409.html#jdk-6u45-oth-JPR 
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