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RESUM 
 

Generació automàtica de codi per aplicacions MVC amb AndroMDA i WebML 
 

Model Driven Architecture o MDA és un nou paradigma pel desenvolupament d’aplicacions, 
sorgit l’any 2001 i promogut per l’Object Managemente Group (OMG). La base d’aquesta 
proposta, és la importància dels models en el procés de desenvolupament de programari.   

 

Aquest treball es centra es dues eines MDA: AndroMDA i WebML, amb les que es pretén 
generar una aplicació web basada en una arquitectura MVC. La introducció en el coneixement 
d’aquestes dues eines, es fa partint d’una visió global de l’arquitectura MDA, mostrant el seu 
funcionament, per a continuació passar a avaluar un conjunt d’eines MDA, de cara a realitzar 
una classificació en funció de les seves característiques. 

 

A través de la implementació d’un cas d’estudi mitjançant AndroMDA i WebML, es vol pretendre 
avaluar la capacitat d’aquest dues eines, per generar un cas típic d’aplicació de comerç 
electrònic, com és la gestió d’un catàleg de productes. Addicionalment, a través de la generació 
del “Gestor de catàleg de productes”, es pretén estudiar la capacitat d’aquestes eines per 
generar diverses arquitectures diferents basades en frameworks Open Source, com per 
exemple Struts, Spring, Hibernate, o especificacions com JSF (Java Server Faces) o EJB 
(Enterprise Java Beans). 

 

 

 

Àrea del PFC:  J2EE 

Paraules clau:  Generació automàtica de codi, UML, plataforma Java EE, AndroMDA, 
WebML, WebRatio,  
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1 INTRODUCCIÓ 
En aquest capítol s’explica el plantejament inicial del projecte, els seus objectius principals i la 
metodologia que s’ha seguit per dur-lo a terme. 

 

 

1.1 JUSTIFICACIÓ I CONTEXT DEL PFC 
L’any 2001, l’OMG (Object Management Group) va establir MDA com un nou paradigma pel 
desenvolupament d’aplicacions, en el que els models guien tot el procés de desenvolupament.  

Actualment, la construcció de programari s’enfronta a continus canvis en les tecnologies 
d’implementació, el que implica realitzar esforços importants, tant en el disseny de l’aplicació, 
com en el manteniment. La idea clau que hi ha al darrera de MDA és que si el 
desenvolupament esta guiat pels models, es poden obtenir beneficis importants en aspectes 
fonamentals com són la productivitat, la portabilitat i el manteniment. 

En els últims anys s’han creat diferents eines de desenvolupament basades en MDA. 
AndroMDA i WebRatio són dos exemples d’eines amb característiques molt diferents, amb les 
que es vol estudiar la implementació d’un cas pràctic, consistent en una aplicació web basada 
en l’arquitectura MVC (Model-Vista-Controlador). 

 

 

1.2 OBJECTIUS  
Un dels principals objectius del projecte, és l’estudi de la generació d’aplicacions web basades 
en una arquitectura MVC (Model-Vista-Controlador), des de les aplicacions AndroMDA i 
WebML.  

 

De cara a estudiar les dues eines, es proposa el desenvolupament d’una aplicació de comerç 
electrònic sota la plataforma Java EE, per la gestió d’un catàleg de productes “on-line”. 
L’aplicació “Gestor de catàleg de productes“, correspon a un cas típic de qualsevol sistema de 
comerç electrònic per la gestió del catàleg de productes d’un negoci. El sistema ha de permetre 
realitzar altes, baixes, consultes i modificacions de productes del catàleg, així com el poder 
llistar totes les categories del catàleg de productes, com tots els productes que hi pertanyen a 
una determinada categoria. 
 
La selecció d’aquesta aplicació exemple, per tal de ser generada des de les eines de generació 
de codi AndroMDA i WebML, ha de permetre en primer lloc, demostrar si aquestes són capaces 
de generar el codi d’una típica aplicació J2EE. Addicionalment, es vol donar una especial 
atenció a la possibilitat de generar l’aplicació “Gestor de catàleg de productes”, basat en 
diferents arquitectures (Struts vs JSF, Hibernate vs EJB, etc). 
 
Per últim, un cop generat el cas d’estudi proposat, es poden comparar les característiques que 
aporten cadascuna d’aquestes eines. Els paràmetres que es poden utilitzar per dur a terme 
aquesta comparació poden ser: 
 

 Qualitat del codi generat 
 Número de línies generades de forma automàtica 
 Capacitat de generar arquitectures distribuïdes mitjançant EJB (Enterprise Java Beans) 
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 Utilització de patrons de disseny  
o DTR (Data Transfer Object) 
o DAO (Data Access Object) 
o Sesion Facade 
o Business Delegate 
o Service Locator 
o Etc 
 

 Capacitat d’utilitzar frameworks d’última generació: 
o Struts (framework MVC)) 
o Spring (framework d’aplicació) 
o Java Server Faces (JSF) 
o Hibernate (framework de persistència de dades) 
o Acegi (framework de seguretat) 
o etc. 

 

 

1.3 ENFOCAMENT I MÈTODE SEGUIT 
Per tal de dur a terme un estudi comparatiu entre les eines AndroMDA i WebML, que permetés 
veure les limitacions i/o avantatges de cadascuna d’elles, l’aplicació a desenvolupar havia de 
ser el més complerta possible, per tal de demostrar la capacitat d’aquestes eines a l’hora de 
generar aplicacions. 
 
En un principi es va escollir l’aplicació Java Pet Store, la qual forma part de les guies Java 
BluePrints, en les que es recullen pautes i patrons de disseny pel desenvolupament 
d’aplicacions J2EE. Malauradament, de seguida es va veure, que pels objectius d’aquest 
projecte, la implementació d’aquest sistema era massa costosa  i no permetria la comparació 
entre les eines AndroMDA i WebML. La implementació de l’aplicació Java Pet Store amb una 
única eina (AndroMDA o WebML), per si mateixa podria ser el tema d’un PFC. Per tant, es va 
haver de desestimar aquesta opció. 
 
Com a segona opció, es va escollir la implementació d’una aplicació J2EE amb un abast més 
limitat, el qual permetés la seva implementació amb diferents arquitectures, amb les dues eines 
d’estudi: AndroMDA i WebML. El sistema proposat va ser la generació d’un gestor de catàleg 
de productes. 
 
Un altre aspecte, que s’ha hagut de tenir en compte per la realització d’aquest projecte, ha estat 
el procés d’aprenentatge, no només de les eines AndroMDA i WebML, si no de tot allò que 
envolta la generació d’aplicacions amb aquestes eines (sobretot amb AndroMDA): 
 

 Eines de modelatge (MagicDraw) 
 Frameworks i especificacions utilitzats en les arquitectures desenvolupades: 

 Struts 
 Spring 
 Hibernate 
 EJB 2.x  
 EJB 3.x (basat en anotacions) 
 Acegi 
 Java Server Faces 

 Utilització dels cartutxos per cadascun dels frameworks i especificacions anteriors. 
 Eines de gestió de projectes (Maven) 
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1.4 PLANIFICACIÓ DEL PROJECTE 
A continuació es detallen les principals tasques del projecte, així com una descomposició en 
subtasques.  

 

Tasca Dies 
Previstos 

Data 
Inici 

Data 
Fi 

Fase 1: Estudi Previ                               14               29 Setembre           12 Octubre 

Cerca de propostes 12 29 Setembre 10 Octubre 

Creació Pla de Treball 2 11 Octubre 12 Octubre 

Lliurament PAC 1 (Pla de 
treball) 

0 12 Octubre 12 Octubre 

Fase 2: PAC 2                                         18                 13 Octubre            30 Octubre 

Plantejament aplicació Exemple 4 13 Octubre 16 Octubre 

Anàlisi funcional 6 17 Octubre 22 Octubre 

Disseny Tècnic 5 23 Octubre 27 Octubre 

Elaboració PAC 2 3 28 Octubre 30 Octubre 

Lliurament PAC 2 0 30 Octubre 30 Octubre 

Fase 3: PAC 3                                         48                31 Octubre            18 Desembre 

Generació projecte basat en 
Struts amb AndroMDA 

13 31 Octubre 12 Novembre 

Generació projecte basat en 
JSF amb AndroMDA 

11 13 Novembre 23 Novembre 

Generació projecte basat en 
Struts amb WebML 

15 24 Novembre 8 Desembre 

Elaboració PAC 3 9 9 Desembre 17 Desembre 

Lliurament PAC 3 0 18 Desembre 18 Desembre 

Fase 4: Elaboració PFC                         27              19 Desembre             15 Gener 

Documentació 6 19 Desembre 24 Desembre 
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Elaboració Memòria 17 25 Desembre 10 Gener 

Elaboració Presentació Virtual 4 11 Gener 15 Gener 

Entrega Final 0 15 Gener 15 Gener 

 

 

Cal remarcar, que una part molt important del total d’hores dedicades al projecte, han estat 
dedicades a la documentació i aprenentatge de les noves tecnologies que han anat apareixent 
durant la realització del projecte. 
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1.4.1 DIAGRAMA DE GANTT 
 

 
Figura 1. Planificació del projecte (Diagrama de Gantt)
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1.5 PRODUCTES OBTINGUTS  
Per l’estudi de les eines AndroMDA i WebML, es proposa la generació d’una aplicació web per 
la gestió d’un catàleg de producte “on-line”. Addicionalment, es vol prestar atenció a la 
capacitat d’aquestes dues eines, per la implementació d’aquest cas d’estudi sobre diferents 
arquitectures basades en frameworks Open Source (lliure distribució).  
 
Pel cas d’AndroMDA, es planteja la generació de sis propostes de implementació diferents, i 
per WebML un, ja que aquest últim no permet a l’usuari prendre cap decisió sobre l’arquitectura 
tecnològica. 
 
 
 

1.6 DESCRIPCIÓ DELS CAPÍTOLS  
En aquest Capítol 1, s’explica el plantejament inicial del projecte, així com els objectius 
principals i la metodologia que s’ha seguit per dur-lo a terme. 

 

El Capítol 2, realitza una introducció a MDA, presentant els aspectes més importants d’aquest 
nou paradigma, i realitzant una classificació de les principals eines disponibles al mercat. 

 

El Capítol 3, tracta sobre l’anàlisi i el disseny del cas d’estudi escollit per ser implementat amb 
les eines AndroMDA i WebRatio. 

 

Els Capítol 4 i 5, realitzen una introducció sobre les eines AndroMDA i WebRatio, i a 
continuació es comenta la implementació del cas d’estudi amb aquestes dues eines. 

 

Els Capítol 6 i 7, presenten les conclusions finals del projecte i les vies futures d’investigació. 

 

El Capítol 8, mostra la bibliografia consultada durant l’elaboració del projecte. 

 

El Capítol 9, presenta l’apèndix on es mostren diverses captures de pantalla de la interfície 
d’usuari de l’aplicació “Gestor de catàleg de productes”. 
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2 MDA  

2.1 INTRODUCCIÓ 
L’arquitectura dirigida per models (Model-Driven Architecture o MDA) és una aproximació al 
disseny de programari, promogut per l’Object Managemente Group (OMG). MDA és una 
arquitectura que proposa basar el desenvolupament de programari en models especificats 
utilitzant UML, per a partir d’aquests models, poder realitzar transformacions que generin codi o 
un altre model, amb característiques d’una tecnologia particular.  

 

MDA planteja el següent procés de desenvolupament : dels requisits s’obté un model 
independent de la plataforma o PIM (Platform-Independent Model), després aquest model es 
transformat amb l’ajuda d’eines en un o més models específics de la plataforma o PSMs 
(Platform-Specific Model), i finalment cada PSM es transformat en codi. Per tant, MDA 
incorpora la idea de transformacions entre models (PIM a PSM, PSM a codi), per lo que són 
necessàries eines per automatitzar aquestes tasques. Aquestes eines de transformació són, de 
fet, un dels elements bàsics de MDA. 

 

 

2.2 MODELS MDA 
Els models juguen un rol transcendental en MDA. Al igual que un framework construeix 
sistemes, MDA abstrau el sistema a construir en diverses capes d’abstracció (layers). 
Tradicionalment, el OOAD (Object Oriented Analysis and Design) conté, entre d’altres, una 
vista d’anàlisi, una vista de disseny, la vista d’arquitectura i la vista de implementació. MDA 
agrega una capa d’abstracció mes, que representa el context de negocio del sistema. A la 
següent figura es mostra les diferents capes d’abstracció. El gràfic es fa mes abstracte cap a 
l’esquerra i es torna més concret cap a la dreta. 

 
Figura 2. Exemple de model MDA 
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 CIM o Model Independent Computacional, es centra en els requeriments i representa el 
nivell més alt del model de negocis. El CIM descriu només aquelles interaccions que tenen 
lloc entre els processos i les responsabilitats de cada treballador, sigui o no humà. 
L’objectiu principal del CIM consisteix en que qualsevol persona que entengui el negoci i 
els seus processos, pugui entendre’l a la vegada. 

 PIM o Model Independent a la Plataforma, representa el model de processos de negoci a 
ser implementat. Normalment s’utilitza UML o un derivat per descriure el PIM. El PIM 
modela els processos i estructures del sistema, sense fer cap referència a la plataforma en 
la que serà desplegada l’aplicació. A la vegada, ignora altres aspectes com els sistemes 
operatius, els llenguatges de programació, el maquinari, la tipologia de xarxa, etc.  

Sol ser el punt d’entrada de totes les eines MDA o inclús de molts articles que parlen de 
MDA, deixant de banda el CIM. 

 PSM o Model Específic a la Plataforma, representa la projecció dels PIMs en una 
plataforma específica. Un PIM pot generar múltiples PSMs, cadascun per una tecnologia 
diferent (CORBA, .NET, J2EE, etc.). Generalment, els PSMs col·laboren entre sí, per una 
solució complerta i consistent.  

 Model de codi, representa el codi, normalment en un llenguatge de programació d’alt 
nivell, com exemple Java, C#, C++, etc. Idealment, el model de codi ha d’estar llest per 
compilar i no hauria de requerir cap intervenció per part del programador. Segons els 
puristes en un ambient MDA madur, s’hauria de veure el codi com simples arxius, o com un 
mer objecte intermig per generar l’executable final. Però degut a que MDA no es madur, i 
tenint en compte que difícilment es podrà arribar mai a la utopia de no haver de tocar res 
del codi, els desenvolupadors de programari hauran de continuar necessitant conèixer la 
tecnologia per complementar la generació de codi. 

 

 
Figura 3. Transformacions entre models  
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2.3 OBJECTIUS 
Un dels principals objectius de MDA, és separar el disseny de l’arquitectura (Java, .Net, Corba, 
...) i de las tecnologies de construcció (JSP, JSF, EJB, ...), facilitant que el disseny i 
l’arquitectura puguin ser alterats independentment.  

El disseny alberga els requeriments funcionals (casos d’ús), mentre que l’arquitectura 
proporciona la infraestructura a través de la qual es fan efectius els requeriments no funcionals 
com l’escalabilitat, fiabilitat o rendiment.  

MDA s’assegura de que el model independent de la plataforma (PIM), el qual representa un 
disseny conceptual que concreta els requeriments funcionals, sobrevisqui als canvis que es 
produeixen a les tecnologies i a les arquitectures de programari. 

 

 

2.4 CLASSIFICACIÓ EINES MDA 
Actualment el número d’eines que suporten MDA és elevat, tot i que les característiques que 
contemplen cadascuna d’elles és molt variat. Per tant es poden trobar al mercat una 
diversificació d’eines que compleixen l’arquitectura MDA en diferents graus. 

  

Llavors, les actuals eines MDA poden ser classificades sobre diferents criteris, en funció de les 
seves característiques. A continuació es comenten un conjunt de característiques que poden 
arribar a tenir les eines MDA, per tal d’utilitzar-les més tard com a criteris de classificació. 

 

 Eines comercials i Open Source. Actualment es poden trobar, tant eines comercials com 
Open Source (lliure distribució). S’ha de dir però, que moltes vegades les eines Open 
Source, tenen funcionalitats molt limitades basant-se sobretot en la generació de 
l’estructura o carcassa d’una aplicació (generen l’estructura de directoris, els fitxers 
descriptors, etc). Per contra, eines comercials com OptimalJ i ArcStyler (dos dels més 
coneguts), incorporen un major número de funcionalitats.  

Per sort, hi ha eines Open Source (com per exemple AndroMDA), que no arribant a la 
totalitat de prestacions donades per algunes eines comercials, incorporen una gran part. 

 Models amb els que treballen. No totes les eines treballen amb el mateix número de 
models. Així per tant, es poden trobar aplicacions MDA que treballen amb els models PIM i 
PSM, i d’altres que únicament treballen amb un model PIM amb anotacions (aquest 
concepte s’explica amb major detall en el punt 5.1). 

També es poden trobar eines MDA que treballen amb un únic model PIM, i d’altres que 
treballen amb varis (normalment un per capa d’aplicació: presentació, lògica de negoci i 
persistència de dades). 

 Transformacions permeses. MDA diferencia dos tipus de transformacions: entre models, i 
de model a codi. En el primer grup, es troben les quatre transformacions que defineix MDA 
entre models: de PIM a PIM, de PIM a PSM,  de PSM a PSM, i de PSM a PIM. El segon 
tipus de transformació, de model a codi, contempla la generació de codi a partir d’un model. 

El número de transformacions permeses per les eines MDA també varia sovint. Les mes 
senzilles, contemplen únicament la transformació de model a codi, mentre que les més 
complertes, realitzen en diferents graus transformacions de model a model. 
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 Diversificació de plataformes. El número de plataformes en les que pot implementar-se 
una aplicació, varia en funció de l’eina. Així per exemple, es poden trobar eines que 
permeten la generació d’aplicacions amb plataformes com J2EE i .Net, o d’altres que 
únicament ho poden fer amb J2EE. 

 Arquitectura oberta. Aquesta característica fa referència a la possibilitat que donen 
algunes eines de poder escollir l’arquitectura amb la que es vol generar l’aplicació. Així per 
exemple, es poden trobar eines que permeten escollir per una plataforma J2EE, quin model 
de persistència es vol utilitzar per l’accés a base de dades (basat en JDBC, amb EJB o 
amb el framework Hibernate). 

 Eines de suport. Es poden trobar eines autosuficients, que incorporen tot el necessari per 
la generació d’aplicacions (eines de modelatge, entorns de codificació, servidor 
d’aplicacions,  servidor de base de dades, etc.), i d’altres que incorporen eines addicionals 
en diferents graus. 

 

A continuació es comenten un conjunt d’eines MDA, on per cadascuna d’elles s’avalua com 
resolen les característiques vistes en aquest punt. Les eines escollides, conformen un conjunt 
dispar que pot servir per plasmar la diversificació de productes MDA, i la diferencia existent en 
quant a les característiques que suporten cadascuna d’elles. Les eines escollides són: 

 OptimalJ 

 ArcStyler 

 OlivaNova 

 AndroMDA 

 WebRatio 

 JAG 

 

Tot i que la llista d’aplicacions disponibles és enorme: 

 MDArad (http://www.mdarad.org/) 

 MDGen (http://www.geocities.com/uscchlin/MDGen/index.htm) 

 OpenMDX (http://www.openmdx.org/) 

 MetaBoss (http://www.metaboss.com/) 

 Codagen (http://www.codagen.com/) 

 Eclipse Modelling Framework (http://www.eclipse.org/modeling/emf/?project=emf) 

 MIA Generation (http://www.mia-software.com/) 

 iQgen (http://www.innoq.com/iqgen/index.html) 

 etc. 
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2.4.1 OPTIMALJ 
 

 

 

 

 

 

OptimalJ 

Comercial Sí. Hi ha disponibles versions d’avaluació per 30 dies. 
Models disponibles Treballa amb tres models: 

 Model de domini (PIM) 
 Model d’aplicació (PSM) 
 Model de codi 

Transf. Model a Model Permet únicament la transformacions entre models de PIM a PSM. 
Transf. Model a Codi Sí 
Plataformes Únicament pot generar aplicacions basades en la plataforma J2EE 
Arquitectura oberta OptimalJ disposa de diferents arquitectures predefinides, que l’usuari pot

escollir, en funció del tipus d’aplicació que es vulgui desenvolupar: 
 Basades en SOA (Service Oriented Architectures) 
 Aplicacions web (2 capes) 
 Enterprise Application (3 capes) 
 Aplicació basada en processos. 

Eines de suport OptimalJ ve integrat dintre de l’IDE Eclipse, cosa que fa que es puguin 
aprofitar totes les funcionalitats que porta incorporat aquest entorn de 
desenvolupament, o que es poden arribar a instal·lar mitjançant plugins. 

Web http://www.compuware.com/products/optimalj/default.htm 

 

Vista 

Figura 4. Vista general d’eina OptimalJ 
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2.4.2 ARCSTYLER 
 

ArcStyler 

Comercial Sí. Hi ha disponibles versions d’avaluació per 30 dies. 
Models disponibles  PIM amb anotacions. ArcStyler treballa amb varis PIMs. 

 Model de codi 
Transf. Model a Model Permet únicament la transformacions entre models de PIM a PSM (El PSM 

en aquest cas és un PIM amb anotacions). 
Transf. Model a Codi Sí 
Plataformes Es poden generar aplicacions basades en les següents plataformes: 

 Java 
 J2EE 
 .Net 

Arquitectura oberta ArcStyler permet a l’usuari escollir l’arquitectura de l’aplicació a generar,
mitjançant la utilització de cartutxos, amb els que es defineix les
transformacions de model a codi, sobre diferents tecnologies. La versió 5.5 
disposa dels següents: Ejb11 i Ejb20 (Enterprise Java Beans) , WAS5 i 
WLS8 (diferents versions del servidor d’aplicacions Bea Weblogic), CSharp, 
JBoss4 (servidor d’aplicacions), WebAccessors, DoNet, Java2, Struts. 
 
Addicionalment, permet la creació de nous cartutxos, així com l’herència
d’altres existents. 

Eines de suport ArcStyler ve integrat dintre de l’eina de modelatge MagicDraw. 
Web http://www.interactive-objects.com/products/arcstyler 

 

Vista 

Figura 5. Vista general d’eina ArcStyler 
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2.4.3 OLIVANOVA 
 

OlivaNova 

Comercial Sí. A la pàgina web no hi ha cap versió d’avaluació. 
Models disponibles En OlivaNova es disposa d’un model conceptual (PIM) en el que es

defineixen les entitats existents i la forma com es relacionen. A partir
d’aquest model, mitjançant un conjunt d’assistents es va especificant la 
informació dependent de la plataforma. 

Transf. Model a Model No 
Transf. Model a Codi Sí 
Plataformes Es poden generar aplicacions basades en les següents plataformes: 

 Java 
 J2EE 
 .Net 

Arquitectura oberta No. OlivaNova disposa de diferents arquitectures tancades per cada tipus
de plataforma, no permetent escollir a l’usuari quina arquitectura es vol
utilitzar.  

Eines de suport OlivaNova inclou totes les funcionalitats necessàries dintre del cicle de vida
de l’aplicació. 

Web http://www.sosyinc.com/ 

 

Vista 

Figura 6. Vista general d’eina OlivaNova 
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2.4.4 ANDROMDA 
 

AndroMDA 

Comercial No, Open Source. 
Models disponibles  PIM amb anotacions. AndroMDA treballa amb varis PIMs. 

 Model de codi 
Transf. Model a Model Permet únicament la transformacions entre models de PIM a PSM (explícit).
Transf. Model a Codi Sí 
Plataformes Es poden generar aplicacions basades en les següents plataformes: 

 Java 
 J2EE 
 .Net 

Arquitectura oberta AndroMDA, d’una forma semblant a com ho fa ArcStyler, permet a l’usuari
escollir l’arquitectura de l’aplicació a generar, mitjançant la utilització de
cartutxos, amb els que es defineix les transformacions de model a codi,
sobre diferents tecnologies. La versió 3.2 disposa dels següents: Ejb2.x i
Ejb3.x (Enterprise Java Beans) , Struts, Hibernate, Spring,  
 
Addicionalment, permet la creació de nous cartutxos. 

Eines de suport AndroMDA requereix d’eines externes pel modelat (han d’incorporar
l’exportació a format XMI, per poder tenir la definició del model en XML) com
per exemple MagicDraw (eina comercial) o Poseidon (eina Open Source). 
 
Addicionalment, es recomanable la utilització d’un entorn de
desenvolupament o IDE, per poder codificar tot allò on AndroMDA no arriba.

Web http://www.andromda.org/ 

 

Vista 

Figura 7. Vista general d’eina AndroMDA 
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2.4.5 WEBML 
 

WebML 

Comercial Únicament hi ha una eina que suporti WebML, que és WebRatio i és de
pagament. La pàgina web disposa de versions d’avaluació. 

Models disponibles L’especificació WebML treballa amb quatre models PIM que són: 
 Model d’estructura 
 Model de composició 
 Model de navegació 
 Model de Presentació 

Transf. Model a Model No 
Transf. Model a Codi Sí 
Plataformes Únicament permet la generació d’aplicacions Web. 
Arquitectura oberta No. WebRatio genera una aplicació web on no es permet a l’usuari realitzar

cap decisió referent a l’arquitectura. 
Eines de suport No són necessàries. WebRatio incorpora tot el necessari per la generació

d’aplicacions, fins i tot el servidor web (Tomcat). 
Web http://www.webml.org/webml/page1.do (WebML) 

http://www.webratio.com/page1.do?link=oln489d.redirect (WebRatio) 

 

Vista 

Figura 8. Vista general d’eina WebRatio 
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2.4.6 JAG 
 

JAG (Java Application Generator) 

Comercial No, Open Source 
Models disponibles JAG treballa amb dos models PIM: 

 Model de base de dades 
 Model d’objectes 

 
Aquests dos models permeten a JAG generar aplicacions de tipus CRUD
(manteniment dels objectes definits, permetent les operacions d’alta, baixa, 
modificació, i consulta). 

Transf. Model a Model No 
Transf. Model a Codi Sí 
Plataformes  J2EE 
Arquitectura oberta JAG proposa una arquitectura semioberta basada en frameworks open

Source, on l’usuari pot escollir en part quin li convé més: 
 Servidor d’aplicacions (diferents versions de JBoss i Tomcat) 
 Capa de presentació (Frameworks Tapestri o Struts) 
 Capa de servei (Framework Spring o patró de disseny ServiceLocator) 
 Capa d’accés a base de dades (Framework Hibernate) 
 Possibilitat d’utilitzar el framework Acegi per gestionar la seguretat. 
 Possibilitat d’utilitzar el framework Jasper Report per la generació de 

informes. 
Eines de suport No són necessàries.  
Web http://jag.sourceforge.net/ 

 

Vista 

Figura 9. Vista general d’eina JAG 
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3 ANÀLISI I DISSENY D’UN CAS D’ESTUDI 
 
Un dels objectius d’aquest projecte, és estudiar la versatilitat de dues eines MDA: AndroMDA i 
WebRatio, per la generació d’aplicacions web basades en l’arquitectura Model-Vista-
Controlador (MVC), el qual és, des de fa anys, un dels patrons de disseny més utilitzats en les 
aplicacions web.  
 
De cara a estudiar les dues eines, es proposa el desenvolupament d’una aplicació de comerç 
electrònic sota la plataforma Java EE, per la gestió d’un catàleg de productes “on-line”. Aquesta 
aplicació, és un cas típic de manteniment d’una estructura “mestre - detall”, on el mestre es 
troba representat per les categories, i el detall, pels productes que pertanyen a dita categoria. 
 
 
 

3.1 DIAGRAMA DE CONTEXT DEL SISTEMA 
L’aplicació “Gestor de catàleg de productes“, correspon a un cas típic de qualsevol sistema de 
comerç electrònic per la gestió del catàleg de productes d’un negoci. El sistema ha de permetre 
realitzar altes, baixes, consultes i modificacions de productes del catàleg, així com el poder 
llistar totes les categories del catàleg de productes, com tots els productes que hi pertanyen a 
una determinada categoria. 

 

En el diagrama de context del sistema, el que es pretén es donar una visió molt global (visió 
externa) de quines són les entitats que intervenen en el sistema i veure com es relacionen.  

Gestor de Categories de 
Productes

Administrador

-codi
-nom
-descripcio

Categoria

-codi
-nom
-descripcio
-preu

Producte

1

0..n

 
Figura 10. Diagrama de context del sistema 
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Com es pot apreciar a la figura anterior, únicament intervenen tres entitats que són per un 
costat, les categories i els seus productes, i per un altre, l’usuari que interactua amb el sistema. 
Addicionalment, el diagrama defineix cadascuna d’aquestes entitats, indicant quines 
“característiques” tenen. Així per exemple de l’entitat Categoria, s’intueix que té un codi que 
l’identifica, un nom i una descripció. De la mateixa forma, l’entitat Producte, també té un codi, 
un nom, una descripció i un preu. De l’usuari que interactua amb el sistema, indica que és un 
usuari Administrador, amb el que es pot intuir que les funcionalitats aportades pel sistema, són 
accessibles únicament  a uns determinats usuaris que tenen com a funció el manteniment de 
les categories i productes del negoci. 

 

Per últim comentar, que aquest diagrama també mostra com es relacionen les entitats entre sí, 
indicant per exemple que una categoria pot estar format per zero o més productes. 

 

 

3.2 MODEL DE CASOS D’ÚS 
 
A continuació es mostra el diagrama de casos d’ús en el que es pot identificar les principals 
funcionalitats permeses pel sistema, així com qui pot interactuar amb el sistema. 
  

Administrador

Gestionar
categories

Llistar categories

Gestionar productes

Llistar categories

Cercar producte

Entrar al sistema

«uses»

«uses»

«uses»

«uses»

«uses»

 
 

Figura 11. Diagrama de casos d’ús 
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3.2.1 DESCRIPCIÓ DELS ACTORS 
En el diagrama de casos d’ús del punt anterior, com es pot apreciar, únicament hi apareix un 
únic actor dintre del sistema, que correspon amb la persona encarregada d’administrar el 
catàleg de productes. 

 

 

3.2.2 DESCRIPCIÓ DELS CASOS D’ÚS 
A continuació es comenten cadascun dels cassos d’us mostrats en el model de la pagina 
anterior.  
 

3.2.2.1 Cas d’ús: Gestionar categories 
Aquesta funcionalitat permet als usuaris poder gestionar les categories del sistema, entenent-
se com a tal l’agrupació de productes que tenen alguna cosa en comú. 
 
Les operacions permeses a un usuari des d’aquesta funcionalitat són: 

 Alta d’una nova categoria 
 Eliminar una categoria 
 Modificar una categoria 
 Consultar una categoria 

 
 

3.2.2.2 Cas d’ús: Llistar categories 
Aquesta funcionalitat permet als usuaris llistar les categories que hi ha al catàleg de productes, 
de forma que es pugui veure les diferents categories disponibles al sistema. 
 
 

3.2.2.3 Cas d’ús: Gestionar productes 
Aquesta funcionalitat permet als usuaris gestionar els productes d’una categoria en concret, per 
tant és necessari que l’usuari n’hagi seleccionat una. 
 
Les operacions permeses a un usuari des d’aquesta funcionalitat són: 

 Alta d’un nou producte 
 Eliminar un producte 
 Modificar un producte 
 Consultar un producte 

 
 

3.2.2.4 Cas d’ús: Llistar productes 
Aquesta funcionalitat permet als usuaris llistar els productes que hi ha al catàleg per una 
determinada categoria. 
 
 



UOC Generació automàtica de codi per aplicacions MCV amb AndroMDA i WebML 
G E N E R  2 0 0 7  

            

 

PÀGINA 26  DE 57 

 

3.2.2.5 Cas d’ús: Cercar producte 
Aquesta funcionalitat permet a un usuari cercar un producte a partir del seu nom, 
independentment de la categoria a la qual pertany. 

 

 

3.2.2.6 Cas d’ús: Entrar al sistema 
L’usuari encarregat de gestionar el catàleg de productes, per poder realitzar totes les 
funcionalitats del sistema, ha de identificar-se amb un codi d’usuari i una contrasenya. 
Addicionalment, el codi d’usuari facilitat ha de tenir un perfil d’administrador, ja que aquestes 
funcionalitats no són públiques per qualsevol tipus d’usuari, si no que ho són únicament pel 
personal d’administració. 

 
 
 

3.3 MODEL DE DADES 
A continuació es mostra el model de dades del sistema a desenvolupar en el que es pot veure 
quina informació ha de ser persistent en una base de dades relacional. 

CATEGORIA

PK ID

NOM
DESCRIPCIO

PRODUCTE

PK ID

NOM
FK1 CATEGORIA_ID

DESCRIPCIO
PREU

 
Figura 12. Model de dades del sistema 
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3.4 DISSENY DEL SISTEMA  
El disseny que es proposa pel desenvolupament de l’aplicació “Gestor de catàleg de productes” 
es tracta d’una arquitectura MVC sota la plataforma J2EE, dividida en una estructura multicapa, 
i basada en frameworks Open Source d’última generació. A continuació es comenta en detall 
cadascun d’aquests aspectes. 

 

 

3.4.1 MODEL MULTICAPA BASAT EN LA PLATAFORMA J2EE 
J2EE és una plataforma que utilitza el model d’aplicacions distribuïdes multicapes. La lògica 
d’aplicació es dividida en components d’acord a la seva funció  i, aquest components 
d’aplicació són instal·lats en màquines diferents depenent de la capa a la que pertany dintre del 
entorn multicapes J2EE. 

 

La següent figura mostra el model d’aplicacions J2EE multicapa dividida en les diferents capes.  

• Capa de presentació de la part de client 
• Capa de presentació de la part de servidor 
• Capa de lògica de negoci de la part de servidor  
• Sistemes de informació empresarials 

 

 
Figura 13. Model multicapa per plataforma Java EE 
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Encara que una aplicació J2EE pot constar de tres o quatre capes, normalment les aplicacions 
multicapes J2EE només consten de tres capes que es troben distribuïdes en tres localitzacions 
diferents:  

 Les màquines client. 

 La màquina on resideix el servidor J2EE.  
 La màquina on resideix el servidor de base de dades. 

 

 

3.4.2 ARQUITECTURA MVC 
L’arquitectura Model-Vista-Controlador (MVC) correspon a un patró de disseny i té com a 
finalitat la separació de les funcionalitats de negoci, de les de presentació i control, en diferents 
capes. D’aquesta forma els objectes específics per a la vista, s’encarreguen de l’aspecte visual 
generat per la capa de presentació. El controlador interpreta les peticions que rep de l’usuari i 
coordina la vista i el model perquè l’aplicació produeixi els resultats esperats. Finalment, el 
model manega les dades i l’estat de l’aplicació. 

Els avantatges  de la utilització d’un model MVC són les següents: 

• Facilitat de desenvolupament i distribució de tasques. 

• Disseny d’aplicacions modulars. 

• Major reutilització del codi. 

• Facilitat per provar cada unitat per separat. 

 

A continuació es mostra un esquema on es pot apreciar cadascuna de les parts que conformen 
aquest patró: 

 
Figura 14. Patró MVC 
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El paradigma MVC està implementat al framework Struts, el qual s’ha convertit avui en dia en 
un estàndard per al desenvolupament d’aplicacions J2EE, a més de ser un producte de lliure 
distribució. 

 
 

3.4.3 MODEL BASAT AMB FRAMEWORKS 
El disseny de l’aplicació “Gestor de catàleg de productes” pot realitzar-se de diferents formes 
depenent de múltiples factors, com poden ser si l’aplicació és distribuïda, el tipus de 
persistència que es vol utilitzar (JDBC, Hibernate, Entity Beans, etc), necessitat d’utilitzar un 
client ric (conjunt de tècniques que fan millorar l’aspecte de la capa de presentació), etc. 

 

Així, a cadascuna de les tres capes, es poden utilitzar diferents solucions, on la selecció d’una 
u altre depèn de factors com els citats abans.  Un possible conjunt de solucions podria ser el 
següent: 

 Capa de presentació - MVC 
o Java Server Faces (JSF) 

o Struts i Java Server Pages (JSP) 

 Capa de lògica de negoci 
o Java Beans (POJOs) 

o Session Beans  

 Capa d’accés a base de dades 
o Entity Beans (Especificació 2.0 d’EJB) 

o Entity Beans (Especificació 3.0 d’EJB) 

o Hibernate 

 

Llavors, el número de possibles dissenys és variat. Així per exemple es poden donar les 
següents combinacions: 

 Struts + Spring + Hibernate 

 Struts + EJB (Session Beans) + Hibernate 

 JSF + Spring + Hibernate 

 JSF + EJB (Session Beans) + EJB (Entity Beans) 

 Etc. 

 

 

A continuació es comenten amb més detall algunes d’aquestes solucions, formades per 
frameworks (Struts, Spring, Hibernate) i especificacions (JSF, EJB). 
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3.4.3.1 Struts 
Aquest framework del tipus MVC, s’ha convertit avui en dia en un estàndard de facto pel 
desenvolupament d’aplicacions J2EE. 
 
És un producte de lliure distribució i degut a que està molt estès en la comunitat de 
desenvolupadors Java, disposa de molta informació i documentació relacionada, encara que 
com tot producte de codi lliure es troba prou dispersa.  
 
La majoria d’eines de desenvolupament Java, integren aquest framework com a projecte 
independent (com és el cas d’Eclipse), o com a base d’altres projectes que es recolzen sobre 
la seva arquitectura. 
 
 

3.4.3.2 Spring 
Spring es tracta d’un framework Open Source, amb una arquitectura molt granular, elegant i 
flexible, que facilita el desenvolupament d’aplicacions. Dissenyat en mòduls, amb funcionalitats 
específiques, facilita la integració amb altres frameworks. 
 
Una altre característica molt important que incorpora, és el suport per a la implementació de la 
capa de persistència a través d’una interfície que implementa el patró de disseny DAO (Data 
Access Object). 
 
Per altre banda, facilita també la manipulació dels objectes (siguin o no EJB), redueix la 
proliferació de classes singleton, elimina la necessitat d’utilitzar diferents tipus de fitxers de 
configuració, etc. 
 
 

3.4.3.3 Hibernate 
Es defineix com un framework de persistència del tipus objecte a relacional, és a dir, permet 
treballar amb objectes de base de dades (model relacional) i tractar-los com a objectes Java 
(model OO). 

Disposa també d’un llenguatge propi de tractament de dades anomenat HQL (Hibernate Query 
Language), per tal de poder realitzar operacions que normalment faríem en SQL mitjançant 
JDBC.  
 
Es tracta d’un producte sota llicència GPL (General Public License), de lliure distribució i que 
s’ha acabat convertint en un estàndard de facto com a framework de persistència en base de 
dades. 
 
Com que es tracta d’una llibreria de prou baix nivell, i que és a dia d’avui prou madura i 
consolidada, en la majoria de peticions a base de dades no impacta en quan a temps de 
resposta es refereix, sent pràcticament transparent en la majoria de casos, excepte per a 
situacions de molta complexitat en que la consulta impliqui un gran nombre de taules i les 
seves associacions corresponents. 
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3.4.3.4 Java Server Faces 
JSF és una especificació de Sun, basat en l’arquitectura MVC. De la mateixa forma que Struts, 
JSF pretén normalitzar i estandarditzar el desenvolupament d’aplicacions web. Cal tenir en 
compte que JSF es posterior a Struts, i per tant s’ha nodrit de l’experiència d’aquest, millorant 
alguna de les seves deficiències. De fet el creador d’Struts (Carig R. McClanahan) també és 
líder de l’especificació de JSF. 

 

A continuació es presenten alguns dels punts forts de JSF, que fan que sigui una tecnologia tan 
interessant: 

 JSF és una especificació de Sun, el que fa que hi hagi al darrera tot un conjunt de 
normatives que el defineixen (JSR 127, JSR 252, JSR 276) 

 JSF tracta la vista (interfície d’usuari) d’una forma una mica diferent al que s’està 
acostumat en aplicacions web. És similar a Swing, Visual Basic o Delphi, on la 
programació de la interfície es realitza a partir de components i basat en events (es 
polsa un botó, canvia el valor d’un camp, etc). 

 JSF és molt flexible. Per exemple permet crear els nostres propis components, o crear 
el nostres propis “render” per pintar els components segons les nostres necessitats. 

 És més senzill. 

 

JSF no pot competir en maduresa amb Struts (en aquest punt Struts es el clar guanyador), però 
si pot ser una opció molt recomanada per nous desenvolupaments  sobretot si encara no es té 
experiència amb Struts. 

 

 

3.4.3.5 Enterprise Java Beans (EJB) 
Els EJB són una de les especificacions de Sun que formen part de la plataforma J2EE, els 
quals proporcionen un model de components distribuïts pel servidor. L’objectiu dels EJB és 
dotar al programador d’un model que el permeti abstraure’s dels problemes generals d’una 
aplicació (concurrència, transaccions, persistència, seguretat, ...) per centrar-se en el 
desenvolupament de la lògica de negoci. El fet d’estar basat en components permet que 
aquests siguin flexibles i sobretot reutilitzables. 

 

Existeixen els següents tres tipus d’EJB: 

 EJB d’entitat (Entity Beans), encarregats de gestionar la persistència de les dades d’un 
sistema. 

 EJB de sessió (Session Beans). Gestionen el flux d’informació en el servidor i  
proporcionen als clients una façana dels serveis proporcionats pel servidor. 

 EJB dirigit per missatges (Message-driven EJB). Són utilitzats en sistema de 
“Messaging” per la recepció i publicació de missatges de forma asíncrona. 
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4 ANDROMDA 
AndroMDA (pronunciat "Andromeda") és una eina de generació extensible de codi que 
s’emmarca dintre del paradigma de l’arquitectura dirigida por models. Els models de les eines 
UML son transformades en components per una plataforma específica (J2EE, Spring, .NET). Al 
contrari d’altres entorns de desenvolupament MDA, AndroMDA inclou un conjunto de cartutxos 
enfocats a la generació de programari basat amb els frameworks d’última generació com poden 
ser Axis, jBPM, Struts, JSF, Spring and Hibernate. AndroMDA també inclou la funcionalitat per 
desenvolupar d’altres cartutxos generadors de codi o personalitzar els existents.  
 
 

4.1 CARACTERÍSTIQUES 
 
AndroMDA permet crear models independents de la plataforma (PIM), tenint en compte que no 
hi ha un únic PIM per la definició de l’aplicació, si no que poden haver varis (contrastant amb 
altres eines que només tenen un, com OptimalJ):  
 

 Mitjançant diagrames de classes es defineixen les entitats del sistema, i els serveis 
disponibles a la lògica de negoci. 

 Mitjançant diagrames d’activitat es defineix el comportament de la capa de presentació. 
 
 
Addicionalment AndroMDA, no disposa de PDM explícits, tenint com a única alternativa la 
anotació del PIM amb els detalls dependents de la plataforma. En l’especificació MDA es 
defineixen dues formes d’anotar un PIM amb informació específica d’una plataforma: 
Correspondència de tipus (Model type mapping) y Correspondència d’instàncies (Model 
instance mapping). AndroMDA proporciona els dos mètodes a través d’estereotips i marques 
MDA. Les marques són anotacions sobre elements d’un model que proporciona informació als 
cartutxos i que junt amb els estereotips defineixen una transformació.  
 
Una altre característica important d’AndroMDA es la referent a la possibilitat que dóna per 
implementar sistemes amb plataformes diferents a partir d’un mateix PIM. AndroMDA disposa 
d’un conjunt de cartutxos, cadascun dels quals suporta una plataforma determinada, però 
també dona la possibilitat de crear-ne de nous segons les necessitats en cada moment. Amb la 
versió 3.2, es poden utilitzar els següents: 
 

 BPM4Struts (Business Process Modeling for Struts) 
o El propòsit d’aquest cartutx es la generació d’una aplicació basada en el 

framework Struts.  
 jBPM 

o Aquest cartutx permet integrar en una aplicació el motor de workflow  
jBPM de JBoss, el qual es Open Source. 

 JSF (Java Server Faces) 
o Aquest cartutx permet generar aplicacions basades amb l’especificació 

JSF de Sun.  
 EJB (Enterprise Java Beans) 2.x i 3.x 

o Aquest cartutx permet generar aplicacions basades amb l’especificació 
EJB de Sun, permetent generar tant Session Beans (encapsular lògica de 
negoci) com Entity Beans (Tipus de persistència de dades) 

 Hibernate 
o Aquest cartutx permet generar aplicacions basades amb el framework 

Hibernate utilitzat per gestionar la persistència de dades. 



UOC Generació automàtica de codi per aplicacions MCV amb AndroMDA i WebML 
G E N E R  2 0 0 7  

            

 

PÀGINA 33  DE 57 

 

 Spring 
o Aquest cartutx permet generar aplicacions basades amb el framework 

Spring, el qual facilita la implementació d’aplicacions Java. 
 Web Services 

o Aquest cartutx permet generar Web Services  
 
 
Les aplicacions generades amb AndroMDA poden ser dividides en una estructura de capes 
lògiques, on cadascuna d’elles realitza una funció concreta. El següent diagrama mostra les 
tecnologies suportades actualment per AndroMDA i que poden ser utilitzades a cada capa: 
 

 
Figura 15. Tecnologies suportades per AndroMDA 

 
 
Una altre característica molt important és la conservació dels canvis realitzats manualment en 
el codi després de regenerar l’aplicació. El mecanisme empleat per AndroMDA consisteix en 
distingir entre classes protegides i lliures (es troben en directoris diferents). 
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4.2 GENERACIÓ D’APLICACIONS AMB ANDROMDA 
Per la generació del subsistema “Gestor de catàlegs de productes” amb les diverses 
arquitectures que es veuen en el següent apartat, s’ha utilitzat el següent programari: 

 JDK 1.5.0_06 
 AndroMDA Plugin 3.2 
 Maven 2.0.4 
 Eclipse 3.2 
 Base de dades MySQL 5.0 
 MySQL Administrator 
 MagicDraw 9.5 
 JBoss 4.0.5 
 Tomcat 6.0.2 

 

Les passes realitzades per la generació  a grans trets, es segueixen les següents passes: 

 Generar estructura del projecte 
 Si es necessari, modificar fitxer POM. 
 Generació del model de negoci 
 Generació del codi a partir del model de negoci 
 Implementació o modificació (si es necessari) del codi generat 
 Generació de l’esquema de base de dades 
 Desplegament 

 

Al següent esquema es mostren les preguntes que fa el plugin d’AndroMDA a l’hora de generar 
una nova aplicació. Com es pot apreciar, hi ha preguntes que van encadenades, el que 
provoca que en funció de la resposta a una determinada pregunta, se’n derivin altres o no. 
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Figura 16. Esquema de creació d’aplicacions amb Plugin d’AndroMDA
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4.3 ARQUITECTURES A DESENVOLUPAR 
En aquest apartat es detallen les diferents propostes de disseny per l’aplicació de Gestió de 
catàleg de productes. Cadascuna d’aquestes propostes es basa en la utilització de diferents 
frameworks o estàndards en cadascuna de les tres capes: 

 Capa de presentació - MVC 
o Java Server Faces (JSF) 

o Struts i Java Server Pages (JSP) 

 Capa de lògica de negoci 
o Java Beans (POJOs) 

o Session Beans  

 Capa d’accés a base de dades 
o Entity Beans (Especificació 2.0 d’EJB) 

o Entity Beans (Especificació 3.0 d’EJB) 

o Hibernate 

 

 Tipus  
empaquetat 

Tipus  
persistència 

Interfície  
Usuari Seguretat 

 WAR EAR Hibernate EJB EJB 3 
Spring 

Struts JSF Acegi 
CRUD 

Vers.1           
Vers.2           
Vers.3           
Vers.4           
Vers.5           
Vers.6           

 



UOC              Generació automàtica de codi per aplicacions MCV amb AndroMDA i WebML 
G E N E R  2 0 0 7  

             
 

PÀGINA 37  DE 57 

 

4.3.1 IMPLEMENTACIÓ PROPOSTA 1 

PROPOSTA 1 

• Tipus Empaquetat • EAR 
• Tipus Persistència • Hibernate 
• Spring • Sí 
• Interfície Usuari • Struts 

 

• Altres • ACEGI 

 

Aquesta proposta és actualment la més estàndard, ja que incorpora la majoria de frameworks 
que s’estan utilitzant majoritàriament a l’hora d’implementar una aplicació web: 

 Acegi  

 JSP  

 Struts  

 Hibernate  

 

A continuació es comenta els principals passos que s’han realitzat per la implementació 
d’aquesta proposta: 

a. Crear esquelet de l’aplicació executant el plugin d’AndroMDA, el qual formula una sèrie 
de preguntes que cal respondre, per indicar quin tipus d’aplicació es vol crear.  

 
Figura 17. Creació aplicació amb AndroMDA 
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b. Configuració del projecte Maven (pom.xml), on cal especificar entre d’altres coses 
informació referent a l’accés a base de dades (tipus base de dades, driver, url, ....), o 
definició de referències a llibreries externes que cal utilitzar al projecte. 

c. Definició del model de negoci: 

o Modelar mitjançant diagrama de classes les entitats existents a l’aplicació web 

 
Figura 18. Model d’entitats amb AndroMDA 

o Modelar mitjançant diagrama de classes les classes Value Object encarregades 
de transportar la informació entre les diferents capes de l’aplicació. 

 
Figura 19. Model de classes Value Object amb AndroMDA 
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o Modelar mitjançant diagrama de classes els serveis disponibles a la capa de 
lògica de negoci, els quals poden ser cridats des de la capa de presentació. 

 
Figura 20. Model de serveis amb AndroMDA 

o Modelar mitjançant diagrama de casos d’ús i diagrama d’activitat, la definició del 
MVC. 

 

 
Figura 21. Model de presentació amb AndroMDA 
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d. Generació del codi a partir del model de negoci definit. AndroMDA genera tot el 
següent: 

o Generació automàtica de la capa de presentació (JSP) 

o Generació automàtica del codi del MVC (Struts) 

o Generació automàtica de l’accés a base de dades (Hibernate) 

o Generació automàtica del codi per encapsular entitats (Value Objects) 

e. Implementació manual de la lògica de negoci i/o modificació del codi generat per 
AndroMDA si interessa. 

o Generació de codi manual referent als serveis on es defineix la lògica de negoci. 

o Modificació de qualsevol del codi generat automàticament per AndroMDA (per 
exemple la capa de presentació). 

f. Generació de l’aplicació web 

g. Creació de l’esquema de base de dades 

h. Desplegament de l’aplicació web 

 

 

 

4.3.2 IMPLEMENTACIÓ PROPOSTA 2 

PROPOSTA 2 

Tipus Empaquetat WAR 
Tipus Persistència Hibernate 
Spring Sí 
Interfície Usuari Struts 

 

Altres  

 

La implementació d’aquesta proposta és idèntica a l’anterior, exceptuant únicament que en 
aquest cas l’aplicació web s’ha encapsulat dintre d’un fitxer WAR, en lloc d’un EAR. Per tant, 
aquesta aplicació pot ser desplegada en un servidor amb contenidor per Servlets/JSP, com per 
exemple Tomcat. 

 

Els models utilitzats per aquesta implementació són idèntics als de la primera, ja que s’estan 
utilitzant els mateixos components, variant únicament l’encapsulat de l’aplicació. 
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4.3.3 IMPLEMENTACIÓ PROPOSTA 3 

PROPOSTA 3 

Tipus Empaquetat EAR 
Tipus Persistència EJB 2.0 
Spring No 
Interfície Usuari Struts 

 

Altres  

 

Aquesta implementació es diferencia de la primera proposta, en que a la capa de persistència 
s’utilitza l’especificació de J2EE Enterprise Java Beans (EJB) en lloc del framework Hibernate.  

Per aquest cas pràctic s’ha utilitzat el cartutx que incorpora AndroMDA per treballar amb la 
especificació 2.0 d’EJBs. Cal dir però, que la documentació per aquest cartutx és molt pobre i 
no s’ha trobat cap exemple pràctic que l’implementi. 

 

Finalment, la implementació d’aquesta proposta de solució no s’ha pogut finalitzar amb èxit, 
degut sobretot a la falta de documentació per la utilització del cartutx d’EJB. 

 

 

 

4.3.4 IMPLEMENTACIÓ PROPOSTA 4 

PROPOSTA 4 

Tipus Empaquetat EAR 
Tipus Persistència EJB 3.0 
Spring No 
Interfície Usuari Struts 

 

Altres  

 

La implementació d’aqueta proposta és idèntica a l’anterior, exceptuant únicament que en 
aquest cas s’està utilitzant la última especificació d’EJB (3.0), la qual es basa en el concepte 
d’anotació introduït a partir de l’especificació 5 de Java Enterprise Edition. 

El cartutx EJB 3.0 té molta més documentació que l’anterior, tot i així té encara moltes 
mancances a nivell funcional. 

Les diferencies en el model respecte al de la primera proposta, consisteixen en la modificació 
del marcatge realitzat sobre el PIM mitjançant la utilització dels cartutx. 

 

Finalment, la implementació d’aquesta proposta de solució no s’ha pogut finalitzar amb èxit, 
degut sobretot a la falta d’experiència en el desenvolupament d’aplicacions basat amb 
l’especificació de 3.0 d’EJB, així com per la complexitat del corresponent cartutx. 
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4.3.5 IMPLEMENTACIÓ PROPOSTA 5 

PROPOSTA 5 

• Tipus Empaquetat • EAR 
• Tipus Persistència • Hibernate 
• Spring • Sí 
• Interfície Usuari • Java Server Faces 

 

• Altres •  

 

La implementació d’aquesta proposta és semblant a la primera, exceptuant que en aquest cas 
s’ha utilitzat l’especificació JSF com a MVC, en lloc d’Struts. 

 

Malauradament, en aquest cas tampoc s’ha aconseguit finalitzar la implementació de l’aplicació 
degut a una sèrie d’errors d’execució que no s’han pogut resoldre degut a la falta de 
coneixements sobre JSF. 

 

 

4.3.6 IMPLEMENTACIÓ PROPOSTA 6 

PROPOSTA 6 

Tipus Empaquetat EAR 
Tipus Persistència Hibernate 
Spring Sí 
Interfície Usuari Struts 

 

Altres CRUD 

 

Aquesta és una implementació totalment diferent a les anteriors, ja que està basada en un 
cartutx d’AndroMDA anomenat CRUD, el qual genera en un 100% tot el codi d’aplicacions 
anomenades CRUD, les quals implementen les funcions bàsiques de Crear, Obtenir, Actualitzar 
i Esborrar (Create, Retrive, Update i Delete en Anglès). 

Amb aquest tipus d’aplicació, a l’hora de definir el model amb UML, únicament cal modelar un 
diagrama de classes amb les entitats del sistema, i associar-les un estereotip propi del cartutx 
CRUD (<<Manageable>>), el qual indica que per aquella entitat cal implementar les quatre 
funcions bàsiques. 

 
Figura 22. Utilització de cartutx CRUD amb AndroMDA 
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4.4 CONCLUSIONS 
A continuació es mostren les conclusions estretes de la utilització d’AndroMDA a partir de la 
generació dels diferents prototips vistos a l’apartat anterior. 

 

 Aspectes positius 
 El disseny de les implementacions generades és molt bo. 

 L’arquitectura es totalment oberta, tenint la llibertat de poder escollir amb quines 
tecnologies es vol treballar. 

 S’utilitzen patrons de disseny: 

o DAO (Data Access Object) 

o DTO (Data Transfer Object) 

o Service Locator 

o Business Delegate 

 Possibilitat de poder implementar cartutxos propis. 

 

 Aspectes negatius 
 Corba d’aprenentatge elevada. 

 Cal conèixer molt bé les arquitectures amb les que es treballa. Cal estar familiaritzat 
sobretot amb els següents frameworks: 

o Spring ja que a la majoria d’arquitectures apareix 

o Tiles per poder modificar el disseny de la capa de presentació. 

 La modelització no es trivial, i depèn de l’arquitectura a desenvolupar. 

 La documentació és molt escassa. Es compte únicament d’un foro i d’un cas pràctic 
detallat a la pàgina web www.andromda.org. 

 Gran quantitat d’errors (bugs), en funció dels cartutxos utilitzats. Hi ha d’alguns més 
estables que d’altres. 
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5 WEBML 
WebML (Web Modeling Language) és una llenguatge de modelat d’aplicacions web creat per la 
Universitat de Milà, el qual està dirigit al disseny d’aplicacions web amb una gran quantitat de 
dades. La generació d’aplicacions web sobre WebML es basa en els següents diagrames: 

 Diagrama d’estructura 

o Defineix el disseny de l’estructura on es mostren les entitats que representen els 
principals conceptes del sistema, i les relacions que existeixen entre elles. 

 Diagrama de composició 

o Defineix les pàgines que conformen la capa de presentació i el modelat de 
cadascuna d’elles. 

 Diagrama de navegació 

o Defineix la navegació entre les pàgines. 

 Definició de Presentació 

o Defineix el look & feel de l’aplicació. 

 

Pel desenvolupament d’aplicacions mitjançant WebML, existeix al mercat una eina CASE, 
comercial, anomenada WebRatio que facilita la creació d’aplicacions web.  

 

 

5.1 CARACTERÍSTIQUES 
WebRatio suporta el cicle de vida pel desenvolupament de software des de l’anàlisi de 
requeriments fins la construcció del sistema. És una eina de disseny visual amb la que els 
desenvolupadors poden: 

 Codificar els requeriments de l’aplicació. 

 Modelar les entitats existents al sistema. 

 Modelar la capa de presentació del sistema. 

 Definir la capa de persistència de dades, vinculant les entitats persistents a qualsevol 
origen de dades. 

 Definir el look & feel  de la capa de presentació. 

 Generar el 100% del codi font de l’aplicació. 

 Generar automàticament la documentació del sistema. 

 

WebRatio per la modelització de la capa de presentació utilitza un model patentat anomenat 
WebML, el qual està dissenyat per especificar els requeriments de les interfícies d’usuari de les 
aplicacions web.  WebML utilitza conceptes familiars com pàgina, formulari, component, enllaç, 
...,  per descriure el contingut i les funcionalitats disponibles d’una aplicació web. 

 

 

 



UOC              Generació automàtica de codi per aplicacions MCV amb AndroMDA i WebML 
G E N E R  2 0 0 7  

             
 

PÀGINA 45  DE 57 

 

 
Figuera 23. Models de WebML 

 

 

Les aplicacions generades per WebRatio segueixen una arquitectura multicapa i estan basades 
en la utilització d’APIs i frameworks com Java Servlets, JSP i Struts. El model de persistència 
suportat per les aplicacions generades amb WebRatio estan basades en la utilització de fitxers 
XML per emmagatzemar l’accés a la base de dades. 

 
Figura 24. Arquitectura de WabRatio 
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5.2 GENERACIÓ D’APLICACIONS AMB WEBRATIO 
Per la generació del subsistema “Gestor de catàleg de productes” s’ha utilitzat el següent 
programari: 

 JDK 1.5.0_06 
 WebRatio 4.3 (incorpora servidor Tomcat) 
 Base de dades MySQL 5.0 
 MySQL Administrator 

 

 

 

5.3 ARQUITECTURA A DESENVOLUPAR 
La possible arquitectura a desenvolupar, amb WebRatio, no es pot escollir, és tancada. Les 
aplicacions generades amb WebRatio, segueixen una arquitectura web multicapa basada en 
especificacions i frameworks open source, com Servlet, JSP i Struts. 

A continuació es comenta els principals passos que s’han realitzat per la implementació del 
subsistema “Gestor de catàleg de productes”: 

 Definir diagrama d’estructura 

 
Figura 25. Diagrama d’estructura amb WebRatio 
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 Definir origen de dades  

 
Figura 26. Definició origen de dades amb WebRatio 
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 Modelar la composició i la navegació de l’aplicació 

 
Figura 27. Model de composició i navegació amb WebRatio 

 Definir presentació de l’aplicació: 

 
Figura 28. Model de presentació amb WebRatio 
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5.4 CONCLUSIONS 
A continuació es mostren les conclusions estretes de la utilització de WebML i l’eina CASE 
WebRatio a partir de la generació de l’aplicació “Gestor de catàleg de productes”. 

 

 Aspectes positius 
 Corba d’aprenentatge baix/mig. 

 El desenvolupament d’una aplicació és senzill (procés “guiat”). 

 La documentació és suficient. 

 

 

 Aspectes negatius 
 No pots introduir codi propi.  

 Molt limitat. Aplicacions web sense gaire lògica de negoci. 

 El disseny de les implementacions és tancat, no hi ha forma de poder definir una altre 
arquitectura. 
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6 CONCLUSIONS 
Els objectius que s’havien marcat a l’inici del projecte, han estat assolits en gran part, tot i que 
com s’ha vist en el cas d’AndroMDA han quedat pendent de resoldre algunes de les propostes 
d’arquitectura per la generació del cas d’estudi plantejat. A continuació anem a repassar quins 
eren aquests objectius, i quines conclusions s’han pogut extreure: 

 

 Objectiu 1. Generació d’un cas d’estudi 

 Objectiu 2. Implementació amb diverses arquitectures 

 Objectiu 3. Estudi de la qualitat del programari. 

 

 

Objectiu 1. Generació d’un cas d’estudi 
El primer objectiu, la generació mitjançant les eines AndroMDA i WebML, d’una aplicació 
web basada en una arquitectura MVC, es pot afirmar que ha estat assolit amb èxit en tots 
dos casos.  

En el cas d’AndroMDA, la generació d’aplicacions web és molt més complexa degut a que 
la corba d’aprenentatge de l’eina és molt elevada. A més, la documentació moltes vegades 
és molt escassa o inclús inexistent. Per contra, en el cas de WebML, la generació és molt 
més simple, tot i que existeixen moltes limitacions en quant al tipus d’aplicació a 
desenvolupar. 

 

Objectiu 2. Implementació amb diverses arquitectures 
En el cas d’AndroMDA, s’ha pogut comprovar que és possible la generació de diferents 
arquitectures gracies a la utilització dels cartutxos disponibles. En aquest punt cal dir però, 
que alguns d’aquests cartutxos no disposen de prou documentació el que dificulta la seva 
utilització.  

Pel que respecta a WebML, únicament és possible generar una arquitectura, la qual es 
tancada i l’usuari no pot prendre cap tipus de decisió.  

 

Objectiu 3. Estudi de la qualitat del programari 
Aquest punt, es potser el que s’ha tractat més per sobre, no podent aprofundir en l’estudi de 
la qualitat del programari generat. Tot i així, queda bastant clar que la qualitat del codi 
generat amb AndroMDA és d’una alta qualitat, amb un molt bon disseny que inclou un 
mecanisme per incloure codi manualment sense el perill de perdre’l al fer una regeneració 
del model. Addicionalment, del suport existent per una gran quantitat d’arquitectures 
possibles, o la utilització de patrons de disseny com DAO, Value Object, Service Locator, ... 
que donen un toc de qualitat al codi generat. 
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A banda dels objectius marcats, és por afegir que aquestes dues eines, tenen finalitats diferents 
i van destinats a usuaris també diferents:  

 WebML, és una eina de pagament, molt manejable i fàcil d’utilitzar, que té el seu mercat 
en la generació d’aplicacions web sense gaire lògica de negoci, i bastant centrat en la 
interfície de usuari. 

 AndroMDA, és una eina Open Source, amb una corba d’aprenentatge important però 
amb moltes més funcionalitats que no pas WebML.  
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7 LINIES DE DESENVOLUPAMENT FUTUR 
MDA data de l’any 2000, quan l’OMG va publicar un “white-paper” titulat “Model Driven 
Architecture", en el que descrivia la visió del desenvolupament de programari a través de 
models d’objectes relacionats entre sí, per la generació de sistemes complerts. No hi ha cap 
tipus de dubte, que el mercat d’eines MDA és actualment molt actiu, però han de passar encara 
alguns anys per explotar totes les possibilitats d’aquest nou paradigma. 

 

Pel que fa a AndroMDA, aquesta eina encara es troba en una fase molt inicial, el que impedeix 
la generació d’aplicacions a escala empresarial. A més, encara es troba en una fase de prova, 
en la que el número de bugs (errors) és a dia d’avui, important. Per tant, es pot afirmar que 
calen uns anys per estabilitzar-se, i crear una base de coneixement (documentació) que 
permeti als usuaris agafar la confiança necessària per utilitzar aquesta eina.  Com altres 
vegades ha passat amb programari Open Source (JBoss, CentOS, JasperReport, ...), també 
pot arribar a sortir empreses que decideixin buscar el seu negoci en la venda de serveis (llibres, 
suport a empreses, ...) relacionat amb aquest producte 

 

Respecte WebML, és un llenguatge relativament jove (va ser publicat al 2002) i falta veure si 
s’acaba integrant dintre de les eines de modelat, tot i que té bastant competència com per 
exemple UWE (un altre llenguatge de modelat basat en la capa de presentació), o la resta 
d’eines MDA que utilitzen UML. 

 

Pel que fa al propòsit general del projecte, futures línies poden anar encaminades a la 
implementació de les arquitectures basades en JSF i EJB, que en aquest projecte no han pogut 
ser finalitzades. 
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9 ANNEXE 
 

9.1 CAPTURA DE PANTALLES APLICACIÓ D’ESTUDI 

 
Figura 29. Pàgina d’autenticació 

 

 

 
Figura 30. Pàgina de llistat de Categories 
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Figura 31. Pàgina de llistat de productes per una categoria 

 

 

 
Figura 32. Pàgina de creació de nou producte 
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Figura 33. Exportació de productes a format PDF 

 

 

 


