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Trabalho Nº 3: JSP e JavaBeans

1. Introdução

Neste trabalho, deve ser criada uma nova versão do programa de votações utilizando
JSPs e JavaBeans. Este novo canal de comunicação deve permitir interacção entre
votantes e administradores utilizando TCP/IP e HTTP. Este trabalho deverá ser feito
individualmente ou em grupos de dois ou três alunos. 

2. Descrição do trabalho:

Nesta versão do trabalho deve ser adicionado um cliente novo para o programa de
votações e que funciona num browser. A aplicação do lado do servidor será baseada em
JSP/JavaBeans e deve funcionará num servidor Tomcat, como descrito na figura 1. A
comunicação entre o browser e o servidor Tomcat utilizará o HTTP, enquanto que a
comunicação entre o servidor Tomcat e o servidor Back-End emprega Java RMI.

Figura 1: Arquitectura da administração do servidor Back-End com JSP e JavaBeans 
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3. Integração com o servidor

A integração do servidor Tomcat é representada na figura 2. Nesta arquitectura, todo o
estado necessário a um cliente reside nos JavaBeans. Os JavaBeans vão interagir com o
servidor Back-End  utilizando Java RMI. Os JavaBeans falam com o Back-End  para
aceder ao serviço de votação e podem ser utilizados para callback (rechamada). Por
exemplo, quando uma votação termina o Back-End precisa de notificar os clientes (do
browser): vai comunicar com o JavaBean através de callback e o browser recebe a
notificação. O browser deve empregar o HTTP para refrescar automaticamente os
conteúdos da página.

Figura 2: Integração entre JSP e JavaBeans com o servidor Back-End

4. Tratamento de excepções (Exception Handling)

Se o servidor vai abaixo ou se há problemas na rede e alguma chamada RMI de um
JavaBean ao servidor Back-End é perdida, esta chamada deve ser repetida de novo após
um curto período de tempo. Isto pode ser feito através de uma RemoteException no
JavaBean. O cliente deve ser notificado do erro somente após algum número de
tentativas falhadas. 

5. Interface gráfico

Um interface web deve ser desenvolvido, no entanto não deve ser utilizado muito tempo
nesta tarefa, especialmente se desviar do objectivo principal deste trabalho.

6. Fases seguintes 

No trabalho seguinte (Nº 4), o objectivo será a utilização do SOAP na comunicação entre
o servidor Back-End  e aplicações de Back-Office.
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7. Relatório do Trabalho

Além do software desenvolvido deverá ainda escrever um relatório do trabalho prático. O
relatório deverá ter as seguintes secções:

• Tempo médio (horas) utilizado por cada elemento do grupo no trabalho

• Introdução

• Arquitectura web (JavaBeans e JSPs)

• Integração entre JavaBeans e objectos RMI

• Tratamento de excepções (Exception handling) no RMI

• Manual de utilização

• Manual de instalação e configuração

• Descrição dos testes efectuados à aplicação

8. Prazo de Entrega do Trabalho

O prazo para a entrega dos trabalhos é de quatro semanas a contar da aula em que o
enunciado foi apresentado. Não serão aceites trabalhos fora do prazo. A entrega deverá
ser feita por e-mail num ficheiro zip (ou rar) contendo o relatório (obrigatório) em PDF e
as listagens dos programas realizados, obedecendo OBRIGATORIAMENTE ao seguinte
formato:

a123456-trabalho-3-CD.zip

9. Referências

SUN - Essentials of the Java Programming Language
http://java.sun.com/developer/onlineTraining/Programming/BasicJava1
http://java.sun.com/developer/onlineTraining/Programming/BasicJava2

SUN - The Java Tutorials, Networking
http://java.sun.com/docs/books/tutorial/networking/index.html

SUN - Remote Method Invocation Home
http://java.sun.com/javase/technologies/core/basic/rmi/

SUN - JavaServer Pages Technology
http://java.sun.com/products/jsp/

SUN - JavaBeans Technology
http://java.sun.com/products/javabeans/

Apache - Tomcat
http://tomcat.apache.org/
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