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JFreedom - Um framework de validação que
apoia no desenvolvimento de aplicações web
Diego Manicardi Sarai, Fabiano Cutigi Ferrari
Resumo: Com base nas limitações do framework JSF e da especificação BeanValidation, esse artigo propõe a criação de um novo framework

Web MVC chamado JFreedom, para a automatização dos processos de validações de formulários, apresentando uma abordagem que vai desde
validações individuais de campos até validações em grupo. Seu principal objetivo é a abstração dos processos de validação, propondo mais
liberdade ao desenvolvedor, sem que haja a necessidade de um mapeamento e dependência entre a camada de visão e a camada controladora. A
metodologia abordada foi a criação do novo framework Web MVC em conjunto com sua utilização na prática em um modelo de exemplo de
cadastro de usuários. Obteve-se como resultado um exemplo funcional de utilização do framework JFreedom, mostrando que sua utilização
pode ser vantajosa onde há uma grande quantidade de cadastros. Concluiu-se que a utilização do framework JFreedom, assim como outros
frameworks, deve ser analisada adequadamente antes de ser colocada em prática, pois em alguns cenários sua utilização pode não ser
recomendada, já que o mesmo ainda não apresenta vantagens que agregariam outras camadas de desenvolvimento, como por exemplo a
camada de persistência de dados.

Palavras-Chave: validação de formulário, framework MVC, JFreedom
JFreedom – A validation framework that supports the web application development
Abstract: Based on limitations of JSF framework and Bean Validation specification, this article proposes the creation of a new MVC web

framework called JFreedom, for automating the form validation processes, presenting an approach that ranges from field individual
validations to group validation. Its main goal is the abstraction ofvalidation processes, proposing more freedom to the developer, without the
need for mapping and with no dependency between the view layer and controller layer. The methodology consisted in creating the new MVC
web framework together with its use in practice in a sample template ofuser registration. The result was a functional example ofhow to use
JFreedom framework, showing that its use may be advantageous where there are many entries. The paper concludes that using JFreedom
framework, as well as other frameworks, must be properly analyzed before being put into practice because in some scenarios their use cannot
be recommended, since it does not have advantages that would help the development ofother layers, such as data persistence layer.
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I. INTRODUÇÃO
Novos frameworks para desenvolvimento web em Java são
criados para auxiliar no processo de desenvolvimento de um
software [Pitanga 2014] e estão presentes no mercado de
trabalho pela produtividade obtida no desenvolvimento de
novas aplicações para web fazendo uso dos mesmos.
Macedo e De Lima [2012] afirmam que "Escrever uma
aplicação Java para web há alguns anos era algo complicado
que exigia um conhecimento profundo de dezenas de
tecnologias" e essa foi o motivo da necessidade de alguma
ferramenta para agilizar o desenvolvimento, ou seja,
aumentar a produtividade. Segundo Knupp [2014], um
framework web tem por objetivo abstrair a complexidade e as
etapas relacionadas à requisição (dados enviados ao servidor)
e à resposta (dados recebidos de volta para o usuário
provenientes do servidor) dentro do protocolo HTTP.

Um padrão de projeto adotado para a criação de
frameworks web é o MVC (Model, View, Controller)
[Krasner e Pope 1988] e tem por objetivo dividir a
codificação em três camadas distribuídas para simplificar o
desenvolvimento e facilitar futuras manutenções em código.
O padrão de projetos MVC é a base para muitos frameworks
web do mercado, como é o caso do framework para
desenvolvimento Java na web chamado JSF, acrônimo para
Java Server Faces.
O JSF é um framework extenso e com muitas vantagens
que agilizam o desenvolvimento de aplicações. Merencia
[2013, p. 19] diz que “Este framework simplifica a
construção e a manutenção de páginas Web, pois provê um
modelo de programação bem definido e várias bibliotecas de
componentes e tags”. Uma das características do JSF é que o
mesmo pode ser usado em conjunto com a especificação
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Bean Validation, criada pela Oracle (JSR-303), que propõe
uma forma padronizada e simplificada de validações através
de annotations [Oracle 2013]. O problema, ao se utilizar o
Bean Validation em conjunto com o JSF, é que ao realizar
essas validações só é possível validar os campos do
formulário individualmente, ou seja, quando é necessário
comparar dois ou mais campos que se relacionam, surgem
algumas dificuldades e muitas vezes o desenvolvedor é
levado a fazer suas validações dos campos do formulário em
conjunto com suas regras de negócio.
Outra característica do JSF é que para acessar os campos
da camada de visão, um vínculo deve ser criado com campos
correspondentes na camada controladora. A camada
controladora do servidor responsável por receber esses dados
no JSF é chamada de Managed Bean. Segundo Merencia
[2014, p. 20] “Para fazer a comunicação entre cliente e
servidor, os componentes JSF podem ser conectados a objetos
no servidor conhecidos como Managed Beans”. Para que esse
vínculo possa ocorrer, é necessário um mapeamento e uma
amarração entre a camada de Visão e a camada de Controle,
como se pode observar em Pitanga [2014]. Nessa abordagem,
o desenvolvedor deve manter ambos os campos mapeados na
camada de Visão e Controle, porém se um campo for criado
por Javascript na camada de Visão dinamicamente, o mesmo
não poderá ser enviado ao servidor de forma tradicional, já
que para isso, o mesmo deveria estar mapeado no Managed
Bean.
A proposta e o objetivo deste trabalho é mostrar que é
possível criar um framework Web MVC personalizado que
possa reduzir ou em alguns casos eliminar a dependência
entre as camadas de visão e de controle ainda mantendo a
possibilidade de validar de forma automatizada campos do
formulário HTML, sejam eles tratados de forma individual ou
em grupo e propor uma possível solução para esses cenários.
Ressalta-se que este trabalho irá abranger e propor soluções
para a criação de um novo framework Web MVC focando em
validação e envio de informações por formulário entre os
lados Client-Side e Server-Side. Toda a sua construção será
elaborada tomando como base processos de manipulação de
dados entre a camada de visão e de controle, bem como a
validação das informações recebidas na camada de modelo, já
apresentados no framework JSF e na especificação Bean
Validation. É importante ressaltar que algumas
funcionalidades que serão criadas pelo novo framework
proposto já existem em outros frameworks no mercado,
porém o objetivo desse trabalho para esse novo framework, é
manter algumas características únicas do JSF, além de
apresentar novas propostas de melhorias e contribuições para
suas funcionalidades. O framework proposto será construído
em um ambiente totalmente desenvolvido por Servlet e JSP’s.
Este artigo está organizado da seguinte forma: Nas seções
Resumo e Abstract é possível entender de forma resumida o
assunto que será tratado neste artigo, bem como a conclusão
final de tudo que foi levantado; na seção Introdução
apresenta-se uma contextualização sobre o framework JSF e
uma apresentação resumida do que será construído nesse
artigo; na seção de fundamentação teórica enumera-se os
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conceitos do framework JSF, bem como seus ciclos de vida e
funcionalidades, pois o framework JFreedom tomará como
base conceitual o próprio JSF; na seção Planejamento do
Trabalho são apresentados os objetivos deste trabalho e os
objetivos a serem alcançados; na seção Desenvolvimento do
Framework JFreedom é apresentado o projeto construído
como um todo, todas as características e vantagens do
framework JFreedom e seus ciclos de vida; na seção
Exemplos de Aplicação é apresentado um exemplo de
cadastro de usuários fazendo uso do framework JFreedom; na
seção Trabalhos Relacionados e Limitações foram
apresentados os trabalhos utilizados como base na construção
deste artigo e as limitações que o framework JFreedom pode
trazer para uma aplicação quando utilizado na prática.
Finalmente na seção conclusões e trabalhos futuros são
apresentadas ideias que podem ser colocadas em prática para
continuar esse desenvolvimento, com a inclusão de novas
funcionalidades ao projeto.
II. F UNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A produtividade é aumentada quando se faz uso de um
framework de desenvolvimento [Júnior e Rufino 2014], ou
seja, o JSF tem por objetivo garantir essa produtividade, bem
como facilitar e simplificar o desenvolvimento de aplicações
web para Java.
JSF é um framework que estabelece um padrão para a
construção de interfaces gráficas através de implementações
server-side, além de estabelecer uma clara separação entre a
camada lógica e a camada de apresentação. Também segundo
Oracle [2013], o JSF foi desenvolvido pelo comitê JCP (Java
Community Proccess) classificado como Java Specification
Request (JSR - 314). Segundo Antônio e Ferro [2009], JSF é
um framework Web MVC criado na época da Sun, e hoje tem
como mantenedora, a empresa Oracle. A versão atual do JSF é
a 2.2, lançada em 16 de abril de 2013.
O JSF é um framework composto por componentes que
ajudam e automatizam diversos processos de integração, entre
a interação do lado do cliente (client-side) e do lado do
servidor (server-side). Atividades como recuperar os dados
enviados na requisição, convertê-los, validá-los são
automatizados pelos processos internos do JSF. O JSF tem por
objetivo criar um conjunto de processos utilizando o MVC
como base das operações, em que o é necessário mapear e
configurar controladores para receber as requisições enviadas
pelos formulários. Para isso, é necessário que uma servlet
central chamada FacesServlet receba as todas as requisições e
as redirecione para os Controles mapeados pelo
desenvolvedor, para que os mesmos possam tratar as
requisições, receber os parâmetros necessários e direcionar a
requisição HTTP para onde desejarem, segundo Pitanga
[2014]. Na Figura 1 pode-se observar a árvore de
componentes do JSF (Component Tree), que possui uma série
de componentes server-sides pré-disponibilizados e que
podem ser utilizados pelo desenvolvedor. Também é possível
ver que a aplicação recebe requisições e gera respostas que
são gerenciadas pela servlet principal chamada FacesServlet,
que por sua vez, passa as informações para os manipuladores
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de ação e observadores de eventos para estes terem acesso
aos objetos de negócio (camada de modelo).

data inicial. Nesse caso, a menos que uma validação
customizada seja criada utilizando o conceito de Class Level
Validation, só poderá haver uma mensagem de retorno ao
usuário, e mesmo assim, não será possível analisar e comparar
as duas datas entre si, já que as validações do Bean Validation
são realizadas de forma individual em cada um dos campos,
como se pode observar nos exemplos citados em Bernard e
Peterson [2009].
Para o JSF, os campos da camada de visão, devem estar
vinculados a campos no servidor. A camada do servidor
responsável por receber esses dados no JSF é chamada de
Managed Bean. Para que esse vínculo possa ocorrer é
necessário um mapeamento e uma amarração entre a camada
de Visão e Controle, como é apresentado na Figura 2 e na
Figura 3.

Figura 1 - Arquitetura JSF baseada no modelo MVC.
(Fonte: Adaptado de PITANGA, 2014)
A validação das informações submetidas por formulário
pelo JSF pode fazer uso da especificação Bean Validation
criada pela Oracle (JSR-303). Essa validação ocorre no
terceiro ciclo de vida do JSF (Proccess Validation) e tem por
objetivo validar todos os campos enviados pelo usuário de
forma mais simplificada e automatizada. Detalhes e mais
informações sobre os ciclos de vida do JSF podem ser
encontrados em Arquitetura para Desenvolvimento Web
Baseado em JSF 2.0 utilizando Padrões de Projeto [Gorla e
Foschini 2013]. Quando essa validação não é bem-sucedida o
JSF impede que os próximos ciclos de vida sejam chamados,
garantindo assim segurança para que o desenvolvedor consiga
utilizar suas regras de negócio sem que haja a necessidade de
realizar validações em uma mesma camada, dessa forma as
validações e as regras de negócio podem ser escritas em duas
camadas distintas, facilitando assim a manutenibilidade e
organização do código. O problema das validações realizadas
pelo Bean Validation é que elas são feitas individualmente por
campo do formulário, ou seja, quando é necessária a
validação de mais de um campo ao mesmo tempo o
desenvolvedor deve fazer uso da validação Class Level
Validation que faz uma validação no nível de classe para que
o desenvolvedor possa agrupar suas validações e apresentar
uma única mensagem ao usuário, como visto em Oracle
[2008]. O problema é que ao realizar essas validações
utilizando o conceito Class Level Validation o desenvolvedor
só poderá definir uma mensagem por grupo de validações e
muitas vezes terá que criar mais de um grupo de validação no
mesmo formulário para que possa realizar suas validações.
Outro ponto é que por mais que as validações sejam
agrupadas, o desenvolvedor não tem acesso a mais de um
campo ao mesmo tempo na validação, ou seja, o que
realmente ocorre é um agrupamento de várias validações
individuais.
Um exemplo para o cenário supracitado seria a validação
de um formulário em que a data final deve ser maior que a

Figura 2 - Mapeamento de um campo de formulário
apontando para um atributo no Managed Bean chamado
dataVenda na camada de visão.

Figura 3 - Mapeamento de um campo de formulário no
Managed Bean.
Nessa abordagem, o desenvolvedor deve manter ambos os
campos mapeados na camada de Visão e Controle. Nestes
casos, o desenvolvedor deve criar a camada da visão
exatamente no formato esperado pelo JSF, vinculando os
atributos da visão com o controle, como podem ser
observados nos exemplos em Pitanga [2014]. Esse ponto pode
ser prejudicial, pois como visto em Pitanga [2014], as tags
apresentadas pelo JSF não são propriamente HTML, e sim um
conjunto de tags personalizadas que muitas vezes um designer
da equipe de desenvolvimento não terá conhecimento para
manipulá-las. Outro problema dessa abordagem é que não é
possível a criação de campos dinamicamente na camada da
visão por javascript, já que o novo campo criado não estará
mapeado no Managed Bean, e como também visto em Pitanga
[2014], o Managed-Bean é utilizado para que as informações
da página possam ser acessadas. Um exemplo para um
cenário como esse seria uma tela em que o campo Email
pudesse ser acrescentado pelo usuário um número
indeterminado de vezes, ou seja, não há como prever no
Managed Bean quantos atributos deveriam estar mapeados.
III. PLANEJAMENTO DO TRABALHO
Este trabalho visa a criação de uma aplicação java para ser
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utilizada como um framework para o desenvolvimento Java
para a web chamado JFreedom. Este trabalho também tem por
objetivo apresentar os novos conceitos de validação, que vão
desde a validação de campos em grupos até a flexibilidade
entre as camadas de visão e de controle, através de exemplos
da utilização do framework JFreedom em uma outra aplicação
meramente ilustrativa de cadastro de usuários, criada
unicamente com o propósito de ilustrar sua utilização. A
avaliação dos resultados obtidos se dará pela obtenção dos
objetivos e das propostas de contribuição do novo framework
apresentadas por este artigo. Esse framework irá apresentar
propostas que abrangerão a possibilidade da validação
individual e em grupo dos campos do formulário de forma
centralizada. O diferencial da validação em grupo que será
apresentada será manter um único grupo para todo o
formulário enviado, dessa forma poderão ser criadas várias
mensagens para o mesmo grupo para a apresentação do
usuário final. Também será possível a criação de mais de uma
mensagem para a mesma validação individual, caso seja da
necessidade do desenvolvedor, de forma que, fazendo uso do
Bean Validation sem customização não é possível, como visto
nos exemplos em Bernard e Peterson [2009]. Para essa
validação, será mantido o conceito de Managed Bean, de
forma que o desenvolvedor possa mapear os campos que
estão na camada de Visão com a camada de Controle.
O objetivo é que a validação possa também ser feita sem
que esse processo de mapeamento seja obrigatório, dessa
forma a criação de campos dinâmicos na camada da visão
pelo desenvolvedor será uma opção. Também será proposta a
internacionalização de todas as mensagens de validação
criadas pelo desenvolvedor, de forma que o todo esse controle
será de responsabilidade do framework. Será criado também
uma validação server-side que manterá o comportamento dos
ciclos de vida do JSF, ou seja, caso a validação não seja bemsucedida, uma mensagem de erro será apresentada para o
usuário final e as regras de negócio e implementações do
desenvolvedor nem ao menos serão chamadas.
Toda a aplicação que compõe o framework JFreedom
apresentado neste trabalho foi publicada no GitHub. A
aplicação
está
disponível
através
no
link:
https://github.com/diegosarai/JFreedom.
IV. DESENVOLVIMENTO DO F RAMEWORK WEB MVC
JF REEDOM
Foi construído um framework web MVC como uma
solução alternativa para os problemas do JSF anteriormente
apresentados. Este framework foi chamado de JFreedom, pois
o mesmo parte do princípio de que é possível dar mais
liberdade no desenvolvimento ao mesmo tempo em que se
pode automatizar os processos de validação dos campos e o
controle dos dados enviados pelos formulários html.
A base para o desenvolvimento de um framework web é
que haja uma única servlet mapeada para o manejamento de
todas as requisições HTTP enviadas. No caso do JSF, essa
servlet principal é chamada de FacesServlet. O framework
JFreedom faz uso do mesmo conceito, através de uma classe
chamada JFreedomCore. É importante destacar que o projeto
T.I.S. 2015; 4 (3): 240-248

do framework JFreedom faz uso de separação de camadas, de
forma que todas as regras de negócio específicas do
JFreedom, como seus ciclos de vida por exemplo, estão em
uma classe que representa a camada de B.O (Business Object)
chamada de JFreedomCoreBO.
Para a construção do framework JFreedom foi utilizado o
CDI (Context Dependency Injection - JSR 299) que segundo
descrito em Merencia [2013, p. 13] “[...]esta especificação
define um conjunto de serviços contextuais, fornecidos pelo
container Java EE, que facilitam o uso de Enterprise
JavaBeans (EJBs) com páginas JavaServer Faces (JSF) em
aplicações Web”.
O framework JFreedom faz uso de um arquivo de
configurações que deve ser criado pelo o desenvolvedor que o
utilizará. Esse arquivo deve ser chamado user-config.xml. O
objetivo desse arquivo de configurações, a princípio, é que o
desenvolvedor possa definir quais serão as suas classes
controladoras. Assim como o JSF, o framework JFreedom
também é baseado em MVC, ou seja, o desenvolvedor deve
mapear quais classes deverão ser controladoras, porém
enquanto a partir do JSF 2.0, segundo Heffelfinger (2010, p.
371), a anotação @Named do CDI é necessária para que uma
classe controladora seja mapeada e acessível via EL
(Expression Language), no JFreedom é necessário que a
classe controladora possua a anotação @ControllerMapping,
além da mesma também estar mapeado no arquivo de
configurações user-config.xml. A ideia de manter também a
necessidade da configuração em um arquivo xml (extensible
markup language), é que a performance do framework
JFreedom será altamente melhorada, já que ele não precisará
procurar por todas as classes da aplicação do desenvolvedor, e
sim, somente as que estão mapeadas no arquivo userconfig.xml.
A aplicação JFreedom foi construído totalmente baseada na
especificação CDI. Fazer uso do CDI facilita a utilização de
alguns padrões de projetos como, por exemplo, os padrões
Factory e Observer. Mais informações sobre os padrões de
projeto Factory e Observer em Groffe [n.d].
Uma das propostas do framework JFreedom é a utilização
de uma classe com atributos que serão mapeados e vinculados
aos campos referentes ao formulário HTML, onde o
desenvolvedor poderá também definir quais validações serão
utilizadas no momento da requisição ao servidor. A servlet
principal do JFreedom (JFreedomCore) é chamada no
momento da requisição e a mesma se encarrega de atribuir
para cada atributo mapeado o valor correspondente do
formulário HTML através do atributo name dos campos do
formulário. Esse mapeamento é uma opção que promove
maior liberdade para o desenvolvimento client-side, já que
não é necessário nenhum mapeamento ou tags específicas do
framework JFreedom na camada de visão. Os campos que não
possuírem o atributo name no formulário HTML não serão
mapeados pelo framework JFreedom. A vantagem dessa
abordagem é que diferentemente de um formulário HTML
utilizando JSF, o desenvolvedor não precisa utilizar tags
server-side customizadas para a criação do formulário, como
visto em Pitanga [2014], dessa forma, manutenção e a
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separação das atividades podem ser simplificadas, pois um
designer pode trabalhar na camada de visão sem nem ao
menos precisar entender como o mapeamento server-side será
feito pelo framework JFreedom.
O framework JFreedom disponibiliza formas automatizadas
e padronizadas de validação dos campos do formulário
HTML, além de fornecer suporte a internacionalização, ou
seja, as mensagens de validação podem estar em diferentes
idiomas. É importante destacar que o desenvolvedor não
precisa nem ao menos mapear os campos do formulário
utilizando o atributo name dos campos do formulário HTML.
É possível recuperar os campos enviados pelo formulário no
JFreedom diretamente na camada controladora sem nenhum
mapeamento. A vantagem dessa abordagem é que o
desenvolvedor pode criar campos dinâmicos na camada de
visão sem que o mesmo necessite estar mapeado na camada
controladora.
Da mesma forma que no JSF, o framework JFreedom
trabalha com o conceito de controladores que terão atributos
criados e utilizados pelo desenvolvedor para sua lógica ou
para o mapeamento dos campos da camada de visão. Nessa
classe controladora todos os atributos serão enviados para a
JSP desejada com os valores atribuídos pelo desenvolvedor no
método invocado pelo formulário HTML, ou seja, não é
necessário que o desenvolvedor se preocupe em enviar
atributos Java para páginas JSP, já que todo e qualquer
atributo criado em uma classe controladora do framework
JFreedom pode ser acessada a partir de qualquer arquivo JSP.
Outro diferencial das validações realizadas pelo JFreedom
é a possibilidade das validações em grupo, onde é possível
validar todos os campos do formulário de forma unificada e
centralizada, garantindo assim uma forma de relacionar os
valores e até mesmo compará-los em condições quando
necessário. Essa validação foi criada com o intuito de sugerir
uma possível solução para a validação de campos em grupo.
O framework JFreedom também dá a possibilidade de se
ter mais de uma mensagem de validação para o mesmo
campo, ou seja, a utilização de duas validações para geração
de duas mensagens ou de somente uma validação com duas
mensagens fica a cargo de escolha do desenvolvedor, pois o
objetivo do framework JFreedom, como já citado, é garantir o
máximo de liberdade para o desenvolvimento.
Para cada nova requisição HTTP, assim como o JSF, o
framework JFreedom fará uso de ciclos de vida que realizarão
todas as atividades necessárias para a automação do
mapeamento e da validação dos campos. Os ciclos de vida do
framework JFreedom foram criados de forma independente,
porém foram baseados nos ciclos de vida do JSF [Gorla e
Foschini 2013]. Assim como no JSF, o framework JFreedom
também possui seis ciclos de vida, porém com intuitos
diferentes, já que, diferentemente do framework JSF, o
JFreedom não realiza a conversão automatizada dos campos
do formulário para objetos java, pois seu foco é
exclusivamente na realização das validações. Os ciclos de
vida do framework JFreedom podem ser divididos e
classificados em seis:
1. Init: Primeiro ciclo de vida. Nesse ciclo de vida o

framework JFreedom se encarrega de ler todas as anotações
criadas e mapeadas pelo desenvolvedor, além de recuperar o
locale da requisição para realizar a internacionalização das
mensagens de validação. Nesse ciclo de vida é criada uma
instância através do CDI da classe con-troladora criada pelo
desenvolvedor, além de todos os atributos criados pelo
mesmo. Também nesse ciclo de vida, são criadas as instâncias
das classes de mapeamento dos campos do formulário HTML,
que deverão estar como atributos dentro da clas-se
controladora.
2. NotMappingValidator: Segundo ciclo de vida. Esse
ciclo de vida não é obrigatório e por padrão não será
chamado, a menos que seja configurado pelo desenvolvedor.
Nesse ciclo de vida, o desenvolvedor pode receber todos os
campos do formulário através de um objeto java, de forma
que não é necessário realizar qualquer mapea-mento entre a
camada de visão e a camada controladora, garantindo assim,
uma li-berdade maior para o desenvolvimento do
desenvolvedor. Essa abordagem é muito útil quando é
necessário recuperar um campo criado dinamicamente na
camada de visão por javascript que não esteja mapeado
fisicamente na camada controladora. Nessa abordagem é
possível realizar uma validação em grupo dos campos, já que
o desenvolvedor recebe todos os campos do formulário para
realizar suas validações, além do fato que também é possível
que o desenvolvedor gere mais de uma mensa-gem de
validação para esse processo. As mensagens de validações
geradas nessa etapa podem estar internacionalizadas.
3. SingleValidator: Terceiro ciclo de vida. Esse ciclo de
vida não é obrigatório e por padrão não será chamado, a
menos que seja configurado pelo desenvolvedor. Nessa fase
ocorre a validação mais próxima do que já é realizado hoje
pela solução Bean Validation, ou seja, consiste na validação
individual de cada um dos campos do formulário HTML
submetido pelo usuário. As mensagens geradas nessa
validação podem ser internacionalizadas, além do fato de que
é possível gerar mais de uma mensagem de validação para o
mesmo campo. O principal intuito desse ciclo de vida é
promover a possibilidade de validações genéricas, ou seja, a
mesma validação individual criada para um campo pode ser
reaproveitada para outros campos, como por exemplo, a
validação de obrigatoriedade de um campo, já que esse tipo
de vali-dação poderá ocorrer várias vezes.
4. GroupValidator: Quarto ciclo de vida. Esse ciclo só
será executado caso os ciclos de vida NotMappingValidator e
SingleValidator tenham sido executados com suces-so, ou
seja, nenhum erro de validação tenha sido lançado, isso
porque como esse ci-clo de vida é responsável pela validação
em grupo, não seria interessante chegar nesse ponto com
algum problema de validação individual entre os campos, ou
seja, não teria sentido comparar os campos entre si se os
mesmos já não estiverem vali-dados individualmente. Nessa
fase de validação em grupo é possível lançar mais de uma
mensagem de erro para o mesmo grupo, além de ser possível
a criação de mais de um grupo de validações para o mesmo
formulário. Todas as mensagens de vali-dações de campos
geradas por esse ciclo de vida podem ser internacionalizadas.
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5. Invoke: Quinto ciclo de vida. Nesse ciclo de vida ocorre
a chamada do método cri-ado pelo desenvolvedor na classe
controladora. Esse método só será chamado quan-do o
desenvolvedor não configurar a necessidade dos ciclos de
vida de validação, nesse caso, o método criado na classe
controladora será chamado diretamente, ou quando o
desenvolvedor configurar para que os ciclos de vida de
validação sejam chamados e todos os campos passem pelas
validações. O comportamento desse ciclo de vida é
semelhante ao comportamento do ciclo de vida Invoke
Application do framework JSF, que também só é chamado
quando todos os campos são validados corretamente. O
diferencial do JFreedom é que o desenvolvedor não precisa
passar pelos ciclos de vida de validação, ou seja, ele possui a
escolha de validar ou não os campos de seu formulário de
forma automatizada.
6. Render View: Sexto e último ciclo de vida. Nesse ciclo
de vida ocorre o redirecio-namento para a página de erro
configurada pelo desenvolvedor quando ocorre al-guma falha
nas validações ou para a página de sucesso também
configurada pelo desenvolvedor quando as validações não são
executadas ou quando as mesmas são executadas com
sucesso.
Existe uma ordem sequencial para os ciclos de vida, assim
como também é possível que os ciclos de vida chamados
possam variar, como descrito acima, em casos de sucesso ou
falha da validação ou até mesmo em casos em que o
desenvolvedor não queira fazer uso de validações. Todo o
fluxo de vida pode ser visto com mais detalhes na Figura 4.

clientes do estabelecimento se faz necessária.
O framework JFreedom consiste em uma aplicação
independente, ou seja, para começar a utilizá-lo basta
referenciar a biblioteca do JFreedom no classpath do projeto
desejado, além é claro de fazer uso de um servidor de
aplicações. Ao falar do JFreedom, primeiramente, é
importante entender que é necessário a criação de uma classe
controladora, onde serão criados atributos que poderão ser
utilizados e referenciados a partir de qualquer JSP do projeto.
Na classe controladora é possível a utilização de um atributo
do tipo da classe responsável pelo mapeamento e as
validações dos campos do formulário HTML criada pelo
desenvolvedor. Mais uma vez é importante destacar que toda a
construção e a utilização do framework JFreedom faz uso de
CDI. Para definir uma classe como controladora basta utilizar
a anotação @ControllerMapping passando como entrada o
nome que será usado para referenciar a classe controladora
(muito similar à anotação @ManagedBean do JSF), como
pode ser visto na Figura 5.

Figura 5 - Exemplo da criação de uma classe controladora
utilizando o framework JFreedom

Figura 6 - Exemplo do arquivo de configuração userconfig.xml.
Dentro de uma classe controladora é possível a injeção por
CDI de um atributo referenciando a classe de mapeamento
criada pelo desenvolvedor, responsável pelo mapeamento e
validação dos campos do formulário HTML, como pode ser
observado na Figura 7.
Figura 4 - Apresentação do fluxograma do ciclo de vida do
framework JFreedom, com o detalhamento do ciclo de vida
Group Validator.
V. EXEMPLOS DE APLICAÇÃO
Para a construção de um novo framework, como é o caso
do JFreedom é importante um exemplo prático para que se
possa observar como deve ser feito sua implementação, bem
como analisar suas vantagens e desvantagens. Será
apresentado agora alguns detalhes técnicos de utilização do
framework JFreedom através de alguns exemplos criados
exclusivamente para este artigo, voltados para um contexto
de uma aplicação comercial de vendas, em que o controle dos
T.I.S. 2015; 4 (3): 240-248

Figura 7 - Exemplo da criação e injeção por CDI de um
atributo do tipo da classe de mapeamento na classe
controladora. (Fonte: Elaborada pelo autor).
Para que uma classe seja considerada uma classe de
mapeamento, é necessário a utilização da anotação
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@FormBean. Nesta classe, o desenvolvedor deve mapear
todos os campos do formulário através da anotação
@FieldMapping, passando como entrada o valor do atributo
name informado no formulário HTML. Também nessa classe
pode-se definir as validações referentes aos ciclos de vida
NotMappingValidator, SingleValidator e GroupValidator. Para
realizar essas validações é necessário que o desenvolvedor
crie classes que implementem as interfaces exigidas por cada
uma das validações para que as mesmas possam ser chamadas
no momento da validação.
No caso da validação referente ao ciclo de vida
NotMappingValidator, o desenvolvedor deve utilizar a
anotação @NotMappingClass na classe de mapeamento
passando como entrada uma classe criada pelo desenvolvedor
que implemente a interface, informando qual será a classe
responsável pela validação dos campos não mapeados. Essa
anotação é definida no escopo de classe pois ela pode também
ser considerada uma validação em grupo em que não é
necessário que nenhum campo esteja mapeado para que a
mesma possa ser usada. A validação referente ao ciclo de vida
SingleValidator é realizada individualmente para cada um dos
atributos da classe de mapeamento através da anotação
@SingleClass, que deve receber como entrada uma classe que
implemente a interface SingleValidator que deve ser criada
pelo desenvolvedor para a realização da validação individual e
o label utilizado para o campo no formulário, de forma muito
similar a uma validação realizada pela solução Bean
Validation. Um ponto importante a ser destacado na validação
SingleValidator é que se pode criar uma validação individual
genérica, como por exemplo a validação de um campo vazio
que pode ser usada para validar todos os campos em que se
desejar. Por último pode-se fazer uso da validação em grupo
utilizada no ciclo de vida GroupValidator através da anotação
@GroupClass também definida no escopo de classe já que a
mesma se aplica para todos os campos, passando como
entrada a classe responsável pela validação em grupo criada
pelo desenvolvedor, que deve implementar a interface
GroupValidator.
Um exemplo de uma classe de mapeamento fazendo o
mapeamento de um campo e fazendo uso de todas as três
formas de validações disponíveis no framework JFreedom
pode ser observada na Figura 8.

retornar um dado do tipo boolean, que quando verdadeiro, o
processo de validação será considerado como bem-sucedido,
caso contrário a validação será considerada como um
insucesso. Também nessas interfaces deverá conter um
método chamado getMessageList que retornará uma lista do
tipo String, nessa lista o desenvolvedor deverá atribuir todas
as mensagens de validações que deseja apresentar ao usuário
final.
Um exemplo de cada uma das três validações pode ser
observado nas Figura 9, Figura 10 e Figura 11.

Figura 9 - Exemplo de uma classe de validação criada que
implementa a interface NotMappingValidator.

Figura 10 - Exemplo de uma classe criada que implementa
a interface SingleValidator.

Figura 8 - Exemplo da criação de uma classe FormBean
fazendo uso das validações NotMappingValidator,
SingleValidator e GroupValidator.
Todas as três formas de validações são customizadas
através de classes criadas pelo próprio desenvolvedor que
implementem as interfaces necessárias para cada validação.
Todas as três interfaces possuem o método isValid que deve

Figura 11 - Exemplo de uma classe de validação criada que
implementa a interface GroupValidator.
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Na Figura 9 pode se observar um exemplo de uma simples
validação para identificar se o cliente possui idade maior que
18 anos, tendo como entrada os campos do formulário através
do parâmetro parameterMap e as mensagens do arquivo de
internacionalização através do parâmetro messages. Na Figura
10 é realizada uma validação de obrigatoriedade de um campo
genérico, ou seja, essa mesma validação pode ser
reaproveitada para qualquer outro atributo do tipo String e
tem como entrada o parâmetro field, que corresponde ao valor
do campo, o parâmetro fieldLabel que corresponde ao label
do campo e o parâmetro messages que consiste nas
mensagens do arquivo de internacionalização. Na Figura 11 é
realizada uma validação em grupo em que caso o cliente seja
um empresário, o mesmo deve ter uma renda maior que R$
5000,00. Neste último caso, a validação recebe o parâmetro
formBean que corresponde à classe com os campos do
formulário mapeados e o parâmetro messages que, assim
como as validações anteriores, também corresponde ao
arquivo de internacionalização.
Todas as mensagens de validações são recebidas em um
objeto de entrada do tipo Map<String,String> nas três
validações. Essas mensagens recebidas correspondem ao
arquivo de internacionalização mapeado pelo desenvolvedor
no arquivo user-config.xml.
Para a criação de métodos na classe controladora que serão
chamados pelo formulário HTML é necessário a utilização da
anotação @RequestDefinition, que recebe como entrada o
caminho mapeado pela URL da requisição em que o método
responderá, o tipo da requisição sendo elas GET ou POST,
uma flag que determina se os ciclos de vida de validação
deverão ser chamados e um caminho para uma página de erro
caso ocorra alguma falha de validação. Pode-se observar um
exemplo na Figura 12.

Figura 12 - Exemplo de um método chamado na classe
controladora mapeada pelo desenvolvedor.
Para exibir as mensagens de erros geradas pelas validações
nas páginas JSP, basta importar o namespace
"http://jfreedom.web" na página JSP e utilizar a tag messages,
como se pode observar na Figura 13.

Figura 13 - Exemplo de um arquivo JSP com a tag
messages responsável por apresentar as mensagens de
validação.
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VI. CONCLUSÕES E TRABALHOS F UTUROS
O framework JFreedom traz uma nova proposta para o
desenvolvimento de aplicações Web, porém antes de se usar
qualquer framework devem ser analisadas todas as vantagens
e desvantagens de cada um, bem como o cenário em que os
mesmos serão aplicados. Como dito em da Silva [2013, p. 12]
“Com o auto nível de abstração que o JSF nos proporciona,
ganhamos produtividade na fase de desenvolvimento, porém o
tempo de execução das aplicações aumenta
consideravelmente”, ou seja, o objetivo de um framework é
gerar aumento de produtividade, mas não um aumento de
performance, pelo contrário, ao fazer uso de um framework
muitos dos processos que deveriam ser feitos pelo
desenvolvedor são automatizados, gerando uma grande
quantidade de procedimentos que podem ser custosos para a
aplicação.
No caso do framework JFreedom, sua utilização pode ser
considerada vantajosa quando o objetivo do desenvolvedor é
automatizar a validação de formulários e ampliar a separação
de camadas, como por exemplo a separação da regra de
negócio da validação dos campos do formulário. Quando se
trata de uma aplicação com poucos formulários, a utilização
do framework JFreedom pode não ser vantajosa, já que não
haverá muitos processos para serem automatizados.
Outro ponto importante que deve ser analisado ao se
escolher um framework para o desenvolvimento é a curva de
aprendizado gerada, pois apesar de um framework dar maior
produtividade nos desenvolvimentos de aplicações, o
desenvolvedor deve conhecer com detalhes como utilizá-lo, já
que se o mesmo for utilizado de forma indevida, sua utilização
pode ser mais desvantajosa do que vantajosa, o mesmo vale
para o framework JFreedom, antes de usá-lo é importante
conhecer seus ciclos de vida e como os mesmos trabalham
para utilizá-lo corretamente, evitando assim futuros problemas
nas aplicações.
Para a realização desse trabalho foram estudados alguns
artigos científicos a respeito principalmente do framework
JSF, como se pode observar em Pitanga [2014], que apresenta
conceitos e particularidades do JSF, além de apresentar seus
ciclos de vida. Outro ponto importante para as pesquisas foi a
abordagem do CDI, discutido em Merencia [2013], além de
todo conteúdo oficial fornecido pela Oracle em Oracle [2013].
Todos esses trabalhos apresentam conceitos e exemplos que
podem ser utilizados como base de uma pesquisa aprofundada
com o framework JSF. Com a junção desses conceitos, foi
possível entender os conceitos mais importantes em um
framework de desenvolvimento Web, bem como exemplos e
utilização prática, os quais foram usados como base conceitual
do framework JFreedom. Todos os trabalhos relacionados
apresentam de forma positiva o framework JSF e a
especificação Bean Validation. Este trabalho faz uso de
conceitos práticos discutidos nesses artigos de forma positiva,
em junção com necessidades do dia-a-dia que levam a
características negativas da utilização do JSF e da
especificação Bean Validation, de forma a propor novas
soluções para que os problemas levantados possam ser
evitados e que as vantagens já existentes nos frameworks
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atuais possam ser mantidas.
Tomando como comparação a implementação do
framework JFreedom com o framework JSF, pode ser
considerado uma limitação do framework JFreedom a
ausência de uma conversão automática dos campos dos
formulários para os atributos em classes de mapeamento.
Enquanto o JSF faz a conversão dos campos dos formulários
para os respectivos tipos correspondentes em java até de
forma customizada quando necessário, o JFreedom aborda
todos os campos do formulário no formato de String. Outro
ponto importante é que o framework JFreedom só abrange o
auxílio no controle e validação dos dados entre as camadas de
visão e controle, porém quando se trata de persistência, o
mesmo não possui nenhuma contribuição.
Esse trabalho apresentou argumentos para afirmar que é
possível a construção de um framework Web MVC
customizado, de forma que possa trazer algumas novas
contribuições e alternativas para o desenvolvedor no
desenvolvimento de suas aplicações. O objetivo inicial foi
atingido, ou seja, além de reduzir significativamente a
dependência entre as camadas de visão e de controle, o
framework JFreedom pôde ser criado trazendo novas
funcionalidades em termos de validação ainda não
encontradas no framework JSF e na especificação do Bean
Validation, mantendo sempre a idealização de dar a liberdade
de escolhas ao desenvolvedor, evitando assim, o que muitas
vezes acontece em um desenvolvimento de uma aplicação
Web utilizando um framework, que são as limitações
impostas pelo mesmo.
O framework JFreedom foi criado abrangendo a princípio a
automação da validação dos campos de um formulário HTML
entre as camadas de visão e de controle, porém o mesmo não
aborda nenhuma contribuição para a persistência dos dados
em camadas de modelo. Uma alternativa para trabalhos
futuros poderia ser a integração dos dados recebidos e
validados de um formulário com o framework JPA (Java
Persistence API), para que após o recebimento e validação
dos campos do formulário, os mesmos possam ser salvos de
forma automatizada em um banco de dados.
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