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Апстракт 
JavaServer Faces jе један пд заступљенијих радних пквира за развпј Јава веб-апликација. У пвпм 

раду ће бити представљене пснпве JSF раднпг пквира, најбитније услуге кпје нуди, кап и оегпве 

библиптеке. Биће пписана структура JSF страница и пснпвне кпмппненте кпје су заступљене у JSF-у, 

кап и стаблп кпмппненти кпје настаје приликпм пбраде JSF странице пд стране веб-сервера. Биће 

пбјашоен ппјам Јава зрна и начин на кпји је ппвезан са JSF страницпм.  

У другпм делу рада ће бити пписана структура JSF прпјекта чији је главни циљ представљаое 

пснпва JSF-а и оегпвих страница, кап и начин прганизација страница кпришћеоем шаблпна. У 

прпјекту ће ппсебнп бити анализиране перфпрмансе JSF страница и оихпвп ппнашаое на 

различитим клијентским рачунарима, у зависнпсти пд садржаја, функципналнпсти странице и 

брпја кпмппненти, с пбзирпм да приликпм ппвећаоа брпја кпмппненти на страници перфпрмансе 

ппадају. Резултати перфпрманси ће бити представљени крпз дијаграме. Такпђе, биће пписане 

технплпгије кпје се кпристе у веб-апликацијама. 
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1. Увод 
Ппсматрајући некадашое перфпрмансе рачунара, с разлпгпм се мпже рећи да је визуелни изглед 

апликација бип у другпм плану. Такпђе, није се мпглп пчекивати да рад у таквим услпвима буде 

брз и удпбан. Са ппбпљшаоем перфпрманси рачунара, вепма је битнп да апликација кпја се 

извршава на рачунару ради брзп и једнпставнп, с ппсебнпм пажопм ппсвећенпм удпбнпсти 

кприсника. 

У данашое време се приликпм дизајнираоа веб-апликација најчешће примеоује вишеслпјна 

архитектура кпју чине презентаципни слпј, слпј ппслпвне лпгике и слпј ппдатака. Презентаципни 

слпј приказује ппдатке кприснику крпз кприснички интерфејс и представља највиши нивп 

апликације. Слпј ппслпвне лпгике имплементира ппслпвну лпгику апликације кпја се састпји пд 

ппслпвних правила из стварнпг света и представља средои слпј апликације. У пвпм слпју се 

дефинише кпји ппдаци се чувају и на кпји начин пбрађују. Слпј ппдатака представља најнижи слпј 

апликације и у пвпм слпју се ппдаци чувају, најчешће у базама ппдатака. 

Пре настанка веб-апликација, ппстпјале су апликације кпје су имале ппсебан кôд кпји се налазип 

на свакпм клијентскпм рачунару и ппсебан кôд кпји се налазип на серверу. Апликација је имала 

свпј клијентски прпграм кпји је садржап кприснички интерфејс и мпрап је бити инсталиран на 

свакпм клијентскпм рачунару. Кприсник је крпз клијентску апликацију ппстављап захтеве серверу, 

кпји је вршип пбраду ппдатака и слап ппвратне инфпрмације (пдгпвпре) кприснику крпз клијентску 

апликацију. 

Данашое веб-апликације имају вишеслпјну клијент-сервер архитектуру. Веб-апликације кпристе 

веб-дпкументе (HTML) кпји су ппдржани пд стране веб-прегледача. Веб-прегледач представља 

презентаципни слпј кпји кпмуницира са средоим слпјем ппслпвне лпгике. У веб-апликацијама 

средои слпј је нека пд технплпгија са динамичким веб-садржајем кап штп су ASP, ASP.NET, 

JSP/Java, JSF/Java, PHP, Perl, Python или Ruby on Rails, дпк базе ппдатака представљају слпј 

ппдатака. Веб-прегледач шаље веб-захтев средоем слпју кпји врши услугу такп штп ппставља 

упите бази ппдатака, а када се прпмене ппдаци у бази, прпслеђује пбрађене ппдатке назад веб-

прегледачу кпји приказује нпви садржај. 

Узевши у пбзир развпј веб-технплгија, сасвим је лпгична мисап да се једнпј пд оих ппсебнп 

ппсвети пажоа, штп збпг оених карактеристика и мпгућнпсти, штп збпг евентуалних прпблема кпје 

са спбпм нпси. Управп је JavaServer Faces (JSF) технплпгија кпја, пп мишљеоу аутпра, завређује 

ппсебан псврт и анализу.  

Са првим прпблемима у развпју JSF апликације аутпр пвпг рада се сусреп у свпм ппслпвнпм 

пкружеоу. JSF је бип изабран за развпј апликације кпја се бави управљаоем ресурсима предузећа. 

У ппчетку, када су странице биле маоег пбима, није билп прпблема. Међутим, какп су странице 

ппстајале слпженије, такп су перфпрмансе ппадале. Циљ пвпг рада је да детаљније истражи пвај 

фенпмен и предлпжи механизме за оегпвп превазилажеое. 
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2. Основне технологије које су коришћене у раду 
У пвпм ппглављу биће украткп пписане пснпвне веб-технплпгије кпје су кпришћене у пвпм раду 

(HTML, JavaScript, AJAX, jQuery, CSS) кап и неке пд Јава веб-технплпгија. Биће пписане и пснпвне 

карактеристике Maven-а, какп се у прпјекат укључују екстерне Јава библиптеке (jar-пви) и кпје фазе 

живптнпг циклуса изградое прпјекта ппстпје. 

2.1 Основне веб-технологије 

HTML 

HTML (енгл. HyperText Markup Language) је пписни језик за пзначаваое хипертекста намеоен 

ппису веб-страница [11]. Настап је псамдесетих гпдина прпшлпг века. Када је HTML бип у фази 

настанка, мпгап је самп да прикаже статички текстуални садржај. У тпм перипду су и веб-

прегледачи имали скрпмне мпгућнпсти. Данас су веб-прегледачи вепма напредни такп да мпгу да 

ппдрже и најзахтевније веб-апликације, кпје управљају динамичким саджајем и кпје врше пбраду 

слпжених ппдатака. 

Битнп је да HTML дпкумент ппштује стандарде да би приказ бип исти у свим веб-прегледачима. 

HTML стандарде дефинише World Wide Web Consortium (W3C). Актуелна стандардизпвана верзија 

HTML-a je 5.1 представља евплуцију стандарда HTML 4.01 кпји му претхпди. 

Веб-страница се састпји пд елемената кпји су засебне кпмппненте HTML дпкумента. Садржај 

елемента мпже бити неки други елемент или текст. HTML дпкумент се састпји пд пзнака (енгл. tag) 

и атрибута. Када се врши парсираое странице, тада се пбрађују пзнаке и на пснпву пзнака настају 

HTML елементи и генерише се веб-страница. На следећем примеру се мпже видети пзнака p пд 

кпје настаје елемент параграф кап и атрибут style у кпм је дефинисана ширина параграфа. 

<p style="width:500px">Параграф</p> 

HTML дпкумент унутар пзнака <html>...</html> мпра садржати два пснпвна елемента: 

 Заглавље (енгл. head) - садржи инфпрмације кпје пписују дпкумент 

 Телп (енгл. body) – садржај дпкумента 

Унутар заглавља се дефинише наслпв дпкумента унутар пзнака <title>...</title>. Следећи пример 

представља минималну структуру HTML дпкумента: 

<!DOCTYPE HTML> 
<html> 
 <head> 
     <title>Naslov</title> 
 </head> 
 <body> 
       
 </body> 
</html> 
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JavaScript 

JavaScript је скриптни прпграмски језик кпристи се на клијентскпј страни за дефинисаое 

функципналнпсти веб-страница. Укључује се на веб-страници да бисмп је учинили динамичнијпм. 

JavaScript је слабп типизиран и има скрпмну ппдршку за пбјектнп пријентисанп прпграмираое. 

JavaScript се најчешће пдвија на страни клијента, пднпснп у веб-прегледачу и врши интеракцију са 

пбјектним мпделпм дпкумента. Ппред интеракције са пбјектним мпделпм дпкумента, ЈavaScript 

мпже вршити анимираое елемената на страници такп штп елементима мпже меоати места и 

величину, мпже вршити убациваое видеп и аудип садржаја, а такпђе мпже вршити валидацију 

унетпг садржаја на фпрми какп би серверу били ппслати исправни ппдаци. 

АЈАX 

AJAX (енгл. asynchronous JavaScript and XML) *12+ је група међуспбнп ппвезаних техника за развпј 

веба кпришћених на клијентскпј страни за прављеое синхрпних и асинхрпних веб-апликација. 

Кпришћеоем AJAX-a, веб апликације мпгу да шаљу и примају ппдатке са сервера асинхрпнп (у 

ппзадини) без меоаоа тренутнпг приказа и ппнашаоа странице тј. пмпгућена је асинхрпна 

размена ппдатака између веб-прегледача и веб-сервера да би се избеглп ппнпвнп учитаваое целе 

странице. 

jQuery 

jQuery [8] је библиптека JavaScript-а, чија је сврха да ппштујући принцип „пиши маое, уради више“  

ппједнпстави рад са HTML елементима, пмпгући управљаое анимацијама и AJAX апликацијама на 

веб-страницама. jQuery захтева мнпгп маое линија кôда пд пснпвнпг JavaScript-a, такп штп 

пбједиоује JavaScript кôд у метпде кпје се мпгу ппзвати у једнпј линији кôда. јQuery библиптека 

има следеће карактеристике:   

 Управљаое HTML-пм 

 Управљаое CSS-пм 

 HTML метпде дпгађаја 

 Анимације 

 АЈАX 

CSS  

CSS (Cascading Style Sheets) [9] је језик фпрматираоа ппмпћу кпг се дефинише изглед елемената 

веб-странице. На ппчетку је HTML служип да дефинише кпмплетан изглед, структуру и садржај веб-

странице, али је пд верзије 4.0 HTML-a уведен CSS да би дефинисап кпнкретан изглед, дпк је HTML 

пстап у функцији дефинисаоа структуре и садржаја.  

CSS синтакса се састпји пд пписа изгледа елемената у дпкументу. Сваки ппис се састпји пд три 

елемената: 

 Дефиниција циљних елемената 

 Свпјства 
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 Вреднпсти 

.headerContent { 
 border: none; 
 text-align: center; 
 position: absolute; 
} 

На пример, headerContent jе циљни елемент, text-align je свпјствп, дпк је center вреднпст.  

Целпкупан CSS неке странице мпжемп чувати у ппсебнпј датптеци са екстензијпм .css. 

2.2 Јава 
Јава је прпграмски језик кпји је ппстап незапбилазан када су у питаоу прпграми кпји треба да се 

извршавају на различитим системима. Вепма важна карактеристика Јаве је оена пбјектнп 

пријентисанпст. Пбјектнп пријентисани прпграми су разумљивији и за оихпвп пдржаваое је 

пптребнп маое времена у пднпсу на прпграме кпји су писани без кпришћеоа пбјеката [6].  

Јава технологије које се користе у веб-апликацијама 

Ппред JSF технплпгије кпја се кпристи за развпј веб-апликација треба сппменути јпш некпликп Јава 

веб технплпгија кпје претхпде JSF-у. 

Сервлет (Servlet) класа прпширује мпгућнпсти сервера на кпме се ппкреће апликација и кпме се 

приступа путем прпграмскпг мпдела захтев-пдгпвпр (енгл. request-response). Иакп сервлети мпгу 

пдгпвприти на билп кпји тип захтева, пни се честп кпристе за прпширеое веб-апликације кпја се 

хпстује на веб-серверу. На пример, сервлети се мпгу кпристити да би се дпхватила вреднпст са 

неке веб-фпрме и да би се та иста вреднпст вратила назад на HTML страницу, или се уместп тпга 

мпже кпристити други сервлет да упише ппдатке у базу. Сервлети раде на серверскпј страни сами 

за себе, без HTML кприсничкпг интерфејса [3].  

JavaServer Pages (JSP) технплпгија пмпгућава ппједнпстављен, брз начин за креираое динамичнпг 

веб садржаја. Пна пмпгућава брз развпј апликација базираних на вебу кпје су независне пд 

сервера и платфпрме. JSP технплпгија нам дпзвпљава да дпдајемп делпве сервлетскпг кôда 

директнп на текстуални дпкумент. JSP страница је текстуални дпкумент кпји садржи два типа 

текста: 

 Статичке ппдатке, кпји се мпгу изразити у билп кпм текстуалнпм фпрмату кап штп је HTML, 

Wireless Markup Language (WML), или XML 

 Елементе JSP технплпгије кпји пдређују какп страница кпнструише динамички садржај *3+ 

2.3 Маven 
Maven је спфтверски алат за управљаое и изградоу прпјекта. Ппмпћу пвпг алата мпжемп 

припремити кôд за дистрибуцију. Такпђе, уз ппмпћ Маven-а мпжемп на лак начин укључити Јаvа 

библиптеке (jar-пве) кпји су нам пптребни у прпјекту. Сва правила дефинишемп у датптеци 

pom.xml, кпја мпра садржати групу, предмет за упптребу, верзију и назив прпјекта. У истпј 
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датптеци дефинишемп и начин пакпваоа, да ли ће бити, на пример, jar (Java Application Arhive) 

или war (Web Application Arhive). Пвп је веб-прпјекат такп да ће начин пакпваоа бити war.   

У dependencies делу pom.xml-а се дефинишу библиптеке кпје су пптребне прпјекту. Без Maven-а се 

све библиптеке (jar-пви) мпрају ппставити ручнп. У pom.xml-у се на следећи начин дефинише 

укључиваое Primefaces библиптеке: 

 <dependency>   
     <groupId>org.primefaces</groupId>   
     <artifactId>primefaces</artifactId>   
     <version>6.0</version>   
 </dependency> 

У build делу pom.xml се дефинише на кпји начин се врши изградоа прпјекта и пакпваое прпјекта у 

war (jar), кпји се кпмпајлер кпристи, кпја верзија Јave. Приликпм пакпваоа war-а ппдразумеванп је 

да у war не улази директпријум src/main/java ппштп нам Јava датптеке нису пптребне на серверу 

већ искпмпајлиране .class датптеке. Ппштп се датптеке за лпкализацију апликације налазе у пвпм 

директпријуму, пптребнп је експлицитнп навести у pom.xml-у унутар пзнаке build да war треба да 

садржи и пве датптеке. Тп се ппстиже следећпм кпмандпм: 

<resources> 
  <resource> 
   <directory>src/main/java/properties</directory> 
  </resource> 
 </resources> 

  Ппстпји некпликп фаза живптнпг циклуса изградое прпјекта [2]:  

 validate (врши се валидација прпјекта) 

 compile (врши се кпмпилација извпрнпг кôда, кпмпајлиран кôд се смешта у директпријум 

target у прпјекту) 

 package (узима се кпмпајлиран кôд из target директпријума и пакује се у фпрмат за 

дистрибуцију, на пример, war) 

 install (направљен пакет се инсталира на лпкалнпм реппзитпријуму да би прпјекат мпгап да 

се кпристи лпкалнп у другим прпјектима кап dependency) 

 deploy (кппира се пакет на удаљени реппзитпријум и на тај начин пакет ппстаје дпступан 

псталим развпјним инжеоерима и прпјектима) 

Извршаваоем кпманде у кпманднпм прпзпру 

 mvn clean package 

ппзива се фаза package кап и све оене фазе кпје јпј претхпде. У случају package тп су validate и 

compile. Кпмандпм clean се празни target директпријум пре извршаваоа главне Maven кпманде, тј. 

пре ппнпвне кпмпилације кôда у случају кпманде package.  
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3. JavaServer Faces (JSF) 
У пвпм ппглављу биће пписане пснпвне карактеристике JSF раднпг пквира кап и услуге кпје JSF 

нуди. Биће представљене библиптеке JSF елемената (кпмппненти) и биће пписане карактеристике 

Јава зрна у JSF-у кап и веза Јава зрна са JSF страницпм. Биће пписане и фазе живптнпг циклуса 

пбраде веб-захтева кап и генерисаое стабла кпмппненти приликпм пбраде JSF странице. Биће 

представљена пснпвна разлика између редирекције и навигације. На крају ће бити представљен 

садржај PrimeFaces библиптекe JSF кпмппненти. 

3.1 Зашто JSF? 
JavaServer Faces (JSF) je радни пквир пбјектнп пријентисанпг језика Јава и кпристи се за развпј веб-

апликација. Пн ппједнпстављује развпј веб-апликација пбезбеђујући приступ заснпван на 

кпмппнентама за развпј Јava веб кприсничкпг интерфејса [3]. Kпмппнента је пснпвни градивни 

блпк за фпрмираое JSF кприсничкпг интерфејса (дугмић, ппље за унпс, лабела, ...) [14]. 

Кпмбинацијпм кпмппненти на страници мпжемп направити слпжену веб-страну. Кпришћеоем 

кпмппненти мпжемп размишљати п кприсничкпм интерфејсу на вишем нивпу у пднпсу на HTML.  

JSF кпристи целпкупан неппхпдан кôд за пбраду дпгађаја и прганизацију кпмппненти кпји је деп 

JSF имплементације [1]. JSF је спецификација, дпк JSF имплементација представља уграђен скуп 

кпмппненти и функција неппхпдних за пбраду JSF страница.  Развпјни инжеоери не мпрају 

размишљати п тпме какп су кпмппненте развијане, већ се мпгу ппсветити ппслпвнпј лпгици 

апликације. На пример, укпликп нам је пптребна кпмппнента календара, не мпрамп је развијати, 

већ је мпжемп искпристити из неке JSF библиптеке.  

3.2 JSF странице  
Ппстпји некпликп библиптека JSF елемената. Екстензија JSF страница је .xhtml. Свака .xhtml 

страница мпра имати заглавље кпји мпже садржати неке (или све) пд наведених библиптека.  

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"  
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" 
      xmlns:f="http://java.sun.com/jsf/core"       
      xmlns:h="http://java.sun.com/jsf/html" 
      xmlns:ui="http://java.sun.com/jsf/facelets" 
      xmlns:c="http://java.sun.com/jsf/core" 
      xmlns:fn="http://java.sun.com/jsp/jstl/functions"> 

HTML 

Пва библиптека има следећи именски прпстпр http://java.sun.com/jsf/html чији је префикс h:. 

Састпји се пд пснпвних HTML елемената: ппља за унпс, ппља за испис, дугмиће, checkbox, 

combobox, радип дугме, делпве HTML страница (head, body...) , линкпве, слике, табеле, итд. 

JSF CORE 

Пва библиптека има следећи именски прпстпр http://java.sun.com/jsf/core чији је префикс f:. 

Састпји се пд елемената кпји су независни пд HTML приказа. Пвп су неки пд пснпвних JSF CORE 

елемената: param, facet, valueChangeListener, actionListener, ajax, view, converter, итд. 
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ЈSTL Функције 

Пва библиптека има следећи именски прпстпр http://java.sun.com/jsp/jstl/functions чији је префикс 

fn:. Састпји се пд елемената кпји су функције за рад са нискама: length, contains, startsWith, 

endsWith, split, substring, toLowerCase, toUpperCase, итд. 

JSTL CORE 

Пва библиптека има следећи именски прпстпр http://java.sun.com/jsf/core чији је префикс c:. 

Најкпришћенији елементи из пве библиптеке су if i forEach. У следећем примеру кпристимп петљу 

кпја исписује 20 лабела пд кпјих самп прва нема вреднпст, дпк пстале имају вреднпст 

resources['labela']. 

 <c:forEach var="i" begin="1" end="20" step="1" varStatus ="status"> 
  <c:if test="#{i == 1}"> 
          <p:outputLabel value="" /> 
       </c:if> 
        <c:if test="#{i != 1}"> 
          <p:outputLabel value="#{resources['labela']}" /> 
        </c:if> 

</c:forEach> 

Фејслети (Facelets) 

Фејслети [13] су систем за прганизацију веб-странице и пснпвна технплпгија за рукпвпђеое JSF 

ппгледпм. Уз ппмпћ фејслета мпжемп креирати властите кпмппненте, мпжемп креирати странице 

кпје су шаблпни, на лак начин странице мпгу ппстати деп друге странице, итд. Више п фејслетима у 

практичнпм делу рада, где ће се фејслети пбјаснити крпз примере. 

3.3 Компоненте корисничког интерфејса 
Свака кпмппнента на страници је ппвезана са пбјекатпм класе кприсничкпг интерфејса.  JSF 

имплементације пбезбеђује скуп класа кпмппненти кприсничкпг интерфејса у кпјима је пписана 

функципналнпст кпмппненти. У класама се чувају стаоа кпмппненти и референце ка другим 

пбјектима кап и управљаое дпгађајима. Главна апстрактна класа за све кпмппненте је 

јavax.faces.component.UIComponent. JSF кпмппненте наслеђују класу UIComponentBase кпја је 

ппткласа класе UIComponent. У опј је дефинисанп пснпвнп стаое и ппнашаое кпмппненте. У 

следећпј листи су пписане неке пд класа кпмппненти кпје су укључене у JSF имплементацији: 

 UIInput – Узима ппдатке кпје је кприсник унеп 

 UIOutput – Приказује ппдатке 

 UIForm – Фпрма кпја садржи ппља за унпс 

 UICommand – Ппзива акцију када се изврши неки дпгађај 

 UIPanel – Управља расппредпм кпмппненти кпје се налазе у панелу 

 UIGraphic – Приказује слику 
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3.4 Зрна 
Јава зрнп (енгл. bean) је класа кпја излаже свпјства и дпгађаје у раднпм пквиру. Свпјствп (property) 

је именпвана вреднпст задатпг типа кпја се мпже читати и (или) у кпју се мпже уписивати. Свпјствп 

је билп кпји атрибут зрна кпји има: 

 Име 

 Тип 

 Метпде за читаое (get) и/или писаое (set) 

Најпрпстији начин за дефинисаое свпјства је кпришћеое стандардне кпнвенције именпваоа 

метпда читаоа и писаоа. Првп слпвп имена свпјства се меоа у великп слпвп и дпдаје на get ili set. 

private Integer ajaxSpeed;  

 public Integer getAjaxSpeed() { 
  return ajaxSpeed; 
 } 
 
 public void setAjaxSpeed(Integer ajaxSpeed) { 
  if (xhtmlPage.equals("statistic")) { 
   ajaxSpeed = Integer.valueOf(0); 
   return; 
  } 
  this.ajaxSpeed = ajaxSpeed; 
  addAjaxTime(); 
 } 

Метпде читаоа и писаоа мпгу пбављати прпизвпљне радое. Најчешће се кпристи за читаое или 

ппстављаое вреднпсти некпг ппља, али такпђе се у оима мпгу извршавати нека израчунаваоа или 

се мпже приступати бази ппдатака. У претхпднпм примеру се мпже видети да метпда читаоа самп 

прпслеђује вреднпст свпјства, дпк метпда писаоа ппред ппстављаоа вреднпсти извршава и 

дпдатне акције. Називи метпда мпрају ппчиоати са get (псим у случају свпјства са boolean типпм 

када мпже ппчиоати и са is) кпја је без аргумената и set кпја има један аргумент и нема ппвратну 

вреднпст (void). Класа зрна мпже садржати и друге метпде ппред метпда за читаое и писаое. 

У JSF-у, зрна чувају стаое веб-странице. Прављеое зрна и управљаое оима је ппд кпнтрплпм JSF 

имплементације. Зрна су веза између кприсничкпг интерфејса и ппслпвне лпгике апликације. JSF 

имплементација ради следеће: 

 Ствара и брише зрна пп пптреби (термин „managed beans“) 

 Чита свпјства зрна приликпм приказа веб-странице 

 Ппставља вреднпст свпјствима зрна када је фпрма ппстављена 

На пример, ппље за испис чита свпјствп зрна: 

<p:outputLabel id="ajaxSpeed" value="#{pageSpeedBean.ajaxSpeed} ms" /> 

JSF имплементација је треба да лпцира класу зрна са именпм pageSpeedBean. 
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@SessionScoped 
@ManagedBean(name="pageSpeedBean") 
public class PageSpeedBean implements Serializable  

Мпжемп изпставити name атрибут у @ManagedBean анптацији. У тпм случају назив зрна је изведен 

пд назива класе такп штп се првп слпвп прпмени у малп слпвп. Укпликп је име класе 

PageSpeedBean, а притпм је изпстављен атрибут name, назив зрна ппстаје pageSpeedBean. 

Када JSF имплементација пбрађује страницу и када први пут прпчита израз 

#{pageSpeedBean.ajaxSpeed}, креира пбјекат класе PageSpeedBean. JSF развпјни инжеоер не мпра 

да пише Java кôд да би кпнструисап зрнп pageSpeedBean. JSF имплементација кпнструише зрнп и 

приступа оему крпз израз у JSF страници. 

Пре ЈSF 2.0 је билп пптребнп да се сва зрна дефинишу у датптеци faces-config.xml кпји је један пд 

кпнфигураципних датптека апликације. Сада мпжемп да бирамп да ли ћемп кпристити анптације 

или XML кпнфигурацију. 

Израз вредности (value expression) 

Израз вреднпсти дефинише везу вреднпсти кпмппненте и вреднпсти свпјства зрна. Акп у .xhtml 

страници имамп израз #{pageSpeedBean.speed} и укпликп JSF имплементација приказује страницу, 

ппзваће се метпда getSpeed() над пбјектпм pageSpeedBean. Израз вреднпсти се мпже кпристити и 

за читаое и писаое, на пример, у кпмппненти за унпс: 

<p:inputText value="#{pageSpeedBean.speed}" /> 

Када JSF имплементација приказује кпмппненту ппзваће се метпда читаоа (get). Када кприсник 

изврши submit фпрме, ппзваће се метпда писаоа (set) и вреднпст кпја је унета у кпмппненти ће се 

уписати у свпјствп зрна. 

Кап у JavaScrpt-у мпжемп кпристити заграде уместп нптације са тачкпм. Такп да су следећи изрази 

еквивалентни. 

 pageSpeedBean.speed  

 pageSpeedBean['speed']  

 pageSpeedBean[''speed''] 

Израз за позив методе 

Израз за ппзив метпде пзначава пначава акцију (метпду зрна) кпја се извршава када се изврши 

неки дпгађај на фпрми. На пример, кпришћеоем следећег дугмета: 

<p:commandButton value="#{resources['izvrsiajaxakciju']}"  
action="#{messageBean.saveMessage}" update="ajaxSpeed" /> 
 

извршава се метпда saveMessage класе messageBean када се кликне на дугме. Израз за ппзив 
метпде је ппдпган начин да се ппише ппзив метпде кпја треба да се изврши у некпм будућем 
времену.  Ппстпје следећи атрибути за изразе, пднпснп метпде зрна кпје се ппзивају кап и оени 
параметри:  
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Р.Бр Aтрибут на JSF страници Метпда зрна кпја се ппзива 

1 action="#{bean.metoda}" String metoda() 

2 actionListener="#{bean.metoda}" void metoda(ActionEvent) 

3 valueChangeListener="#{bean.metoda}" void metoda(ValueChangeEvent) 

4 validator="#{bean.metoda}" void metoda(FacesContext,  
UIComponent, Object) 

5 listener="#{bean.metoda}" void metoda(ComponentSystemEvent) 

6 listener="#{bean.metoda}" void metoda(AjaxBehaviorEvent) 

 
 
Атрибути 1 и 2 се пднпсе на дугмиће и линкпве. Атрибут action ппзива метпду чија је ппвратна 

вреднпст ниска кпја се прпслеђује рукпвпдипцу навигације. Пвај атрибут се најчешће кпристи да се 

изврши навигација на другу страницу. ActionListener извршава метпду зрна и оегпв циљ је 

извршаваое лпгике кприсничкпг интерфејса и не учествује у рукпвпђеоу навигацијпм, а извршава 

се пре action. ActionListener ппнекад ради у сарадои са action aтрибутпм када су action-у пптребне 

инфпрмације у вези кприсничкпг интерфејса. 

Атрибути 3 и 4 се пднпсе на кпмппненте за унпс (input). ValueChangeListener извршава метпду зрна 

у случају да се прпменила вреднпст ппља за унпс (inputText). Validator извршава метпду кпја 

прпверава да ли унета вреднпст испуоава унапред задате услпве. На пример, акп је пбавезан унпс 

некпг ппља, валидатпр прпверава да ли је пппуоена вреднпст ппља, у супрптнпм се исписује 

грешка на кприсничкпм интерфејсу. 

Атрибут 5 се пднпси на системске дпгађаје. Синтакса је следећа: 
 

<f:event type="postValidate" listener="#{bean.method}" /> 
 

JSF нема механизам да изврши валидацију групе кпмппнени. На пример, акп на фпрми имамп дан, 

месец и гпдину, нема прирпднпг начина да се изврши валидација унесенпг датума. У тпм случају 

се мпже кпристити системски ппзив postValidate кпји је тип дпгађаја и извршити пптребна 

валидација у метпди зрна кпја је дефинисана у атрибуту listener. Пд системских ппзива ппред 

postValidate ппстпје јпш и ппзиви приликпм стартпваоа или гашеоа апликације, ппсле дпдаваоа 

или пре уклаоаоа кпмппненте из стабла кпмппненти, ппсле пбнављаоа стаоа кпмппненте, пре 

валидације кпмппненте, пре приказа кпрена ппгледа, пре приказа кпмппненте, итд [1].  

Атрибут 6 извршава AJAX ппзиве.  

Укпликп желимп да actionListener-у прпследимп дпдатне параметре ппред пснпвнпг параметра 

ActionEvent, тп није мпгуће. Мпжемп на следећи начин да предефинишемп параметре: 

<p:commandButton actionListener="#{bean.method()}" /> 
<p:commandButton actionListener="#{bean.method(argument1)}" /> 
<p:commandButton actionListener="#{bean.method(argument1, argument2)}" /> 
 

Следеће метпде се пднпсе на actionListener из претхпдних примера. У пвпм случају се ActionEvent 

не пренпси јер су наведене заграде и параметри у изразу за ппзив метпде. 
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public void method() {} 
public void method(Object argument1) {} 
public void method(Object argument1, Object argument2) {} 

 

Зрна подршке (енгл. backing beans) 

Ппнекад је пптребнп да направимп таквп зрнп кпји ће садржати неке или све пбјекте кпмппненти 

са веб-фпрме. Таква зрна се називају зрна ппдршке веб-фпрме [1].  

@ViewScoped 
@ManagedBean(name="outputBean") 
public class OutputBean { 
  
 private UIOutput outputComponent; 
 
 public UIOutput getOutputComponent() { 
  return outputComponent; 
 } 
 
 public void setOutputComponent(UIOutput outputComponent) { 
  this.outputComponent = outputComponent; 
 }   
} 

Кпмппненте за унпс припадају UIInput класи, дпк кпмппненте за приказ припадају UIOutput класи. 

Нека визуелна JSF развпјна пкружеоа кпристе зрна ппдршке. Та пкружеоа аутпматски генеришу 

свпјства и метпде читаоа и писаоа за све кпмппненте кпје се дпвуку на фпрму. 

Када се кпристе зрна ппдршке пптребнп је да се ппвеже кпмппнента са фпрме са кпмппнентпм у 

зрну ппдршке прекп binding атрибута на .xhtml фпрми. 

<p:outputLabel binding="#{outputBean.outputComponent}" /> 

Када се гради стаблп кпмппненти, ппзива се метпда зрна ппдршке getOutputComponent. Кап 

резултат, кпмппнента приказа је кпнструисана и инсталирана у зрну ппдршке ппзивпм метпде 

setOutputComponent.  

Опсег зрна (bean scope) 

JSF кпнтејнер пмпгућава некпликп ппсега кпји чувају зрна и пстале пбјекте кпје треба да буду 

дпступни различитим кпмппнентама веб-апликације. Када дефинишемп зрнп, неппхпднп је 

дефинисати и оегпв ппсег. Пвп су ппсези JSF зрна [1]:  

 Ппсег сесије (@SessionScoped) 

 Ппсег захтева (@RequestScoped) 

 Ппсег апликације (@ApplicationScoped) 

 Ппсег ппгледа (@ViewScoped) 
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Опсег сесије 

Ппстпји стална кпмуникација између веб-прегледача и сервера крпз HTTP прптпкпл. Ппштп је HTTP 

прптпкпл без стаоа, ни на серверу ни на клијенту се не чува стаое трансакције. Пвај начин рада је 

дпбар кпд најпрпстијих захтева, али укпликп је сервер у пбавези да зна пд кпг клијента му је стигап 

захтев, тп није дпвпљнп. Укпликп се ради п апликацији у кпјпј је пбавезнп лпгпваое кприсника, 

пптребнп је негде сачувати кприсничкп име улпгпванпг кприсника.  

Сервлет кпнтејнер захтева пд HTTP прптпкпла да прати сесију. Сервлет кпнтејнер је кпнтејнер за 

сервлете, пн је деп веб-сервера и оегпва пснпвна функција је интеракција са сервлетима такп штп 

кпристи Јаву да би динамички генерисап веб-страницу на серверу. Најпрпстији метпд за праћеое 

сесије је кпришћеое кплачића. Кплачићи су пар име/вреднпст кпји сервер шаље клијенту. У пвпм 

случају назив кплачића је JSESSIONID. Приликпм свакпг захтева клијента, шаље се и вреднпст 

кплачића JSESSIONID и на тај начин сервер тачнп зна кпји клијент му је ппслап захтев [1].  

Укпликп је клијент искључип ппдршку кплачића у веб-прегледачу, ппдатак п сесији се прпслеђује 

кап параметар URL-a. Праћеое сесије је пптпунп транспарентнп за развпјне инжеоере. Мпрамп 

имати на уму да превелики брпј зрна са ппсегпм сесије мпже негативнп утицати на перфпрмансе 

апликације [1]. 

Када JSF имплементација креира пбјекат зрна, пн пстаје жив све дпк траје сесија, с пбзирпм да je 

зрнп у ппсегу сесије. Пвп важи за све захтеве са једнпг клијента све дпк сесија не истекне или се 

експлицитнп не прекине. Тпкпм сесије зрнп се референцира на претхпднп кпнструисан пбјекат 

кпји се налази у сесији. Различите сесије припадају различитим клијентима кпји су активни на 

серверу. Сваки пд оих ппседује свпју инстанцу пбјекта класе зрна ппдршке. 

Опсег захтева 

Ппсег захтева је краткпвечан. Пн ппчиое пд када се страница ппднесе серверу и завршава се када 

се пдгпвпр ппшаље назад клијенту. Акп је наше зрнп у ппсегу захтева, нпва инстанца се креира 

приликпм свакпг захтева [1]. 

Ппсег захтева је ппжељан акп се сви ппдаци из зрна такпђе чувају на страници. Укпликп нам је 

пптребан неки ппдатак из зрна на некпликп страница, тада нам ппсег захтева није дпвпљан. 

Приликпм приказиваоа слпжених ппдатака, кап штп је садржај табеле, тада такпђе ппсег захтева 

није ппжељан затп штп је пптребнп ппнпвп генерисати ппдатке приликпм свакпг захтева [1]. 

Опсег апликације 

Ппсег апликације траје све дпк је веб-апликација инсталирана на серверу. Ппсег се дели између 

свих захтева и сесија. Зрнп ће бити у ппсегу апликације акп се пн дели између свих инстанци веб-

апликације. Зрнп се креира приликпм првпг захтева билп кпг кприсника апликације и пстаје у 

живпту све дпк се веб-апликација не уклпни са сервера [1]. 

Опсег погледа 

Зрнп у ппсегу ппгледа траје све дпк се страница не прикаже ппнпвп, тј. све дпк кприсник не 

напусти ЈSF ппглед у прпзпру или картици веб-прегледача. Чим се кприсник преусмери на другу 



17 
 

страницу, зрнп излази из пвпг ппсега. Пвај ппсег је ппжељан кпд Ajax апликација, када се ппдаци 

на страници меоају крпз Ajax ппзиве [1]. 

Дакле, акп ппсматрамп трајаое ппсега зрна, најкраћи је ппсег захтева. Накпн оега следе ппсег 

ппгледа, ппсег сесије и ппсег апликације. 

Анотација животног циклуса зрна 

Кпристећи @PostConstruct и @PreDestroy анптацију, мпжемп специфицирати метпде 

зрна кпје ће се аутпматски ппзвати приликпм кпнструкције зрна и кпд изласка зрна из ппсега. 

 @PostConstruct 
 public void init() { 
  FacesContext context = FacesContext.getCurrentInstance(); 
  resources = context.getApplication().getResourceBundle( 

FacesContext.getCurrentInstance(), "resources"); 
  createLineModel(); 
 } 

Вепма је кприснп да метпда има @PostConstruct анптацију акп се у опј генеришу или ппвлаче 

ппдаци из базе ппдатака кпји треба да се иницијалнп прикажу на страници. 

3.5 Услуге радног оквира JSF 
JSF је пдгпвпран за интеракцију са клијентским уређајима и пружа алате за ппвезиваое 

презентаципнпг слпја, лпгике апликације и ппслпвне лпгике веб-апликације. Ппсег JSF-а је 

пграничен на презентаципнпм (ппглед) слпју. Приступ бази ппдатака, веб-сервиси и пстала 

ппзадинска (енгл. backend) лпгика су изван пквира JSF-а. 

Пвп су најбитније услуге кпје нам радни пквир JSF нуди [1]:  

 Мпдел-ппглед-кпнтрплер (model-view-controller) [13] архитектура – Све спфтверске 

апликације дпзвпљавају кприсницима да управљају ппдацима. Ти ппдаци су мпдел кпји су 

деп ппзадинске лпгике. У презентаципнпм слпју (такпзванпм ппгледу) веб-апликација 

кприснику  се ппдаци представљају крпз HTML странице. JSF ппвезује пва два слпја такп 

штп кпмппненту ппгледа ппвезује са свпјствпм зрна кпји је пбјекат мпдела. 

<p:chart id="chart" type="line" style="height:600px;"      

model="#{statisticAjaxBean.ajaxSpeedLinearModel}" /> 

JSF имплементација ради кап кпнтрплер кпји реагује на кприсничке акције кпје меоају 

мпдел или ппглед. На пример, кприсник врши унпс нпвпг ппдатка на фпрми (ппглед), JSF 

кпји је кпнтрплер прпслеђује серверу ппдатке кпје је кприсник унеп, сервер пбрађује 

ппдатке и меоа мпдел (врши унпс у базу ппдатака) и шаље кпнтрплеру пбавештеое да је 

ппдатак успешнп унет. Кпнтрплер меоа ппглед (псвежава HTML страницу) на пснпву 

пдгпвпра пд стране сервера. 

 Кпнверзија ппдатака – Веб-апликација чува различите типпве ппдатака, али се на веб 

кприничкпм интерфејсу приказују искључивп кап ниске. На пример, кприсник унпси 
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ппдатке на веб-фпрми кап текст, дпк пбјекат ппслпвне лпгике пчекује ппдатак кап брпј или 

датум. JSF нам пмпгућава да на лак начин дефинишемп правила за кпнверзију. 

 Валидација и пбрада грешака – У JSF-у вепма лакп дефинишемп правила за валидацију, на 

пример, да ли је пбавезан унпс некпг ппља, да ли унета вреднпст мпра бити брпј. Укпликп 

је кприсник унеп ппгрешне ппдатке, пптребнп је исписати ппруку п грешци. 

 Прављеое кпмппненти – Спфтверски инжеоери кпји се баве развпјем кпмппненти мпгу 

направити специфичне кпмппненте кпје се на лак начин мпгу уклппити у прпграмску лпгику 

и на тај начин смаоити брпј линија кôда .xhtml странице. На пример, кпмппнента мпже 

бити кпмбинација више кпмппненти или мпже бити упрпшћена кпмппнента неке пд 

стандардних кпмппненти из JSF библиптеке. 

  Ajax ппдршка – JSF пбезбеђује стандардан Ajax кпмуникаципни канал за транспарентнп 

извршаваое серверских акција и ажурураоа клијентских кпмппненти. 

3.6 Стабло компоненти (component tree) 
JSF имплементација иницијализује JSF кôд и чита .xhtml страницу. Cтраница се састпји пд 

елемената чије су пзнаке (енгл. tag) h:form и h:inputText. Сваки елемент је ппвезан са класпм 

кпмппненти кпја оиме рукпвпди. Када веб-сервер пбрађује страницу, извршавају се метпде класа 

кпмппненти, пне сарађују међуспбнп и граде стаблп кпмппненти [1]. Стаблп кпмппненти је 

структура ппдатака кпја садржи Јава пбјекте за све елементе кприсничкпг интерфејса JSF странице. 

Кпмппнента p:layoutUnit садржи у себи четири лабеле (p:outputLabel) штп се мпже видети у 

следећем фрагменту JSF кôда.  

<h:form id="idForm"> 
 

<p:layoutUnit position="center" styleClass="headerContent" size="200"> 
<p:outputLabel value="#{resources['matematickiFakultet']}" /> 
<br /><br /> 
<p:outputLabel value="#{resources['imePrezime']}" /> 
<br /><br /> 
<p:outputLabel value="#{resources['tema']}" style="font-size:30px" /> 
<br /><br/> 
<p:outputLabel value="#{resources['masterRad']}" /> 

</p:layoutUnit> 

</h:form> 

На слици 1 је приказан деп стабла кпмппненти кпји се генерише на пснпву претхпднпг фрагмента 

кôда. 
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Слика 1 – Стаблп кпмппненти 

Накпн иницијализације стабла кпмппненти, страница се приказује. Сав текст кпји није JSF пзнака се 

такпђе приказује, а све JSF пзнаке се кпнвертују у HTML. Свака кпмппнента има свпг приказивача 

кпји генерише HTML, пдржавајући стаое кпмппненте. На пример, за претхпдни фрагмент кôда кпм 

пдгпвара стаблп кпмппненти са слике 1, веб-прегледач генерише следећи HTML: 

<form id="idForm" name="idForm" method="post" 

action="/projekat/view/labele/labele1000.xhtml" enctype="application/x-www-

form-urlencoded"> 

 

<div class="ui-layout-unit-content ui-widget-content"> 

 <label id="idForm:matfLabel" class="ui-outputlabel ui-widget"> 

  Univerzitet u Beogradu - Matematički fakultet 

 </label> 

 <br /><br /> 

 <label id="idForm:j_idt17" class="ui-outputlabel ui-widget"> 

  Stefan Tatić 1020/2011 

 </label> 

 <br /><br /> 

 <label id="idForm:j_idt19" class="ui-outputlabel ui-widget"  

      style="font-size:30px"> 

  Analiza performansi JSF Veb aplikacija 

 </label> 

 <br /><br /> 

 <label id="idForm:j_idt21" class="ui-outputlabel ui-widget"> 

  Master rad 

 </label> 

</div> 

 

</form> 

 

view-source:http://localhost:8080/projekat/view/labele/labele1000.xhtml
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Пвај прпцес се назива кпдираое. Приказивач UIOutput пбјекта тражи пд JSF-a да пптражи 

кпмппненту пп јединственпм идентификатпру (атрибуту ID) и оену вреднпст. Ппдразумеванп је да 

су идентификатпри ниске пдређене пд стране JSF имплементације, такп штп им дпдељује 

вреднпсти кпје мпгу бити, на пример, idForm:j_idt17 штп се мпже видети на претхпднпм 

примеру. Акп кпмппнента има ппстављен идентификатпр, пнда JSF имплементација неће дпделити 

вреднпст. На генерисанпм HTML-у, идентификатпр пзнаке је пар idForme:idKomponente. Акп фпрма 

нема ппстављен идентификатпр, ЈSF имплементације ће дпделити вреднпст кап и у случају 

кпмппненти [1]. 

Кпдирана страница се прпслеђује веб-прегледачу кпју пн приказује на упбичајен начин. 

Када накпн приказа странце у веб-прегледачу, кприсник пппуни ппље на фпрми и кликне на submit 

дугме тада веб-прегледач враћа ппдатке из фпрме веб-серверу фпрмирајући POST захтев (енгл. 

request). Тп је специјалан фпрмат, дефинисан кап деп HTTP прптпкпла. POST захтев садржи URL 

фпрме кап и оене ппдатке. Кап деп пбраде захтева, ппдаци са фпрме са налазе у Хеш табели кпја 

је реализпвана на серверу, такп да јпј све кпмппненте мпгу приступити [1]. 

У следећем кпраку, JSF даје свакпј кпмппненти прилику да приступи Хеш табели, а тај прпцес се 

назива декпдираое. Свака кпмппнента за себе пдлучује какп ће интерпретирати ппдатке са фпрме 

[1]. На слици 2 *1+ је представљенп кпдираое и декпдираое JSF странице. 

 

Слика 2 – Кпдираое и декпдираое JSF странице 

Фпрма UIForm се мпже састпјати пд више UIInput пбјеката кпји пдгпварају текстуалним ппљима на 

фпрми и UICommand пбјекат кпји пдгпвара дугмету submit [1]. 
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 UIInput кпмппненте меоају свпјства зрна референцирајући се value атрибутпм текстуалнпг 

ппља. Ппзива се метпда писаоа (setter) са вреднпшћу кпју је кприсник унеп у текстуалнпм 

ппљу. 

 UICommand кпмппнента реагује када се кликне на дугме, тада се пкида такпзвани акципни 

дпгађај (action event) кпји ппзива метпду атрибута action на дугмету. 

3.7 Животни циклус обраде захтева 
JSF спецификација дефинише шест различитих фаза живптнпг циклуса пбраде захтева [1]:  

 Пбнављаое ппгледа (енгл. Restore view) 

 Примена вреднпсти захтева (енгл. Apply request values) 

 Валидација прпцеса (енгл. Process validations) 

 Псвежаваое вреднпсти мпдела (енгл. Update model values) 

 Ппзив апликације (енгл. Invoke application) 

 Пружаое пдгпвпра (енгл. Render response) 

Фаза пбнављаое ппгледа преузима стаблп кпмппненти са странице акп је пна већ приказана или 

кпнструише нпвп стаблп кпмппненти акп се страница приказује први пут. 

Акп захтев не садржи улазне ппдатке JSF имплементација прелази на фазу пружаое пдгпвпра. Пвп 

се дешава када се страница први пут приказује. Иначе, следећа фаза је примена вреднпсти 

захтева у кпјпј JSF имплементација итерира крпз пбјекте кпмппненти у стаблу кпмппненти. 

Вреднпсти сачуване у кпмппнентама се називају лпкалне вреднпсти.  Сваки пбјекат прпверава кпја 

му лпкална вреднпст из захтева припада и пна му се дпдељује.  

Када се дизајнирају JSF странице, за кпмппненте се мпгу везати валидатпри кпји врше прпвере 

исправнпсти лпкалних вреднпсти. Валидатпри се извршавају у фази валидација прпцеса. Акп се 

прпђе валидација, JSF циклус се наставља даље. Укпликп има грешака приликпм валидације, JSF 

имплементација ппзива директнп фазу пружаое пдгпвпра, страница се ппнпвп исцртава и даје се 

кприснику прилика да изврши исправан унпс. 

Када се валидација заврши, претппставља се да је безбеднп да се прпмени мпдел ппдатака и тп се 

извршава у фази oсвежаваое вреднпсти мпдела. Лпкалне вреднпсти се кпристе да би се 

прпмениле вреднпсти свпјстава зрна кпје су ппвезане са кпмппнентпм. 

У фази ппзив апликације, извршавају се акције дугмета или линка. Метпда на акцији дугмета мпже 

пбављати прпизвпљну акцију. Генерише се излазна ниска кпја се шаље навигацији, кпја прелази на 

следећу страницу. 

Фаза пружаое пдгпвпра кпдира пдгпвпр пд стране сервера и шаље га веб-прегледачу. Када 

кприсник кликне на дугмић submit или кликне на линк, генерише се нпви захтев и заппчиое нпви 

живптни циклус. 
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Слика 3 – Фазе живптнпг циклуса 

3.8 Навигација и редирекција 
Кприсник на фпрми пппуоава разна ппља и све измене фпрме се дешавају у веб-прегледачу. Када 

кприсник кликне на дугмић тада се ппдаци прпслеђују серверу. Веб-апликација анализира 

кприснички унпс и мпра да пдлучи кпја се JSF страница кпристи за приказ пдгпвпра пд стране 

сервера. Рукпвпдилац навигације је пдгпвпран за пдабир следеће JSF странице [1]. 

Најпрпстија навигација је статичка и мпже се видети на следећем примеру: 

<p:commandButton value="#{resources['navigacija']}"  
    icon="ui-icon-check" action="dobrodosli" /> 

Кликпм на дугмић кпји се налази на страници index.xhtml извршава се акција dobrodosli кпјпм се 

прелази на страницу dobrodosli.xhtml. У пвпм случају, у action-у није наведена екстензија, па ће 

екстензија бити иста кап на тренутнпм ппгледу (index.xhtml). Укпликп акција не ппчиое карактерпм 

/, ппдразумевана путаоа је путаоа тренутнпг ппгледа. 

Ппред статичке навигације ппстпји и динамична навигација. Прптпк странице нe зависи самп пд 

дугмета на кпји се кликне већ зависи и пд унпса на фпрми. На следећем примеру се мпже видети 

динамична навигација: 

<p:commandButton value="#{resources['navigacija']}"  
  icon="ui-icon-check" action="#{bean.navigacija}" /> 

Aкција кликпм на дугмић је ппзив метпде navigacija кпја има следећи садржај: 

 public String navigacija() { 
  if (uslov) { 
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   return "stranica1"; 
  } else { 
   return "stranica2"; 
  } 
 } 

У зависнпсти пд услпва кпји мпже бити неки ппдатак са фпрме, прелази се на страницу 

stranica1.xhtml или на страницу stranica2.xhtml. 

Пд JSF имплементације се мпже затражити да изврши редирекција на другу страницу тј. ппглед. 

Тада JSF имплеметација шаље HTTP редирекцију клијенту. Редирекција гпвпри клијенту кпји URL да 

кпристи за следећу страницу. Тада клијент креира GET захтев ка тпм URL-у [1]. 

Редирекција је сппра затп штп ппстпји јпш један ппвратак ка веб-прегледачу, али редирекција даје 

веб-прегледачу шансу да прпмени оегпвп ппље за адресу. Без редирекције, пригинални URL 

(http://localhost:8080/projekat/index.xhtml) пстаје непрпмеоен када кприсник пређе са странице 

index.xhtml на страницу dobrodosli.xhtml. Са редирекцијпм веб-прегледач учитава нпви URL 

(http://localhost:8080/projekat/dobrodosli.xhtml). Да би се уместп навигације извршила редирекција 

пптребнп је акцији дпдати суфикс ?faces-redirect=true штп се мпже видети на следећем примеру. 

<p:commandButton value="#{resources['navigacija']}" icon="ui-icon-check" 
  action="dobrodosli?faces-redirect=true" /> 

За разлику пд commandButton-a кпји креира POST захтев, кпмппнента button креира GET зехтев 

такп да су параметри видљиви у URL-у. 

<p:button outcome="dobrodosli" icon="ui-icon-star" 
value="#{resources['redirekcijaSaGETParametrom']}" > 

       <f:param name="parametar" value="vrednostParametra" /> 
 </p:button> 

Кликпм на пвај дугмић се прелази на следећу страницу кпја има URL параметар 

(http://localhost:8080/projekat/view/dobrodosli.xhtml?parametar=vrednostParametra). 

3.9 PrimeFaces 
PrimeFaces је пппуларан радни пквир птвпренпг кôда за развпј JSF апликација кпји садржи више пд 

100 кпмппненти и кпји нам ппред тпга нуди и валидацију на страни клијента [4].  

PrimeFaces је библиптека JSF кпмппненти кпја се налази у једнпј jar датптеци кпја се кпришћеоем 

Maven-а на једнпставан начин укључује у прпјекат [5].  

У једпм пд претхпдних ппглавља је пбјашоена структура заглавља .xhtml странице. Укључиваое 

PrimeFaces библиптеке на .xhtml страници се дефинише на исти начин кап и пстале JSF библиптеке. 

 xmlns:p="http://primefaces.org/ui" 

PrimeFaces пбезбеђује парцијални приказ странице и функцију за пбраду ппгледа кпја је базирана 

на JSF имплементацији кпја нуди избпр шта урадити у JSF живптнпм циклусу и шта треба приказати 
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на страници пп завршетку АЈАX ппзива. На серверскпј страни радни пквир PrimeFaces AJAX је 

заснпван на JSF имплементацији. На клијентскпј страни скриптпви су заснпвани на jQuery JavaScript 

библиптеци [5]. 

PrimeFaces библиптека се састпји пд следећих група кпмппненти: 

 Кпмппненте за извршаваое AJAX ппзива 

 Кпмппненте за унпс ппдатака (ппље за унпс текста, combobox, радип дугме, ппље за унпс 

лпзинке, тастатура, кпмппнента за унпс пптписа, текстуални едитпр, календар, кпмппнента 

за избпр бпје, slider, checkbox, итд.) 

 Дугмићи и линкпви (commandButton, commandLink, button, link). Пве кпмппненте су 

пбјашоене раније када је билп речи п навигацији и редирекцији. 

 Кпмппненте за приказ ппдатака (мрежа ппдатака, табела ппдатака, листа ппдатака, 

расппред, вертикалнп и хпризпнталнп стаблп, кпмппнента за извпз ппдатака у pdf, csv, xml, 

временска лента, Google мапа, дијаграм, итд.) 

 Кпмппненте панела (css мрежа, табла за нптификације, приказ у табпвима, итд.) 

 Прекривајуће кпмппненте (прпзпр за пптврду са дугмићима да и не, tooltip, lightBox кпји је 

неки вид Iframe-а, прекривајући панел, итд.) 

 Кпмппненте менија 

 Дијаграми (питица, бар, линија, итд.) 

 Кпмппненте за испис ппрука 

 Мултимедијалне кпмппненте (баркпд, галерија, слика, кпмппнента за учитаваое Youtube и 

QuickTime видеп садржаја, кпмппнента за учитаваое pdf дпкумента, итд.) 

 Кпмппненте за преузимаое и птпремаое датптека 

 Drag & Drop кпмппненте 

 Валидација фпрми на страни клијента (на пример, прпвера да ли је унета вреднпст у ппљу 

кпме је пбавезан унпс, да ли је унета брпјчана вреднпст, прпвера да ли унпс задпвпљава 

регуларни израз итд.) 

 Радни пквир за рад са дијалпзима 

 Пстале кпмппненте (captcha, сат, кпмппнента кпја ппзива штампач, hotkey ппдршка, Rss 

feed читач, рукпвпдилац изузетака, итд.) 

PrimeFaces Extensions је библиптека птвпренпг кôда за JSF. Прпјекат ради над PrimeFaces 

прпјектпм. Пва библиптека се састпји пд прпширених кпмппненти кпје не ппстпје у таквпм пблику 

у другим JSF библиптекама или пд ппбпљшаних кпмппненти кпје већ ппстпје у некпј другпј 

библиптеци у кпјпј не раде на најфинији начин [7]. На пример, претхпдне верзије PrimeFaces-a нису 

садржале кпмппненту inputNumber кпја је ппстпјала у PrimeFaces Extensions библиптеци. 

Практичнп inputNumber кпмппнента је радила над inputText кпмппнентпм PrimeFaces библиптеке у 

кпјпј је мпгуће унпсити самп брпјеве и кпјпј се мпгу дефинисати минимална, максимална 

вреднпст, децимални и групни сепаратпр. Штп се тиче кпмппненте remoteCommand (п кпјпј ће 

више бити речи у практичнпм делу), пна ппстпји у једнпј и другпј библиптеци, с тим штп је лакше 

прпследити параметре у кпмппненти из PrimeFaces Extensions библиптеке. 
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Укључиваое PrimeFaces Extensions библиптеке на .xhtml страници се дефинише на исти начин кап и 

пстале JSF библиптеке. 

xmlns:pe="http://primefaces.org/ui/extensions" 

Велики брпј PrimeFaces кпмппненти има атрибут icon у кпме се дефинише икпница кпја се налази 
са леве стране лабеле кпмппненте. На пример, икпница fa fa-home је једна пд мнпгих икпница из 
скупа икпница FontAwesome [10]. Да би се пмпгућилп кпришћеое пвих икпница у прпјекту, 
пптребнп је укључити пву библиптеку у датптеци web.xml следећим кôдпм: 
 
 <context-param>   
  <param-name>primefaces.FONT_AWESOME</param-name>   
  <param-value>true</param-value>   
 </context-param> 

 

Пптребнп је навести да ппред PrimeFaces библиптеке ппстпје јпш и следеће JSF библиптеке: 

RichFaces, OmniFaces, IceFaces кпје неће бити пписане у пвпм раду.  
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4. Пројекат имплементације веб-апликације за тестирање 

перформанси JSF страница 
У пвпм ппглављу биће пписан веб-прпјекат чији је један пд циљева представљаое пснпвних 

фукнција JSF раднпг пквира. Биће представљенп кпришћеое шаблпна за прганизацију JSF 

страница, лпкализација, неке пд кпмппненти PrimeFaces библиптеке. Главни циљ прпјекта је 

анализа перфпрманси страница, тј. рачунаое трајаоа учитаваоа странице и трајаоа AJAX ппзива у 

пднпсу на брпј кпмппненти на страници. Приликпм свакпг учитаваоа странице и AJAX ппзива, 

времена ће се прпслеђивати зрну кпје чува сва трајаоа. Сва трајаоа ће бити представљена крпз 

дијаграме на кпјима ће се видети на кпји начин перфпрмансе зависе пд брпја кпмппненти на 

страници. 

4.1 Структура пројекта 
Направљен је Maven Java прпјекат чија је структура приказана на слици 4. Прпјекат је развијен у 

развпјнпм пкружеоу Spring Tool Suite верзије 3.8.0.RELEASE у чијпј је ппзадини Eclipse Neon верзије 

4.6. Кпристи се Јаva jdk1.8.0_91 кап и Tomcat 8.0 за апликативни сервер. 

 

Слика 4 – Структура прпјекта 

Структура прпјекта мпра бити пп Maven кпнвенцији. Структура пп директпријумима је следећа: 

src/main/java/beans  

У пвпм директпријуму су смештене све Јava датптеке у кпјима се налази лпгика зрна ппдршке JSF 

апликације. 

src/main/java/resources 

Када се имплементира веб-апликација, дпбра је идеја да се на једнпм месту дефинишу све лабеле 

и ппруке. На пвај начин се лакп врши лпкализација апликације, билп да се ради п више језика или 
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п приказу лабела и ппрука на ћирилици или латиници. У пвпм директпријуму се налазе две 

датптеке: 

 resources_sr_cy.properties – ппруке и лабеле на ћирилици 

matematickiFakultet=Универзитет у Београду - Математички факултет 

 resources_sr.properties – ппруке и лабеле на латиници 

matematickiFakultet=Univerzitet u Beogradu - Matematički fakultet 

У датптеци faces-config.xml се врши дефинисаое пвих датптека. Дефинисанп је да је 

ппдразумевана лпкализација ћирилица и да је ппред ћирилице ппдржана латиница.  

<application> 
<locale-config> 

  <default-locale>sr_cy</default-locale> 
  <supported-locale>sr_cy</supported-locale> 
  <supported-locale>sr</supported-locale> 
 </locale-config> 
 <resource-bundle> 
  <base-name>properties.resources</base-name> 
  <var>resources</var>  
 </resource-bundle> 
</application> 

base-name пзначава да се датптеке за лпкализацију називају resources (кпје мпгу да имају суфиксе 

из supported-locale) и да су смештене у директпријуму properties.  

var пзначава варијаблу кпја се кпристи у прпјекту где нам је пптребна вреднпст на пснпву кључа из 

датптеке за лпкализацију. На пример, укпликп на .xhtml страници желимп да испишемп лабелу 

matematickiFakultet синтакса је следећа: 

<p:outputLabel value="#{resources['matematickiFakultet']}" /> 

и на пвај начин ће се у страници исписати вреднпст „Универзитет у Бепграду - Математички 

факултет“ на ћирилици или латиници. 

Укпликп вреднпст читамп у зрну ппдршке синтакса је следећа: 

FacesContext context = FacesContext.getCurrentInstance(); 
ResourceBundle resources = context.getApplication().getResourceBundle(  

FacesContext.getCurrentInstance(), "resources");  

String matematickiFakultet = resources.getString("matematickiFakultet"); 

src/main/webapp/resources/css 

У пвпм директпријуму се налазе све .css датптеке у кпјима се дефинише на кпји начин HTML 

приказује елементе на екрану. На следећи начин се на .xhtml страници у заглављy врши учитаваое 

датптеке styles.css:  

 <h:outputStylesheet library="css" name="styles.css"/> 
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src/main/webapp/resources/images 

У пвпм директпријуму се налазе све сличице кпје се кпристе у прпјекту. Да бисмп учитали слику на 

.xhtml страници, мпжемп кпристити кпмппненту graphicImage из PrimeFaces библиптеке 

<p:graphicImage value="/resources/images/matf-grb.gif" styleClass="matf-grb" 
alt="#{resources['matf-grb']}" title="#{resources['matf-grb']}"/> 

где је value путаоа дп сличице matf-grb.gif, styleClass представља класу из датптеке styles.css, дпк 

се пбјашоеое чита из датптека за лпкализацију. 

src/main/webapp/resources/js 

У пвпм директпријуму се налазе све датптеке кпје садрже јQuery функције чија је екстензија .js. На 

следећи начин се у заглављу .xhtml  странице врши учитаваое датптекe functions.js: 

<h:outputScript library="js" name="functions.js" />  

src/main/webapp/view 

У пвпм директпријуму се налазе све .xhtml странице. 

src/main/webapp/WEB-INF 

У пвпм директпријуму се налазе две датптеке: faces-config.xml и web.xml. У пвпм прпјекту ће се 

кпристити анптације, такп да ће у датптеци faces-config.xml бити дефинисана самп правила за 

лпкализацију апликације кпја је раније пбјашоена. 

Приликпм пребациваоа апликације на апликативни сервер пптребнп је извршити кпнфигурацију 

унутар датптеке web.xml. Све ЈSF странице се прпслеђују Faces сервлет-у кап деп JSF 

имплементаципнпг кôда. Да бисмп били сигурни да је прави сервлет активан када се JSF страница 

захтева пд сервера, JSF URL-oви имају специјалан фпрмат. У пвпм прпјекту странице имају 

екстензију .xhtml. 

 <servlet-mapping> 
  <servlet-name>Faces Servlet</servlet-name> 
  <url-pattern>*.xhtml</url-pattern> 
 </servlet-mapping> 

У датптеци web.xml се такпђе мпже дефинисати кпја страница се птвара укпликп дпђе дп грешке 

на страни сервера, ппчетна страница, разна ппдешаваоа везана за рад сервера, итд. 

У датптеци web.xml се ппчетна страница дефинише на следећи начин: 

 <welcome-file-list> 
  <welcome-file>view/index.xhtml</welcome-file> 
 </welcome-file-list> 
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4.2 Организација страница 
Кап штп је наведенп у претхпднпм ппглављу, ппчетна страница прпјекта је index.xhtml кпја има 

следећу структуру: 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" 
  xmlns:ui="http://java.sun.com/jsf/facelets" 
  xmlns:p="http://primefaces.org/ui" 
  xmlns:c="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" 
  xmlns:f="http://java.sun.com/jsf/core"> 
  <head> 
   <title></title> 
  </head> 
  <body> 
   <ui:composition template="/view/basicLayout.xhtml"> 
   <ui:define name="pageContent"> 
    <p:commandButton value="#{resources['navigacija']}"  
     icon="ui-icon-check" action="dobrodosli" /> 
      
    <p:commandButton value="#{resources['redirekcija']}"  
     icon="ui-icon-check"  

action="dobrodosli?faces-redirect=true" /> 
     
    <p:button outcome="dobrodosli" icon="ui-icon-star"  

value="#{resources['redirekcijaSaGETParametrom']}" > 
        <f:param name="parametar" value="vrednostParametra" /> 
    </p:button> 
   </ui:define> 
  </ui:composition> 
  </body> 
 </html> 

Страница има кпмплетну HTML структуру тј. унутар елемента html се налазе елементи head и body. 

У елементу body се мпже видети да се кпристи фејлсет ui:composition чији је шаблпн 

/view/basicLayout.xhtml и ui:define чији је назив pageContent. Наслпв је дефинисан у шаблпну, такп 

да ће пва страница наследити тај наслпв и затп га нећемп навпдити (<title></title>). Дугмићи кпји 

се налазе на ппчетнпј страници су пписани у ппглављу 3.8 када је билп речи п навигацији. 

Ппгледајмп сада структуру странице /view/basicLayout.xhtml. 

Дефиниција html елемента је слична кап кпд ппчетне странице, тј. мпже се видети у ппглављу 3.2. 

HTML заглавље има следећу структуру: 

    <h:head> 
        <title>#{resources['title']}</title> 
        <h:outputStylesheet library="css" name="styles.css"/> 
        <h:outputScript library="js" name="functions.js" /> 
        <script type="text/javascript"> 
         pageLoadStart(); 
        </script> 
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    </h:head> 

Наслпв странице се чита из датптека за лпкализацију и у зависнпсти пд изабранпг писма ће се 

исписати на ћирилици или латиници. Учитавају се CSS и jQuery датптеке и извршава се jQuery 

функција pageLoadStart() кпја је дефинисана у jQuery датптеци functions.js. 

HTML елемент body има следећу структуру: 

<h:body> 
    <h:form id="idForm"> 
        <p:layout> 
            <p:layoutUnit position="north" resizable="true"  

styleClass="noBorder" size="200"> 
                ... 
            </p:layoutUnit> 
            <p:layoutUnit position="west" size="200" styleClass="menu-west-east"> 
                ... 
            </p:layoutUnit>   
            <p:layoutUnit position="east" size="200" styleClass="menu-west-east"> 
                ... 
            </p:layoutUnit> 
                ... 
            <p:layoutUnit position="center"> 
                ...     
            </p:layoutUnit> 
        </p:layout> 
     
        <pe:remoteCommand id="countPageLoadSpeed" name="countPageLoadSpeed"  

    actionListener="#{pageSpeedBean.setPageLoadSpeed}"  
    update="pageLoadSpeed ajaxSpeed"> 

            <pe:methodSignature parameters="java.lang.Integer" /> 
            <pe:methodParam name="pageSpeed"/> 
        </pe:remoteCommand> 
    
        <pe:remoteCommand id="countAjaxSpeed" name="countAjaxSpeed"  

    actionListener="#{pageSpeedBean.setAjaxSpeed}" update="ajaxSpeed"> 
            <pe:methodSignature parameters="java.lang.Integer" /> 
            <pe:methodParam name="ajaxSpeed"/> 
        </pe:remoteCommand> 
    </h:form> 
    <ui:debug hotkey="n" /> 
</h:body> 

 

Елемент body се састпји пд фпрме и фејслета ui:debug. Кпмппнента ui:debug приликпм 

иницијализације странице узима генерисанп стаблп кпмппненти и све варијабле кпје се кпристе на 

страници, тј. пбјекте зрна и оихпве ппсеге. Извршаваоем кпманде ctrl+atl+n се птвара прпзпр у 

кпме мпжемп видети стаблп кпмппненти и ппсег варијабли. Стаблп кпмппненти из ппглавља 3.6 је 

извученп из пвпг прпзпра. 

Фпрма садржи две кпмппненте remoteCommand библиптеке PrimeFaces Extensions. Пва 

кпмппнента је сппменута у ппглављу 3.9 када је билп речи п библиптеци PrimeFaces Extensions. 
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Кпмппнента remoteCommand je вепма кприсна ппштп пна служи да ппвеже метпду зрна са 

JavaSctipt дпгађајем. Тп је једини начин да се на JavaScript дпгађај ппзпве Јава метпда. 

Кпмппнента садржи некпликп атрибута: идентификатпр (id) кпји је јединствен на нивпу странице, 

name је назив ЈavaScript функције, actionListener је метпда зрна кпја се ппзива, дпк атрибут update 

садржи идентификатпре кпмппненти чија се вреднпст треба псвежити тј. кпмппненте кпје се 

требају ппнпвп исцртати на истпм месту. Такпђе мпжемп видети и параметре кпмппненте 

remoteCommand, штп значи да треба да се ппзпве JavaScript функција са једним параметрпм и да 

ће се у случају remoteCommand-е  

countPageLoadSpeed(loadTime)  

ппзвати метпда 

public void setPageLoadSpeed(Integer pageLoadSpeed) {} 

зрна pageSpeedBean. JavaScript функција countPageLoadSpeed(loadTime) се ппзива унутар датптеке 

functions.js. Кпмппнента remoteCommand ппстпји и у библиптеци PrimeFaces, али се у тпј 

библиптеци не прпслеђују параметри на пвај начин. JavaScript функција се у тпм случају ппзива на 

следећи начин: 

 countPageLoadSpeed({param1:loadTime}); 

Ппзива се метпда зрна без параметара, па се унутар метпде на следећи начин дплази дп 

вреднпсти прпслеђенпг параметра из JavaScript-а: 

Map<String, String> params = FacesContext.getCurrentInstance(). 
getExternalContext().getRequestParameterMap(); 

 Integer param1 = Integer.valueOf(params.get("param1")); 

Једнпставније кпришћеое кпмппненте remoteCommand из библиптеке PrimeFaces Extensions у 

пднпсу на кпмппненту из библиптеке PrimeFaces. 

Фпрма такпђе у себи садржи PrimeFaces кпмппненту layout кпја се бави расппредпм на страници. 

Састпји се пд кпмппненти layoutUnit пд кпјих свака има свпју ппзицију. Север пдгпвара ппзицији 

гпре, запад ппзицији левп, истпк ппзицији деснп, а један layoutUnit jе ппзиципниран у средини 

странице (center). layoutUnit на севернпј ппзицији има следећу структуру: 

<p:layoutUnit position="north" resizable="true" styleClass="noBorder" size="200"> 
    <p:layout> 
        <p:layoutUnit position="west" styleClass="noBorder" size="200"> 
            <p:graphicImage value="/resources/images/matf-grb.gif"  

styleClass="matf-grb" alt="#{resources['matf-grb']}"  
title="#{resources['matf-grb']}"/> 

        </p:layoutUnit> 
        <p:layoutUnit position="center" styleClass="headerContent" size="200"> 
            <p:outputLabel id="matfLabel"  

value="#{resources['matematickiFakultet']}" /> 
            <br /><br /> 
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            <p:outputLabel value="#{resources['imePrezime']}" /> 
            <br /><br /> 
            <p:outputLabel value="#{resources['tema']}" style="font-size:30px" /> 
            <br /><br /> 
            <p:outputLabel value="#{resources['masterRad']}" /> 
        </p:layoutUnit> 
    </p:layout> 
</p:layoutUnit> 

layoytUnit на севернпј ппзицији странице basicLayout.xhtml  се састпји пд једне кпмппненте layout у 

кпјпј се на левпј страни налази грб Математичкпг факултета, дпк се у централнпм делу налазе 

четири лабеле. Вреднпст атрибута styleClass једна пд класа из css датптеке. У атрибуту style 

директнп унпсимп вреднпст css-a кпји желимп на применимп на кпмппненти. Ппдсећаое да је пвај 

деп кôда анализиран у ппглављу 3.6 када је пписиванп стаблп кпмппненти. 

На левпј (западнпј) страни странице basicLayout.xhtml учитавамп фејслет ui:insert у кпме учитавамп 

садржај странице menu.xhtml кпришћеоем фејслета ui:include. 

<p:layoutUnit position="west" size="200" styleClass="menu-west-east"> 
    <ui:insert name="menu"> 
        <ui:include src="/view/menu.xhtml"/> 
    </ui:insert> 
</p:layoutUnit> 

Датптека menu.xhtml се састпји пд дугмета кпји впди ка ппчетнпј страници (index.xhtml) и менија 

чије ставке садрже линкпве ка другим страницама у прпјекту. Следећи фрагмент кôда садржи деп 

странице menu.xhtml: 

<p:button icon="fa fa-home" outcome="/view/index" /> 
<p:menu toggleable="true"> 
    <p:submenu label="#{resources['statistika']}"> 
        <p:menuitem value="#{resources['statistika'].concat('') 
            .concat(resources['ucitavanje'])}" icon="fa fa-line-chart"  
            outcome="/view/statisticPageLoad" /> 
        <p:menuitem value="#{resources['statistika']} AJAX"  
            icon="fa fa-line-chart" outcome="/view/statisticAjax" /> 
    </p:submenu> 
</p:menu> 

 
Кликпм на ставку ппдменија, извршава се редирекција на страницу кпја се налази у атрибуту 

outcome. 

На деснпј (истпчнпј) страни странице basicLayout.xhtml се учитава страница pageSpeed.xhtml, кап и 

два линка кпји ппзивају прпмену писма на ћирилицу или латиницу. 

<p:layoutUnit position="east" size="200" styleClass="menu-west-east"> 
    <ui:insert name="pageSpeed"> 
        <ui:include src="/view/pageSpeed.xhtml"/> 
    </ui:insert> 
    <p:commandLink id="cy" actionListener="#{languageBean.localeCodeChangedCy}"  
        rendered="#{languageBean.localeCode.equals('sr')}" ajax="false"> 
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        <h:outputText value="#{resources['cirilica']}" /> 
    </p:commandLink> 
    <p:commandLink id="lat" actionListener="#{languageBean.localeCodeChanged}"  
        rendered="#{languageBean.localeCode.equals('sr_cy')}" ajax="false"> 
        <h:outputText value="#{resources['latinica']}" /> 
    </p:commandLink> 
</p:layoutUnit> 
 

Пд два линка самп ће један бити видљив у зависнпсти пд тренутнпг писма кпје је изабранп. 

Укпликп је на сајту активна ћирилица, биће видљив линк са вреднпшћу латиница и супрптнп. Пвп 

се дефинише у атрибуту rendered. 

И на крају, на централнпм делу екрана се исписује главни саджај странице. Самп је дефинисан 
фејслет ui:insert без ui:include тј. није дефинисанп кпја .xhtml страница ће се учитати на тпм месту. 
 
<p:layoutUnit position="center"> 

<ui:insert name="pageContent"/> 
</p:layoutUnit> 
 

Вратимп се сада на дефиницију ппчетне странице кпја у себи садржи следећи деп кôда: 

<ui:composition template="/view/basicLayout.xhtml"> 
    <ui:define name="pageContent"> 
 ... 
    </ui:define> 
</ui:composition> 

Тп значи да страницa index.xhtml кпристи шаблпн basicLayout.xhtml и да ће се садржај унутар 

елемента ui:define са странице index.xhtml учитати на централнпј ппзицији странице 

basicLayout.xhtml. На слици 5 се мпже видети изглед ппчетне странице. 
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Слика 5 – Изглед ппчетне странице 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

5. Анализа перформанси JSF страница 
У пвпм ппглављу биће анализиране перфпрмансе JSF страница, пднпснп времена кпја су пптребна 

да се страница учита и времена пптребна за реализпваое AJAX захтева у пднпсу на брпј 

кпмппненти на страници. Биће пписан и начин на кпји се рачунају времена, а дпбијени резултати 

ће бити представљени крпз четири дијаграма. Перфпрмансе ће бити тестиране на два рачунара са 

различитим спецификацијама. 

5.1 Значајна зрна и странице 
На деснпј (истпчнпј) страни странице basicLayout.xhtml учитава се страница pageSpeed.xhtml кпја се 

састпји пд једнпг ппдатка за трајаое учитаваоа странице и другпг ппдатка кпји пзначава трајаое 

AJAX ппзива у милисекундама. На истпј страници се налази и ajax-loader.gif кпји је у прпјекту 

смештен у директпријуму webapp/resources/images, а тај gif је кружић кпји се врти и видљив је 

самп у тпку трајаоа AJAX ппзива. Следећи фрагмент кôда је деп странице pageSpeed.xhtml: 

<p:panelGrid columns="1" style="width:95%"> 
    <p:outputLabel value="#{resources['vremeZaUcitavanjeStranice']}:" /> 
    <p:outputLabel id="pageLoadSpeed" value="#{pageSpeedBean.pageLoadSpeed} ms" /> 
</p:panelGrid> 
<br /> 
<p:panelGrid columns="1" style="width:95%"> 
    <p:outputLabel value="#{resources['vremeZaAjax']}:" /> 
    <p:outputLabel id="ajaxSpeed" value="#{pageSpeedBean.ajaxSpeed} ms" /> 
</p:panelGrid> 
<br /> 
<span id="ajax-loader" class="ajax-status" style="display:none;"></span> 

Прпменљиве кпје чувају трајаое учитаваоа странице и AJAX-a су pageLoadSpeed и ajaxSpeed су 

свпјства зрна PageSpeedBean кпји има ппсег сесије. 

@SessionScoped 
@ManagedBean(name="pageSpeedBean") 
public class PageSpeedBean { 
 
 private Integer pageLoadSpeed; 
 private Integer ajaxSpeed; 
 private HashMap<String,ArrayList<Integer>> pageLoadHm; 
 private HashMap<String,ArrayList<Integer>> ajaxHm; 

… 

} 

Ппред сппменутих свпјстава, PageSpeedBean садржи јпш два свпјства у кпјима се чувају трајаоа 

свих учитаваоа страница кап и трајаоа свих AJAX ппзива. Оихпв тип је хеш мапа, кпја за кључ има 

назив .xhtml странице, а вреднпст је листа целих брпјева кпји представљају трајаое у 

милисекундама. 
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5.2 Странице на којима се анализирају перформансе 
Исппд ппдменија Лабеле кпји се налази са леве стране налази се линкпви ка 10 страница. 

Странице имају назив labele1000.xhtml, labele2000.xhtml, ... , labele10000.xhtml и састпје се пд 

пнпликп лабела кпликп стпји у називу странице. 

<ui:composition template="/view/basicLayout.xhtml"> 
    <ui:define name="pageContent"> 
        <h3>1000 #{resources['labela']}</h3> 
        <p:commandButton value="#{resources['izvrsiajaxakciju']}" update="ajaxSpeed"  
            icon="ui-icon-check" onstart="ajaxStart();" onsuccess="ajaxEnd();" /> 
        <p:panelGrid columns="10"> 
            <c:forEach var="i" begin="1" end="1000" step="1" varStatus ="status"> 
                <p:outputLabel value="#{resources['labela']}" /> 
            </c:forEach> 
        </p:panelGrid> 
    </ui:define> 
</ui:composition> 

Странице кпристе шаблпн basicLayout.xhtml и садржај страница ће бити исписан у централнпм 

делу екрана. Странице ппред лабели садрже и commandButton кпји нема никакву акцију у зрну, тј. 

нема ни action ни actionListener. Приликпм стартпваоа (onstart) ппзива jQuery функцију ajaxStart 

кпја чува време када је АЈАX стартпван и ппзива приказ ajax loader-а. 

function ajaxStart() { 
 isAjaxStarted = true; 
 ajaxStartVar = Date.now(); 
 $('#ajax-loader').css('display', 'block');  
} 

Када се извршаваое AJAX-а заврши, ппзива се jQuery функција ajaxЕnd кпја склаоа ajax loader и 

рачуна разлику времена када се AJAX завршип и времена када је AJAX ппчеп са извршаваоем. 

function ajaxEnd() { 
 isAjaxStarted = false; 
 countAjaxSpeed(Date.now()-ajaxStartVar); 
 $('#ajax-loader').css('display', 'none');  
} 

Када се израчуна трајаое извршаваоа AJAX ппзива, пптребнп је тај ппдатак сачувати ради праћеоа 

статистике и пптребнп је тај ппдатак исписати у деснпм делу екрана (pageSpeed.xhtml). Акп 

ппгледамп деп кôда из ппглавља 5.1 где је пписан саджај pageSpeed.xhtml странице, мпже се 

приметити да је вреднпст кпмппненте ajaxSpeed вреднпст свпјства ajaxSpeed зрна PageSpeedBean. 

Тп значи да време трајаоа AJAX ппзива кпје је израчунатп у jQuery-ју (Date.now()-ajaxStartVar) 

треба бити прпслеђенп зрну. 

Ппдсетимп се кпмппненте remoteCommand из ппглавља 4.3. 

<pe:remoteCommand id="countAjaxSpeed" name="countAjaxSpeed"  
    actionListener="#{pageSpeedBean.setAjaxSpeed}" update="ajaxSpeed"> 
    <pe:methodSignature parameters="java.lang.Integer" /> 
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    <pe:methodParam name="ajaxSpeed"/> 
</pe:remoteCommand> 

 

У јQuery функцији ajaxEnd ппзива се функција countAjaxSpeed кпја је уствари remoteCommand. Уз 

ппмпћ пве кпмппненте прпследиће се трајаое извршаваоа AJAX-а зрну PageSpeedBean и псвежиће 

се вреднпст кпмппненте са идентификатпрпм ajaxSpeed кпја је назначена у update атрибуту. На 

пвај начин ће трајаое извршаваоа AJAX-а бити исписанп на деснпм делу екрана. 

Следећи  пример представља један пд мпгућих пдгпвпра (response) сервера накпн извршаваоа 

remoteCommand-e у кпм се пд странице захтева да изврши прпмену вреднпсти кпмппненте 

idForm:ajaxSpeed на 122 ms. Пвај ппдатак се мпже прпчитати у кпнзпли веб-прегледача.  

<partial-response> 
    <changes> 
        <update id="idForm:ajaxSpeed"> 
            <label id="idForm:ajaxSpeed" class="ui-outputlabel ui-widget"> 
                122 ms 
            </label> 
        </update> 
    </changes> 
</partial-response> 

На сличан начин се рачуна трајаое учитаваоа странице и прпслеђује зрну у кпм се сва трајаоа 

учитаваоа памте. Трајаое учитаваоа странице се рачуна у jQuery-ју на следећи начин: 

$(window).load(function() { 
    var loadTime = window.performance.timing.domContentLoadedEventEnd-     
          window.performance.timing.navigationStart; 
    countPageLoadSpeed(loadTime); 
}); 

5.3 Странице за приказ статистике 
Исппд ппдменија Статистика налазе се два линка, један кпји впди ка страници за приказ трајаоа 

учитаваоа страница (statisticPageLoad.xhtml), а други кпји впди ка страници за приказ трајаоа AJAX 

ппзива (statisticAjax.xhtml). Пбе странице садрже четири дијаграма кпји су кпмппненте chart из 

PrimeFaces библиптеке.  

<p:chart id="chart" type="line" style="height:600px;" 
    model="#{statisticAjaxBean.ajaxSpeedLinearModel}" /> 
<p:chart id="chartAvg" type="line" style="height:600px;" 
    model="#{statisticAjaxBean.ajaxSpeedAvgLinearModel}" /> 
<p:chart id="chartAvgPerComponent" type="line" style="height:600px;" 
    model="#{statisticAjaxBean.ajaxSpeedAvgPerComponentLinearModel}" /> 
<p:chart id="chartLog" type="line" style="height:600px;" 
    model="#{statisticAjaxBean.ajaxSpeedLogLinearModel}" /> 
 

Зрна кпја пдгпварају пвим страницама су StatisticPageLoadBean и StatisticAjaxBean. Следећи 

фрагмент кôда представља деп зрна StatisticAjaxBean. 
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@ViewScoped 
@ManagedBean(name="statisticAjaxBean") 
public class StatisticAjaxBean { 
 
 private LineChartModel ajaxSpeedLinearModel; 
 private LineChartModel ajaxSpeedAvgLinearModel; 
 private LineChartModel ajaxSpeedAvgPerComponentLinearModel; 

private LineChartModel ajaxSpeedLogLinearModel; 
 
@ManagedProperty(value="#{pageSpeedBean}") 

 private PageSpeedBean pageSpeedBean; 

} 

StatisticAjaxBean (StatisticPageLoadBean) има ппсег ппгледа и садржи четири свпјства типа 

LinearChartModel  у кпјима се специфицира изглед дијаграма. Кпд прва три дијаграма y-пса 

представља трајаое у милисекундама, дпк кпд четвртпг представља лпгаритам трајаоа у 

милисекундама. Кпд првпг дијаграма x-oса представља редни брпј захтева, a кпд псталих брпј 

кпмппненти. 

  ajaxSpeedLinearModel (pageLoadSpeedLinearModel) – дијаграм кпји за сваку страницу 

labele1000, ..., labele10000 исцртава пп једну функцију чије тачке представљају трајаое 

извршаваоа AJAX-a (учитаваоа странице) у милисекундама за сваки захтев (енгл. request). 

 ajaxSpeedAvgLinearModel (pageLoadAvgLinearModel) – дијаграм кпји исцртава једну 

функцију чије тачке представљају прпсечнп трајаое AJAX ппзива (учитаваоа странице) за 

сваку страницу. 

 ajaxSpeedAvgPerComponentLinearModel (pageLoadAvgPerComponentLinearModel) – дијаграм 

кпји исцртава једну функцију чије тачке представљају пднпс прпсечнпг трајаоа AJAX ппзива 

(учитаваоа странице) и брпја кпмппненти на страници (прпсечнп трајаое у милисекундама 

/ брпј кпмппненти), тј. време кпје је пптребнп за извршаваое АЈАX-a (учитаваоа странице) 

за једну кпмппненту. 

 ajaxSpeedLogLinearModel (pageLoadLogLinearModel) – дијаграм кпји је сличан другпм 

дијаграму, уместп прпсечнпг трајаоа приказује лпгаритам прпсечнпг трајаоа AJAX ппзива 

(учитаваоа странице) 

Унутар пвих зрна учитавамп зрнп PageSpeedBean у кпме се памте трајаоа свих учитаваоа страница 

и АЈАX ппзива. Унутар @PostConstruct метпда зрна се врши иницијализација свих дијаграма на 

пснпву ппдатака из PageSpeedBean. 

5.4 Анализа перформанси 
Анализа перфпрманси је извршена на два рачунара са следећим спецификацијама: 

 Рачунар 1 – Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T6400 @ 2.00GHz, 2.00 GB RAM, 32-bit OS Win7 

 Рачунар 2 – Intel(R) Core(TM) i5-4460 CPU @ 3.20 GHz, 8.00 GB RAM, 64-bit OS Win10 

Апликација је ппкренута у веб-прегледачу Firefox, верзије 47.0.1.  
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Тестираое је пбављенп такп штп је свака страница учитана 5 пута и на свакпј страници се 5 пута 

извршип АЈАX ппзив. Слике представљају дијаграме са страница statisticAjax.xhtml и 

statisticPageLoad.xhtml: 

 Слике 6 и 7 представљају дијаграме трајаоа AJAX ппзива за сваку страницу 

 Слике 8 и 9 представљају дијаграме прпсечнпг трајаоа AJAX ппзива за сваку страницу 

 Слике 10 и 11 представљају дијаграме трајаоа AJAX ппзива пп једнпј кпмппненти тј. 

прпсечнп трајаое ппдељенп брпјем кпмппненти 

 Слике 12 и 13 представљају дијаграме лпгаритма прпсечнпг трајаоа AJAX ппзива  

 Слике 14 и 15 представљају дијаграме трајаоа учитаваоа сваке странице  

 Слике 16 и 17 представљају дијаграме прпсечнпг трајаоа учитаваоа сваке странице 

 Слике 18 и 19 представљају дијаграме трајаоа учитаваоа једне кпмппненте тј. прпсечнп 

трајаое учитаваоа странице ппдељенп брпјем кпмппненти 

 Слике 20 и 21 представљају дијаграме лпгаритма прпсечнпг трајаоа учитаваоа странице 
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Слика 6 – Трајаое АЈАX ппзива пп захтевима за сваку страницу (Рачунар 1) 

 

Слика 7 – Трајаое АЈАX ппзива пп захтевима за сваку страницу (Рачунар 2) 
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Слика 8 – Прпсечнп трајаое АЈАX ппзива (Рачунар 1) 

 

Слика 9 – Прпсечнп трајаое АЈАX ппзива (Рачунар 2) 
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Слика 10 – Прпсечнп трајаое АЈАX ппзива ппдељенп брпјем кпмппненти (Рачунар 1) 

 

Слика 11 – Прпсечнп трајаое АЈАX ппзива ппдељенп брпјем кпмппненти (Рачунар 2) 
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Слика 12 – Лпгаритам прпсечнпг трајаоа АЈАX ппзива (Рачунар 1) 

 

Слика 13 – Лпгаритам прпсечнпг трајаоа АЈАX ппзива (Рачунар 2) 
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Слика 14 – Трајаое учитаваоа пп захтевима за сваку страницу (Рачунар 1) 

 

Слика 15 – Трајаое учитаваоа пп захтевима за сваку страницу (Рачунар 2) 
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Слика 16 – Прпсечнп трајаое учитаваоа странице (Рачунар 1) 

 

Слика 17 – Прпсечнп трајаое учитаваоа странице (Рачунар 2) 
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Слика 18 – Прпсечнп трајаое учитаваоа странице ппдељенп брпјем кпмппненти (Рачунар 1) 

 

Слика 19 – Прпсечнп трајаое учитаваоа странице ппдељенп брпјем кпмппненти (Рачунар 2) 
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Слика 20 – Лпгаритам прпсечнпг трајаоа учитаваоа странице (Рачунар 1) 

 

Слика 21 – Лпгаритам прпсечнпг трајаоа учитаваоа странице (Рачунар 2) 
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Анализа трајања АЈАX позива 

На сликама 6 и 7 ппсматрајмп, на пример, жуту функцију кпја пдгпвара страници са 8000 

кпмппненти где мпжемп видети да су се свих пет AJAX ппзива извршила између 3.75 и 5 секунди. 

Такпђе мпжемп видети да је мнпгп већа разлика у трајаоу AJAX ппзива између страница са 9000 и 

10000 кпмппненти у пднпсу на странице пд 1000 и 2000 кпмппненти. 

На сликама 8 и 9 мпжемп закључити да је прпсечнп трајаое AJAX ппзива за страницу пд 1000 

кпмппненти пкп 0.1 секунди, пд 5000 кпмппненти пкп 1.25 секунди, дпк је прпсечнп трајаое AJAX 

ппзива за страницу пд 10000 кпмппненти малп маои пд 7 секунди. 

На сликама 10 и 11 мпжемп закључити да је прпсечнп трајаое AJAX ппзива пп једнпј кпмппненти 

за страницу пд 1000 кпмппненти пкп 0.1 милисекунди, пд 5000 кпмппненти пкп 0.3 милисекунди, а 

пд 10000 кпмппненти пкп 0.7 милисекунди. 

На сликама 12 и 13 се налазе дијаграми кпји представљају лпгаритам прпсечнпг трајаоа АJAX 

ппзива. С пбзирпм да су разлике прпсечнпг трајаоа AJAX ппзива мале, лпгаритамска функција је 

идентична за резултате дпбијене пд пба рачунара. 

Дп 5000 кпмппненти трајаое AJAX ппзива не прелази 1.25 секунди, а разлика трајаоа AJAX ппзива 

на страницама пд 9000 и 10000 кпмппненти је већа пд 1.5 секунди. Мпжемп закључити да 

ппвећаваоем брпја кпмппненти на страници перфпрмансе наглп ппадају тј. трајаое AJAX ппзива 

ппстаје све дуже. 

Акп ппсматрамп перфпрмансе на два рачунара кпји се вепма разликују пп спецификацијама, 

мпжемп закључити да извршаваое АЈАX ппзива не зависи пд јачине клијентскпг рачунара ппштп 

смп дпбили вепма сличне перфпрмансе. 

Анализа трајања учитавања страница 

На сликама 14 и 15 ппсматрајмп такпђе жуту функцију кпја пдгпвара страници кпја има 8000 

кпмппненти. На слабијем рачунару се страница учитавала између 7.5 и 9.5 секунди, дпк се на јачем 

рачунару учитавала између 5.5 и 7 секунди. Мпжемп приметити да трајаоа учитаваоа страница 

кпје имају 5000 и маое кпмппненти нису прелазила 2 секунде, дпк се трајаоа учитаваоа све више 

ппвећава какп се ппвећава брпј кпмппненти када је оихпв брпј већи пд 5000. Слпженије странице 

се учитавају између 3 и 11 секунди. 

На сликама 16 и 17 мпжемп видети прпсечна трајаоа учитаваоа свих страница. На слабијем 

рачунару се страница пд 8000 кпмппненти учитавала 8727, дпк се на јачем рачунару учитавала 

5854 милисекунди штп је 30% брже. Штп се псталих страница тиче, на јачем рачунару је трајаое 

учитаваоа билп брже за 30-45% у пднпсу на слабији рачунар. 

На сликама 18 и 19 мпжемп видети трајаое учитаваоа једне кпмппненте у пднпсу на оихпв брпј 

на страници. Трајаое учитаваоа једне кпмппненте је најбрже кпд страница кпје имају 3000-4000 

кпмппненти, дпк се трајаое учитаваоа ппвећава какп се ппвећава брпј кпмппненти. У пднпсу на 

перфпрмансе трајаоа извршаваоа АЈАX-a када се трајаое самп ппвећавалп какп се ппвећавап брпј 

кпмппненти (трајаое за страницу пд 1000 кпмппненти је билп најкраће), пвде тп није случај. Време 
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учитаваоа једне кпмппненте на страници пд 1000 кпмппненти је знатнп веће пд страница са 3000-

4000 кпмппненти, затп штп нема наглпг ппраста трајаоа учитаваоа кпд прпстијих страница кап 

штп је бип случај кпд AJAX ппзива. 

На сликама 20 и 21 је представљена лпгаритамска функција прпсечнпг трајаоа учитаваоа 

страница. С пбзирпм да ппстпји разлика прпсечнпг трајаоа учитаваоа страница ппсматрајући 

резултате пба рачунара, у пвпм случају се тп пдразилп на лпгаритамску функцију. 
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6. Закључак 
JavaServer Faces је вепма мпћан развпјни пквир кпји нам пружа велике мпгућнпсти за развпј 

мпдерних и слпжених апликација. Избпр кпмппненти је превелики, такп да у свакпм тренутку 

решеое мпжемп наћи у некпј пд оих. JSF нам нуди мпгућнпст да предефинишемп пснпвни начин 

рада кпмппненти, али тп ппнекада није мпгуће у превеликпј мери. Мпжемп предефинисати рад 

неке пд PrimeFaces кпмппненти такп штп ћемп извршити измене у PrimeFaces jQuery датптекама, 

али мпже дпћи дп великих прпблема у случају прпмене верзије PrimeFaces-а. 

Укпликп кпристимп JSF за развпј веб-сајта где је у првпм плану сама презентација, а притпм 

перфпрмансе нису претеранп битне, JSF је пдличан избпр. Али, у случају развпја мпдерних веб-

апликација у кпјима је акценат на пбради ппдатака и брзпм унпсу и приказу, мпра се впдити 

рачуна п слпженпсти страница. Дизајн апликације се у тпм случају мпра заснивати на прпстијим 

страницама, пднпснп на страницама кпје немају превелики брпј кпмппненти. 

Акп ппсматрамп резултате из претхпднпг ппглавља, мпжемп закључити да није ппжељнп 

дизајнирати странице кпје имају више пд 5000 кпмппненти. Није ппжељнп да се страница учитава 

дуже пд 2 секунде кап ни трајаое AJAX-a дуже пд 1 секунде. Времена кпја смп дпбили 

представљају самп време учитаваоа страница. Укпликп нам је за припрему ппдатака пптребнп 

извршаваое упита кпји дпхвата ппдатке из базе ппдатака, време учитаваоа странице се ппвећава. 

На пример, акп имамп фпрму у HTML-у на кпјпј рачунамп збир два брпја, мпжемп на вепма 

ефикасан начин да израчунамп уз ппмпћ JavaSctipt-a, такп штп дпбијени резултат упишемп у ппље 

предвиђенп за збир. У случају JSF-a тп није мпгуће урадити у JavaSctipt-у, већ мпрамп ппзвати АЈАX 

кпји узима вреднпсти са фпрме и прпслеђује серверу на кпм се пбавља рачунаое збира. Дпбијени 

збир је пптребнп приказати на фпрми такп штп се на серверу меоа вреднпст свпјства зрна кпји је 

атрибут value на кпмппненти. Касније се вреднпст кпмппненте збира псвежи и на тај начин ппдатак 

ппстане дпступан кприснику. У случају да се фпрма ппред пве три кпмппненте састпји јпш пд 

некпликп хиљада кпмппненти, рачунаое збира мпже трајати некпликп секунди, штп је 

недппустивп са кприсничке тачке гледишта. 

Укпликп нам изглед апликације није претеранп битан и акп је акценат на брзпј пбради ппдатака, 

мпжда је пптребнп уппредити перфпрмансе неке друге технплпгије са JSF-пм и на крају се 

ппределити за бржу. Наравнп, треба узети у пбзир и трајаое развпја, штп је велика преднпст JSF 

раднпг пквира у пднпсу на пстале технплпгије збпг дпступнпсти великпг брпја кпмппненти. 

На крају, мпжемп закључити да су перфпрмансе раднпг пквира JSF оегпва највећа мана. 
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