
Introducció al disseny de software 1

Introdu cció al di sseny de software

• Etapes del desenvolupament de software

• Disseny de software

• Bibliografia

Introducció al disseny de software 2

Etapes del d esenvolupament d e software

Anàlisi de Requeriments   Quin  sistema cal con struir?

  Especificació Què ha de fer el sistema?

      Disseny Com  ho fa el sistema?

  Implementació

Independent de
la tecnologia

Dependent de
la tecnologia

Especificació del sist. sw.

Arquitectura del sist. sw.
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Introducció al disseny de software 3

Disseny de softw are

• Disseny de softw are és l’activitat d’aplicar diferents tècniques i principis
amb el propòsit de definir un sistema amb el suficient detall per permetre la
seva construcció física (implementació).

• Punt de partida:
– Resultat de l’especificació: (Què ha de fer el sistema?)

. Especificació de dades (Model de Dades)

. Especificació de processos (Models Funcional i de Comportament)

. Especificació de la interacció amb l’usuari (Model de la Interfície)
– Tecnologia (Amb quins recursos)

. Recursos hardware i software disponibles

. Requeriments no funcionals del sistema

• Resultat del disseny: (Com ho fa el sistema?)
– Estructura interna del sistema software (Arquitectura del Sistema Software)
– Disseny de les Dades
– Disseny de la Interfície
– Disseny dels Programes

• Procés del disseny:
– Metodologies de disseny
– Adaptació de solucions genèriques a problemes de disseny (Patrons de disseny)

Introducció al disseny de software 4

Bibliog rafia

• Ingeniería del software

Un enfoque pràctico

R. G. Pressman

McGraw Hill, 1998. (Cuarta Edición)

Caps. 11 i 13.
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Introducció: Introducció a l’arquitectura del software 1

Introdu cció a l’arqu itectura del so ftware

• Arquitectura del software

• Components

• Vistes

• Propietats de l’arquitectura

• Principis de disseny

• Relació entre propietats i principis de disseny

• Determinació de l’arquitectura

• Bibliografia

Introducció: Introducció a l’arquitectura del software 2

Arquitectura del so ftware

L’arquite ctura del s oftw are  és una descripció dels subsistemes i 
components (computacionals) d’un sistema software, i les relacions entre ells. 

• L’arquitectura del software és el resultat de l’activitat de disseny arquitectònic del
software.

• La determinació de l’arquitectura del software consisteix en la presa de decisions
respecte a:

– L’organització del sistema software
– La selecció dels elements estructurals i les seves interfícies
– Comportament d’aquests elements estructurals
– La possible composició dels elements estructurals en subsistemes més grans
– L’estil que guia aquesta organització

tenint en compte les propietats (requeriments no funcionals) del sistema software que
es volen assolir:

– Eficiència, canviabilitat, usabilitat, fiabilitat, ...
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Introducció: Introducció a l’arquitectura del software 3

Components

• Un comp onent  és una part física i reemplaçable d’un sistema que :

– és conforme a, i

– proporciona una realització

d’un conjunt d’interfícies especificades contractualment.

• Un component és una part encapsulada d’un sistema software

• Els components són els blocs constitutius de l’arquitectura del sistema

• Els components només tenen dependències contextuals explícites

• A nivell de llenguatge de programació, els components es poden representar com a:
- mòduls
- classes d’objectes
- un conjunt de funcions relacionades
- etc.

Introducció: Introducció a l’arquitectura del software 4

Relacions entre co mponents

• Una rela ció  denota una connexió entre components.

• Les relacions poden ser:

–  Estàtiques

. Tenen a veure amb la col·locació dels components en l’arquitectura

. Es veuen directament en el codi

. Exemples: Crides a procediments, accés a variables compartides

– Dinàmiques

. Tracten de les connexions temporals i les interaccions dinàmiques entre els
components

. No són visibles fàcilment en el codi

. Exemples: Protocols client-servidor, protocols d’accés a bases de dades
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Introducció: Introducció a l’arquitectura del software 5

Vistes

• Una vista:

– representa un aspecte parcial de l’arquitectura,

– mostra propietats específiques
Disseny

Procés

Implementació

Desplegament

Casos d’ús

• Els subsistemes i components s’especifiquen normalment en diferents vistes, per
mostrar diferents propietats rellevants (req. func. i no func) del sistema software.

Casos d’ús: Com l’usuari o analista veu el funcionament del sitema (cas d’ús, interacció)

Disseny: Descriu la solució software (classes, interacció entre objectes )

Implementació: Fitxers i components del sistema implementat (llibreries, executables)

Procés: Mecanismes de concurència i sincronització dels processos del sistema

Desplegament: Nodes que composen la topologia hardware del sistema instalat

Introducció: Introducció a l’arquitectura del software 6

Propietats de l’arquitectu ra

• Canviabl e:
– Extensible : Noves funcionalitats o millores dels components

– Portable : Canvis plataforma hardware, sistemes operatius, llenguatges

– Mantenib le : Detecció i reparació d’errors

– Reestructurable : Reorganització de components

• Intero perabl e
– Capacitat de dues o més entitats software d’intercanviar funcionalitat i dades

• Efici ent
– Temps de resposta, rendiment, ús de recursos

• Fiabl e:
– Tolerància a fallades : Pèrdua de connexió i recuperació posterior
– Robustesa : Protecció contra l’ús incorrecte I el tractament d’errors inesperats

• Provab le
– Facilitar les proves del sistema

• Reusa ble : Assolir el que es vol amb l’ajuda del que es té
– Reusar software ja existent

– Fer software per a ser reusat

• Integ ritat c oncep tual : Harmonia, simetria i predictibilitat
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Introducció: Introducció a l’arquitectura del software 7

Principis de disseny

• Abstracció

• Encapsulament

• Ocultació d’informació

• Modularització

• Separació de concerniments

• Acoblament i cohesió

• Suficiència, completesa i primitivitat

• Separació de política i implementació

• Separació d’interfície i implementació

• Únic punt de referència

• Divideix-i-venceràs

Introducció: Introducció a l’arquitectura del software 8

Principis de disseny: Ocultació  d’info rmació

• Confinar (ocultar) en un únic mòdul (classe, etc.) un aspecte qualsevol del

software que és possible (probable) que canviï, i establir interfícies

intermòduls que siguin insensibles als canvis previstos.

• Si hi ha un canvi en l’aspecte ocultat (secret), quedarà limitat al mòdul

corresponent, sense afectar la resta del sistema. Les interfícies no quedaran

afectades.

• També es diu que el secret s’oculta en el mòdul.

• Aquest principi fou proposat per en D. Parnas, el 1972.
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Introducció: Introducció a l’arquitectura del software 9

Relació entre p ropietats i p rincipis de disseny

• L’aplicació d’un principi de disseny pot afectar l’assoliment d’una propietat de

l’arquitectura del sistema

baix acoblament

alta cohesió

Canviabi litat

Efici ència

pot

• Per exemple:

suposar

Introducció: Introducció a l’arquitectura del software 10

Determinació de l’arquitectura:
Dues vi es comp lement àries

Especificació

Mètode

Selecció

Patrons de disseny

Adaptació

Arquitectura

Patró

Donats els requeriments del sistema degudament especificats, aplicar un conjunt passos genèrics de

forma ordenada i sistemàtica definits en un mètode

Donats els requeriments del sistema degudament especificats,

- identificar els problemes específics a resoldre

- seleccionar solucions genèriques a problemes concrets (patrons )

- i adaptar-ne la seva aplicació tenint en compte el problema concret

- procés molt guiat
- procés independent

del problema

- procés poc guiat
- procés més contextualitzat

al problema
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Introducció: Introducció a l’arquitectura del software 11

Bibliog rafia

• Pattern-oriented Software Architecture. A System of patterns

F. Buschmann, R. Meunier, H. Rohnert, P.Sommerlad, M. Stal

John Wiley & Sons, 1996, Cap. 6.

• The Unified Modeling Language User Guide

G. Booch, J. Rumbaugh, I. Jacobson

Addison-Wesley, 1999, cap. 2, 25.

• Component Software: Beyond Object-oriented programming

 C. Szyperski

Addison-Wesley, 1998, cap. 4.
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Introducció: Introducció als patrons de disseny 1

Introdu cció als patron s de disseny

• Patrons de disseny: Definició.

• Patrons de disseny: Categories.

• Catàleg parcial de patrons arquitectònics.

• Catàleg parcial de patrons de disseny.

• Heterogeneïtat d’estils.

• Bibliografia

Introducció: Introducció als patrons de disseny 2

Patrons de d isseny: defini ció

• Contex t:

– Situació on es presenta el problema de disseny

• Prob lema :

– Problema a resoldre

– Forces: Aspectes que s’han de considerar en la solució

• Soluc ió :

– Esquema de solució del problema, que equilibra les forces.

– Dos aspectes:

. Estàtic

. Dinàmic
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Introducció: Introducció als patrons de disseny 3

Patrons de d isseny: Categories

• Patró arqu itectò nic :

– Un patró arquitectònic expressa un esquema d’organització estructural
fonamental per a sistemes software.

– Proporciona un conjunt de subsistemes predefinits, especifica les seves
responsabilitats, i inclou regles i guies per organitzar les relacions entre ells.

• Patró de disse ny :

– Un cop determinat el patró arquitectònic, un patró de disseny dóna un
esquema per refinar els seus subsistemes o components, o les relacions
entre ells.

– Descriu l’estructura :

+ d’una solució a un problema que apareix repetidament

+ de components que es comuniquen entre ells

– Resol un problema de disseny general en un context particular

• Modisme :

– Usats en la fase d’implementació per a transformar una arquitectura en un
programa escrit en un llenguatge específic.

– Descriu l’estructura d’una solució depenent del llenguatge de programació

Introducció: Introducció als patrons de disseny 4

Catàleg parcial d e patrons (o estils) arqui tectònics

• Crida i retorn :

estils arquitectònics més usats, tradicionalment en grans sistemes
software

. Programa principal i subrutina

. Orientació a objectes

. En capes

• Centrat en d ades :

per sistemes que requereixen accés a dades compartides
. Repositori

. Pissarra

• Flux de da des :

per sistemes que donades unes dades d’entrada realitzen una sèrie de
transformacions per obtenir unes dades de sortida

. Batch sequencial

. Tubs i filtres

• Model - Vi sta - Controla dor : per sistemes interactius
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Introducció: Introducció als patrons de disseny 5

Crida i retorn : programa pri ncipal i subrutina

Main

Sub 3Sub 2Sub 1

• Descomposició jeràrquica d’un programa principal en subrutines

• Una subrutina (component) al rebre el control (i dades) d’un dels seus pares,

el passa cap als seus fills, el retorn del control es fa en sentit contrari (de fills

a pares).

• Facilita la canviabilitat

• Estil típic de la programació tradicional

Introducció: Introducció als patrons de disseny 6

Crida i retorn : Orientació a objectes

Objecte

Op1()
Op2()

Objecte

Op3()

Objecte

Op4()

• Cada component agrupa (encapsula) les dades i els mecanismes per a

manipular-les.

• La comunicació entre components es realitza mitjançant la invocació de

serveis oferts pels component (operacions).

• Facilita la canviabilitat i reusabilitat
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Introducció: Introducció als patrons de disseny 7

Crida i retorn : En capes

Capa 3Comp. 3-1 Comp. 3-2 Comp. 3-p

Capa 2Comp. 2-1 Comp. 2-2 Comp. 2-n

Capa 1Comp. 1-1 Comp. 1-2

• Els components s’agrupen en capes.

• La comunicació solament pot ser entre components de la mateixa capa, o

entre components de capes contigües.

• Facilita la canviabilitat i portabilitat.

Introducció: Introducció als patrons de disseny 8

Centrat en dades: Repositori

• Les dades compartides per diferents clients estan en un mateix lloc

• Els clients es comuniquen amb el repositori per accedir i actualitzar les dades

• El Repositori és un medi d'emmagatzemament passiu

Repositori
(dades compartides)

Client6

Client2

Client3

Client4Client5

Client1

2020



Introducció: Introducció als patrons de disseny 9

Centrat en dades: Pissarra

• Les dades compartides per diferents clients estan en un mateix lloc

• Els clients es comuniquen amb la pissarra per accedir i actualitzar les dades i

la pissarra notifica als clients quan hi ha hagut canvis en les dades que els hi

interessen

• La pissarra és un medi d'emmagatzemament actiu

Pissarra
(dades compartides)

Client6

Client2

Client3

Client4Client5

Client1

Introducció: Introducció als patrons de disseny 10

Flux de dades: Batch seqüencial

validar classificar actualitzar llistar
cinta

llistats

cintacintacinta

cinta

• Descomposició del sistema en una seqüència de programes independents

• Un programa no pot començar la seva execució fins que els precedents han

finalitzat completament

• Les dades es transmeten entre components en la seva totalitat

• Facilita canviabilitat i reusabilitat

• Orientat a sistemes que s’executaran de forma diferida (Batch)
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Introducció: Introducció als patrons de disseny 11

Tubs i filtres

Procés1

Procés2

Procés4

Procés3

Procés6

Procés5

• Descomposició del sistema en una seqüència de processos que realitzen

modificacions incrementals de les dades

• Un procés pot començar la seva execució en el moment que rebi alguna dada

d’entrada

• Els tubs (processos) no tenen informació d’estat

• Facilita canviabilitat i reusabilitat

• Estil arquitectònic típic dels sistemes operatius UNIX

Introducció: Introducció als patrons de disseny 12

Model-Vi sta-Controlador

Model

dades

afegir(o:Observador)
treure(o:Observador)
notificar()
obtenirDades()
servei()

Vista

inicialitzar(m:Model)
ferControlador()
mostrar()
actualitzar()

Controlador

inicialitzar(m:Model, v:Vista)
tractarEsdeveniment()
actualitzar()

Observador

actualitzar()

*

1

1 1

Té

Amb

• Descomposició del sistema software en:

- Model: encarregat de la implementació de les funcionalitats i dades del sistema

- La interfície amb l’usuari amb:

. Vista: encarregada de gestionar com es mostra la informació a l’usuari

. Controlador: encarregat de gestionar la interacció amb l’usuari

• Facilita canviabilitat i portabilitat
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Introducció: Introducció als patrons de disseny 13

Heterogenïtat d ’estils arqui tectònics

• Sovint, els sistemes combinen dos o més estils:

– s’anomenen sistemes heterogenis.

• Hi ha tres menes d’heterogeneïtat:

– Locacional
. Diferents parts del sistema poden estar fetes en estils diferents

. Ex.: Algunes de les branques d’un sistema que segueix el patró programa
principal  i subrutina comparteixen una pissarra i altres branques no.

– Jeràrquica
. La descomposició d’un component d’un estil es pot fer en un altre estil

. Ex.: descomposició en capes i orientació a objectes dins cada capa

– Simultània
. Un mateix sistema es pot interpretar alternativament per més d’un estil

. Ex.: Un mateix sistema es pot veure estructurat seguint el patró tub-filtres
(on cada procés espera una dada a l’entrada per processar) o vist com n
subsistemes independents amb un ordre d’execució predeterminat.

Introducció: Introducció als patrons de disseny 14

Catàleg parcial d e patrons de disseny

• Creaci ó:

Patrons de disseny relatius a com es creen classes i objectes

• Estruc turals :

Patrons de disseny relatius a com diferents classes i objectes es poden
combinar per definir estructures més grans

• Compo rtamen t:
Patrons de disseny relatius a com les classes i objectes interaccionen i
com s’els hi han d’assignar responsabilitats

. Assignació de responsabilitats (Controlador, Expert, Creador)

. Iterador

. Estat

. Mètode Plantilla

. Observador

2323



Introducció: Introducció als patrons de disseny 15

Patrons que considerarem

• Patrons Arquitectònics:

- Patró Arquitectònic en 3 Capes (Presentació, Domini i Gestió de Dades)

- Patró Orientació a Objectes (dins de cada capa)

- Patró Model-Vista-Controlador (en la Capa de Presentació)

• Patrons de Disseny:

- Iterador

- Controlador

- Expert

- Creador

- Estat

- Mètode Plantilla

Introducció: Introducció als patrons de disseny 16

Bibliog rafia

• Software Architecture in Practice

L. Bass; P. Clements; R. Kazman

Addison-Wesley, 1998, Cap. 5.

• Software Architecture

M. Shaw; D. Garlan

Prentice Hall, 1996, Cap. 2.

• Pattern-oriented Software Architecture. A System of patterns

F. Buschmann, R. Meunier, H. Rohnert, P.Sommerlad, M. Stal

John Wiley & Sons, 1996, Cap. 5 i 2

• Design Patterns. Elements of Reusable Object-Oriented Software

E. Gamma, R. Helm, R. Johnson, J. Vlissides

Addison-Wesley, 1995, Cap.1
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Introducció: Patró Arquitectònic en Capes 1

Patró arquitectò nic: Arquitectura en capes

• Context

• Problema

• Solució:

– Estructura

– Comportament

• Consideracions en la definició de l’arquitectura

• Beneficis i inconvenients

• Variants

• Bibliografia

Introducció: Patró Arquitectònic en Capes 2

Context

Un sistema gran que requereix ésser descomposat en grups de subtasques

(components), tals que cada grup de subtasques està a un nivell determinat

d’abstracció.
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Introducció: Patró Arquitectònic en Capes 3

Problema

• Cal dissenyar un sistema amb la característica dominant d’incloure aspectes d’alt i baix

nivell, on les tasques d’alt nivell es basen en les de baix nivell.

• El sistema requereix també una estructuració horitzontal, ortogonal a la vertical: tasques

del mateix nivell d’abstracció independents entre elles

• L’especificació descriu les tasques a alt nivell, així com la plataforma.

• Es desitja portabilitat a d’altres plataformes.

• Les tasques d’alt nivell no es poden implementar utilitzant directament els serveis de la

plataforma, a causa de la seva complexitat. Calen serveis intermediaris.

Introducció: Patró Arquitectònic en Capes 4

Problema: fo rces a equilib rar

• Canvis en el codi no haurien de propagar-se en tot el sistema (Mantenible)

• Les interfícies dels components haurien de ser estables i clarament definides

• Els components s’haurien de poder reemplaçar per implementacions

alternatives (Separació d’interfície i implementació)

• En el futur, pot ser necessari construir altres sistemes, amb els mateixos

aspectes de baix nivell que aquest (Reusabilitat)

• Responsabilitats semblants s’haurien d’agrupar per ajudar a la

comprensibilitat i mantenibilitat (Cohesió)

• No hi ha una granularitat “estàndard” de components

• Els components complexos necessiten una descomposició addicional
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Introducció: Patró Arquitectònic en Capes 5

Solució

• Estructurar el sistema en un nombre apropiat de capes.

• Col.locar les capes verticalment.

• Tots els components d’una mateixa capa han de treballar al mateix nivell

d’abstracció.

• Els serveis que proporciona la capa j utilitzen serveis proporcionats per la

capa j - 1 . Alhora, els serveis de la capa j poden dependre d’altres serveis en

la mateixa capa.

• L’esquema més típic de comunicació consisteix en peticions de dalt a baix, i

respostes a les peticions en la direcció oposada.

Introducció: Patró Arquitectònic en Capes 6

Solució: Estructura

usa
Nivell més alt d’abstracció

Nivell més baix d’abstracció

Client Capa N

Capa N - 1

Capa 1

Dispositius Físics

Sistema Software
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Introducció: Patró Arquitectònic en Capes 7

Exemple: Arquitectura 3 capes

Capa 3Comp. 3-1 Comp. 3-2 Comp. 3-p

Capa 2Comp. 2-1 Comp. 2-2 Comp. 2-n

Capa 1Comp. 1-1 Comp. 1-2 Comp. 1-m

Introducció: Patró Arquitectònic en Capes 8

Solució: Comportament
(Comuni cació de dalt a baix)

Un usuari realitza una petició d’una tasca a la capa superior

Capa 3 Capa 2 Capa 1

tasca

resultat

petició
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Introducció: Patró Arquitectònic en Capes 9

Solució: Comportament
(Comuni cació de baix a dalt)

Capa 3 Capa 2 Capa 1

notificació

esdeveniment

Un dispositiu físic detecta l’ocurrència d’un esdeveniment a la cap inferior

Introducció: Patró Arquitectònic en Capes 10

Solució: Comportament
(Comuni cació bi-dir eccional )

Protocol de comunicació TCP/IP

FTP

TCP

IP

Ethernet

FTP

TCP

IP

Ethernet

Protocol FTP

Protocol TCP

Protocol IP

Protocol Ethernet

Connexió física

petició

resposta
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Introducció: Patró Arquitectònic en Capes 11

Consideracions a la defin ició de l ’arquitectura ( I)

1. Definir el criteri d’abstracció per agrupar tasques en capes.

2. Determinar el nombre de nivells d’abstracció (capes):

– Una capa per nivell d’abstracció.

– Dos o més nivells en una capa.

– Un nivell en dues o més capes.

3. Anomenar les capes i assignar tasques a cada una d’elles:

– La capa superior correspon a la tasca del sistema.

– Les altres capes donen suport a les capes superiors.

4. Especificar els serveis:

– Cap component pot estar repartit en dues o més capes.

– Pocs serveis en les capes inferiors.

5. Refinar l’arquitectura en capes.

Introducció: Patró Arquitectònic en Capes 12

Consideracions a la defin ició de l ’arquitectura ( II)

6. Especificar una interfície per cada capa. La capa j pot ésser:

– Una caixa negra per a la j+1

– Una caixa blanca (el seu contingut es visible per la capa j+1)

7. Estructurar les capes individualment

8. Especificar la comunicació entre capes adjacents:

– Model “empenta”: la informació es comunica en la petició del servei

– Model “estirada”: el servei demanat estira la informació de la capa superior

9. Desacoblar capes adjacents:

– Comunicació descendent: Canvis en capa j poden ignorar presència capa j+1.

– Comunicació ascendent: Capa j coneix quin servei específic demanar de la capa j+1 per
notificar un esdeveniment rebut (Retrocrides)

10. Dissenyar una estratègia de tractament d’errors.

– Tractar errors en la capa on es detecten

– Tractar errors en les capes superiors
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Introducció: Patró Arquitectònic en Capes 13

Beneficis i i nconvenients

• Beneficis:

– Reutilització de les capes en altres contexts (interfície i abstracció ben
definides)

– Suport a l’estandarització (nivells d’abstracció comunment acceptats)

– Totes les dependències són locals (canvis locals)

– Portabilitat

– Facilitat de prova

– Canviabilitat

• Inconvenients:

– Menor eficiència

– Feina innecessària o redundant

– Dificultat en establir la granularitat i nombre de capes

Introducció: Patró Arquitectònic en Capes 14

Variants

• Arquitectura en capes relaxat

– Una capa pot usar els serveis de totes les capes que estan per sota d’ella

– Una capa pot ésser parcialment opaca

• Conseqüències

– Possible guany en flexibilitat i eficiència

– Possible pèrdua en la canviabilitat
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Introducció: Patró Arquitectònic en Capes 15

Bibliog rafia

• Pattern-oriented Software Architecture. A System of patterns

F. Buschmann, R. Meunier, H. Rohnert, P.Sommerlad, M. Stal

John Wiley & Sons, 1996. Pàgines 31-51
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Introducció: Arquitectura lògica i física dels sistemes d’informació 1

Arquitectura lògi ca i física d e sistemes d’in formació

• Funcions d’un sistema d’informació.

• Arquitectura lògica d’un sistema d’informació.

• Arquitectura física no distribuïda:
– Una capa.

– Dues capes.

– Tres capes.

• Bibliografia

Introducció: Arquitectura lògica i física dels sistemes d’informació 2

Funcion s d’un sistema d’info rmació

• Passiva:

– Mantenir una representació consistent de l’estat del domini:

. Capturar els esdeveniments que ocorren al domini

. Actualitzar l’estat del sistema d’informació com a conseqüència d’aquests
esdeveniments

. Assegurar la consistència de la representació

• Activa:

– Respondre a consultes sobre l’estat del domini.

– Produir reaccions quan es donen certes condicions predefinides.

   Sistema
Informació

Domini

activa

passiva
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Introducció: Arquitectura lògica i física dels sistemes d’informació 3

Arquitectura lògi ca d’un sistema d’info rmació:
Context

operacions
entrada/
sortida

esdeveniments
presentació:
   menú seleccionat
    botó premut
    mostrar finestra
    imprimir línia
   ...

     Sistema
d’Informació

......

......

Introducció: Arquitectura lògica i física dels sistemes d’informació 4

Arquitectura lògi ca d’un sistema d’info rmació:
Visió general

Aplicació del patró “Arquitectura en 3 Capes” a un Sistema d’Informació

     Sistema
d’Informació

......

......

Sistemes gestió bases de dades/fitxers

Capa Presentació

Capa del Domini

Capa de Gestió de dades

Responsable de la interacció
amb l’usuari

Responsable de la interacció
amb el SGBD/F

Responsable de la implementació
de les funcionalitats del sistema

3434



Introducció: Arquitectura lògica i física dels sistemes d’informació 5

Arquitectura lògi ca d’un sistema d’info rmació:
Capa de Presentac ió

......

Domini

Presentació
•S’assabenta peticions usuaris
•Ordena execució accions
•Comunica resultats accions
   als usuaris

Tractament de:
•Finestres
•Diàlegs, Menús
•Botons
•Llistats

esdeveniments
presentació

esdeveniments externs
consultes

respostes
resultats

La Capa del Presentació coneix com presentar les dades a l’usuari, però ignora
quines transformacions cal fer per donar resposta a les peticions de l’usuari

Introducció: Arquitectura lògica i física dels sistemes d’informació 6

Arquitectura lògi ca d’un sistema d’info rmació:
Capa del Domini

La Capa del Domini coneix com satisfer les peticions de l’usuari, però ignora on es
guarden les dades i com es presenten a l’usuari

•S’assabenta esdeveniments
•En controla la validesa
•Canvia l’estat del domini
•Executa accions encomanades

•S’assabenta consultes
•Obté els resultats
•Comunica respostes

Gestió de dades

Domini

Presentació
esdeveniments externs
consultes

operacions de consulta i
modificació a les dades

respostes
resultats

resultats
respostes
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Introducció: Arquitectura lògica i física dels sistemes d’informació 7

Arquitectura lògi ca d’un sistema d'info rmació:
Capa Gestió de Dades

La capa del Gestió de Dades coneix on i com estan emmagatzemades les dades, però
desconeix com tractar-les

Gestió de
Dades

Domini

Sistemes de gestió bases de dades/fitxers

operacions de consulta i
modificació en el llenguatge de
les bases de dades i fitxers

•Permet que el domini pugui ignorar on són les dades.
•Les funcions concretes d’aquesta capa depenen del 
  sistema de gestió de dades que s’usi.

operacions de consulta i
modificació de les dades

resultats
respostes

resultats
respostes

Introducció: Arquitectura lògica i física dels sistemes d’informació 8

Arquitectura lògi ca d’un sistema d’info rmació:
Els si stemes de gestió d e bases de dades/ fitxe rs

......

......Esque. SGBDi SGFj

Gestió de dades

S’encarrega de mantenir una
representació persistent i concreta
de l’estat del domini

operacions de consulta i
modificació en el llenguatge de
les bases de dades i fitxers

select ... from ... where ...
find ....
delete record
....

resultats
respostes
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Introducció: Arquitectura lògica i física dels sistemes d’informació 9

Capa Gestió de Dades:
Exempl e en arquitect ura bas ada en t ransacci ons/bases de dades

Acceptar
  rebut

nou reb ut

error

REBUTS

CLIEN TS

Verifi car
   rebut

Afegir
 rebut

CLIEN TS REBUTS

nou reb ut (correc te)
nou reb ut

error

Procés de dades discret Verif icar rebut
Estímul: Flux de dades nou rebut

* El flux nou rebut ja està accessible

if  client does not exis t
error := ‘No conec el client’
issue (error)             * operació estàndard YSM

else if  rebut exists
error := ‘Aquest rebut ja existeix’
issue (error)

else
issue (nou rebut (correcte))

end

Procés de dades discret Af egir rebut
Estímul: nou rebut (correcte)

* Tenim nou rebut disponible

create REBUT with:
codi rebut := nou rebut.codi rebut
import := nou rebut.import
data := todays date ()
* todays date() és una operació estàndard del YSM

end;

* tenim REBUT lligat per la creació anterior i
* CLIENT lligat pel flux d’entrada

create REBUT del CLIENT;
end.

RebutClient del

Introducció: Arquitectura lògica i física dels sistemes d’informació 10

Capa Gestió de Dades:
Exempl e en arquitect ura bas ada en t ransacci ons/bases de dades

ExisteixClient?(Client) ExisteixRebut?(codiRebut) creaRebut (codiRebut,Import,Client)

select client from Clients
where...

select codiRebut from Rebuts
where...

insert into Rebuts...

TAULES:
  Clients(client,...)
  Rebuts(codi,import,client, data)

Domini

Gestió de dades

Sistema gestió base de dades

Presentació

Transforma operacions
conceptuals en operacions
físiques

errornouRebut (CodiRebut,Import,Client)
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Introducció: Arquitectura lògica i física dels sistemes d’informació 11

Arquitectura física n o distrib uida: Una capa

     Sistema
d’Informació

......

......

Sistemes gestió bases de dades/fitxers

Presentació / 
Domini /
Gestió de Dades

En el codi estan barrejades
les tres funcions

Propietats de l’arquitectura:
•Poc canviable
• Poc reusable
• Poc portable

Introducció: Arquitectura lògica i física dels sistemes d’informació 12

Arquitectura física n o distrib uïda: Dues capes ( I)

Propietats de l’arquitectura:

• Interfície:
-  portable, reusable i canviable
(canvis a la interfície són locals)

• Implementació de funcionalitats:
- Poc portable, canviable i reusable
(molta dependència del SGBD, el format i

localització de les dades)

     Sistema
d’Informació

......

......

Sistemes gestió bases de dades/fitxers

Presentació

Domini/Gestió de dades
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Introducció: Arquitectura lògica i física dels sistemes d’informació 13

Arquitectura física n o distrib uïda: Dues capes ( II)

     Sistema
d’Informació

......

......

Sistemes gestió bases de dades/fitxers

Presentació/Domini

Gestió de dades

Propietats de l’arquitectura:

• Implementació de funcionalitats:
- Poc portable, canviable i reusable
(molta dependència de la interfície, del GUI i

el disseny de pantalles)

• Accés a les dades:
-  portable, reusable i canviable
(canvis en format, localització i SGBD són

locals)

Introducció: Arquitectura lògica i física dels sistemes d’informació 14

Arquitectura física n o distrib uïda: Tres capes

     Sistema
d’Informació

......

......

Sistemes gestió bases de dades/fitxers

Presentació

Domini

Gestió de dades Tots els canvis són locals

Propietats de l’arquitectura:
• canviable
• reusable
• portable
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Introducció: Arquitectura lògica i física dels sistemes d’informació 15

Bibliog rafía

• Analysis Patterns

Martin Fowler

Addison-Wesley, 1997, cap. 12.
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Disseny orientat a objectes en UML 1

Disseny orientat a objectes en UML

• Introducció al disseny orientat a objectes en UML

• Conceptes d’UML per al disseny

• Disseny de la Capa de Domini

– Especificació d’un exemple: gestió d’un club de tennis

– Normalització de l’esquema conceptual d’especificació

– Aplicació de patrons de disseny

– Exemple de disseny de la capa de domini

• Disseny de la Capa de Presentació

• Disseny de la Capa de Gestió de Dades

4141



4242



Introducció al disseny orientat a objectes en UML 1

Introdu cció al disseny ori entat a objectes en UML

• Etapes del desenvolupament de software

• Determinació de l’arquitectura del software

• Especificació versus disseny

• Visió d’un sistema software en UML

• Punt de partida: especificació en UML

• Resultat a obtenir: disseny en UML

• Bibliografia

Introducció al disseny orientat a objectes en UML 2

Etapes del d esenvolupament d e software

Anàlisi de Requeriments   Quin  sistema cal con struir?

  Especificació Què ha de fer el sistema?

      Disseny  Com  ho fa el sistema?

  Implementació

Independent de
la tecnologia

Dependent de
la tecnologia

Especificació del sistema software

Arquitectura del sistema software
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Introducció al disseny orientat a objectes en UML 3

Determinació de l’arquitectura del software

Dependència tecnol ògica :

– Propietats que es volen assolir (requeriments no funcionals)

– Recursos tecnològics disponibles

• família de llenguatges de programació

• família de sistema gestor de bases de dades

• etc.

L’arquitectura del sistema software i els patrons
(arquitectònics) que s’usaran per fer el disseny del sistema

determina

Introducció al disseny orientat a objectes en UML 4

Determinació de l’arquitectura del software - ES:D1

El disseny que explicarem es basa en els supòsits següents:

– Propietats que es volen assolir: can viabi litat  i porta bilita t

– Recursos tecnològics disponibles

• llen guatge de p rograma ció o rienta t a ob jecte s

• base de d ades orient ada a obje ctes

- Arqu itectu ra en tres c apes
- Orient ació a object es dins de cada capa
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Introducció al disseny orientat a objectes en UML 5

Especificació versus disseny

• En UML:

– Es fan servir els matei xos model s al disseny que a l’especificació

– La vis ió (en focam ent)  dels models és molt dife rent  a ambdues etapes:

• Especificació: els models defineixen els conceptes del món real.

(domini del problema)

• Disseny: els models defineixen els conceptes que es desenvoluparan
per proporcionar una solució a les necessitats del món real.

(domini de la solució)

Introducció al disseny orientat a objectes en UML 6

Del domin i del p roblema al d e la soluci ó (I)

• L’especificació no té en compte les propietats a assolir ni la tecnologia
que s’usarà per implementar el sistema software.

• Durant el disseny, es poden haver de canviar els models d’especificació
per tal d’assolir determinades propietats.

Exem ple : propietat a assolir -> eficiència

Esquema conceptual d’especificació:

- Problema: operació visita-provs costosa perquè hi ha molts recorreguts

- Solució: afegir una associació derivada /visita entre persona i ciutat

- Malauradament, aquesta associació podia no ser rellevant al domini del problema

Empresa

nom

Ciutat

nom
núm-hab

Treb-a Té-prov-a** *
Persona

nom
visita-provs(): ll-ciutats

*

ll-ciutats = {nom-c}
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Introducció al disseny orientat a objectes en UML 7

Del domin i del p roblema al d e la soluci ó (II)

Possibles coses a fer, des del punt de vista del domini de la solució:

– afegir informació derivada (atributs i/o associacions)

– simplificar jerarquies de generalització / especialització (eliminar subclasses)

– afegir classes d’objectes redundants

– considerar classes abstractes

– etc.

• Aquest pas està poc formalitzat i poc explicat a la literatura actual.

• Les transformacions a aplicar depenen de molts factors externs: freqüència
d’invocació de les operacions, cost d’execució, població de les classes, etc.

• Per tant, l’estudi d’aquestes transformacions queda fora de l’abast
d’aquesta documentació.

Introducció al disseny orientat a objectes en UML 8

Visió d ’un sistema sof tware en UML

Especificació Disseny

sistema softwaresistema software

Espec ifica ció : el sistema software es veu com una sola classe d’objectes que
engloba tota la informació i totes les operacions.

Dis seny : cada classe d’objectes té les seves pròpies operacions de manipulació
d’informació. Els objectes interactuen per satisfer les operacions del
sistema.
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Introducció al disseny orientat a objectes en UML 9

Punt de partida: especifi cació en UML

• Especif icació:  QUÈ fa el sistema software?

• Resulta t de l ’especi ficac ió en UML:

– Model de Casos d’Ús:

• Quina interacció hi ha entre els actors i el sistema software?

– Esquema Conceptual:

• Quins són els conceptes rellevants del món real de referència ?

– Diagrames de seqüència del sistema:

• Quina resposta dóna el sistema als esdeveniments externs? (quines
operacions ha de tenir el sistema?)

– Contractes de les operacions:

• Què fan les operacions del sistema?

Introducció al disseny orientat a objectes en UML 10

Resultat a assoli r: disseny en UM L

• Disseny:  COM estructurem el sistema perquè faci el que ha de fer?

⇒ el disseny és una activitat iterativa i és difícil seqüencialitzar tot el que s’hi fa.

• Resulta t del disseny en UML:

– Model de Casos d’Ús:

• Defineix la interacció real, amb una interfície concreta.

– Diagrama de classes de disseny:

• Descriu les classes del software i les seves interfícies (operacions).

– Diagrames de seqüència:

• Defineixen la interacció entre les classes d’objectes per respondre un
esdeveniment extern.

– Contractes de les operacions:

• Defineixen què fan les operacions de les classes d’objectes.
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Introducció al disseny orientat a objectes en UML 11

Bibliog rafia
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Conceptes d’UML per al disseny 1

Conceptes d’UML per al d isseny

• Objecte i Classe d’objectes

• Atribut

• Associació

• Operació, Mètode i Contracte

• Agregació i Composició

• Generalització i Herència

• Polimorfisme

• Diagrames d’interacció
– Diagrames de seqüència

• Invocació d’operacions en jerarquies

• Bibliografia

Conceptes d’UML per al disseny 2

Objecte i classe d’obj ectes

• Objecte:

– és una manifestació concreta d’una abstracció

– és una instància d’una classe, que encapsula estat i comportament

– té una identitat pròpia
• el fa distingible d’altres objectes

• la seva existència és independent dels valors de les seves propietats

• Classe d’object es:

– descriu un conjunt d’objectes que comparteixen atributs, associacions,
operacions i mètodes.

– representa un concepte dins el sistema que s’està modelitzant:
• un concepte del món real (a l’especificació)

• un concepte software equipat amb una implementació (a disseny)
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Conceptes d’UML per al disseny 3

Atribut, associació , operació i mètode

• Atribu t:  propietat compartida pels objectes d’una classe

• Associaci ó:  representa relacions entre dos o més objectes

• Operació:
– transformació o consulta que poden executar els objectes d’una classe

– té una signatura (nom i paràmetres de l’operació) i és invocada per altres
objectes

• Mètode: implementació concreta d’una operació dins d’una classe

Persona

dni: String
nom: String
adreça: String
telèfon: Integer

canvi-adreça(a:String): Boolean
telèfon?(): Integer
afegir-idioma(nom:String)

Idioma

nom: String
/núm-parl.: Integer

nou-parlant(dni:String)

Parla 1..**

Conceptes d’UML per al disseny 4

Atributs: sintaxi  completa

[visibilitat] nom [multiplicitat] [:tipus] [=valor-inicial] [{propietats}]

changea ble

addOnly

frozen

Public  (+): qualsevol classe que pot veure la classe, veu l’atribut

Protect ed (#): només la pròpia classe i els seus descendents veuen l’atribut

Private  (-): només la pròpia classe veu l’atribut

Univaluat  (per defecte)
Multivaluat : [1..*]
Admet va lors nuls : [0..1]
etc.

Persona

+ dni: String
# nom: String
- adreça: String = “C/Nou”

- telèfon [0..1]: Integer

Suposarem que els atributs són privats,
a no ser que especifiquem una altra

visibilitat
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Conceptes d’UML per al disseny 5

Atributs: àmbit

• Atribu t d’i nstànci a:
– representa una propietat aplicable a tots els objectes d’una classe

– cada objecte pot tenir un valor diferent d’aquest atribut

• Atribu t de c lasse:
– propietat aplicable a la classe d’objectes com a tal

– tots els objectes d’una classe comparteixen el valor d’aquest atribut

Persona

dni: String
nom: String
adreça: String
edat: Integer
edat-promig: Real atribut de classe

Conceptes d’UML per al disseny 6

Associacions: sintaxi

Persona Idioma
1..**

#parlants +idiomes
Persona  a  Idioma
Idioma  a  Persona

Persona  a  Idioma

Navegabilitat

{propietats}

changeable
addOnly
frozen

Navegabil itat :
• indica si és possible o no travessar una associació binària d’una classe a una altra

• si hi ha navegabilitat, l’associació defineix un pseudoatribut (que correspon al rol
d’aquell sentit de navegació) de la classe a partir de la qual es pot navegar

• suposarem que les associacions són privades, a no ser que s’indiqui el contrari

visibilitat: public, protected, private

Persona

Parla

Idioma
1..** Parla

+idiomes
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Conceptes d’UML per al disseny 7

Associacions: quali ficador

Ciutat

Hotel

0..1

1

nom-h
qualificador

objecte
qualificat

Qualifica dor:
• permet seleccionar un conjunt d’objectes relacionats amb un objecte qualificat

mitjançant una associació.

• un objecte, conjuntament amb el valor del qualificador, determina un únic objecte
(de vegades un conjunt d’objectes) de l’altre extrem de l’associació.

• és un índex en el recorregut de l’associació

Ciutat

nom-c: String

Associació no qualificada:

Hotel

nom-h: String
Té *1

R.I. textuals:

- no hi pot haver dues ciutats amb idèntic nom-c

- una ciutat no pot tenir dos hotels amb nom-h

Associació qualificada:

(ciutat, nom-h)                 0 o 1 hotel

Té

Conceptes d’UML per al disseny 8

Associacions: ordenació

• És una propietat d’un conjunt d’objectes 
  relacionats amb un altre objecte mitjançant 
  una associació, que indica si el conjunt està
  o no ordenat (per posició). 

Banc

Préstec Compte

1 1

* *{ordered} {unordered}
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Conceptes d’UML per al disseny 9

Agregació i  Composici ó

Mail

Adreça Text

1 1

* *

• L’agregació és una associació que
  relaciona el tot i les parts.

• Les parts poden pertanyer a més 
  d’un agregat.

• A nivell d’objectes, no hi pot haver
  cicles en els camins d’agregació.

Cotxe

Xassís

1

1

Motor

1

• La composició és una agregació amb
una pertinença més forta entre el tot i
les parts: si s’esborra el tot, també
cal esborrar les parts.

• En un moment determinat, les parts
pertanyen com a màxim a una
composició.

Roda

0..5

...

Conceptes d’UML per al disseny 10

Operacions : sintaxi  completa

[visibilitat]  nom  [(llista-paràmetres)] [:tipus-retorn] [{propietats}]

isQuery
sequential
guarded
concurrent

Public  (+): l’operació pot ser invocada des de qualsevol objecte

Protect ed (#): pot ser invocada pels objectes de la classe i els seus descendents

Private  (-): només els objectes de  la pròpia classe poden invocar l’operació

Signatura d’una operació:

[direcció] nom : tipus [=valor-per-defecte]

Paràmetres d’una operació:

in, out, inout

Suposarem que les operacions són
públiques, si no s’indica el contrari
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Conceptes d’UML per al disseny 11

Operacions: àmbit

• Operació d’ instànci a:
– l’operació és invocada sobre objectes individuals

• Operació de classe:
– l’operació s’aplica a la classe pròpiament dita

• Exemple: operació constructora, que serveix per donar d’alta
noves instàncies d’una classe.

Alumne

nom: String
edat: Integer

nom?(): Integer
nova-assig (nom-a:String): Boolean
alumne (nom: String, edat:Integer)
promig-edat(): Real

Operació constructora:

Suposarem que, si no s’indica el contrari,
cada classe d’objectes té una operació
constructora amb tants paràmetres com
atributs té la classe.

Si es consideren altres constructores,
caldrà definir-ne la seva signatura.
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Operacions: contractes

• Contract e: descriu l’efecte d’una operació en base a
– canvis d’estat de la base d’informació

– sortides que el sistema proporciona

• Els contractes garanteixen la fiabilit at del softw are mitjançant:
– precondicions: condicions que estan garantides quan es crida l’operació

– postcondicions: condicions que l’operació ha de garantir

• Tota operació té un contracte

                             Sistema

alta-persona (dni: String, nom: String): Boolean

alta-idioma (nom: String) Boolean

parla-idioma (dni: String, nom-i: String): Boolean

Per cada operació
es defineix
un contracte
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Contractes: exemple

Operació : parla-idioma (dni: String, nom-id: String)

Class e reto rn : Booleà

Semàntica : Enregistrar que la persona dni parla l’idioma nom-id

Precondic ions : Els paràmetres tenen valor

Pos tcond icions :

1. Si la persona amb dni no existeix, o l’idioma nom-id no existeix o la persona
ja parla aquest idioma, aleshores operació invàlida i es retorna fals.

2. En cas contrari, operació vàlida, es retorna cert i:

2.1 - Es crea una nova instància de l’associació Parla entre la Persona i
l’Idioma.

Persona

dni: String
nom: String

Idioma

nom: String
Parla 1..**

R.I. textuals:

- Claus de les classes no associatives: (Persona, dni); (Idioma,nom)
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Generalització / Especiali tzació

• Generalització:
– relació taxonòmica entre una classe més general (superclasse) i una altra

més específica (subclasse)

– la superclasse descriu les característiques comunes a totes les subclasses

– cada subclasse descriu un conjunt específic de característiques

Pagament

quantitat: Integer

Pagament
en metàl.lic

Pagament
a crèdit

codiTarja: String

Pagament
 amb taló

númTaló: Integer

forma_pagament {disjoint,complete}

G

E

discriminador

restricció

classe abstracta

• Classe abstract a:
– classe que no pot ser instanciada directament (no té objectes propis).
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Herència

superclasse

subclasses

subclasses,
superclasse

• Herència :
– en una generalització, les subclasses incorporen (hereten) l’estructura i el

comportament definits a la superclasse.

Professor

plus-lloc: Integer

plus?(): Integer

    Prof. Titular

antiguitat: Integer

contractar()

Prof. Associat

períodeCont: Integer

renovar(n:Integer)

     Administratiu

núm-h-extres: Integer

def-h-ext(Integer)

{disjoint, incomplete}contracte

{disjoint, complete}tipus

EmpleatUniversitari

nom: String
sou: Integer

nom?(): String
assigSou(Integer)
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Polimorfi sme

Professor

plus-lloc: Integer

pagarSou(): Integer

    Prof. Titular

antiguitat: Integer

pagarSou(): Integer

Prof. Associat

períodeCont: Integer

renovar(n:Integer)

     Administratiu

núm-h-extres: Integer

pagarSou(): Integer

• Operació pol imòr fica:
– operació que s’aplica a diverses classes d’una jerarquia tal que la seva

semàntica depèn de la subclasse concreta on s’aplica

{disjoint, incomplete}contracte

{disjoint, complete}tipus

EmpleatUniversitari

nom: String
sou: Integer

nom?(): String
pagarSou():Integer

operació abstracta: no té mètode
associat a la classe on està declarada

operació concreta: té mètode
associat a la mateixa classe

l’operació es defineix de forma
diferent => mètode diferent
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Herència múltip le

• Una classe pot ser subclasse directa d’un nombre arbritari de superclasses

• Una classe pot heretar  atributs i operacions de diverses classes .

• Es produeix un conflicte si una mateixa característica apareix a diverses
superclasses.

. . .
. . .

Docent
assignatura: String
escola: String
donarClasse()
corregir()

Investigador
categoria: String
escola: String
publicar(a: article)
donarClasse()

Professor-Universitat
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Diagrames d’in teracció

• Objectiu : Mostrar les interaccions entre objectes:

– Quan es produeix un esdeveniment extern.

– Quan s’invoca una operació d’un objecte.

– En un cas d’ús.

– Etc.

• Dos ti pus de diagram a d’interacci ó (semànticament equivalents):

– Diagrames de seqüència.

– Diagrames de col.laboració.
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Diagrames de seqüència

Notació:

:Client instància (objecte)

Client classe d’objectes

invocació de l’operació op3
amb retorn de control

c:Client instància amb nom

op3(c,d)

:Client p:Producte

:Transacció

op1(a,b)

resultat

op2(a,c)

op3(c,d)

Focus de control

Existència d’objecte

temp s

Destrucció d’objecte

Creació d’objecte

op4(b)

Autoinvocació d’operació

oper(a)

result
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Invocació d ’operacions en jerarquies (I )

Professor

plus-lloc: Integer

s-base-alt?():Boolean
pagarSou(): Integer

     Administratiu

preu-h-extra: Integer
núm-h-extres: Integer

pagarSou(): Integer

{disjoint, complete}tipus

EmpleatUniversitari

nom: String
sou-base: Integer

nom?(): String
sou-base?(): Integer
pagarSou():Integer

sou -bas e? (in vocada a Profess or)

:Professor

boolean

s-base-alt? sou-base?

sou-b

s-bas e-alt ? (a Profess or)

:Professor

string

sou-base?

retorna cert si sou-b
més alt que K
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Invocació d ’operacions en jerarquies (I I)

paga rSou (in vocada a Emp leatU niv.)

:EmpleatUniv

enter

pagarSou

:Professor

enter

pagarSou sou-base?

retorna sou-b
+ plus-lloc sou-b

:Administratiu

enter

pagarSou

retorna sou-b
+ (núm-h x preu-h)

Professor

plus-lloc: Integer

s-base-alt?():Boolean
pagarSou(): Integer

     Administratiu

preu-h: Integer
núm-h: Integer

pagarSou(): Integer

{disjoint, complete}tipus

EmpleatUniversitari

nom: String
sou-base: Integer

nom?(): String
sou-base?(): Integer
pagarSou():Integer
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