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Tema I: Arquitectura del Software

• Arquitectura del software:
– Definició.
– Propietats.
– Determinació de l’arquitectura.
– Patrons de disseny.

• Patró de disseny: Observador.
• Patró arquitectònic: Arquitectura en capes.

– Patró de disseny: Façana.
• Patró de disseny: Representant.
• Patró arquitectònic: Arquitectures client/servidor.
• Patró arquitectònic: Agent (Broker).
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Definició

L’arquitectura del software és una descripció dels subsistemes i 
components (computacionals) d’un sistema software, i les relacions entre ells. 

Els subsistemes i els components s’especifiquen normalment en diferents
vistes per mostrar les propietats rellevants (funcionals i no funcionals) 
del sistema software.

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

Un component és una part encapsulada d’un sistema software. Un component
té una interfície. Els components són els blocs constructius de l’arquitectura
del sistema. A nivell de llenguatge de programació, els components es
poden representar com a mòduls, classes, objectes o un conjunt de
funcions relacionades.

Una relació 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.
    Ex.: 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.
   Ex.: Protocols client-servidor, protocols d’accés a bases de dades.
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Vistes

Una vista representa un aspecte parcial de l’arquitectura, que mostra
propietats específiques.

• Exemples de vistes en UML:
– Casos d’ús.
– Diagrama de classes.
– Conducta:

» Estat.
» Seqüència.

– Implementació:
» Components.
» Desplegament.
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Tema I: Arquitectura del Software 5

Propietats de l’arquitectura

• Canviable:
– Extensible: Noves funcionalitats o millores dels components.
– Portable: Canvis plataforma hardware, sistemes operatius, llenguatges.
– Mantenible: detecció i reparació d’errors.
– Reestructurable: Reorganització de components.

• Interoperable.
– Capacitat de dues o més entitats software d’intercanviar funcionalitat i dades.

• Eficient.
– Temps de resposta, rendiment, ús de recursos.

• Fiable:
– Tolerància a fallades: Pèrdua de connexió i recuperació posterior.
– Robustesa: Protecció contra ús incorrecte,tractament d’errors inesperats.

Tema I: Arquitectura del Software 6

Propietats de l’arquitectura (2)

• Provable.
– Facilitar les proves del sistema.

• Reusable: Assolir el que es vol amb l’ajuda del que es té.
– Reusar software ja existent.
– Fer software per ser reusat.

• Integritat conceptual: Harmonia, simetria i predictibilitat.
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Tema I: Arquitectura del Software 7

Determinació de l’arquitectura
Dues vies

Requeriments

Mètode

Selecció

Patrons de disseny
   arquitectònic

Adaptació

Arquitecura

Patró
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Patrons de disseny: definició

• Context:
– Situació on es presenta el problema de disseny.

• Problema:
– Problema a resoldre.
– Forces: Aspectes que s’han de considerar en la solució.

» Requeriments.
» Restriccions.
» Propietats desitjables.

• Solució:
– Esquema de solució del problema, que equilibra les forces.
– Dos aspectes:

» Estàtic.
» Dinàmic.
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Tema I: Arquitectura del Software 9

Patrons de disseny: Categories

• Patró arquitectònic:
– Un patró arquitectònic expressa un esquema d’organització estructural fonamental

per a sistemes software. Proporciona un conjunt de subsistemes predefinits,
especifica llurs responsabilitats, i inclou regles i guies per organitzar les relacions
entre ells.

• Patró de disseny:
– Un patró de disseny dóna un esquema per a refinar els subsistemes o components

d’un sistema software, o les relacions entre ells. Descriu una estructura:
» que apareix repetidament,
» de components que es comuniquen entre ells,

–  que resol un problema de disseny general en un context particular.
• Modismes:

– Usats en la fase d’implementació per a transformar una arquitectura en un programa
escrit en un llenguatge específic.
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Patrons (o estils) arquitectònics

• Programa/subprograma.
• Arquitectura en capes.
• Agent.
• Client/servidor.
• Tractament per lots.
• Tubs i filtres (Pipes and filters).
• Repositori / Pissarra.
• Objectes.
• Model-Vista-Controlador.
• Reflexiva.
• Invocació implícita.
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Patró de disseny: Observador
(publicador-subscriptor, dependents)

Descripció

Defineix una dependència u-a-molts entre objectes. Els canvis d’estat
d’un objecte es notifiquen a tots els objectes dependents.

Context

•Quan una abstracció té dos aspectes: una dependent de l’altra.
•Quan un canvi en un objecte requereix canviar-ne d’altres, i no se sap
   quants objectes cal canviar.
•Quan un objecte ha de poder avisar altres objectes, sense fer supòsits
   sobre qui són.
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Patró de disseny: Observador
Problema

• Sovint passa que les dades canvien en un lloc, però molts altres components
depenen d’aquestes dades.

• Això es podria resoldre introduint una crida directa als objectes dependents:
inflexible i no reusable.

• Forces a equilibrar:
– Els canvis d’estat d’un component s’han de notificar a altres components.
– El nombre i la identitat dels dependents són desconeguts, i poden canviar.
– La requesta explícita de nova informació per part dels dependents no és factible.
– El publicador i els seus dependents no haurien d’estar acoblats fortament.
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Patró de disseny: Observador
Solució: Estructura

Subjecte Observador

SubjConcret ObsConcret

afegir(Observador)
treure(Observador)
notificar()

actualitzar()

actualitzar()obtenirEstat()
canviEstat(...)

estatSubjecte estatObservador

*1

return estatSubjecte estatObservador=
 subjecte->ObtenirEstat()

per tots els observadors o {
  o -> actualitzar()}
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Patró de disseny: Observador
Solució: Dinàmica

<

:SubjConcret :ObsConcret:ObsConcret
canviEstat

notificar

actualitzar
obtenirEstat>

actualitzar
obtenirEstat >
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Patró de disseny: Observador
Implementació

• Enllaçar els subjectes amb els seus observadors.
• Observar més d’un subjecte.
• Qui activa l’actualització?.

– Les operacions que canvien l’estat criden Notificar.
– Fer que els clients cridin Notificar.

• Referències penjants a subjectes eliminats.
• Assegurar-se que l’estat del subjecte és consistent abans de la notificació.
• Evitar protocols d’actualització específics dels observadors:

– Model empenta.
– Model estirada.

• Especificar explícitament les modificacions d’interés.
• Encapsular la semàntica complexa d’actualització.
• Combinar les classes Subjecte i Observador.
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Patró de disseny: Observador
Conseqüències

• Permet que els subjectes i els observadors variin independentment.
• Es poden reusar subjectes sense reusar els seus observadors (i viceversa).
• Es poden afegir observadors sense modificar el subjecte o altres observadors.
• Acoblament abstracte entre Subjecte i Observador.
• Suport per comunicació ‘broadcast’.
• Actualitzacions inesperades.
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Tema I: Arquitectura del Software 17

Patró arquitectònic: Arquitectura en capes.

El patró de disseny arquitectònic en capes ajuda a estructurar
aplicacions que es poden descomposar en grups de subtasques,
tals que cada grup de subtasques està a un nivell determinat
d’abstracció.

Context

Un sistema gran que requereix descomposició.

Descripció
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Patró arquitectònic: Arquitectura en capes.
Problema

• Dissenyar un sistema amb la característica dominant d’incloure aspectes d’alt i
baix nivell, on les operacions d’alt nivell es basen en les de baix nivell.

• Un esquema típic de comunicació consisteix en peticions de dalt a baix, i
respostes a les peticions en la direcció oposada.

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

• L’especificació descriu les tasques a alt nivell, així com la plataforma. Es
desitja portabilitat a d’altres plataformes.

• L’expressió de les tasques d’alt nivell en termes de la plataforma no és directa,
degut principalment al fet que són massa complicades per ser implementades
directament amb els serveis proporcionats per la plataforma.
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Patró arquitectònic: Arquitectura en capes.
Forces a equilibrar

• Canvis a última hora en el codi no haurien de propagar-se en tot el sistema.
• Les interfícies haurien de ser estables. Poden estar estandaritzades.
• Parts del sistema haurien de ser canviables. Els components s’haurien de

poder reemplaçar per implementacions alternatives, sense afectar la resta del
sistema.

• En el futur, pot ésser necessari construir altres sistemes, amb els mateixos
aspectes de baix nivell que aquest.

• Responsabilitats semblants s’haurien d’agrupar per ajudar a la
comprensibilitat i mantenibilitat.

• No hi ha una granularitat “estàndard” de components.
• Els components complexos necessiten una descomposició addicional.
• El creuament entre capes pot perjudicar el rendiment.
• El sistema serà construït per un equip de programadors, i la feina s’ha de

subdividir en límits ben precisos.
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Patró arquitectònic: Arquitectura en capes.
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.

• La major part dels serveis que proporciona la capa j es composen de serveis
proporcionats per la capa j - 1. Alhora, els serveis de la capa j poden dependre
d’altres serveis en la mateixa capa.

18



11

Tema I: Arquitectura del Software 21

Exemple:
Arquitectura en capes d’un sistema d’informació

     Sistema
d’informació

......

......

Sistemes gestió bases de dades/fit.

Presentació

Domini

Gestió de dades
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Patró arquitectònic: Arquitectura en capes.
Solució: Estructura

usa Nivell més alt d’abstracció

Nivell més baix d’abstracció

Client Capa N

Capa N - 1

Capa 1
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Patró arquitectònic: Arquitectura 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 Comp. 1-m
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Patró arquitectònic: Arquitectura en capes.
Solució: Dinàmica (Escenari I)

Capa 4 Capa 3 Capa 2 Capa 1

tasca

resultat<
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Patró arquitectònic: Arquitectura en capes.
Solució: Dinàmica (Escenari II)

Capa 4 Capa 3 Capa 2 Capa 1

entrada
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Patró arquitectònic: Arquitectura en capes.
Solució: Dinàmica (Escenari III)

Capa 4 Capa 3 Capa 2 Capa 1

tasca

resultat<
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Patró arquitectònic: Arquitectura en capes.
Solució: Dinàmica (Escenari IV)

Capa 4 Capa 3 Capa 2 Capa 1

entrada
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Patró arquitectònic: Arquitectura en capes.
Solució: Dinàmica (Escenari V)

Capa N

Capa N - 1

Capa 1

Capa N

Capa N - 1

Capa 1
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Patró arquitectònic: Arquitectura en capes.
Implementació (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.

• 6. Especificar una interfície per cada capa. La capa j pot ésser:
– Una caixa negra per a la j+1 --> Façana.
– Una caixa blanca.
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Patró arquitectònic: Arquitectura en capes.
Exemple: Mitjancers

Usuari 1 Usuari 5Usuari 3Usuari 2 Usuari 4 Usuari 6

Mitjancer a Mitjancer dMitjancer b Mitjancer c

Base de Dades A Base de Dades B Base de Dades C

consulta

consulta formatejada esdevenimentsrespostes

respostes rellevants

Font: Mediators in the architecture of future IS
G. Wierderhold
Computer, Març 1992, pp. 38-49

23



16
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Patró de disseny Façana

Façana
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Patró arquitectònic: Arquitectura en capes.
Implementació (II)

• 7. Estructurar les capes individuals.

• 8. Especificar la comunicació entre capes adjacents:
– Model “empenta”.
– Model “estirada”.

• 9. Desacoblar capes adjacents:
– Comunicació descendent. Canvis en capa j poden ignorar presència capa j+1.
– Comunicació ascendent. 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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Patró arquitectònic: Arquitectura en capes.
Exemple TCP/IP

FTP

TCP

IP

Ethernet

FTP

TCP

IP

Ethernet

Protocol FTP

Protocol TCP

Protocol IP

Protocol Ethernet

Connexió física
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Patró arquitectònic: Arquitectura en capes.
Variant

• Sistema 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.
– Possible guany de flexibilitat i rendiment.
– Possible pèrdua de mantenibilitat.
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Patró arquitectònic: Arquitectura en capes.
Usos coneguts

• Màquines virtuals.
• APIs (Application Programming Interfaces).
• Sistemes d’informació.
• Windows NT.
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Patró arquitectònic: Arquitectura en capes.
Conseqüències: Beneficis

• Reús de les capes en diversos contexts.
• Suport a l’estandarització.
• Dependències locals.
• Portabilitat.
• Facilitat de prova.
• Canviabilitat.
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Patró arquitectònic: Arquitectura en capes.
Conseqüències: Inconvenients

• Possibles efectes “cascada” de canvis en la conducta d’una capa.
• Menor eficiència.
• Feina innecessària.
• Dificultat en establir la granularitat correcta de les capes.
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Patró de disseny: Representant
Descripció

    El patró de disseny Representant fa que els clients d’un component es

comuniquin amb un representant en comptes de fer-ho directament

amb el propi component.  Això  pot  servir  per a molts propòsits,

     incloent la millora de l’eficiència, un accés més simple o protecció

     contra accessos no autoritzats.
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Patró de disseny: Representant
Exemple

read(entity a)
read(entity b)
read(entity c)
read(entity d)

read(entity a)
read(entity b)
read(entity c)

read(entity a)
read(entity b)
modify(entity a)
read(entity a)
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Patró de disseny: Representant
Context

Un client necessita accedir als serveis d’un altre component.
L’accés directe és tècnicament possible, però pot no ésser
la millor solució.
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Patró de disseny: Representant
Problema

• Sovint, no és convenient accedir directament a un component:
– No volem fixar la seva adreça física en els clients.
– L’accés directe pot ésser ineficient.
– Volem controlar l’accés.

• S’han d’equilibrar les forces següents:
– L’accés al component hauria de ser eficient i segur.
– L’accés al component hauria de ser transparent i simple per al client.
– El client hauria de ser conscient dels costos d’accés a components remots.
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Patró de disseny: Representant
Solució: Estructura

OriginalAbstracte

Representant OriginalClient

servei_1
servei_2

servei_1
servei_2

servei_1
servei_2

tasca 1
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Patró de disseny: Representant
Solució: Dinàmica

Representant

tasca

Client

servei

Original

servei

pre-procés

post-procés
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Patró de disseny: Representant
Implementació

• 1. Identificar les responsabilitats del representant.
• 2. Si és possible, introduir una classe bàsica abstracta per a les parts

comuns de l’original i el representant.
• 3. Implementar les funcions del representant.
• 4. Alliberar l’original i els seus clients de les responsabilitats que han

migrat al representant.
• 5. Associar el representant i l’original.
• 6. Treure les relacions entre els clients i l’original.
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Patró de disseny: Representant
Variants

• Representant remot.
• Representat de protecció.
• Representant cache.
• Representant de sincronització.
• Representant comptador.
• Representant virtual.
• Representant tallafocs.
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Patró de disseny: Representant
Usos coneguts

• NeXTSTEP: Objectes remots.
• OMG-CORBA: IDL-stubs i IDL-skeletons.
• Orbix: objectes remots.
• WWW: protecció i cache.
• OLE: Amaga si un servidor és local o remot.
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Patró de disseny: Representant
Conseqüències

• BENEFICIS:
– 1. Millora d’eficiència i menor cost.
– 2. Desacoblament dels clients de la localització dels components servidors.
– 3. Separació d’aspectes domèstics de la funcionalitat.

• INCONVENIENTS:
– 1. Menor eficiència per indirecció.
– 2. Estratègies excessivament sofisticades.
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Tema I: Arquitectura del software:
Patrons arquitectures Client/Servidor

1

Tema I: Arquitectura del software:
Patrons Arquitectures Client/Servidor

• Problema i context.

• Distribució: Forces a equilibrar.

• Presentació distribuïda.

• Presentació remota.

• Domini distribuït.

• Base de dades remota.

• Base de dades distribuïda.

• Combinació de patrons.

Tema I: Arquitectura del software:
Patrons arquitectures Client/Servidor

2

Problema i context

......

......

Sistemes gestió bases de dades/fit.

Presentació

Domini

Gestió de dades

                 Problema:
Com parteixo el meu sistema en un
nombre de components clients i
servidors, de manera que es
satisfacin els requeriments
funcionals i no funcionals?
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Tema I: Arquitectura del software:
Patrons arquitectures Client/Servidor

3

Distribució: Forces a equilibrar (I)

• Requeriments vs. Complexitat:
•La distribució pot afavorir l’assoliment dels requeriments, però augmenta la
complexitat.

• Estils de procés.
•Estils de procés diferents (OLTP, batch, off-line) requereixen distribucions
diferents.

• Distribució vs. Rendiment.
•La distribució pot millorar o empitjorar el rendiment.

• Distribució vs. Seguretat.
•La distribució augmenta els riscos en seguretat.

Tema I: Arquitectura del software:
Patrons arquitectures Client/Servidor

4

•Distribució vs. Consistència.
•La distribució pot generar problemes d’inconsistència entre els diversos
components.

• Cost de distribució del software.
•Més distribució implica més costos de distribució, gestió de
configuració i instal.lació del software.

• Reusabilitat vs. Rendiment vs. Complexitat.
•En posar la funcionalitat en un servidor s’afavoreix la seva reutilització.
Les clients (ara més petits) han d’enviar les dades al servidor. El servidor
esdevé més complex.

Distribució: Forces a equilibrar (II)
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Tema I: Arquitectura del software:
Patrons arquitectures Client/Servidor

5

Solucions proposades

Presentació

Domini

Gestió de
  Dades

SGBD/F

Capes lògiques

Presentació distribuïda

Presentació remota

Domini distribuït

Base de dades remota

Base de dades distribuïda
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Presentació

Domini

Gestió de
  Dades

SGBD/F

Client ServidorCapes lògiques

Patró: Presentació distribuïda.

Host

TerminalTerminal

........
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Tema I: Arquitectura del software:
Patrons arquitectures Client/Servidor

7

Patró: Presentació distribuïda. Conseqüències

• Requeriments vs. Complexitat.
•Semblant a un sistema centralitzat.

• Distribució vs. Rendiment.
•Equilibri entre funcionalitat interfície i requeriments de comunicació

• Estils de procés.
•Facilita tractament transaccions i batch. No soporta tractament off-line.

• Distribució vs. Seguretat.
•Facilita la seguretat, però cal estudiar alguns aspectes.

• Distribució vs. Consistència: No afectat.
• Cost distribució del software.

•Limitat al software en els nodes terminals.

• Reusabilitat vs. Rendiment vs. Complexitat.
•No hi ha components reutilitzables.

Tema I: Arquitectura del software:
Patrons arquitectures Client/Servidor

8

Patró: Presentació distribuïda. Usos coneguts

• Arquitectura X-Windows.
• El protocol de comunicació s’anomena X-Protocol.

• Terminal IBM 3270.
• Forma primerenca de presentació distribuïda per terminals alfanumèrics.

• Browser HTML.
• Menys tràfic per xarxa que les solucions X-Windows.
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Tema I: Arquitectura del software:
Patrons arquitectures Client/Servidor

9

Presentació

Domini

Gestió de
  Dades

SGBD/F

Client ServidorCapes lògiques

Patró: Presentació remota.

Tema I: Arquitectura del software:
Patrons arquitectures Client/Servidor

10

Patró: Presentació remota. Conseqüències

• Requeriments vs. Complexitat.
•Més complexa que la presentació distribuïda, però permet interfícies d’usuari
més potents

• Distribució vs. Rendiment.
•Menys tràfic per xarxa que en l’anterior.

• Estils de procés.
•Encaixa bé amb el tractament batch.

• Distribució vs. Seguretat.
•Semblant a l’anterior, però hi ha més codi als nodes clients.

• Cost distribució del software.
•Més gran que l’anterior.

• Reusabilitat vs. Rendiment vs. Complexitat.
•Permet l’accés als mateixos components del domini des d’altres interfícies.
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Tema I: Arquitectura del software:
Patrons arquitectures Client/Servidor

11

Patró: Presentació remota. Aspectes de disseny

• Triar un estil de diàleg.
• L’estil que s’adapta més bé és el basat en formularis.

• Fer les comprovacions primitives de plausabilitat en el client.
• Si es fan en el servidor hi ha molt més tràfic per xarxa.

• Triar middleware.
• RPC simples.
• Entorns de tractament de transaccions distribuïdes.
• CORBA.

• Equilibratge de càrrega.
• Els servidors d’aplicacions es poden replicar en temps d’execució.

Tema I: Arquitectura del software:
Patrons arquitectures Client/Servidor

12

Patró: Domini distribuït.

Presentació

Domini

Gestió de
  Dades

SGBD/F

Client ServidorCapes lògiques
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Tema I: Arquitectura del software:
Patrons arquitectures Client/Servidor

13

Patró: Domini distribuït. Conseqüències

• Requeriments vs. Complexitat.
•Molt flexible, però difícil de dissenyar i implementar.

• Distribució vs. Rendiment.
•El rendiment depén molt de la distribució concreta que es faci.

• Estils de procés.
•El tractament batch afegeix una complexitat addicional.

• Distribució vs. Seguretat.
•Més sensible a atacs de seguretat que l’anterior.

•Distribució vs. Consistència.
•Entrem en el món del tractament de transaccions distribüides.

• Cost distribució del software.
•Depén molt de la configuració en la xarxa.

• Reusabilitat vs. Rendiment vs. Complexitat.
•Afavoreix la reutilització a expenses de la complexitat i potser el rendiment.

Tema I: Arquitectura del software:
Patrons arquitectures Client/Servidor

14

Patró: Base de dades remota.

Presentació

Domini

Gestió de
  Dades

SGBD/F

Client ServidorCapes lògiques

XAL

Aplicació

     Sistema 
operatiu xarxa,
      SGBDR
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Tema I: Arquitectura del software:
Patrons arquitectures Client/Servidor

15

Patró: Base de dades remota. Conseqüències

• Requeriments vs. Complexitat.
•Arquitectura simple.

• Distribució vs. Rendiment.
•Menys tràfic per xarxa que en la primera, però més que en les dues darreres.

• Estils de procés.
•Consideració especial al tractament batch.

• Distribució vs. Seguretat.
•Depén dels sistemes operatius i de la qualitat de l’administració.

•Cost distribució del software.
•S’ha de replicar tot el software (excepte servidor BD) a tots els clients.

• Reusabilitat vs. Rendiment vs. Complexitat.
•Les dades poden ser compartides per diversos clients.

Tema I: Arquitectura del software:
Patrons arquitectures Client/Servidor

16

Patró: Base de dades distribuïda.

Presentació

Domini

Gestió de
  Dades

SGBD/F

Client ServidorCapes lògiques
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Tema I: Arquitectura del software:
Patrons arquitectures Client/Servidor

17

Patró: Base de dades distribuïda. Conseqüències

• Requeriments vs. Complexitat.
•Algunes organitzacions poden requerirla. L’ús de SGBDD facilita la construcció.

• Distribució vs. Rendiment.
•Menor rendiment.

• Estils de procés.
•No és adequada per estils OLTP amb molts usuaris ni per batch.

• Distribució vs. Seguretat.
•Pot ser difícil assegurar la confidencialitat de les dades.

• Distribució vs. Consistència.
• Cal usar un gestor de transaccions que asseguri la consistència.

•Cost distribució del software.
•Pitjor que en el cas anterior.

• Reusabilitat vs. Rendiment vs. Complexitat.
•Igual que en el cas anterior..

Tema I: Arquitectura del software:
Patrons arquitectures Client/Servidor

18

Combinació de patrons: Exemple arquitectura en tres estrats

Presentació

Domini

Gestió de
  Dades

SGBD/F

Client
   Servidor
 aplicacionsCapes lògiques

   Servidor
 base de dades
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Tema I: Arquitectura del software:
Patrons arquitectures Client/Servidor

19

• K. Renzel, W. Keller.
Client/Server Architectures for Business Information Systems
PLoP’97.

• David Vaskevitch
      Client/Server Strategies.
      IDG Books, 1995, cap. 12.
• Berson,A.
     Client/Server Architecture.
     McGraw-Hill, 1996, cap. 2.
• Khoshafian,S. et al.
     A Guide to Developing Client/Server SQL Applications.
     Morgan Kaufmann Pub., 1992, cap. 1.
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Tema I: Arquitectura del software: Patró arquitectònic: Agent 1

Tema I : Arquitectura del software :
Patró arquitectònic : Agent

• Descripció.
• Context.
• Problema i forces.
• Solució: estructura i dinàmica.
• Implementació.
• Variants.
• Usos coneguts.
• Conseqüències.

Tema I: Arquitectura del software: Patró arquitectònic: Agent 2

Patró arquitectònic: Agent (Broker)

• Descripció:
– El patró arquitectònic Agent es pot utilitzar per estructurar sistemes software

distribuïts, amb components desacoblats que interaccionen per invocacions de
serveis remots.

• Context:
– L’entorn disponible és un sistema distribuït, i possiblement heterogeni, amb

components cooperatius independents.
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Tema I: Arquitectura del software: Patró arquitectònic: Agent 3

Patró arquitectònic: Agent
Problema i forces

• La construcció de sistemes software com un conjunt de components
desacoblats i interoperables proporciona més flexibilitat, mantenibilitat i
canviabilitat.

• Descomposant la funcionalitat en components independents el sistema esdevé
potencialment distribuïble i ampliable.

• Cal algun mitjà de comunicació inter-processos, però no és convenient que ho
facin els propis components.

• Calen serveis per afegir, treure, canviar, activar i localitzar components.
• Des del punt de vista del dissenyador, no hi hauria d’haver diferència entre

dissenyar un sistema centralitzat i un sistema distribuït.
• Forces a equilibrar:

– Els components haurien de poder accedir a serveis proveïts per altres mitjançant
invocacions de servei remotes, amb transparència de localització.

– S’han de poder canviar, afegir o treure components en temps d’execució.
– L’arquitectura ha d’ocultar els detalls d’implementació del sistema als usuaris de

components i serveis.

Tema I: Arquitectura del software: Patró arquitectònic: Agent 4

Patró arquitectònic: Agent
Solució

• Introduir un component Agent per assolir un millor desacoblament entre
clients i servidors.

• Els propis servidors es registren a l’Agent, i posen a disposició dels clients els
seus serveis, mitjançant interfícies de mètodes.

• Els clients accedeixen als servidors enviant requestes via l’Agent.
• La tasca de l’Agent inclou localitzar el servidor apropiat, passar la requesta al

servidor i tornar els resultats i les excepcions al client.
• Components que participen en el patró:

– Servidors.
– Clients.
– Agents.
– Ponts.
– Representants (proxies) al cantó del client.
– Representants (proxies) al cantó del servidor.
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Tema I: Arquitectura del software: Patró arquitectònic: Agent 5

Patró arquitectònic: Agent
Solució: Estructura

Representant
cantó Client

Representant
cantó Servidor

Agent

Pont

Client Servidor

empaquetarDades
desempaquetarDades
enviarRequesta
retorn

cridarServidor
començarTasca
usarAPIAgent

bucleEsdevenimentsMain
actualitzarRepositori
registrarServei
trobarServidor
trobarClient
passarRequesta
passarResposta

empaquetarDades
desempaquetarDades
passarMissatge
transmetreMissatge

empaquetarDades
desempaquetarDades
cridarServei
enviarResposta

inicialitzar
registrarServei
entrarBucleMain
executarServei
usarAPIAgent

1

*

crida

* 1

transfereix
missatge

0..1

1

crida

1

*

usaAPI

*

1

crida

*1

transfereix
missatge

*

1

usaAPI

Tema I: Arquitectura del software: Patró arquitectònic: Agent 6

Patró arquitectònic: Agent
Solució: Dinàmica

Un servidor es registra a l’Agent local

:Agent

començar

:Servidor

actualitzarRepositori

inicialitzar bucleEsdevenimentsMain

registrarServei

entrarBucleMain
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Tema I: Arquitectura del software: Patró arquitectònic: Agent 7

Patró arquitectònic: Agent - Solució: Dinàmica
Un client envia una requesta a un servidor local

:Client :Representant
cantóClient :Agent :Representant

cantóServidor :Servidor
cridarServidor

enviarRequesta empaquetarDades

<

desempaquetarDades

<

<

passarRequesta trobarServidor

cridarServei

passarResposta

trobarClient

retorn

<

<

empaquetarDades

desempaquetarDades

<
executarServei

Tema I: Arquitectura del software: Patró arquitectònic: Agent 8

Patró arquitectònic: Agent - Solució: Dinàmica
Interacció entre Agents via Ponts

:Agent A :Pont A :Pont B :Agent B

<

<

<

<

<

passar
Requesta

trobarServidor

passarMissatge
empaquetarDades

transmetreMissatge
desempaquetarDades

passarRequesta
trobarServidor
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Tema I: Arquitectura del software: Patró arquitectònic: Agent 9

Patró arquitectònic: Agent
Implementació (I)

• 1. Definir un model d’objectes, o usar-ne un d’existent.
• 2. Decidir quina mena d’interoperabilitat de components hauria d’oferir el

sistema.
• 3. Especificar els APIs que proporciona l’Agent per col.laborar amb clients i

servidors.
• 4. Usar objectes representants per amagar detalls d’implementació als clients i

servidors:
– Representants al cantó del client.
– Representants al cantó del servidor.

• 5. Dissenyar l’Agent.
• 6. Fer els compiladors IDL.

Tema I: Arquitectura del software: Patró arquitectònic: Agent 10

Patró arquitectònic: Agent
Implementació (II)

• 5. Dissenyar l’Agent:
– Protocol d’interacció amb els representants.
– Protocols d’interacció entre Agents locals. Ponts.
– Com es tornen els resultats i les excepcions als clients?.
– Incloure l’empaquetat i el desempaquetat de paràmetres i resultats en l’Agent (si no

ho fan els Representants).
– Si hi ha comunicació asíncrona: buffers de missatges.
– Servei de directori de servidors.
– Servei de noms (si cal).
– Mitjans per  construir requestes dinàmiques.
– Tractament de les fallades:

» De servidors.
» De comunicacions.
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Tema I: Arquitectura del software: Patró arquitectònic: Agent 11

Patró arquitectònic: Agent
Variants

• Comunicació directa.
– L’Agent proporciona un canal de comunicació directa entre client i servidor.

• Pas de missatges.
– Els servidors no ofereixen serveis: reben missatges. L’acció que realitzen depèn del

tipus de missatge.
• Comerciant.

– Les requestes dels clients s’envien normalment a un servidor concret. En aquesta
variant, els clients demanen serveis, sense especificar qui els ha de fer. L’Agent
determina quins servidors l’ofereix i transmet la requesta al més adequat.

• Agent amb adaptador.
• Agent reactiu.

Tema I: Arquitectura del software: Patró arquitectònic: Agent 12

Patró arquitectònic: Agent
Usos coneguts

• CORBA.
• SOM/DSOM d’IBM.
• OLE de Microsoft.
• World Wide Web.
• ATM-P.
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Tema I: Arquitectura del software: Patró arquitectònic: Agent 13

Patró arquitectònic: Agent
Conseqüències

• Transparència de localització.
• Canviabilitat i extensibilitat dels components.
• Portabilitat.
• Interoperabilitat entre diferents sistemes d’Agents.
• Reusabilitat.
• Menys eficiència.
• Menys tolerància a fallades.
• Proves.

Tema I: Arquitectura del software: Patró arquitectònic: Agent 14
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