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Introducció

Els continus avenços en informàtica i telecomunicacions estan canviant la

manera com es desenvolupa el programari. En particular, l'incessant augment

de la potència dels ordinadors personals, l'abaratiment dels costos del maqui-

nari i l'aparició de xarxes de dades de cobertura global han fet possible una in-

fraestructura especialment favorable per a l'ús dels sistemes oberts i distribuïts.

Aquests canvis han provocat, entre altres coses, que els mètodes de dis-

seny i desenvolupament de programari tradicionals (vistos en les assignatures

d'Enginyeria del programari i Enginyeria del programari orientat a objectes) siguin

insuficients, ja que, més o menys implícitament, assumeixen que l'aplicació

a desenvolupar s'executarà en un entorn bàsicament centralitzat. Per tant, els

mètodes tradicionals són incapaços de gestionar de manera natural la comple-

xitat dels requisits d'aquest nou tipus de sistemes.

Aquesta assignatura present serveix com a introducció als conceptes i mèto-

des fonamentals sobre els quals es fonamenta el disseny i desenvolupament

d'aplicacions distribuïdes basades en components, i així es complementen els

coneixements adquirits en les assignatures prèvies.

En primer lloc, s'aborda el disseny d'alt nivell d'aquest tipus de sistemes, des-

crivint els diferents punts�de�vista a considerar, utilitzant com a marc de refe-

rència l'estàndard definit per ISO, IEC i ITU-T, anomenat RM-ODP. Cada punt

de vista és independent dels altres i aborda una sèrie d'aspectes concrets, abs-

traient-se de la resta. Entre els diferents punts de vista, aquesta assignatura

se centra en els més propers al seu disseny i la seva implementació, com són

l'arquitectura del programari i la implementació amb components. Els aspec-

tes més propers a l'anàlisi i a l'especificació de requisits no canvien respecte a

allò que s'ha vist en les assignatures anteriors i, per tant, no es repeteixen aquí.

L'arquitectura�dels�sistemes�de�programari permet descriure d'una manera

abstracta i d'alt nivell tant la funcionalitat del sistema com molts altres aspec-

tes no funcionals d'aquest (distribució, fiabilitat, seguretat, adaptabilitat, pres-

tacions, etc.). Aquesta descripció del sistema sol definir-se partint d'un estil

arquitectònic, una classificació dels sistemes de programari en grans famílies

que segueixen un patró estructural comú. Entre els estils�arquitectònics més

usuals per als sistemes distribuïts hi ha els sistemes organitzats en múltiples

capes, els sistemes client-servidor o els sistemes peer-to-peer.

Aquestes arquitectures poden implementar-se després utilitzant qualsevol pa-

radigma de programació (orientat a objectes, estructurat...). No obstant això,

en aquesta assignatura abordarem la programació�orientada�a�components,

un paradigma de programació que proporciona mecanismes apropiats per al
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desenvolupament i la implementació de components de programari distribu-

ïts. Aquests components són els que serviran per a implementar els compo-

nents arquitectònics descrits en l'arquitectura del sistema.

El disseny de l'aplicació en termes de components de programari ha de refi-

nar-se, posteriorment, per adaptar-lo i implementar-lo en una tecnologia de

components distribuïts concreta. En el nostre cas concret, es descriu amb de-

tall la plataforma Java�Enterprise�Edition�(Java�EE). Aquesta és una plata-

forma oberta basada en components que permeten desenvolupar, desplegar

i gestionar aplicacions distribuïdes amb arquitectures multinivell. Per tal de

conèixer millor el funcionament d'aquesta tecnologia, prèviament s'explica a

fons el mecanisme d'invocació remota RMI que representa el nucli del model

distribuït de Java i la capa subjacent de comunicació distribuïda de Java EE.

Finalment, per a donar una visió més general de l'estat tecnològic actual, tam-

bé es comenten altres plataformes i tecnologies distribuïdes com ara COR-

BA, .NET, i especialment els serveis�web.
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Objectius

L'objectiu general de l'assignatura és que els estudiants adquireixin els conei-

xements bàsics per al desenvolupament d'aplicacions distribuïdes basades en

components. Aquest objectiu general es concreta en els següents:

1. Entendre els diferents punts de vista a considerar en el desenvolupament

d'aquest tipus d'aplicacions.

2. Conèixer els diferents estils arquitectònics existents i saber definir

l'arquitectura de programari més adequada segons les característiques par-

ticulars de cada aplicació.

3. Conèixer la programació orientada a components com a tècnica

d'implementació de les arquitectures de programari.

4. Veure com es materialitza (i s'adapta) aquest marc teòric sobre les platafor-

mes tecnològiques actuals, amb atenció especial a Java EE.

5. Conèixer el model d'objectes distribuït de Java basat en RMI com a capa

subjacent de comunicació distribuïda de la tecnologia de components Java

EE.

6. Conèixer les semblances i diferències entre les diferents plataformes tec-

nològiques amb especial atenció als serveis web.

7. Entendre que el procés de desenvolupament de programari explicat aquí

és útil independentment de la plataforma final a utilitzar, ja que totes se-

gueixen uns mateixos principis arquitectònics.
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