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Introducció

Els sistemes oberts i distribuïts constitueixen avui en dia la base sobre la qual

es construeix el programari, fonamentalment a causa de la gran difusió i po-

tència creixent dels ordinadors personals i a l'aparició de xarxes de cobertura

global com Internet. Per això, les aplicacions han deixat d'executar-se d'una

forma aïllada i de manera monolítica, per passar a executar-se en entorns dis-

tribuïts i a haver d'interactuar amb sistemes externs desenvolupats per altres

organitzacions (proveïdors, clients, usuaris, etc.).

Ara bé, les aplicacions distribuïdes introdueixen nombrosos aspectes que nor-

malment són molt difícils de tractar, com ara la coordinació de programes

que s'executen de manera concurrent en màquines diferents, els retards i er-

rors en les comunicacions, l'heterogeneïtat dels components i serveis, o la ges-

tió i l'evolució del propi sistema i de les seves parts. A més, per a poder abor-

dar-les amb èxit, cal tractar separadament i en les fases més primerenques del

desenvolupament (és a dir, durant l'anàlisi i el disseny de l'aplicació) cada un

d'aquests aspectes. Apareix, per tant, la necessitat d'identificar i representar de

forma explícita l'arquitectura�global�dels�sistemes�de�programari�distribu-

ïts, per poder tractar des d'un nivell d'abstracció adequat la complexitat inhe-

rent a aquest tipus de sistemes. Aquesta descripció arquitectònica, igual com

passa en l'arquitectura civil i en altres enginyeries, té en compte tant la funci-

onalitat bàsica del sistema com altres aspectes no funcionals d'aquest (distri-

bució, fiabilitat, seguretat, adaptabilitat, facilitat d'ús, prestacions, etc.).

La majoria de les propostes actuals per a descriure l'arquitectura global dels sis-

temes distribuïts es basen en la identificació i separació de punts�de�vista in-

dependents. Cada un d'aquests punts de vista se centra en una sèrie d'aspectes

concrets, abstraient-se de la resta i simplificant, per tant, el disseny. Aquest

enfocament té actualment un interès creixent per part de la indústria, on la

complexitat de les aplicacions requereix dissenys manejables, estructurats i fà-

cils de mantenir.

El mòdul present serveix com a introducció a alguns dels conceptes i mèto-

des fonamentals sobre els quals es recolza la descripció arquitectònica dels sis-

temes distribuïts usant punts de vista independents. Així mateix, repassa els

principals estàndards internacionals relacionats amb aquests temes, necessaris

per a garantir la portabilitat, interoperabilitat i compatibilitat requerida entre

solucions desenvolupades per diferents persones o grups de persones. Els es-

tàndards esmentats són els que possibilitaran realment la interconnexió i in-

teroperabilitat entre els sistemes de les diferents empreses i organitzacions que

actualment interactuen en qualsevol aplicació comercial (clients, proveïdors,

subcontractistes, serveis financers, bancs, etc.).
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Objectius

Aquest mòdul introdueix els principals conceptes relatius al disseny i la im-

plementació dels sistemes oberts i distribuïts, i es basa per a fer-ho en els prin-

cipals estàndards internacionals relacionats amb aquests temes.

Més concretament, els objectius que persegueix aquest mòdul són els següents.

1. Donar a conèixer el concepte de sistema de programari obert i distribuït,

les característiques principals, així com els avantatges i inconvenients que

aquest tipus de sistemes plantegen.

2. Introduir els conceptes d'arquitectura d'un sistema de programari i el de

disseny basat en punts de vista, com a clau per a abordar la complexitat

dels sistemes distribuïts.

3. Presentar els principals conceptes i mecanismes que intervenen en el dis-

seny i desenvolupament d'un sistema de programari distribuït, però de

manera independent dels llenguatges de programació, i de la tecnologia

concreta que finalment s'usin en la seva implementació.

4. Presentar els principals estàndards internacionals relacionats amb aquests

temes, així com els conceptes i mecanismes que ofereixen.
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1. Els sistemes oberts i distribuïts

1.1. Sistemes programari distribuïts

Un sistema programari és distribuït quan s'executa repartit entre diver-

sos ordinadors connectats en xarxa.

Hi ha diverses raons per les quals es vol –o es necessita– distribuir un sistema

programari. Entre aquestes podem destacar les següents:

• Poques aplicacions treballen aïllades; la majoria necessiten intercanviar

dades i interactuar amb aplicacions externes (p. ex., amb els sistemes

d'informació dels clients, proveïdors, bancs, etc.).

• L'abaratiment i l'increment de potència dels ordinadors personals fan pos-

sible que un conjunt d'ordinadors treballant junts sigui gairebé tan efici-

ent com un mainframe, amb un cost molt més assequible.

• La gran difusió dels ordinadors personals i l'aparició de xarxes de dades de

cobertura global com Internet permeten que certes parts de les aplicacions

(p. ex., les interfícies gràfiques d'usuari i els temes relacionats amb la pre-

sentació) es distribueixin a les màquines dels usuaris finals, mentre que la

funcionalitat que implementa la lògica del negoci s'executa als ordinadors

del proveïdor dels serveis.

El fet que un sistema sigui distribuït implica unes certes propietats:

• La concurrència, ja que cada ordinador pot executar les seves tasques al-

hora que els altres.

• La concurrència fa possible una millora notable en l'eficiència i en el

temps�d'execució dels programes.

• La distribució afavoreix l'escalabilitat i la facilitat de creixement�ordenat

dels sistemes.

Ordinadors centrals o
mainframes

Són ordinadors grans, potents
i cars, usats principalment per
grans companyies per al pro-
cessament de grans quanti-
tats de dades, per exemple, el
processament de transaccions
bancàries.
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Sistemes client-servidor

Els sistemes client-servidor permeten descarregar els servidors de les tasques de presenta-
ció gràfica (fetes pels clients), i això fa possible incrementar gradualment el nombre de
clients sense disminuir significativament el rendiment del servidor. També permeten la
possibilitat d'instal·lar més servidors per a atendre nous clients quan el nombre d'aquests
creix molt, i de fer repartiments de càrrega que permetin satisfer múltiples peticions sense
que es produeixin colls d'ampolla.

• La distribució possibilita la mobilitat dels recursos distribuïts i de l'accés a

aquests, permet canviar-ne la ubicació i poder accedir-hi des de diferents

localitzacions.

• També es possibilita la replicació, necessària de vegades per a aconseguir

sistemes fiables, d'alta disponibilitat i tolerants a fallades.

Sens dubte, la distribució també introdueix nombrosos problemes:

• La dificultat per a tenir una visió global del sistema.

• La complexitat de la gestió, el manteniment i l'evolució del mateix sistema

i dels seus components, en estar repartits en màquines diferents, (i fins i

tot mantingudes per entitats i organitzacions independents).

Pensem, per exemple, en una aplicació distribuïda per Internet i amb servidors en dife-
rents països, cada un mantingut per una companyia diferent.

• Els retards i errors en les comunicacions.

• La possible baixa qualitat de servei a causa dels problemes inherents de

la xarxa: fallades de connexió, talls de xarxa, amplada de banda limitada,

alta latència, etc.

Exemples de desastres reals deguts a malentesos

Els malentesos entre les diferents persones, equips de desenvolupament o organitzacions
que desenvolupen un sistema distribuït han estat la font de nombrosos errors, alguns dels
quals han acabat ocasionant vertaders desastres, com el del Mars Climate Orbiter el 1999.

http://catless.ncl.ac.uk/Risks/20.61.html#subj1.1

Una col·lecció molt interessant de desastres imputables a errors de programari pot tro-
bar-se en:

http://www5.in.tum.de/~huckle/bugse.html

També pot consultar-se:

http://catless.ncl.ac.uk/Risks/.

• La falta d'un rellotge global compartit per tots els ordinadors, fet que difi-

culta la sincronització entre els processos.

• La dificultat per a garantir la seguretat i confidencialitat dels missatges.

http://catless.ncl.ac.uk/Risks/20.61.html#subj1.1
http://www5.in.tum.de/~huckle/bugse.html
http://catless.ncl.ac.uk/Risks/
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• Els problemes d'interoperabilitat i compatibilitat a causa de

l'heterogeneïtat potencial dels components implicats en una aplicació dis-

tribuïda.

• Els colls d'ampolla que poden produir-se quan el repartiment de càrregues

i tasques no està ben dissenyat (com en els casos de servidors centralitzats

que es col·lapsen davant de l'arribada simultània de múltiples peticions

dels clients).

• La dificultat per a provar i depurar un sistema distribuït, una cosa molt

més complexa en aquest cas.

1.2. Exemples de sistemes distribuïts

Els següents són alguns exemples de sistemes distribuïts:

1) Els sistemes client-servidor solen ser els exemples més senzills de sistemes

distribuïts, on el programa client s'executa en una màquina i el programa ser-

vidor en una altra.

2) Moltes aplicacions web són organitzades com a sistemes multicapa (també

dit sistemes multinivell). Així, els cercadors del tipus Google o Yahoo! són or-

ganitzats en tres capes o nivells, on la interfície amb l'usuari (o nivell de pre-

sentació) s'executa a l'ordinador personal en què corre el navegador des d'on

es fa la consulta, la funcionalitat (o lògica�de�negoci) s'executa en servidors

dedicats, que al seu torn interactuen amb ordinadors que mantenen les grans

bases de dades amb tota la informació rel·levant (el nivell de gestió�de� les

dades).

3) Moltes de les aplicacions comercials són sistemes distribuïts, ja que tenen

diversos ordinadors que actuen com a punts de venda, i registren les transac-

cions comercials i interaccionen amb ordinadors que proporcionen serveis ex-

terns (p. ex., els que fan els pagaments amb targeta). Cada un dels punts de

venda interactua també amb un ordinador central per cada botiga o conjunt

de botigues, que al seu torn està connectat a un gran ordinador central que go-

verna el negoci. L'ordinador esmentat està connectat als sistemes d'informació

dels proveïdors, de manera que automàticament fa i gestiona comandes quan

els ordinadors de les diferents botigues detecten nivells d'estoc per sota de certs

llindars.

4) Alguns projectes, com ara SETI@home, utilitzen centenars de milers

d'ordinadors personals d'usuaris individuals que voluntàriament cedeixen el

seu temps d'inactivitat per a fer càlculs, que després són combinats en un or-

(1)process farms, en anglès.
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dinador central per a assolir un objectiu (en aquest cas, la recerca de vida i

intel·ligència extraterrestre). Aquest tipus d'organització distribuïda es deno-

mina granges�de�processos1 (ja que cada un dels processos que fan els càlculs

són idèntics entre si) i és una variant dels sistemes mestre-esclau.

5) De manera anàloga, la computació en malles (grid) va sorgir amb la idea

de simular la manera com es reparteixen i es distribueixen els recursos en una

xarxa elèctrica convencional. En un grid es permet l'accés a enormes recursos

computacionals (memòria, CPU, etc.) sense necessitat d'adquirir aquests re-

cursos. Per a fer-ho, cada node del grid posa uns recursos a disposició de la

resta, els quals són administrats de manera que puguin ser utilitzats per tots

i cada un dels nodes d'acord amb les seves necessitats puntuals i de manera

transparent als usuaris.

6) Les aplicacions "entre�parells" (peer-to-peer, o P2P) estan compostes per no-

des distribuïts (peers) que actuen alhora com a clients i servidors (per això es

denominen també servent, de les paraules server-client). Com a servidor, cada

node ofereix la informació que manté de manera que els seus clients hi puguin

accedir, mentre que com a client accedeix a la informació que mantenen els

nodes servidors. El nom "parells" es deu al fet que tots els nodes es consideren

d'igual rang i al mateix nivell, sense que hi hagi uns nodes més distingits que

d'altres.

Antecedents i actualitat del P2P

Els primers sistemes d'aquest tipus no eren descentralitzats purs, sinó que tenien un node
distingit on se centralitzava una certa informació important per a tot el sistema i que,
a més, actuava com un índex de directori per a tots els nodes. Napster va ser fa alguns
anys el paradigma d'aquesta modalitat per a l'intercanvi de fitxers MP3 entre d'altres, que
estaven emmagatzemats a la màquina de cada usuari o servent del sistema, però, per a
facilitar la recerca dels fitxers, es disposava d'un servidor central on s'emmagatzemava
un índex de localització. D'aquesta manera les autoritats van aconseguir tancar Napster
només tancant el servidor central.

D'altra banda hi ha els entorns descentralitzats purs (P2P) com els coneguts EMule i Ka-
ZaA, que van sorgir de la necessitat d'intercanviar fitxers resolent la dependència de la
centralització que tenia Napster, evitant així la caiguda del sistema en cas de tancament
o problemes amb el servidor central. En aquest esquema P2P, tota la informació està re-
partida entre tots els usuaris (servents) del sistema de manera autoorganitzada. Per evitar
centralitzar cap tipus d'informació, el sistema proporciona complexos algoritmes de re-
cerca que permeten amb alta fiabilitat i eficiència trobar els fitxers buscats entre tots els
peers disponibles del sistema sense necessitat d'un directori central.

7) El sistema programari implicat en una missió d'un coet espacial és un dels

sistemes distribuïts més complexos que es construeixen en l'actualitat. Hi in-

tervenen centenars d'aplicacions heterogènies i distribuïdes interactuant entre

si: els sistemes programari de les estacions de control a la Terra, els dels radars

que envien informació sobre la posició i trajectòria del coet en cada moment

(tant els radars situats en diferents punts terrestres com els situats en satèl·lits i

estacions espacials orbitant al voltant de la Terra), i els dels nombrosos sensors

i ordinadors a bord del coet, encarregats de controlar-lo i operar-hi. A més,

molts d'aquests ordinadors i aplicacions estan replicats per seguretat, i fan els

càlculs per duplicat. La sincronització és també un aspecte molt important, ja

SETI@Home

El projecte SETI@home busca
intel·ligència fora de la Terra.
Podeu consultar:
http://www.querysoft.es/seti/

Vegeu també

Les organitzacions mestre-es-
clau i altres estils arquitectò-
nics es discuteixen amb detall
en el mòdul 2.

http://www.querysoft.es/seti/


© FUOC • P06/11059/01147 11 Disseny d'aplicacions distribuïdes

que els retards i les fallades en les comunicacions són freqüents a causa de les

múltiples interferències en els canals de comunicació, la qual cosa implica l'ús

d'ordinadors dedicats a les transmissions d'informació, normalment també re-

plicats, que interactuen amb la resta dels ordinadors de control i operació.

Com a complicació afegida, moltes de les parts que componen aquests siste-

mes distribuïts no han estat desenvolupades per la mateixa organització, sinó

per diferents entitats independents. Per aquesta raó cal disposar de mecanis-

mes que proporcionin un llenguatge comú a totes les entitats implicades i que

garanteixin la interoperabilitat entre les diferents parts i aplicacions que com-

ponen el sistema distribuït.

1.3. Sistemes oberts

Com hem esmentat anteriorment, un dels problemes dels sistemes programari

actuals és que ja no són aplicacions aïllades, sinó que necessiten interactuar

amb altres sistemes externs (els dels proveïdors, clients, bancs, auditors, etc.).

A més, les aplicacions ja no es desenvolupen partint de zero, sinó que normal-

ment es construeixen utilitzant components programari ja existents, o bé com

a extensions d'altres programes i aplicacions. Segons les últimes estimacions,

el 80% dels usuaris dels programes que es fan avui en dia no són persones hu-

manes, sinó altres programes, tant de la mateixa organització com d'entitats

externes. Per la qual cosa cal disposar de mecanismes i eines que permetin

conèixer com s'ha d'interactuar amb els sistemes esmentats, bé fent ús de la

funcionalitat que ofereixen, o bé permetent ampliar-los o adaptar-los d'acord

amb les nostres necessitats.

Un sistema programari és obert si totes les seves especificacions són pú-

bliques. Això inclou les normes i els estàndards internacionals sobre els

quals es recolza, l'arquitectura del sistema i l'especificació de les interfí-

cies que són necessàries per a poder interactuar-hi, compartir informa-

ció i ampliar-lo. El contrari d'un sistema obert és un sistema�tancat o

propietari.

La informació disponible d'un sistema ha d'incloure: la signatura de totes les

operacions que componen les seves interfícies, els protocols de comunicació

que utilitza, les funcions�i�els�serveis�que�requereix d'altres programes i apli-

cacions externes, els formats�de�representació de les dades que maneja, així

com el significat�i�la�semàntica de les dades i operacions que implementa.

Signatura d'una operació

La signatura d'un mètode o
operació en descriu el nom, el
nombre i el tipus dels paràme-
tres i, si és el cas, el tipus del
valor de retorn.
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Quan parlem de normes i estàndards en aquest context, ens referim tant a la

normativa establerta per organitzacions independents, i disponibles pública-

ment (encara que no siguin gratuïtes, com ocorre a moltes de les normes ISO/

IEC), com a la normativa establerta per un fabricant, però que és de domini

públic i s'ha convertit en un estàndard de facto.

Són exemples d'organitzacions independents que publiquen normes interna-

cionals relacionades amb temes de programari:

• ISO (International Organization for Standardization, http://www.iso.ch), que

dedica un subcomitè complet (el Subcomitè 7 del Joint Technical Committee

1, o JTC1-SC7, http://www.jtc1-sc7.org) al desenvolupament de normes

sobre l'enginyeria�del�programari�i�dels�sistemes. Les normes ISO defi-

nides pel SC7 cobreixen l'especificació dels processos del cicle de vida del

programari, els llenguatges i les notacions de modelatge i la documentació

d'artefactes, entre moltes altres. Algunes normes ISO d'interès especial per

a aquesta assignatura s'encarreguen de l'estandardització de la terminolo-

gia, els conceptes i els mecanismes dels sistemes oberts i distribuïts.

Vegeu també

Estudiarem amb detall algunes
d'aquestes normes en l'apartat
4 d'aquest mòdul.

• W3C (World Wide Web Consortium, http://www.w3c.org), les normes de la

qual cobreixen els llenguatges, els protocols i les interfícies dels sistemes

web. W3C ha definit i manté els estàndards de llenguatges com XML (Ex-

tensible Markup Language), WSDL (Web Service Description Language) per a

la descripció de serveis web, SOAP (Simple Object Access Protocol) per a la

comunicació entre serveis web, etc.

• L'IEEE�Computer�Society (http://www.computer.org) és la societat depen-

dent de l'IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) dedicada a

temes de programari. Entre les normes més rellevants de l'IEEE Computer

Society hi ha les relatives al mesurament del programari i la de descripció

arquitectònica de sistemes de programari (IEEE Std. 1471), que descriurem

en l'apartat 2 d'aquest mòdul. Actualment, IEEE treballa juntament amb

ISO per assegurar la compatibilitat entre les normes que produeixen amb-

dues organitzacions.

• ITU-T (International Telecommunication Union, http://www.itu.int) està es-

pecialitzada en l'especificació de normativa sobre telecomunicacions. En

l'àmbit del programari, les especificacions més rellevants establertes per

ITU-T inclouen, entre altres, les dels llenguatges d'especificació de proto-

cols, com, per exemple, SDL (Specification and Description Language) i MSC

(Message Sequence Charts).

• OMG (Object Management Group, http://www.omg.org) és un consorci in-

ternacional sense ànim de lucre compost per més de vuit-centes empreses

i organitzacions, la missió de les quals és impulsar, millorar i oferir meca-

nismes per a garantir la interoperabilitat entre els sistemes de programa-

ri. OMG ha definit i manté estàndards tan importants com UML (Unified

Sistemes web

Un sistema web és un sistema
programari que usa tecnolo-
gies i plataformes d'Internet,
i que interactua amb els seus
usuaris a través d'interfícies
web.

http://www.iso.ch
http://www.jtc1-sc7.org
http://www.w3c.org
http://www.computer.org
http://www.itu.int
http://www.omg.org
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Modelling Language), MOF (Meta-Object Facility), CORBA (Common Object

Request Broker Architecture) i els relatius a la nova iniciativa MDA (Model

Driven Architecture, http://www.omg.org/mda).

D'altra banda, hi ha els fabricants que han definit notacions, protocols o ar-

quitectures pròpies, però que han acabat fent-se del domini públic i conver-

tint-se en estàndards de facto. Per exemple:

• Els protocols de la família TCP/IP van ser desenvolupats el 1972 pel De-

partament de Defensa dels Estats Units, i van acabar convertint-se en els

protocols de comunicació més estesos en Internet.

• L'arquitectura de components Java 2 Enterprise Edition (Java EE) va ser pro-

posada inicialment per Sun Microsystems. Competeix amb l'arquitectura

definida per a CORBA per l'OMG i amb la proposta .NET de Microsoft.

• IBM ha desenvolupat nombrosos llenguatges i protocols de coordinació,

que han acabat superant els desenvolupats per W3C. Un exemple n'és

BPEL4WS (Business Process Execution Language for Web Services), un llen-

guatge de coordinació per a serveis web àmpliament estès avui en dia (jun-

tament amb la proposta WS-CDL de W3C).

És important assenyalar que, perquè un sistema sigui obert, han de ser-ne

conegudes "totes" les especificacions. Certs sistemes operatius, com per exem-

ple Windows, ofereixen moltes de les interfícies que són necessàries per a in-

teractuar-hi i fer programes que les usin. Tanmateix, ni la seva arquitectura

ni moltes de les seves especificacions no són públiques i, per tant, no poden

considerar-se com a sistemes oberts.

A part de les propietats intrínseques dels sistemes oberts, un dels avan-

tatges més grans és que són independentment�extensibles, és a dir,

poden ser ampliats dinàmicament de manera que permeten combinar

i integrar extensions desenvolupades independentment per diferents

parts o entitats, sense coneixement unes de les altres.

La definició de sistema obert no inclou la propietat de ser distribuït, ja que

ambdues característiques són ortogonals entre si. Tanmateix, els sistemes ob-

jecte d'aquesta assignatura reuneixen en general ambdues propietats, i són

tant oberts com distribuïts.

Vegeu també

Les arquitectures Java EE, COR-
BA i .NET s'expliquen amb de-
tall en els mòduls 4 i 5.

http://www.omg.org/mda
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1.4. La importància de les normes en els sistemes oberts i

distribuïts

El fet que en un sistema obert l'especificació de l'arquitectura del sistema que-

di clarament especificada i segueixi normes àmpliament acceptades implicarà

diversos avantatges molt importants:

a) Potencialment el sistema pot tenir una vida�més�llarga que qualsevol de

les seves parts i que els productes que el componen. Això és perquè qualsevol

composició que respecti les especificacions del sistema serà una implementa-

ció vàlida i, per tant, podrem anar actualitzant-ne els components per noves

versions quan aquestes apareguin, o reemplaçant algunes de les parts per im-

plementacions d'altres fabricants si aquestes últimes ofereixen millors carac-

terístiques. Això permetrà al sistema adaptar-se i evolucionar d'una manera

ràpida, a més de facilitar el manteniment.

Vida d'un sistema obert

Per a comprendre la idea que la vida d'un sistema obert pot ser més llarga que la vida de
qualsevol de les seves parts, pensa per exemple en un cotxe, moltes de les peces del qual
seran reemplaçades al llarg de la seva vida: rodes, bateria, radiador, amortidors, o fins i
tot les llunes, la xapa (si es ratlla o rep un cop), les portes o la mateixa carrosseria (si té
algun accident gran). El cotxe és el mateix, encara que possiblement al final de la seva
vida útil la majoria dels components ja no siguin els originals.

b) El fet de fer públiques les especificacions també permetrà que puguem tenir

diferents implementacions del sistema, o de parts d'aquest, produïdes per di-

ferents fabricants, i que podrem integrar a la nostra aplicació sense problemes

(atès que són fidels a les especificacions d'aquest). Això afavoreix la compe-

tència, permet abaratir�costos i augmentar�la�qualitat dels productes (tant

dels components intermedis com de l'aplicació final).

Avantatges del disseny estandarditzat

En un cotxe, l'avantatge d'estar dissenyat entorn d'estàndards és el que ens permet deci-
dir, per exemple, el proveïdor de les rodes cada vegada que necessitem canviar-les, que
poden ser de diferents marques, perquè sabem que qualsevol encaixarà al cotxe (sempre
que s'atinguin a les normes pertinents). Això ens permetrà escollir certes ofertes de tem-
porada, seleccionar el nostre proveïdor favorit o beneficiar-nos d'altres avantatges que la
competitivitat implica.

c) L'ús de normes també permet establir un vocabulari�precís, que pugui ser

entès i compartit per totes les àrees de l'organització interna, i pels clients i

proveïdors externs. S'eliminen així les tradicionals barreres de comunicació

i ambigüitats en el llenguatge entre els diferents grups que participen en el

desenvolupament (d'empreses externes i fins i tot de la mateixa empresa).

d) Permetrà que els sistemes siguin integrables, tant amb altres sistemes de la

mateixa empresa, com amb els externs a aquesta: proveïdors, clients, auditors,

i fins i tot amb els de la competència.
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1.5. Sistemes de codi obert

Un sistema és de codi�obert si ofereix el codi font del programa, de

manera que l'usuari pugui modificar-lo i recompilar-lo si fos necessari.

És important no confondre els sistemes oberts (open systems) amb els sistemes

de codi obert (open source systems). Observa que no és el mateix fer públiques

les interfícies i especificacions de l'arquitectura d'un sistema que tot el codi.

Per exemple, els sistemes operatius tipus Unix són sistemes oberts, encara que

no totes les implementacions d'Unix que hi ha al mercat són de codi obert.

Linux és un exemple d'un sistema operatiu obert i de codi obert, mentre que

Solaris és una implementació comercial d'Unix.

CORBA és un sistema programari intermedi obert, ja que les seves especifica-

cions són públiques. Igual com ocorre amb Unix i amb altres sistemes oberts,

actualment es disposa tant d'implementacions comercials de CORBA (p. ex.

Orbix o Orbacus, per esmentar-ne algunes) com de codi obert (per exemple

OpenORB, MICO o TAO).

El fet de ser de codi obert pot implicar (almenys en teoria) que sigui també

obert. Tanmateix, això no és així en els sistemes molt complexos, ja que no és

senzill determinar, a partir del codi, quines en són les especificacions (davant

les decisions pròpies de disseny de l'aplicació).

Per exemple, a partir d'un sol full de rol que segueixi la norma DIN A4 serem capaços
de deduir les mesures que especifica aquesta norma i produir altres fulls i artefactes (p.
ex., safates de fotocopiadores) que siguin conformes amb la norma. Tanmateix, suposant
que estigués disponible, a partir del codi del coet Ariane (els llistats del qual pesen més
que el mateix coet!) seria molt difícil i complex, per no dir impossible, conèixer-ne les
especificacions i produir codi que hi fos compatible.

1.6. Objectius dels sistemes oberts i distribuïts

A tall de resum, els objectius que persegueixen els sistemes oberts i distribuïts

són els següents:

1)�Portabilitat d'aplicacions i serveis, que implica que aquestes aplicacions i

serveis poden executar-se indistintament en els ordinadors que respectin les

normes i especificacions requerides.

2)�Interoperabilitat, que possibilita la comunicació i l'intercanvi d'informació

usant formats de representació, instruccions, operacions i protocols de comu-

nicació que tots comprenguin.

3)� Integració, que permet reutilitzar components i sistemes existents (tant

desenvolupats en la mateixa empresa com per entitats externes) per a construir

una aplicació distribuïda.

Web recomanat

Pot trobar-se en una
llista molt completa
d'implementacions de COR-
BA: http://www.puder.org/
corba/matrix/

http://www.puder.org/corba/matrix/
http://www.puder.org/corba/matrix/
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4)�Transparència, que permet ocultar les complexitats inherents a qualse-

vol sistema distribuït a l'hora d'especificar-lo, fet que permet més capacitat

d'abstracció. És important la transparència davant:

• les diferències de representació de dades i mecanismes d'invocació per a

serveis entre sistemes heterogenis (transparència d'accés);

• l'ocultació de les possibles fallades que puguin ocórrer en altres parts i

mòduls del sistema, així com de la seva recuperació, pel fet de permetre

certs aspectes de tolerància a fallades (transparència de�fallades);

• la recerca i invocació de serveis sense necessitat d'especificar-ne la ubica-

ció, i amb independència de la seva migració o reubicació possible (trans-

parències d'ubicació,�migració�i�reubicació);

• l'existència de múltiples còpies d'un mateix servei per a proporcionar fia-

bilitat i alta disponibilitat (transparència de replicació);

• la coordinació, supervisió i recuperació de les transaccions entre objec-

tes de manera externa i sense haver d'involucrar-hi els mateixos objectes

(transparència de transaccions).

5)�Facilitat�d'ampliació�i�evolució, que contempla tant l'addició de nou ma-

quinari o programari, d'acord amb les necessitats i requisits del sistema, com la

substitució de components (maquinari o programari) per versions noves, per

uns altres d'altres fabricants o per uns altres de més avançats i potents. Això in-

clou la possibilitat que el sistema pugui ser ampliat dinàmicament, combinant

ampliacions desenvolupades independentment per diferents parts o entitats,

sense coneixement unes de les altres (un exemple d'aquesta ampliació dinà-

mica són els plug-ins que permeten incorporar moltes aplicacions programari).

6)�Compartició�i�modularitat, que possibilita l'accés i el manteniment dels

recursos i serveis del sistema d'una manera modular, escalable, sense barreres

tècniques (tret de les restriccions d'accés intencionat) i configurable, de mane-

ra que puguin ser implementades fàcilment les polítiques adequades pel que

fa a seguretat, confidencialitat, qualitat de servei, etc.
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2. Disseny arquitectònic basat en punts de vista

Com hem esmentat anteriorment, el desenvolupament d'aplicacions distribu-

ïdes es veu afectat per nombrosos problemes específics, com ara la gestió de

l'evolució del mateix sistema i dels seus components, la falta d'una visió glo-

bal del sistema, la dificultat per a garantir la seguretat i confidencialitat dels

missatges, l'heterogeneïtat dels components o els possibles retards i errors en

les comunicacions.

A més, en un sistema distribuït cal tenir en compte que hi ha nombrosos as-

pectes o qüestions d'interès a considerar, cada un depenent de la perspectiva

en què ens situem. Per exemple, en un mòdul d'un programa distribuït cal

tenir en compte factors com la funcionalitat que oferirà (és a dir, quins mè-

todes proporciona), els protocols de comunicació que s'utilitzaran per a invo-

car a aquests mètodes, les plataformes d'implementació que interconnectaran

aquest mòdul amb la resta dels components distribuïts (CORBA, Java/RMI,

etc.), o com es tractaran les transparències de replicació o de fallada.

Els aspectes d'un sistema que no estan relacionats directament amb la

seva funcionalitat bàsica se'ls denomina no�funcionals.

Bibliografia recomanada

L.�Chung;�B.�A.�Nixon;�E.�Yu;� J.�Mylopoulos (1999). Non Functional Requirements in
Software Engineering. Kluwer Academic Publishers. Nova York.

Aquest llibre conté una de les descripcions i organitzacions més completes dels requisits
no funcionals dels sistemes programari.

Exemples d'aspectes no funcionals inclouen la seguretat, les prestacions, la

qualitat de servei (temps de resposta, capacitats, etc.), els consums (de recursos,

com per exemple de CPU, memòria o disc), la facilitat que ofereix el sistema

per al seu manteniment i evolució, la seva facilitat d'ús, la capacitat de ser

adaptat a diferents entorns, el temps i l'esforç requerit per a aprendre a manejar

el sistema, etc.

Cada un d'aquests aspectes és especialment rellevant per a un tipus particular

de persona relacionada amb el sistema.

Les persones i entitats que estan implicades en la producció, l'explotació

o el manteniment d'un sistema programari se les denomina stakeholders.
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Entre els stakeholders d'un sistema programari s'inclouen: l'organització que

posseeix el sistema (el propietari), la persona o l'equip que en fa el disseny

(l'arquitecte del programari), els desenvolupadors dels components individu-

als, l'integrador del sistema, els proveïdors de maquinari i programari, els en-

carregats del manteniment i els usuaris finals.

Cada stakeholder veu el sistema des de la seva pròpia perspectiva, i per

tant solen ser els elements sobre els quals es defineixen els diferents

punts de vista de moltes descripcions arquitectòniques.

Els diferents aspectes a tenir en compte en una aplicació distribuïda normal-

ment s'entremesclen, fet que en complica encara més el disseny i la implemen-

tació. Pitjor encara, com que no s'aplica normalment cap mètode sistemàtic

per a tractar aquests aspectes separadament, ni integrar-los de manera orde-

nada per a construir el sistema, el tractament d'aquests sol ser bastant caòtic i

dependent del programador o dissenyador de torn.

La comunitat d'enginyeria del programari ha arribat ja al consens que aquests

problemes han de ser tractats en les primeres fases del disseny i, en particular,

en el nivell�arquitectònic, és a dir, quan es decideixen l'estructura, els objec-

tius i estratègies generals, i les plataformes d'implementació i desplegament

del sistema.

System architecture vs. software architecture

No s'ha de confondre l'arquitectura�global�d'un�sistema (system architecture) amb la seva
arquitectura�programari (software architecture). La primera és més abstracta i conceptual
i engloba la segona (que se centra només en la seva estructura i funcionalitat, però sense
tenir en comptealtres aspectes com el tipus de maquinari, les regles de negoci, etc.).

Aquest mòdul està dedicat al disseny arquitectònic global dels sistemes programari, men-
tre que el mòdul 2 està dedicat a la seva arquitectura programari.

El que està costant més feina a la comunitat internacional és arribar a un con-

sens pel que fa a la manera de dur a terme la descripció arquitectònica del sis-

tema: quins continguts i quina estructura ha de tenir, quins usos se n'esperen

o quins factors i quines perspectives ha de tenir en compte.

L'any 2000 va ser publicat l'estàndard IEEE 1471 "IEEE Recommended Practi-

ce for Architectural Description of Software-Intensive Systems" que estableix

les bases per a la descripció de l'arquitectura�global dels sistemes programari,

mitjançant una separació modular del disseny en diferents perspectives, ano-

menades punts�de�vista. Cada una se centrarà en un aspecte concret del dis-

seny i se n'abstraurà de la resta.
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Les perspectives arquitectòniques en altres disciplines

La separació de punts de vista és una manera eficaç d'abordar el disseny de sistemes
complexos, i l'estratègia tradicionalment utilitzada en disciplines més assentades com
l'arquitectura o les enginyeries civils. Per exemple, el disseny d'un edifici se sol descom-
pondre en diferents perspectives, com ara l'estructura (pilars, envans, etc.), les conduc-
cions elèctriques i d'aigua, l'aire condicionat, els sistemes antiincendi, etc. Els punts de
vista es representen en plànols independents, que utilitzen les notacions més escaients
en cada cas (plànols d'estructura, d'electricitat...).

Igualment, el disseny d'una gran ciutat pot observar-se des de diferents perspectives, d'on
se n'obtenen diferents representacions (o plànols): el plànol topogràfic, el plànol del me-
tro, el plànol d'autobusos, el plànol de clavegueram i les canalitzacions d'aigua, la xarxa
elèctrica, etc. De nou, la notació utilitzada en cada un d'aquests plànols és diferent, atès
que cada plànol fa servir sempre el llenguatge més apropiat per a capturar la informació
rellevant a aquesta perspectiva, i se n'abstrau de la resta (en el plànol topogràfic impor-
ten els nivells d'altitud, les distàncies físiques i els accidents geogràfics, mentre que en el
plànol del metro importen només les estacions de metro i les connexions entre aquestes,
i s'ignoren la resta dels detalls).

La norma IEEE 1471 estableix els conceptes i mecanismes fonamentals per

al disseny arquitectònic d'un sistema programari mitjançant punts de vista.

Tanmateix, aquesta norma no estableix quins punts de vista cal definir per a

cada tipus de sistema, ni els llenguatges i les notacions en què han d'expressar-

se aquests punts de vista. Ara bé, això és una cosa que cal també concretar a

l'hora d'especificar un sistema programari.

Actualment hi ha diverses propostes per a l'especificació arquitectònica dels

sistemes programari basats en la norma IEEE 1471, com per exemple el model

de "4+1" vistes de Philippe Kruchten (1995), el marc arquitectònic de John

Zachman (1987), el marc arquitectònic TOGAF de l'Open Group i el model

de referència per al processament obert i distribuït RM-ODP d'ISO/IEC i ITU-

T (ISO/IEC 10746, 1998).

El marc de Zachman

Pots trobar tota la informa-
ció rellevant sobre el marc ar-
quitectònic de Zachman en
http://www.zifa.com

Dues d'aquestes (el marc de Zachman i TOGAF) se centren més en

l'arquitectura del sistema des d'un punt de vista empresarial i posen més èmfasi

en els aspectes organitzatius i de gestió de recursos, mentre que les altres dues

propostes se centren més en els aspectes de desenvolupament i implementació

del sistema. Són, per tant, aquestes dues últimes les més relacionades amb els

conceptes objecte d'estudi d'aquesta assignatura.

2.1. La norma IEEE 1471

TOGAF

La informació sobre
el marc TOGAF està
disponible en http://
www.opengroup.org/architec-
ture/togaf8/index8.htm

En aquest apartat descriurem breument els conceptes que introdueix la norma

IEEE 1471 i presentarem posteriorment les nocions bàsiques de les propostes

de Kruchten i d'RM-ODP.

2.1.1. Objectius de la norma

La norma IEEE 1471 descriu els conceptes i mecanismes necessaris per a des-

criure l'arquitectura d'un sistema programari mitjançant punts de vista, per tal

de capturar la informació necessària per a:

Vegeu també

Sobre les propostes de Kruch-
ten, vegeu l'apartat 3; i sobre
RM-ODP, l'apartat 4 d'aquest
mòdul.

http://www.zifa.com
http://www.opengroup.org/architecture/togaf8/index8.htm
http://www.opengroup.org/architecture/togaf8/index8.htm
http://www.opengroup.org/architecture/togaf8/index8.htm
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a) Expressar l'estructura del sistema i la seva evolució.

b) Servir de mecanismes de comunicació entre totes les persones i entitats que

estan implicades en la producció del sistema programari (els stakeholders del

sistema).

c) Avaluar i comparar arquitectures alternatives per a un sistema, d'una manera

coherent i racional.

d) Planejar, gestionar i executar les activitats de desenvolupament i

d'implementació del sistema.

e) Expressar les característiques i els requisits propis del sistema, independent-

ment dels aspectes relacionats amb la tecnologia escollida per a la implemen-

tació, o a les decisions pròpies del desenvolupament, de manera que el sistema

pugui evolucionar davant canvis en les tecnologies subjacents (p. ex., noves

versions de maquinari o de programari, nous components o serveis programa-

ri, etc.).

f) Verificar la conformitat de la implementació, és a dir, el grau de compliment

de la implementació d'un sistema respecte a la seva descripció arquitectònica.

La norma IEEE 1471 estableix el conjunt de requisits que ha de complir qual-

sevol descripció arquitectònica d'un sistema, incloent-hi l'organització i els

continguts possibles. Tanmateix, els requisits que imposa la norma són inde-

pendents de diversos aspectes fonamentals:

• els mitjans i els formats que s'utilitzen per a la descripció arquitectònica

(text, HTML, l'XML, etc.);

Conformitat

Es denomina conformitat d'una
implementació respecte a
una especificació al grau de
compliment d'aquesta im-
plementació respecte al que
s'estableix en l'especificació.

• la metodologia que se segueix per a construir la descripció de l'arquitectura

del sistema; de fet, IEEE 1471 és la base de nombroses metodologies i tèc-

niques arquitectòniques, com per exemple el rational unified process (RUP)

d'IBM, la iniciativa Model Driven Architecture (MDA) d'OMG, etc.; i

• els llenguatges i notacions que s'usin per a descriure l'arquitectura, ja si-

guin gràfics (p. ex., UML), formals (p. ex., Z o LOTOS) o fins i tot llenguat-

ges naturals (p. ex., castellà o català).

2.1.2. Conceptes fonamentals

La norma IEEE 1471 defineix el concepte d'arquitectura d'un sistema progra-

mari i introdueix els mecanismes adequats per a fer-ne la descripció en termes

de punts�de�vista.

Descripcions
arquitectòniques

La norma IEEE 1471 reconeix
explícitament que cada aspec-
te diferent d'una descripció ar-
quitectònica pot requerir una
notació diferent de la resta,
i que sempre ha d'usar-se la
més adequada per a capturar
els conceptes rellevants a cada
aspecte.



© FUOC • P06/11059/01147 21 Disseny d'aplicacions distribuïdes

Arquitectura global del sistema

L'arquitectura� global d'un sistema programari descriu l'organització

del sistema, expressada en termes dels seus components, les relacions

entre aquests, les relacions amb el seu entorn i els principis fonamentals

que governen el disseny i l'evolució del sistema.

Cada sistema té una arquitectura, que és normalment descrita per una descrip-

ció arquitectònica.

La descripció�arquitectònica d'un sistema programari és una col·lecció

de models que documenten l'arquitectura del sistema.

D'aquesta manera distingim l'arquitectura (una mica conceptual) de la seva

representació possible mitjançant models (que poden ser diagrames, prototips,

descripcions textuals, etc.).

Model

Un model d'un sistema és una descripció del sistema i del seu entorn, d'acord amb un
propòsit concret, i descrit amb un nivell d'abstracció determinat.

Els models normalment s'expressen com una combinació de dibuixos i text (que pot ser
una especificació formal o bé una descripció en llenguatge natural).

Vistes i punts de vista

Segons la norma IEEE 1471, una descripció arquitectònica és organitzada en

vistes, cada unes de les quals representa un o més d'aquells aspectes del sistema

rellevants a un conjunt de stakeholders. Cada vista es correspon amb un punt

de�vista.

Un punt�de�vista (viewpoint) d'un sistema és una forma d'abstracció

que permet concentrar-se en alguns aspectes concrets del sistema, abs-

traient-se'n de la resta. Cada punt de vista utilitza una sèrie de concep-

tes, construccions i regles estructurals pròpies per a aconseguir aquesta

abstracció, i que permeten representar adequadament les nocions relle-

vants als aspectes tractats.

La norma IEEE 1471 estableix la informació que ha de contenir l'especificació

de qualsevol punt de vista:

a) El nom del punt de vista.

b) Els stakeholders del sistema per als quals el punt de vista és rellevant.
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c) Els aspectes del sistema tractats pel punt de vista.

d) Els llenguatges, les notacions, les tècniques de modelatge i les metodologies

que cal fer servir per a construir vistes relatives al punt de vista.

L'especificació d'un punt de vista pot contenir informació addicional, com per

exemple proves de consistència o completesa per als models que componen

les vistes associades a aquest punt de vista, tècniques d'avaluació dels models

esmentats, guies d'ajuda per a la síntesi de vistes, etc.

Una vista (view) és una representació o descripció del sistema, feta des

d'un punt de vista concret.

Una vista està composta per un conjunt de models.

Per exemple, l'arquitectura d'un programa convencional pot estar organitzada al voltant
de dues vistes: una d'estructural i una altra de comportament. La vista estructural con-
sisteix en un conjunt de models UML, expressats com un conjunt de diagrames de clas-
ses d'UML, que descriuen els principals elements del sistema, les seves interfícies i les
relacions entre aquests. D'altra banda, la vista de comportament descriurà les interac-
cions entre els elements estructurals, incloent-hi detalls com l'ordre parcial en què han
d'invocar-se les seves operacions, el tractament d'excepcions davant de situacions anò-
males, etc. Aquesta vista sol expressar-se mitjançant diagrames UML de seqüència o de
comunicació, que complementen la informació que contenen els diagrames de classes
de la vista estructural.

Consistència i completesa entre vistes

La norma IEEE 1471 també considera la necessitat de tenir en compte la con-

sistència i completesa de les vistes d'una descripció arquitectònica.

Una descripció arquitectònica és consistent si cap de les seves vistes no

imposa requisits contradictoris sobre alguna de les altres vistes.

Una descripció arquitectònica és completa si conté tots els detalls que

necessita cada un dels stakeholders del sistema.

Per exemple, les vistes estructural i de comportament esmentades abans no proporcionen
una descripció arquitectònica completa d'un sistema distribuït, ja que també cal tenir la
informació sobre la manera com es desplega el sistema en diferents nodes, per exemple.
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2.1.3. Exemples

Segons les últimes tendències de l'enginyeria web, la descripció arquitectònica

de les aplicacions web sol estructurar-se al voltant de tres punts de vista: la

navegació, la presentació i la lògica�del�negoci (estructura i processos):

• El primer (la navegació) representa els requisits navegacionals del siste-

ma, descrits en termes de dades i formularis abstractes, i com s'hi accedeix

mitjançant enllaços hipertextuals.

• El punt de vista de la presentació descriu la manera com aquestes estruc-

tures de dades, formularis i enllaços es mostren a cada tipus d'usuari, in-

cloent-hi el format i l'estil de cada pàgina web.

• Finalment, la lògica�del�negoci descriu els processos que es duen a terme

durant l'execució del sistema, és a dir, en navegar-hi. Aquest punt de vista

conté informació sobre les estructures de dades persistents que emmagat-

zemen les bases de dades que maneja l'aplicació i sobre els processos que

les manipulen per a implementar els serveis que proporciona el sistema.

Lectura recomanada

Per saber més sobre enginye-
ria web, un llibre interessant
és: P.�Díaz;�S.�Montero;�I.
Aedo (2005). Ingeniería de la
web y patrones de diseño. Ma-
drid: Prentice Hall.
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3. El model de ''4+1'' vistes de Kruchten

El model de Kruchten va ser una de les propostes precursores de l'ús de punts

de vista per a descriure l'arquitectura dels sistemes programari. Desenvolupat

dins de Rational Software Corp. al començament dels noranta, actualment

serveix de base per a moltes de les metodologies de desenvolupament de pro-

gramari, incloent-hi el rational unified process (RUP) d'IBM (Kruchten, 2000) i

la seva evolució posterior, el procés unificat de desenvolupament (Jacobson

et al., 2000). Tant la filosofia general com l'estructura i l'organització d'aquest

model segueixen fidelment les directrius de la norma IEEE 1471.

3.1. Conceptes fonamentals

El model "4 +1" de Kruchten defineix cinc vistes, corresponents a molts d'altres

punts de vista al voltant dels quals s'ha d'organitzar l'arquitectura d'un sistema.

Figura 1. Els "4 +1" punts de vista del model de Kruchten.

1) La vista lògica correspon al disseny de l'estructura i la funcionalitat bàsica

del sistema. En el cas d'usar un disseny orientat a objectes, aquesta vista esta-

ria composta pel diagrama de classes, que identifica les entitats principals que

componen el sistema, juntament amb les operacions bàsiques que implemen-

ta cada un dels objectes d'aquestes classes.
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2) La vista de processos descompon la funcionalitat del sistema en una sèrie de

processos o components programari, que interactuen de manera concurrent.

Aquesta vista captura els aspectes de concurrència i sincronització del sistema,

i se centra, doncs, en aspectes com el rendiment, la integritat i la fiabilitat del

sistema.

3) La vista de desenvolupament descriu com estan organitzats els programes

programari que implementen el sistema en capes, subsistemes, mòduls, etc.,

així com les dependències que tenen. D'aquesta manera poden capturar-se els

aspectes de reutilització, portabilitat i gestió del desenvolupament del sistema.

4) La vista física descriu com es distribueix el programari en els diferents ele-

ments maquinari, tant de processament (ordinadors) com de comunicacions

(LAN, WAN, etc.). Aquesta vista reflecteix, doncs, els aspectes de desplega-

ment, distribució i replicació, i aborda problemes com la distribució de càrre-

gues, el rendiment global i l'escalabilitat.

5) Finalment, els escenaris serveixen per a il·lustrar els requisits i la funciona-

litat principal del sistema, mitjançant una sèrie de casos d'ús encadenats en

allò que Kruchten anomena escenaris (d'on prové el nom d'aquesta vista). Els

escenaris descriuen les seqüències d'interaccions entre els objectes i entre els

processos que componen el disseny del sistema, mitjançant diagrames de ca-

sos d'ús i de comunicació.

Les quatre primeres vistes se centren en els aspectes de desenvolupament i

implementació del sistema. La vista d'escenaris és normalment redundant amb

la resta (d'on prové el "+1"), però té una doble utilitat:

• Al principi, els escenaris serviran per a capturar els requisits bàsics del sis-

tema, en un nivell alt, i per a identificar els principals elements que com-

pondran la resta de les vistes.

• Una vegada es completi el disseny arquitectònic de la resta de les vistes,

els escenaris serveixen per a il·lustrar la funcionalitat principal del sistema

i el disseny global, així com per a validar aquest disseny.

A més d'aquestes cinc vistes, Kruchten també defineix la necessitat d'establir

una sèrie de correspondències entre aquestes, que són les que mostren les flet-

xes de la figura 1, entre les caixes que representen les vistes. Aquestes corres-

pondències indicaran, en una descripció arquitectònica, les connexions entre

els elements de vistes diferents.
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1) La correspondència�entre�la�vista�lògica�i�la�de�processos mostra explí-

citament com les classes (i els objectes) dels models que componen la vista

lògica s'agrupen (o es descomponen) en processos o tasques. Per a cada objecte

inclòs en els models de la vista lògica cal determinar:

a) Si és actiu, passiu o protegit.

• Un objecte és actiu si pot prendre la iniciativa d'invocar els mètodes

d'altres objectes de manera espontània i té control sobre l'execució dels

seus propis mètodes quan els invoquen altres objectes.

• Un objecte és passiu si no té control sobre la invocació dels seus mètodes

per part d'altres objectes i tampoc no invoca mai els mètodes d'altres ob-

jectes de manera espontània.

• Un objecte és protegit si mai no pren la iniciativa d'invocar mètodes

d'altres objectes de manera espontània, però disposa de certs mecanismes

d'arbitració i control sobre l'execució dels seus propis mètodes quan els

invoquen altres objectes (per exemple mecanismes de sincronització, re-

ordenació, cues de prioritat o d'espera de missatges, etc.)

b) Si són persistents o no. Un objecte és persistent quan pot emmagatzemar

el seu estat de manera permanent i és capaç de restaurar-lo a partir d'un estat

prèviament emmagatzemat.

c) Quin és el seu cicle de vida i quins objectes els controlen: quins altres ob-

jectes els creen, en quin moment es destrueixen, si estan executant-se sempre

o només s'activen davant d'una invocació a algun dels seus mètodes, etc.

D'aquesta manera, determinarem els objectes que s'agrupen en processos a

l'hora d'executar-se, així com els objectes que han d'executar-se en diferents

processos separats per a satisfer els requisits de concurrència i sincronització

del sistema.

2) La correspondència�entre�la�vista�lògica�i�la�de�desenvolupament mos-

tra explícitament com les classes, associacions i relacions (herència, agregació,

composició, dependència, etc.) que componen els models de la vista lògica,

s'agrupen (o es descomponen) en subsistemes, classes, mòduls o aquelles es-

tructures organitzatives del llenguatge de programació que s'hi ha d'usar.

3) La correspondència�entre�la�vista�de�processos�i�la�física mostra explí-

citament com es distribueixen els processos en els diferents nodes (ordina-

dors) que componen el sistema i com s'implementen els diferents mecanismes

de comunicació i sincronització entre processos (RPC, broadcasts, rendez-vous,

missatges) en els mitjans de comunicació disponibles entre els nodes (LAN,

WAN, Intranets, etc.).
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4) La correspondència� entre� la� vista� de� desenvolupament� i� la� física

s'encarrega de descriure els processos de "desplegament" i distribució del pro-

gramari, en els casos en què aquests aspectes siguin rellevants.

3.2. Algunes consideracions sobre el model de Kruchten

Sens dubte, no totes les vistes d'aquest model són necessàries en tots els siste-

mes programari. Per exemple, la vista física és irrellevant per a sistemes que

s'executaran en un sol ordinador, i la de processos, per a aquells sistemes que

estan compostos per un sol programa o procés. Per a sistemes molt petits, pot

ser que fins i tot la vista lògica i la de desenvolupament siguin tan similars

que no calgui aquesta última. En la proposta de Kruchten, les vistes que no

siguin rellevants per a un sistema poden ser omeses de la seva descripció ar-

quitectònica.

El model de Kruchten va constituir una de les primeres propostes per a la des-

cripció arquitectònica dels sistemes programari i moltes de les seves idees for-

men ja part integrant de nombroses propostes arquitectòniques i notacions

actuals (p. ex., algunes de les vistes i els diagrames d'UML provenen d'aquí).

L'avenç de les tecnologies programari ha adoptat també moltes d'aquestes ide-

es. Per exemple, els programaris intermediaris actuals (CORBA, Java EE, etc.)

implementen ja la majoria dels conceptes relatius al punt de vista de proces-

sos, com ara el cicle de vida dels objectes, els mecanismes de sincronització

en les crides remotes o les transaccions, proporcionant una sèrie de funcions

o serveis comuns que permeten als dissenyadors i als implementadors "obli-

dar-se'n".
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4. El model de referència RM-ODP

Les organitzacions ISO i ITU-T es van plantejar l'elaboració conjunta d'una

sèrie d'estàndards per al desenvolupament d'aplicacions obertes i distribuïdes.

El seu objectiu era definir un model de referència que permetés integrar tota

una sèrie d'estàndards sobre aquests temes, tot assegurant la consistència entre

aquests. Aquest model s'anomena model�de�referència�per�al�processament

obert�i�distribuït, o RM-ODP (reference model - open distributed processing).

Tal com el defineixen ISO i ITU-T, el model de referència de processament

obert i distribuït RM-ODP proporciona una arquitectura capaç de suportar de

manera integrada aspectes com ara la distribució, la interoperabilitat o la por-

tabilitat dels sistemes, dels objectes i dels components.

4.1. Conceptes fonamentals d'RM-ODP

Les normes que defineix RM-ODP estableixen una sèrie de conceptes fona-

mentals sobre els quals es recolza el model per a la normalització de sistemes

oberts i distribuïts:

1) L'especificació d'un sistema en termes de vistes, corresponents a cinc punts

de�vista diferents però interrelacionats entre si.

2) L'ús d'un model�d'objectes�comú per a l'especificació del sistema des de

cada un dels punts de vista, i que serveix de base a tot el model.

3) La definició d'una infraestructura que permet ocultar certes complexitats

inherents als sistemes distribuïts, tot simplificant l'especificació i el disseny de

les aplicacions (transparències).

4) La definició d'un conjunt de funcions�comunes que són d'utilitat general

per a l'especificació i la construcció de sistemes oberts i distribuïts.

5) L'establiment d'un marc per a avaluar la conformitat del sistema respecte

a les mateixes normes que defineix ODP.

En aquest sentit, ODP va més enllà del 4+1, que es limita simplement a definir

les vistes, però sense entrar a definir un model d'objectes comú que els doni

coherència, ni en els aspectes de transparències i funcions comunes que són

aplicables a més d'un punt de vista. Així mateix, el model 4+1 de Kruchten

tampoc no es preocupa dels temes de conformitat de les implementacions.

En aquest sentit, RM-ODP proporciona un marc de referència més complet i

madur.
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Passem a descriure els conceptes fonamentals d'RM-ODP amb una mica més

de detall en els apartats següents.

4.2. Ús d'un model d'objectes comú

RM-ODP utilitza un model d'objectes comú com a base per a les diferents espe-

cificacions, així com tècniques d'orientació a objectes per a modelar el sistema

globalment i des de cada un dels punts de vista. Aquests mètodes es mostren

molt apropiats pels avantatges que proporcionen quant a abstracció i encap-

sulació.

Avantatges d'un model comú

L'avantatge de tenir un model d'objectes comú per a tots els punts de vista és que això
permetrà establir relacions entre les diferents vistes del sistema, així com estudiar la con-
sistència entre aquestes, ja que els llenguatges de cada un dels punts de vista estan cons-
truïts utilitzant aquest model comú.

L'abstracció permet fer ressaltar els detalls interessants del sistema sobre

els que no es consideren rellevants en un nivell determinat, i descriure'ls

de manera independent de qualsevol implementació concreta.

L'encapsulació permet definir serveis i funcions ocultant detalls inne-

cessaris sobre la seva implementació, la seva distribució, la seva possible

heterogeneïtat o sobre els mecanismes de provisió dels serveis concrets

utilitzats pels clients i servidors.

Els termes i mecanismes que constitueixen el model d'objectes d'ODP són de-

finits en la norma ISO/IEC 10746-2 (1996), que estableix tots els fonaments

d'RM-ODP. Aquesta norma, que tan sols té 18 pàgines, cobreix tots els con-

ceptes fonamentals del model d'objecte (objecte, classe, tipus, instància, acció,

sistema, predicat, etc.) d'una manera precisa.

4.3. Punts de vista d'ODP

RM-ODP defineix cinc punts de vista genèrics, i que considera bàsics a l'hora

de definir un sistema: de l'empresa, la informació, la computació, l'enginyeria

i la tecnologia. La figura 2 mostra aquests punts de vista i les correspondències

entre aquests.

Cada un d'aquests punts de vist mira de satisfer un conjunt de stakeholders

diferent, cada un interessat en aspectes diferents del sistema. Així, el punt de

vista de l'empresa se centra en els aspectes propis del negoci on s'integra el

sistema: el seu objectiu, abast i camp d'aplicació; el punt de la informació des-

criu un model conceptual de les dades que tracta el sistema; el punt de vista

de la computació se centra en la funcionalitat i en la manera com s'estructura

d'acord amb una arquitectura programari determinada; el punt de l'enginyeria

tracta els aspectes relatius a la distribució de les dades i del processament, i, fi-

Norma ISO/IEC 10746-2:
"RM-ODP: Foundations"

La norma ISO/IEC 10746-2:
"RM-ODP: Foundations" es-
tà disponible al portal d'ISO:
http://isotc.iso.ch/livelink/
livelink/fetch/2000/2489/
Ittf_Home/
PubliclyAvailableStandards.htm

http://isotc.iso.ch/livelink/livelink/fetch/2000/2489/Ittf_Home/PubliclyAvailableStandards.htm
http://isotc.iso.ch/livelink/livelink/fetch/2000/2489/Ittf_Home/PubliclyAvailableStandards.htm
http://isotc.iso.ch/livelink/livelink/fetch/2000/2489/Ittf_Home/PubliclyAvailableStandards.htm
http://isotc.iso.ch/livelink/livelink/fetch/2000/2489/Ittf_Home/PubliclyAvailableStandards.htm
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nalment, el punt de vista de la tecnologia descriu la tecnologia concreta (ma-

quinari, programari i comunicacions) que s'usaran per a implementar el siste-

ma.

Figura 2. Punts de vista d'ODP i principals correspondències entre aquests.

Associat a cada un dels punts de vista, es defineix un llenguatge especialitzat,

que recull el vocabulari i la manera d'expressar-se de l'audiència concreta a

què es dirigeix.

Els llenguatges de cada un dels punts de vista són abstractes, en el sentit que

ODP només defineix els conceptes que han de tenir, però no la sintaxi o no-

tació concreta amb què s'han d'expressar. Això permet que RM-ODP pugui ser

usat sense problemes amb diferents llenguatges i notacions (que poden ser des

de llenguatges formals com LOTOS, SDL o Z, a llenguatges visuals com UML).

Passem a descriure cada un d'aquests punts de vista amb més detall.

Un exemple d'ús

Per a il·lustrar els conceptes que defineix RM-ODP utilitzarem un exemple concret: el
sistema d'informació d'un banc, que té nombroses sucursals bancàries disseminades per
tot el país. La separació en punts de vista permetrà descompondre l'especificació del sis-
tema en parts (vistes) d'unes dimensions manejables, i cada una descrita en un llenguat-
ge apropiat per als usuaris interessats en aquest punt de vista (els directors del banc i de
les sucursals en el punt de vista de l'empresa, l'analista d'informació en el punt de vista
de la informació, el dissenyador i els programadors en els punts de vista computacional
i de l'enginyeria, o els implementadors del sistema en el punt de vista de la tecnologia).

La norma ISO/IEC 19793

La norma ISO/IEC 19793 | ITU-
T Rec. X.906: "Use of UML for
ODP system specifications" és
la que s'encarrega de definir la
manera de representar els con-
ceptes d'ODP mitjançant UML.
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4.3.1. El punt de vista de l'empresa

El punt de vista de l'empresa descriu els requisits del sistema i del seu

entorn des de la perspectiva del mateix negoci, així com la manera

com pretén satisfer-los. Se centra en els objectius,� l'abast,� l'entorn i

les�polítiques que regeixen les activitats del sistema especificat, dins de

l'organització de què forma part.

En aquest punt de vista, el sistema programari és considerat com un element

més dins de l'organització, mentre que la resta dels punts de vista se centren

en la funcionalitat del sistema per si mateix (dades que maneja, funcions que

ofereix, distribució de les dades i els processos en nodes separats, o maquinari

i programari concret que s'utilitza en cada node).

El llenguatge�d'empresa defineix els conceptes i mecanismes adequats per a

descriure un sistema i l'organització de què forma part des d'aquest punt de

vista.

En el llenguatge d'empresa, el sistema i tot el seu entorn s'especifiquen

en termes de comunitats�d'objectes. Cada comunitat es correspondrà

amb una col·lecció de persones, entitats o màquines que interactuen

per aconseguir un objectiu�concret.

En l'exemple del sistema d'informació del banc, podem definir una comunitat per cada
sucursal bancària, que serà l'encarregada d'"oferir els serveis financers als clients d'una
àrea geogràfica determinada" (aquest serà precisament el seu objectiu). Les diferents co-
munitats (sucursals) interactuen entre si i estan compostes per diferents tipus d'objectes,
com per exemple el director de la sucursal, els empleats, un caixer automàtic, clients,
comptes corrents, diversos ordinadors connectats entre si, algunes impressores, etc.

Per a cada comunitat es defineixen:

Vegeu també

Aquests conceptes s'estudien
amb més profunditat
en l'assignatura Gestió
d'organitzacions i projectes in-
formàtics.
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• L'objectiu que persegueix la comunitat.

• Els objectes que formen part de la comunitat.

En el cas de la sucursal bancària, els objectes són les persones que hi treballen o que són
clientes de la sucursal (p. ex. Josep López, Francesc Ruiz, Rosa Pérez), els ordinadors que
s'utilitzen (el PC número de sèrie 123456 o el caixer automàtic ABCD de marca XYZ), els
comptes bancaris, els bitllets i les monedes, etc.

• Els rols amb què cada objecte participa en la comunitat, així com les po-

lítiques�d'assignació d'objectes a rols.

Els objectes esmentats anteriorment poden participar en la comunitat ocupant diferents
rols, que poden ser tant actius (com per exemple el rol "director de la sucursal", "empleat",
"client", "ordinador") com passius ("compte corrent", "transacció" o "diners"). Observa
com un mateix objecte pot exercir més d'un rol en una comunitat, com succeeix quan
una mateixa persona és alhora client i empleat d'una sucursal.

Quant a les polítiques d'assignació, podem esmentar per exemple les que determinen els
requisits que ha d'acomplir una persona per a ser client del banc i poder obrir un compte,
o una regla que indiqui que una persona no pugui ser alhora director d'una sucursal i
client d'aquesta.

• Les regles (o "polítiques", en el llenguatge d'empresa d'ODP) que governen

les interaccions entre els objectes de la comunitat i que regulen la crea-

ció, reserva i destrucció de recursos per part dels objectes. Cada política

s'expressa com un permís, una prohibició, una obligació o una autoritza-

ció:

– Els permisos determinen les accions que poden fer-se (per exemple,

que en un compte poden dipositar-se diners o treure'n).

– Les prohibicions determinen les accions que no estan permeses (p.

ex., no és possible treure d'un compte més de 600 euros al dia usant

caixers automàtics).

– Les obligacions imposen unes certes accions (p. ex., els clients han de

presentar el DNI per a fer qualsevol operació per caixa).

– Les autoritzacions representen unes certes llicències que alguns ob-

jectes poden tenir (p. ex., els clients prioritaris estan autoritzats a dis-

posar d'un descobert de fins 500 euros en els seus comptes).

• Els contractes de la comunitat amb el seu entorn (environment contracts)

especifiquen els requisits i les obligacions de la comunitat en les seves in-

teraccions amb els objectes externs (p. ex., amb altres comunitats). Aquest

tipus de contractes pot incloure condicions sobre seguretat, qualitat de

servei, confidencialitat, etc.



© FUOC • P06/11059/01147 33 Disseny d'aplicacions distribuïdes

Requisits i condicions

Per exemple, un contracte pot incloure condicions com ara que les transaccions amb el
banc fetes als caixers automàtics d'altres entitats tindran efecte abans que transcorrin les
24 hores següents a l'operació; o que les dades personals dels clients d'una sucursal no
podran fer-se públiques a la resta de les sucursals.

• L'autoritat de cada un dels objectes integrants d'una comunitat (és a dir,

quines accions pot fer i quines no), les seves obligacions, el grau de res-

ponsabilitat de cada un en cada una de les accions i decisions que prenen

en l'organització, així com les delegacions de funcionalitat permeses.

Responsabilitat

Per exemple, la política del banc pot establir que el director de la sucursal sigui el màxim
responsable dels descoberts dels seus clients, encara que pugui delegar la seva firma en
l'interventor per a autoritzar descoberts de fins mil euros (la qual cosa no eximeix al
director de la seva responsabilitat).

En una especificació, des del punt de vista de l'empresa l'important és reflec-

tir les regles del negoci i les polítiques globals que descriuen aquestes regles,

independentment del sistema informàtic que implementarà la funcionalitat

requerida i de la tecnologia amb què es construirà (tant maquinari com pro-

gramari).

Per exemple, el nombre de comptes corrents que pot tenir oberts un client ha de ser una
decisió del banc i no a causa d'una restricció imposada pel programador.

De la mateixa manera, el punt de vista de l'empresa no ha de descriure les

dades que el sistema emmagatzemarà de cada un dels clients i dels seus comp-

tes (la descripció de les quals correspon al punt de vista de la informació), el

format amb què emmagatzemarà aquestes dades (punt de vista de la tecnolo-

gia), les funcions concretes que faran els ordinadors en donar d'alta un client

o un compte (punt de vista computacional) o la manera com les dades estan

distribuïdes o replicades per seguretat (punt de vista de l'enginyeria).

4.3.2. El punt de vista de la informació

El punt de vista de la informació descriu amb detall la informació que

tractarà el sistema, incloent-hi les estructures de les dades que maneja,

els valors possibles i les relacions entre aquestes. Aquest punt de vista

se centra en els tipus de dades tractades pel sistema, la seva semàntica

i les restriccions imposades sobre la utilització i la interpretació de la

informació esmentada.

La informació especificada en aquesta vista serveix a més per a oferir una visió

global i per a garantir la coherència de les dades del sistema que manegen les

altres vistes, encara que cada una tractarà només amb part d'aquesta informa-

ció.

Vegeu també

Molts dels conceptes bàsics del
punt de vista de la informació
s'han estudiat en l'assignatura
Enginyeria del programari.
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El llenguatge�de�la�informació especifica la informació que maneja el sistema

i les seves restriccions en termes d'objectes, que són d'uns tipus determinats,

i l'estat l'estructura dels quals és restringida per esquemes�estàtics, esquemes

dinàmics i esquemes�invariants.

Restriccions dels objectes

Per exemple, un objecte d'informació que representa un compte bancari concret pot ser
donat per un número, un saldo i la quantitat de diners disposats el dia mitjançant caixers
automàtics.

Els objectes d'informació i els seus tipus poden expressar-se en UML mitjançant objectes
i classes, respectivament:

• Els esquemes�invariants especifiquen els predicats que s'han d'acomplir

en qualsevol dels estats pels quals travessi el sistema. Els esquemes inva-

riants inclouen els tipus dels objectes que encapsulen la informació que

maneja el sistema i els estats possibles, les relacions entre aquests, i les res-

triccions possibles sobre aquests tipus i relacions.

Tota aquesta informació pot ser expressada, per exemple, mitjançant un dia-

grama de classes UML que determina els tipus de dades, les seves relacions

i les restriccions sobre aquestes (p. ex. la multiplicitat de les associacions, o

condicions possibles sobre els valors dels atributs dels objectes).

En l'exemple del banc, aquest diagrama UML representaria la informació que guarda el
sistema sobre els clients, els seus comptes, els crèdits pendents, etc.

Un altre esquema invariant pot imposar una restricció sobre els objectes d'informació,
com per exemple que els comptes corrents no poden tenir descobert, o que el saldo en
cada compte ha de coincidir amb la diferència entre el total dels ingressos i el total dels
reintegraments. Alguns invariants que imposen restriccions sobre les dades procedeixen
de polítiques del punt de vista de l'empresa. Per exemple, una regla del banc imposava
que usant caixers no es podia disposar de més de 600 euros al dia.

OCL (Object Constraint Language) és el llenguatge que proposa UML per a definir restric-
cions. En OCL, la restricció que no pot produir-se descobert en un compte pot especifi-
car-se com segueix:

context CompteCorrent inv: saldo >= 0.

Una especificació des del punt de vista de la informació ha de contenir al-

menys un conjunt d'esquemes�invariants amb la descripció de les estructures

de dades que maneja el sistema, les seves relacions i les restriccions possibles.

• Els esquemes� estàtics permeten descriure l'estat i la configuració dels

objectes d'informació en uns instants determinats (en el moment

Lectura recomanada

J.�Warmer;�A.�Kleppe (2003).
The Object Constraint Langua-
ge: Getting Your Models Ready
for MDA (2a ed.). Boston: Ad-
dison-Wesley.
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d'inicialització del sistema o en qualsevol altre de rellevància especial per

al dissenyador).

Són exemples d'esquemes estàtics els que especifiquen que els comptes s'han de crear
amb saldo zero; o que la quantitat disposada al dia per cada client als caixers de l'entitat
s'inicialitza a zero a les 12 de la nit de cada dia.

Els esquemes estàtics solen expressar-se en UML mitjançant diagrames

d'objectes.

• Els esquemes�dinàmics descriuen els possibles canvis d'estat dels objectes

d'informació, en termes de precondicions (que especifiquen les condicions

adequades per a permetre que aquests canvis ocorrin), i les postcondicions

(que especifiquen com serà l'estat final del sistema després dels canvis).

Per exemple, un esquema dinàmic seria el que especifica que en extreure's una quantitat
X de diners d'un caixer, el saldo del compte del client minvarà en X euros, i la quantitat
disposada al dia per aquest client s'incrementarà en X euros.

Normalment, els objectes UML que representen els objectes d'informació no

tenen operacions, sinó merament atributs (que representen i emmagatzemen

l'estat dels objectes esmentats). Les accions que ocorren en aquest punt de vista

solen representar-se en UML com a senyals, que permetran, posteriorment, es-

pecificar el comportament dels objectes en termes de diagrames d'estats UML,

i de com els objectes adequats reaccionen davant de l'ocurrència d'aquests se-

nyals. Per tant, un altre diagrama de classes UML capturarà els senyals possi-

bles que suposaran canvis d'estat en el sistema, i que representen les accions

corresponents (p. ex., treure diners en un caixer, treure per finestreta, ingressar

diners, etc.). D'aquesta manera, els esquemes dinàmics poden representar-se

com a diagrames d'estat UML, que especifiquen els canvis d'estat dels objectes

davant de l'ocurrència dels senyals. Per exemple, en treure diners d'un comp-

te en minva el saldo si és possible. Les precondicions i postcondicions dels

esquemes dinàmics poden expressar-se també mitjançant OCL.

Sens dubte, tant els esquemes estàtics com els dinàmics estan subjectes als

dictats dels esquemes invariants (el caixer permetrà a un client treure X euros

si el seu saldo és superior a X i el que ha disposat el dia d'avui més X no supera

els 600 euros).

Els esquemes invariants també poden descriure relacions o associacions entre

els objectes.

Per exemple, un esquema invariant anomenat "elsseusComptes" podria associar a cada
client el conjunt de comptes corrents que té oberts. Això, en UML sol expressar-se mit-
jançant una associació entre la classe Client i la classe CompteCorrent.

D'alguna manera, la informació que captura aquest punt de vista es corres-

pondria amb la informació que es reflecteix en els diagrames de classes d'una

aplicació, i que defineixen els tipus de dades que maneja el sistema i les rela-

cions entre aquestes, independentment dels processos que les manipulen, la
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tecnologia amb què s'implementen i els aspectes relacionats amb la seva dis-

tribució en ordinadors remots. Així, els esquemes dinàmics només descriuen

els estats inicial i final de cada un dels canvis, independentment dels proces-

sos que els hagin d'implementar (una cosa que correspon al punt de vista de

la computació).

4.3.3. El punt de vista computacional

El punt de vista computacional descriu la funcionalitat bàsica del sis-

tema, així com la seva descomposició i organització en objectes que in-

teractuen entre si per proporcionar aquesta funcionalitat.

En el llenguatge� computacional, el sistema programari es veu com

un conjunt d'objectes computacionals que interactuen entre si a tra-

vés d'interfícies ben definides. Cada interfície d'un objecte especifica

un conjunt determinat de les interaccions possibles de l'objecte amb la

resta dels objectes del seu entorn.

Els conceptes bàsics d'aquest punt de vista són:

• Els objectes�computacionals, que encapsulen la funcionalitat que pro-

porciona el sistema.

En l'exemple del banc podem tenir objectes representant els comptes corrents, uns altres
que representen els caixers automàtics, etc.

• Els objectes�d'enllaç�o�connectors (binding objects), que encapsulen la fun-

cionalitat relativa a la comunicació entre els objectes computacionals i

com es connecten els uns amb els altres.

En l'especificació del sistema informàtic del banc, utilitzarem objectes d'enllaç per a re-
presentar, per exemple, la connexió entre dos objectes que necessita estar subjecta a
transaccions xifrades i amb fortes restriccions de seguretat i temps d'accés. Aquest objecte
d'enllaç serà l'encarregat de proporcionar la funcionalitat i les prestacions requerides.

• Les interaccions entre els objectes, que poden ser senyals, operacions o

fluxos de dades (un exemple de flux és la transmissió de vídeo o de qual-

sevol altra seqüència de dades). Les operacions són la forma natural de

comunicació en els models client-servidor, i en ODP es denominen anun-

cis (de l'anglès, announcements) si no tenen resposta, o interrogacions si

en tenen. Per la seva banda, els senyals (de l'anglès, signals) constitueixen

la forma bàsica de comunicació en el punt de vista computacional, i ser-

veixen per a descriure les operacions i els fluxos amb un nivell de detall

més baix. Per exemple, un anunci està compost per un senyal (la invoca-

ció) mentre que una interrogació està composta per dos (una invocació i

un acabament).
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• Cada interacció té una signatura, que n'especifica el nom, els tipus dels

paràmetres i el valor de retorn (en el cas d'operacions).

Per exemple, "ingressar(NIF : String, motiu : String, quantitat : float): boolean" és
l'especificació en UML de la signatura d'una operació amb nom "ingressar" que té tres
arguments (dos del tipus string i un altre del tipus int) i que torna un valor lògic.

• Les interfícies de cada objecte, que determinen una partició de les interac-

cions possibles en què pot participar un objecte. La signatura d'una inter-

fície està composta per la signatura de les interaccions que en formen part.

En UML, els objectes computacionals es representen mitjançant components

UML, mentre que les interfícies computacionals es representen mitjançant

ports (ports) associats a aquests components. En conseqüència, la signatura de

les interfícies computacionals s'expressa amb interfícies UML, que contenen

la signatura de les operacions que formen part d'aquesta interfície.

D'aquesta manera, l'especificació computacional del sistema proporciona una

organització modular de la seva funcionalitat, identificant com a components

individuals cada un dels serveis que subministra.

De fet, podem considerar que el sistema es descriu en aquest punt de vista

en termes de components�i�connectors: els objectes computacionals corres-

pondrien als components, mentre que els objectes d'enllaç correspondrien als

connectors. Els components encapsulen la funcionalitat i els requisits associ-

ats a cada un dels serveis oferts pel sistema (precisió, temps de resposta, ope-

rabilitat, etc.). Els connectors determinen la manera com es connecten els ob-

jectes computacionals per aconseguir els objectius del sistema.

Cada un d'aquests objectes pot estar, al seu torn, compost per un conjunt

d'objectes computacionals, la qual cosa possibilita el refinament progressiu

de les especificacions fins a arribar al nivell de detall i granulositat que es vol.

Refinament

Refinar unes especificacions significa afegir-los més nivell de detall. És el contrari
d'abstreure. El refinament és la base d'alguns processos de desenvolupament, que partei-
xen d'unes especificacions d'alt nivell molt abstractes i van refinant-les fins a arribar a
la implementació final.

Les dades que manegen i s'intercanvien els objectes computacionals tenen una

correspondència amb les dades descrites en el punt de vista de la informació,

encara que aquesta correspondència no és normalment un a un. De fet, el

punt de vista computacional pot manejar dades que no estan en el punt de

vista de la informació (p. ex., totes les que serveixen per a guardar informació

temporal associada a les operacions que es duen a terme) i viceversa (p. ex.,

el punt de vista de la informació normalment conté dades que corresponen

a diversos punts de vista).
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Per exemple, el component UML Compte del punt de vista computacional es correspon-
drà amb l'objecte CompteCorrent del punt de vista de la informació, i proporciona la
manera com s'implementarà la funcionalitat associada a aquest objecte. Observeu les di-
ferències entre ambdós (per exemple, en el component Compte es descriuen les operaci-
ons concretes que poden usar altres objectes computacionals per a modificar l'estat dels
objectes d'informació del tipus CompteCorrent).

D'alguna manera, la vista computacional del sistema conté la descripció de

la seva arquitectura programari, i sol expressar-se en UML 2.0 mitjançant un

diagrama de components, cada uns dels quals representa un objecte compu-

tacional. Com hem indicat abans, les interfícies computacionals dels objectes

es representen en termes dels ports (ports) dels components UML, que "usen"

o "implementen" una sèrie d'interfícies UML, depenent de si són clients o ser-

vidors.

La figura 3 mostra un diagrama UML amb l'especificació d'un objecte compu-

tacional (Client) que usa una certa funcionalitat (especificada per la interfície

UML denominada Servei) que és implementada per un altre objecte compu-

tacional (Servidor). En el diagrama, una associació d'"ús" uneix el client amb

el servei, i una associació d'"implementació" (realization) uneix el servei amb

el component que l'implementa.

Figura 3. Representació en UML de l'especificació de dos objectes
computacionals d'ODP que interactuen en mode client-servidor. El
servei és especificat per una interfície UML, que descriu la signatura dels
mètodes que proporciona el servei.

Especificació del sistema del banc

A tall d'exemple, el diagrama següent mostra alguns elements de l'especificació del siste-
ma del banc. En concret, presenta l'especificació de dos tipus d'objectes: caixer (ATM) i
compte. La signatura de les operacions que utilitzen per a comunicar-se amb la resta dels
objectes del sistema és descrita per les interfícies UML corresponents.

En el diagrama pot observar-se que el component Compte implementa dues interfíci-
es (Moviments i Gestió). La interfície Moviments conté les operacions bàsiques que
s'ofereixen als usuaris, i que en aquest cas és usada pel caixer automàtic per modificar
l'estat del compte en resposta a peticions de l'usuari (fetes a través de la seva interfície
OperacionsAmbCompte). El caixer usa també una interfície GestióComptes que pro-
porciona una operació per a obtenir la referència d'una interfície UML per a operar amb
un compte (aquell el número del qual s'especifica com a paràmetre). En el diagrama no
es mostra el component que implementa aquesta interfície, però sí que s'hi mostra de
manera explícita la necessitat que té el component ATM que l'usi.

Aquesta possibilitat d'especificar no solament els serveis proporcionats per un compo-
nent, sinó també els que necessita d'altres per a funcionar, és una característica pròpia de
la programació orientada a components. Observa a més que d'aquesta manera els com-
ponents fan públics els serveis que requereixen d'altres components, però no especifi-
quen la identitat dels qui proveiran aquests serveis. Això és una cosa que es determina
en la fase de composició de l'arquitectura programari del sistema, quan es detallen tots
els components que ha de tenir el sistema i quins serveis proporcionarà cada un (i es
garanteix, per tant, que no quedaran serveis sense cobrir).
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Observeu en el diagrama com en UML s'indica amb un semicercle una interfície requerida per un component que no és
proporcionada per cap altre objecte o component en el mateix diagrama.

D'aquesta manera, és possible especificar els objectes computacionals de ma-

nera independent els uns dels altres, i establir després les connexions entre

aquests.

En els esquemes anteriors no apareixen explícitament els objectes d'enllaç,

però hi ha vegades en què cal representar-los. Això succeeix quan es volen

expressar certes propietats o restriccions a les connexions entre els objectes

computacionals, com ara de rendiment, seguretat o qualitat de servei.

La manera més senzilla d'expressar aquestes connexions es mostra en la figura

4, mitjançant relacions de dependència entre les interfícies UML. Les restricci-

ons sobre aquestes connexions s'expressarien llavors com a restriccions sobre

les relacions de dependència.

Figura 4. Connexió simple de dos objectes computacionals d'ODP especificats
separadament.

Connectors més complexos, amb estat i funcionalitat, poden ser representats

com uns altres components UML.

4.3.4. El punt de vista de l'enginyeria

Una vegada que disposem de l'especificació de la funcionalitat del sistema

(descrita pel punt de vista computacional), necessitem especificar els aspectes

relatius a la seva distribució, és a dir, com s'assigna cada objecte computacional

a un ordinador (o a diversos, en cas de replicació), com es resolen els problemes
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de connexió entre objectes que resideixen en màquines heterogènies, i per tant

a priori incompatibles, i com s'especifiquen els protocols de comunicació entre

els objectes remots. De tot això s'encarrega el punt de vista de l'enginyeria.

El punt de vista de l'enginyeria especifica la infraestructura necessària

per a suportar la distribució de la funcionalitat descrita pel punt de

vista de la computació.

En particular, el punt de vista de l'enginyeria té en copte els aspectes relatius a

la localització, la manera de distribuir de les dades i les operacions, la migració

possible de màquina a màquina, els mecanismes de replicació, així com la

infraestructura que possibilita i regula les comunicacions entre els objectes

distribuïts.

El llenguatge�d'enginyeria descriu la distribució del sistema en termes

d'objectes d'enginyeria que es comuniquen a través de canals.

Independència de la tecnologia

Avui dia, la majoria de les plataformes d'objectes i components distribuïts (com CORBA,
Java EE o .NET) incorporen aquests conceptes, i implementen els mecanismes adequats
per a suportar-los. Però és molt important descriure'ls independentment de la tecnologia
que els implementi. Això és precisament el que fa RM-ODP.

Els objectes d'enginyeria poden ser bàsics o d'infraestructura. Els objectes bà-

sics d'enginyeria (OBE) es corresponen directament amb els objectes compu-

tacionals. Els objectes d'infraestructura són els que proporcionen la funciona-

litat requerida per a implementar els mecanismes de distribució i transparèn-

cies que defineix el punt de vista de l'enginyeria.

Per la seva banda, els canals representen els enllaços definits entre els objec-

tes computacionals corresponents (ja siguin simples, o bé mitjançant objec-

tes d'enllaç). Els canals són compostos d'objectes d'infraestructura, que són els

que proporcionen les conversions entre les dades d'OBE incompatibles entre

si, que es comuniquen a través del canal. També són objectes d'infraestructura

els gestors de les agrupacions d'objectes, o clusters, encarregats de gestionar el

cicle de vida dels OBE que hi rauen.

Aquest punt de vista descriu nombrosos conceptes, que s'agrupen al voltant

dels tres aspectes relatius al processament distribuït que tracta: l'agrupació

dels objectes bàsics, la comunicació�remota entre els objectes i les transpa-

rències de distribució.

Vegeu també

La manera com la plataforma
Java EE implementa aquests
conceptes i mecanismes es
descriu amb detall en el mòdul
4.
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Agrupació

El primer dels aspectes que té en compte el punt de vista de l'enginyeria és

relatiu a l'agrupació i localització dels objectes que encapsulen la funcionalitat

bàsica i a la seva organització en nodes de computació (ordinadors) remots. El

punt de vista de l'enginyeria defineix diversos tipus d'objectes i d'agrupacions

entre aquests.

• Els objectes�bàsics�d'enginyeria (OBE) es corresponen amb els objectes

definits en el punt de vista computacional. En general, cada objecte com-

putacional es correspondrà normalment amb un OBE, que és el que repre-

senta els aspectes relatius a la distribució de la funcionalitat encapsulada

per aquest objecte. També hi ha casos en què un objecte computacional

pot correspondre's amb diversos OBE, com ocorre quan s'utilitzen tècni-

ques de replicació, on, a un mateix objecte computacional, hi corresponen

tants OBE com rèpliques hi ha. D'altra banda, cada OBE s'ha de correspon-

dre amb un únic objecte computacional.

• Un cluster (grup) és una col·lecció d'objectes que formen una unitat pel

que fa als aspectes d'activació, desactivació, salvaguarda, recuperació i mi-

gració. Un exemple de cluster és un segment de memòria virtual que conté

un conjunt d'OBE. Un cluster és també un component programari (p. ex.,

un component CORBA o un bean d'EJB).

Observa que un cluster inclou tant OBE (que pot ser tan sols un en el cas més simple) com
objectes d'infraestructura. Un d'aquests objectes d'infraestructura és el gestor del cluster,
que és l'objecte d'enginyeria encarregat de dur a terme totes les funcions pròpies dels
clusters (activació, desactivació, etc.) dels OBE del cluster (que representen els objectes
computacionals que encapsulen la funcionalitat del sistema, vistos des d'aquest punt de
vista).

• Una càpsula (capsule) és una col·lecció d'objectes d'enginyeria que formen

una unitat pel que fa a processament i emmagatzemament d'informació.

Són exemples de càpsules un procés d'un sistema operatiu multitasca, una

màquina virtual o el contenidor d'un component programari.

Igual com un cluster era una agrupació d'objectes que formava una unitat quant a la cre-
ació, destrucció i migració, una càpsula és una agrupació d'objectes que forma una uni-
tat quant al processament i emmagatzemament d'informació. Normalment, una càpsula
és composta de diversos clusters, com ocorre en el cas del contenidor d'un component
programari (una càpsula), que conté al seu torn diversos components programari (clus-
ters) que activa o desactiva segons les necessitats del servei. Cada un d'aquests clusters
poden estar, al seu torn, implementats mitjançant col·leccions d'objectes, però aquestes
col·leccions són indivisibles des del punt de vista de la càpsula a l'hora de crear-los, ac-
tivar-los o desactivar-los.

• Un node (node) és una col·lecció d'objectes d'enginyeria que formen una

unitat pel que fa a distribució i localització física, i que comprenen un

conjunt de funcions de processament, emmagatzemament i comunicació.

Un exemple de node és un ordinador, amb el programari que funciona

sobre aquest (sistema operatiu i aplicacions).
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Normalment, un node conté una o més càpsules, cada una encarregada de prestar uns
serveis. Per exemple, un ordinador pot activar nombrosos processos (càpsules). Cada una
d'aquestes càpsules farà ús, al seu torn, de diferents components programari (clusters),
que instarà convenientment segons descrigui el seu codi.

• Els nodes, clusters i càpsules tenen un objecte especial, el gestor, que

s'encarrega de donar d'alta i de baixa els respectius objectes del node, clus-

ter o càpsula, i d'invocar les seves funcions de control oportunes quan

correspongui (activació, desactivació, salvaguarda, clonació, recuperació,

etc.). El gestor d'un node s'anomena nucli (nucleus). El nucli és l'objecte

d'enginyeria que coordina les funcions que utilitzen els objectes que rauen

en un node. Per exemple, el sistema operatiu d'un ordinador és un nucli.

La figura 5 mostra a tall de resum els principals elements descrits i les relacions

entre aquests.

Figura 5. Principals conceptes del punt de vista de l'enginyeria per a especificar la localització i l'agrupació d'objectes.

Tots aquests conceptes es representen en UML mitjançant components.

Les possibilitats d'agrupació dels components UML permeten als objectes

d'enginyeria (tant OBE com objectes d'infraestructura) niar dins de clusters,

que formen càpsules, que, al seu torn, rauen en nodes. Els diferents gestors

(de cluster, de càpsula i els nuclis) es representen també de manera natural

mitjançant components UML.

Els objectes d'enginyeria, igual com la resta dels objectes d'ODP, tenen inter-

fícies a través de les quals interactuen amb altres objectes. Les interfícies dels

objectes d'enginyeria s'expressen en UML com a ports (ports) dels components

UML que representen aquests objectes d'enginyeria. La signatura de les opera-

cions associades a cada interfície s'expressa en UML mitjançant interfícies.
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Comunicació remota

El segon dels aspectes tractats pel punt de vista de l'enginyeria és el de la co-

municació entre els OBE. Els objectes esmentats es comuniquen a través de

canals, que encapsulen els detalls relatius als enllaços de comunicació, els

protocols i les transformacions de dades necessàries perquè agents heterogenis

puguin interactuar.

Els canals estan compostos per diferents tipus d'objectes: stubs (juntes), bin-

ders (enllaços), objectes� de�protocol (protocol objects) i interceptors (inter-

ceptors). Aquests elements es mostren en la figura 6, que conté un exemple

d'un canal entre dos OBE, un client i un servidor (que poden representar, per

exemple, l'objecte ATM i l'objecte Compte de l'exemple del banc). El canal és

l'element que s'hi mostra ombrejat.

Figura 6. Estructura d'un canal entre dos OBE: un client i un servidor.

Els elements que formen part d'un canal són els següents:

• L'stub és l'objecte encarregat d'interactuar directament amb l'OBE, fent

les transformacions adequades entre les dades que maneja l'OBE i les que

maneja el canal (convertint dades, unificant formats, etc.). També poden

dur a terme funcions de monitoratge i registre de les dades que circulen

per aquesta banda del canal.

Nota

Observeu que els objectes que
formen part d'un canal oferei-
xen també certes interfícies de
control, per a poder configu-
rar-los o ajustar-ne el compor-
tament.
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Per exemple, els stubs són els que permetran que un objecte client escrit en Ada interac-
tuï amb un objecte servidor escrit en C++, sense ser conscients cap dels dos de les seves
diferències. Això és possible perquè l'stub del client recull les peticions del seu objecte i
les transforma en un llenguatge neutre que és el que es transmet a través del canal. Quan
aquesta petició en llenguatge neutre arriba a l'stub del servidor, aquest la transforma en
una petició en el llenguatge de programació de l'objecte servidor, en aquest cas C++. De
la mateixa manera, la resposta del servidor és traduïda per l'stub servidor al llenguatge
neutre, que serà transformada en Ada per l'stub client abans de passar-la a l'objecte que
havia invocat el servei original. El llenguatge neutre que utilitza CORBA per a transferir
dades sobre Internet es denomina IIOP (Internet Inter-Orb Protocol) i és estàndard, de ma-
nera que qualsevol fabricant pugui desenvolupar stubs per als llenguatges de programació
que implementa.

• El binder és l'objecte que s'encarrega d'establir i mantenir activa la integri-

tat de la comunicació remota entre els OBE que es comuniquen a través

d'un canal. Són també els encarregats de monitoritzar les fallades possibles

en les comunicacions, tractar de reparar els enllaços trencats o buscar en-

llaços alternatius quan correspongui.

Per exemple, en un sistema que utilitza el protocol de comunicacions TCP, el binder client
és el que s'encarrega d'obrir el socket de comunicació amb el servidor, mentre que el binder
servidor implementa un listener que espera que els clients facin peticions. Una vegada
obert el canal entre el binder client i el servidor, ambdós es posen d'acord en la política
que cal seguir depenent del tipus de petició: en una petició síncrona el client espera amb
el socket obert fins que rep la resposta del servidor, mentre en una trucada asíncrona el
client tanca el socket després de la invocació i espera que el servidor n'obri un de nou
per enviar-li la resposta quan estigui llesta. El binder servidor també pot tenir diferents
comportaments depenent de la política d'activació de l'objecte servidor seleccionada: es
crea un objecte servidor independent per a atendre cada trucada i s'elimina en fer el
servei; o bé es crea un objecte servidor per a atendre totes les trucades, i no s'elimina mai;
o bé es crea un sol objecte servidor, però s'elimina si no hi ha peticions en un període
de temps determinat; etc.

• Un objecte�de�protocol és el que es comunica amb els altres objectes de

protocol del canal per definir i implementar els protocols de comunicació

adequats per a cada objecte.

Hi ha vegades que dos objectes (el client i el servidor) no tenen protocols d'accés compa-
tibles, pel tipus de xarxes o de plataforma que utilitzen. Imaginem per exemple un client
en una xarxa TCP que vol comunicar-se amb un servidor que utilitza un sistema basat
en la torre OSI, o bé que segueix algun protocol propietari per a xarxes IBM. Aquestes
desavinences són les que resolen els objectes de protocol.

Els interceptors són els objectes d'un canal que s'encarreguen de resoldre les

diferències entre objectes que rauen en dominis diferents, interceptant els mis-

satges i fent les transformacions oportunes.

Els interceptors també poden dur a terme moltes altres funcions definides per l'usuari,
ja que actuen com a punts on és possible interceptar els missatges que intercanvien els
objectes i on incloure funcionalitat addicional. Així, és possible utilitzar els interceptors
durant les fases de depuració i proves per a obtenir traces dels missatges intercanviats
entre els objectes distribuïts del sistema. També permeten implementar mecanismes de
registre de missatges, emmagatzemant els missatges intercanviats per a poder fer després
auditories, per exemple. És fins i tot possible modificar els missatges intercanviats, fent-
hi transformacions (p. ex., alterant els destinataris en cas de delegacions), reordenant els
missatges entrants o sortints d'acord amb algun criteri, filtrant-los (si volem, per exemple,
afegir una nova funcionalitat en un sistema, que s'encarregui de comprovar els remitents
dels missatges i només deixi passar els d'una llista donada), o bé retenint-los fins a obtenir
autorització per a deixar-los passar (en aquest cas, l'interceptor demanaria autorització
a un objecte extern).

Interceptors

Gairebé totes les tecnologies
basades en components distri-
buïts incorporen avui dia els
interceptors, encara que amb
diferents noms. Per exemple,
en els serveis web es denomi-
nen handlers, que s'utilitzen
per a fer transformacions sobre
les peticions SOAP entrants i
sortints. També permeten fer
altres funcions, com firmes di-
gitals, logging, cau de contin-
guts, etc.



© FUOC • P06/11059/01147 45 Disseny d'aplicacions distribuïdes

La figura 7 mostra un exemple d'un canal multipunt entre quatre OBE. Obser-

va com s'especifica que el primer OBE (denominat OBE1) es comunica usant

dos protocols de comunicació diferents: un amb el segon OBE (OBE2) i un altre

amb els dos OBE restants. Un interceptor transforma les dades entre els dos

objectes de protocol per resoldre les diferències en interpretació entre les da-

des que manegen els OBE 1 i 4 (p. ex., un fa servir quilòmetres per a mesurar

distàncies, mentre que l'altre hi fa servir milles).

Figura 7. Un canal multipunt entre quatre OBE.

Com hem esmentat abans, les plataformes de programari intermediari (midd-

leware) d'objectes i components distribuïts que hi ha al mercat (CORBA, Java

EE, .NET o els serveis web) implementen la majoria d'aquests tipus d'objectes

als canals que defineixen, ja que són els que es necessiten per a dur a terme

la distribució en els sistemes oberts. Tanmateix, no s'anomenen de la mateixa

manera totes les plataformes (per exemple, els interceptors s'anomenen així en

CORBA, Java EE i .NET, però tanmateix es denominen handlers en l'àmbit dels

serveis web). La tendència actual és que totes les plataformes acabin utilitzant

la mateixa nomenclatura i terminologia, i hi facin servir precisament com a

base comuna la que proporcionen les normes internacionals com ara RM-ODP.

En UML, utilitzarem paquets per a representar els canals, i components per a

representar tots els objectes d'infraestructura que en formen part.
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Transparències

El tercer i últim dels aspectes que tracta el punt de vista de l'enginyeria és el

relacionat amb la implementació de les transparències que defineix RM-ODP,

especialment les relatives a la distribució de dades i processament. Per a fer

això, el llenguatge de l'enginyeria defineix els conceptes bàsics següents:

• Checkpoint: informació sobre l'estructura i l'estat d'un objecte en un

moment donat, i que permet instar un altre objecte del mateix tipus

(l'estructura i l'estat del qual coincidirà amb la de l'objecte original en el

moment de construir-se el checkpoint).

• Cluster�checkpoint: conjunt dels checkpoints dels elements d'un cluster (in-

cloent-hi els checkpoints dels seus OBE i el del seu objecte gestor) que per-

met instar un cluster amb un estat i una estructura consistent amb el del

cluster original en el moment que es construeixi el cluster checkpoint.

• Salvaguarda (checkpointing): construcció del checkpoint d'un objecte o d'un

cluster.

• Desactivació: salvaguarda d'un cluster, seguit per l'eliminació d'aquest

cluster.

• Clonació: instància d'un cluster a partir d'un checkpoint determinat.

• Recuperació (recovery): clonació d'un cluster després d'una fallada o de la

seva destrucció.

• Reactivació: clonació d'un cluster després de la seva desactivació.

• Migració: trasllat d'un cluster d'una càpsula a una altra.

Serà en aquest punt de vista on el dissenyador del sistema especifiqui les

transparències (replicacions, clonacions, etc.) que cregui necessàries, així com

els objectes o grups d'objectes (és a dir, els clusters) sobre els quals han

d'implementar-se les transparències esmentades.

En UML, aquestes transparències es representen mitjançant interfícies UML

d'acompliment obligat que han d'implementar els components que facin

ús d'aquestes transparències (cloning, checkpointing, etc.), juntament amb

l'especificació del comportament concret que descriu com es fan aquestes

transparències (usant o bé activitats o bé accions UML, depenent del grau

d'abstracció amb què es faci l'especificació).

Vegeu també

Les transparències que defi-
neix RM-ODP es discuteixen
en l'apartat 4.7 d'aquest mò-
dul.
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4.3.5. El punt de vista de la tecnologia

El punt de vista de la tecnologia és l'encarregat d'especificar la tecnolo-

gia que suportarà el sistema pel que fa a la infraestructura maquinari,

programari i de comunicacions que permeti el processament i la funci-

onalitat requerida, així com la representació i distribució de les dades

especificada en la resta dels punts de vista.

Per tant, aquest punt de vista s'encarrega de descriure els estàndards escollits

i els productes concrets que s'usaran a l'hora d'implementar el sistema.

El llenguatge�de�la�tecnologia permet identificar els estàndards seguits i les tecnologies
utilitzades per a implementar cada un dels objectes del sistema (mitjançant referències
a les especificacions de les tecnologies oportunes en cada cas) així com expressar els pro-
cessos per a implementar-lo.

Com a part de l'especificació d'un sistema, des d'aquest punt de vista s'han de

definir els processos de selecció de la tecnologia adequada i d'implementació

del sistema mitjançant aquesta tecnologia.

Aquests processos han de ser definits de manera que puguin estar subjectes a

proves objectives que comprovin la validesa de la implementació respecte als

requisits que imposen els diferents punts de vista, i als estàndards seleccionats.

Definició de processos

Per exemple, en el cas del banc cal definir els tipus d'ordinadors personals, servidors i cai-
xers automàtics que s'instal·laran a la sucursal, els sistemes operatius i les aplicacions que
correran en cada un dels ordinadors, els proveïdors d'aquests sistemes i els mecanismes
de maquinari i programari que s'utilitzaran per a les comunicacions. Així, pot escollir-se
entre l'ús d'ordinadors del tipus Macintosh, PC amb Windows, PC amb sistemes opera-
tius oberts del tipus Linux, etc. Les comunicacions podran ser internes (LAN, Wireless o
totes dues), amb els ordinadors de la resta de l'empresa (Intranets), amb els proveïdors
(possiblement una altra intranet, o bé Internet) i amb la resta dels ordinadors externs
(connectats a Internet).



© FUOC • P06/11059/01147 48 Disseny d'aplicacions distribuïdes

Les decisions que cal prendre en aquest punt de vista inclouen, entre altres, si s'utilitza
Netscape, Internet Explorer o Mozilla com a navegadors d'Internet; si s'usa Word, Amipro
o Wordperfect com a processadors de text; si s'usa Linux o Solaris com a sistema opera-
tiu de base (en cas d'haver-se optat per PC amb aquest tipus de sistemes operatius); la
implementació de l'ORB de CORBA que cal utilitzar (Orbix, Orbacus, la TAO o una altra);
el gestor de base de dades (ORACLE, Informix, MySQL o un altre), etc.

També cal descriure en aquest punt de vista els processos de selecció de proveïdors (prin-
cipals i alternatius si n'hi hagués), incloent-hi les proves de certificació que verifiquen
les característiques requerides.

Finalment, cal descriure també com s'ha de fer la implementació, el desplegament, la
configuració i la posada en marxa dels diferents sistemes maquinari, programari i de co-
municacions, incloent-hi el cablatge físic necessari, l'assignació d'adreces i noms, confi-
guració de xarxes virtuals, assignació de permisos i paraules de pas, etc.

4.4. Correspondències entre punts de vista

Tot i que aquests punts de vista són diferents i s'especifiquen separadament,

és important assenyalar que tots especifiquen un�mateix�sistema, i per tant

són complementaris, mai contradictoris entre si. RM-ODP estableix un marc

comú que garanteix la coherència mútua entre aquests cinc punts de vista,

basant-se en el model d'objectes comú i en les correspondències entre els punts

de vista. Això fa possible identificar relacions i restriccions entre les diferents

especificacions i els seus elements.

En la figura 2 s'havien mostrat els punts de vista d'RM-ODP i les principals

correspondències entre aquests (els punts de vista s'hi havien representat com

a caixes, i les correspondències entre els punts de vista com a fletxes entre les

caixes). Així, el punt de vista de l'empresa imposarà restriccions sobre els punts

de vista de la informació, la computació i l'enginyeria; el punt de vista de la

informació imposarà restriccions sobre el de la computació; el punt de vista de

la computació imposarà restriccions sobre el de la informació i l'enginyeria, i

el de l'enginyeria imposarà restriccions sobre el de la tecnologia i viceversa.

Per exemple, certes polítiques del punt de vista de l'empresa influiran en els elements
del punt de vista de la informació (una regla del negoci pot determinar la informació
precisa que el sistema ha d'emmagatzemar sobre els seus empleats) o del punt de vista
computacional (els temps de resposta del sistema, o que els clients no poden accedir a
les dades dels empleats).

També és important destacar la relació entre els punts de vista de l'enginyeria

i la tecnologia, ja que el primer imposa restriccions a l'hora de seleccionar

l'oferta tecnològica possible que implementi el sistema (no ens val qualsevol

tipus de màquina per a implementar un sistema distribuït d'altes prestacions),

mentre que el segon pot restringir també el tipus de distribució possible per al

nostre sistema (si, per exemple, els ordinadors que podem adquirir no perme-

ten implementar ni les prestacions ni els protocols de comunicació de la vista

d'enginyeria que necessita la nostra aplicació).
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La figura 2 mostra les correspondències més usuals entre els punts de vista d'ODP, encara
que hi ha vegades que poden definir-se més correspondències. Per exemple, la vista de
l'empresa pot imposar algunes restriccions sobre la de la tecnologia, com succeeix quan el
cap de l'empresa X no permet utilitzar tecnologia o programari produït per l'empresa Y, o
bé de la marca Z, ja sigui perquè són competidors o per qualsevol altra política del negoci.

4.5. Funcions comunes

Un avantatge molt important en el desenvolupament d'aplicacions distribuï-

des és poder tenir una sèrie de funcions generals per a fer molts dels serveis

que calen en aquests ambients. D'aquesta manera, no cal que els dissenyadors

i implementadors d'un sistema distribuït "reinventin la roda" cada vegada i

per a cada sistema.

Com que tots han de tractar temes com la seguretat o la gestió del sistema i els

objectes integrants, és important tenir un conjunt de funcions comunes que

especifiquin i implementin aquests serveis (igual com en molts llenguatges de

programació hi ha amb llibreries de funcions que proporcionen moltes de les

utilitats més comunes). L'avantatge de ser definides en un estàndard interna-

cional garanteix que qualsevol sistema que sigui conforme a l'estàndard pot

tenir-les, i no com passa en molts llenguatges de programació, en què aquestes

funcions canvien d'un compilador o entorn de desenvolupament a un altre.

Qui ho fa?

Hom pot preguntar-se sobre qui s'encarrega d'implementar totes aquestes funcions. Pot
suposar el dissenyador que gairebé qualsevol tecnologia que decideixi usar en el punt de
vista de tecnologia li oferirà aquestes funcions i, per tant, pot realment "oblidar-se'n"?
La resposta és, desgraciadament, no. És cert que, per exemple, moltes implementacions
de CORBA proporcionen algunes d'aquestes funcions (normalment la d'intermediació,
esdeveniments i les de gestió) però no totes, ja que depèn del valor afegit que el fabricant
vulgui incloure a la plataforma que vengui. Ara bé, l'important és que l'usuari sigui capaç
de conèixer si una tecnologia implementa o no una d'aquestes funcions, ja que, en cas
que la implementi, sap que pot utilitzar-la sense problemes. També deixa lloc al fet que
diferents fabricants s'especialitzin a desenvolupar certes funcions comunes per a diferents
plataformes, aquelles en què siguin especialistes (p. ex., seguretat, replicació, etc.).

RM-ODP descriu, com a part de la seva arquitectura bàsica, 24 funcions (o ser-

veis) comunes a tots els sistemes oberts i distribuïts. Aquestes funcions són

organitzades en quatre grups (funcions de gestió, coordinació, dipòsit i se-

guretat), i s'utilitzen també internament en ODP per a suportar alguns requi-

sits del llenguatge dels punts de vista computacional i de l'enginyeria, i per

a implementar algunes de les transparències. La llista següent conté totes les

funcions:

• Funcions�de�gestió: de nodes, d'objectes, de clusters i de càpsules.

• Funcions�de�coordinació: notificació d'esdeveniments, salvaguarda i re-

cuperació, desactivació i reactivació, agrupació, replicació, migració, se-

guiment de referències d'interfícies i transaccions.
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• Funcions�de�dipòsit: emmagatzemament, organització de la informació,

reubicació, dipòsit de tipus i serveis i intermediació.

• Funcions�de�seguretat: control d'accés, auditoria, autenticació, integritat,

confidencialitat, no rebuig i gestió de claus.

Totes aquestes funcions són descrites en la tercera de las quatre normes bàsi-

ques d'RM-ODP, "ISO/IEC 10746-3 RM-ODP: Architecture", tot i que majoria

s'han especificat posteriorment amb més grau de detall en normes indepen-

dents per a cada una de les funcions.

L'existència d'aquests serveis o funcions comunes ja definits permetrà la cons-

trucció d'aplicacions distribuïdes d'una manera modular, i podrà millorar

notablement el temps de desenvolupament i la fiabilitat del sistema resul-

tant. Una de les més importants és la funció�d'intermediació (trading), que

s'encarrega de posar en contacte els clients i els proveïdors de serveis en un

mercat de serveis distribuïts.

Un mitjancer o corredor� de� serveis (trader) és una entitat capaç

d'emmagatzemar informació sobre serveis possibles, de manera que proveïdors

potencials d'aquests puguin registrar-hi els seus serveis. Així, els clients poden

enviar les seves peticions al mitjancer esmentat, que s'encarrega de localitzar

un proveïdor entre els que té registrats. Una vegada n'ha localitzat algun que

satisfaci els requisits que imposa el client, el mitjancer envia la referència del

servidor esmentat al client perquè ells puguin interactuar entre si directament.

Norma ISO/IEC 10746-3:
"RM-ODP: Architecture"

La norma ISO/IEC 10746-3:
"RM-ODP: Architecture" es-
tà disponible al portal d'ISO:
http://isotc.iso.ch/livelink/
livelink/fetch/2000/2489/
Ittf_Home/
PubliclyAvailableStandards.htm

La norma que descriu aquesta funció d'intermediació en RM-ODP (ISO/IEC

13235-1, ITU-T X.950 "ODP Trading Function") és l'encarregada d'especificar-

la de manera independent de qualsevol implementació, assegurar que el ser-

vei pot fer-se de manera federada entre diverses funcions d'intermediació dis-

tribuïdes (siguin o no del mateix fabricant) i oferir prou detalls que permetin

avaluar al·legacions de conformitat a aquesta norma.

4.6. Transparències

Tal com hem dit més amunt, les transparències permeten ocultar les comple-

xitats inherents a qualsevol sistema distribuït a l'hora d'especificar-lo, fet que

comporta més capacitat d'abstracció. En concret, RM-ODP defineix una sèrie

de funcions i estructures per a fer tot un ampli conjunt de transparències: ac-

cés, fallades, ubicació, migració, reubicació, replicació i transaccions:

• La transparència�d'accés oculta les diferències de representació de dades i

mecanismes d'invocació per a serveis entre sistemes heterogenis. Aquesta

transparència s'aconsegueix mitjançant la selecció de l'estructura adequa-

da del canal que connecta els objectes implicats, on els stubs s'encarreguen

de fer les transformacions adequades.

La funció d'intermediació

La norma que defineix la fun-
ció d'intermediació d'ODP
és l'ISO/IEC 13235-1, dis-
ponible en el portal d'ISO:
http://isotc.iso.ch/livelink/
livelink/fetch/2000/2489/
Ittf_Home/
PubliclyAvailableStandards.htm

http://isotc.iso.ch/livelink/livelink/fetch/2000/2489/Ittf_Home/PubliclyAvailableStandards.htm
http://isotc.iso.ch/livelink/livelink/fetch/2000/2489/Ittf_Home/PubliclyAvailableStandards.htm
http://isotc.iso.ch/livelink/livelink/fetch/2000/2489/Ittf_Home/PubliclyAvailableStandards.htm
http://isotc.iso.ch/livelink/livelink/fetch/2000/2489/Ittf_Home/PubliclyAvailableStandards.htm
http://isotc.iso.ch/livelink/livelink/fetch/2000/2489/Ittf_Home/PubliclyAvailableStandards.htm
http://isotc.iso.ch/livelink/livelink/fetch/2000/2489/Ittf_Home/PubliclyAvailableStandards.htm
http://isotc.iso.ch/livelink/livelink/fetch/2000/2489/Ittf_Home/PubliclyAvailableStandards.htm
http://isotc.iso.ch/livelink/livelink/fetch/2000/2489/Ittf_Home/PubliclyAvailableStandards.htm
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Aquests mecanismes permeten, per exemple, que un objecte CORBA implementat en C++
pugui interactuar amb altres objectes CORBA escrits en Ada o en Java d'una manera com-
pletament transparent. En CORBA, són els stubs i skeletons els que proporcionen aquesta
transparència, mitjançant la transformació dels formats de dades adequats (CORBA de-
nomina skeleton l'stub de l'objecte servidor).

• La transparència�de�fallada�oculta (des de la perspectiva d'un objecte)

les fallades possibles que puguin ocórrer en altres objectes (o en aquest

mateix), així com la seva recuperació, per a permetre certs aspectes de to-

lerància a fallades.

Aquesta transparència pot aconseguir-se mitjançant replicació o bé mitjançant salvaguar-
da i recuperació.

• La transparència�d'ubicació permet la recerca i la invocació de serveis

sense necessitat d'especificar-ne explícitament la ubicació física.

Aquesta transparència s'aconsegueix mitjançant la funció d'intermediació (trading), una
de les funcions comunes que defineix RM-ODP (vegeu l'apartat anterior).

• La transparència�de�migració permet a un objecte canviar d'ubicació,

migrant d'una màquina a l'altra.

La migració s'aconsegueix amb tècniques de mobilitat, que permeten encapsular un ob-
jecte, enviar-lo a la seva adreça remota i recuperar-ne l'estat allà. Els objectes gestors dels
clusters origen i destinació són els que s'encarreguen tant de la migració com dels temes
administratius relacionats amb el canvi (donar-lo de baixa en un lloc i d'alta en un altre).

• La transparència�de�reubicació oculta la possible migració d'un objecte

des de la perspectiva dels seus clients, és a dir, que puguin continuar co-

municant-s'hi malgrat que es resituï.

Aquesta transparència s'implementa mitjançant objectes d'enllaç específics, gestionats
pels objectes gestors dels clusters origen i destinació, que són els que s'encarreguen de
"redirigir la correspondència" a l'objecte que ha migrat.

• La transparència�de�replicació possibilita l'existència de múltiples còpies

d'un mateix servei per a proporcionar equilibrament de càrregues o fiabi-

litat.

D'aquesta manera, si un falla, pot reemplaçar-lo alguna de les seves rèpliques. També
s'utilitza la replicació per seguretat, comparant els resultats de les diferents rèpliques per
a detectar fallades en alguna. Per exemple, els ordinadors que fan els càlculs orbitals dels
coets que es llancen a l'espai solen estar sextuplicats: s'utilitzen dues implementacions
diferents dels algoritmes de càlcul, cada uns dels quals s'executa en paral·lel amb la resta
en sis màquines diferents. El sistema comprova que els resultats coincideixen en tots els
casos, i atura el procés si es detecta cap fallada abans del llançament, o bé resol a favor
del càlcul més repetit en cas de conflicte.

• La transparència�de�persistència permet la desactivació i reactivació dels

objectes, per a possibilitar que puguin recuperar l'estat que tenien en un

moment donat.
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Aquesta transparència és la que s'utilitza, per exemple, quan "s'hiverna" l'estat d'un sis-
tema operatiu d'un portàtil, perquè tant el mateix sistema com les aplicacions actives
puguin continuar per on anaven en tornar a engegar-lo.

• La transparència�de�transaccions permet la coordinació, supervisió i re-

cuperació de les transaccions entre objectes de manera externa, i sense ha-

ver d'involucrar els mateixos objectes.

Les transaccions permeten assegurar-se que una sèrie d'interaccions entre objectes ocorre
de manera apropiada, i que l'estat de tots es manté consistent (tots fan la transacció
completa o no la fa cap).

ODP no obliga a implementar totes aquestes transparències, ja que entén que

pot no caldre en tots els casos. A més, cada una té associat un cost pel que fa a

prestacions, ús de recursos, etc., que pot fer-ne desaconsellable la implemen-

tació en certs sistemes. L'únic que indica ODP és que, en cas de suportar-ne

alguna, s'haurà de fer respectant la norma, per a garantir la conformitat amb

l'estàndard i, per tant, la integració sense problemes amb altres sistemes.

És en el tema de les transparències on la majoria de les plataformes programari

intermediari actuals ofereixen menys serveis i mecanismes. Això, en general,

obliga al fet que hagin d'implementar-se de manera particular en cada aplica-

ció.
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5. Disseny d'aplicacions distribuïdes basades en
components

Fins aquest moment hem explicat la importància que té la utilització de dife-

rents vistes a l'hora de fer la descripció arquitectònica d'un sistema distribuït,

com a mecanisme clau per a tractar amb èxit la complexitat d'aquests sistemes.

Entre totes les propostes actuals destaquem el Model de Referència per

al processament obert i distribuït (RM-ODP), el qual defineix cinc punts

de vista diferents i complementaris entre si. Cada una d'aquestes vistes

se centra en una sèrie d'aspectes concrets de l'especificació del sistema.

Dels cinc punts de vista que defineix RM-ODP, en la resta d'aquesta assignatu-

ra ens centrarem en els de la computació i l'enginyeria. Aquests són els més

propers al disseny i la implementació distribuïda del sistema, i abordarem, res-

pectivament, la descripció de la seva arquitectura�programari i la implemen-

tació posterior mitjançant components programari que puguin ser distribuïts.

Bàsicament, l'arquitectura programari d'un sistema en farà una descomposi-

ció�funcional, a alt nivell, i en termes de components i connectors. Els com-

ponents arquitectònics encapsulen la funcionalitat bàsica, mentre que els con-

nectors descriuen com es connecten els components per aconseguir l'objectiu

que persegueix el sistema. Aquesta descripció es correspon a la vista compu-

tacional del sistema, i és per tant independent de com es distribueixin (o es

repliquin) posteriorment els components arquitectònics en nodes físics.

Les arquitectures programari, de manera anàloga a les arquitectures civils, per-

tanyen a estils�arquitectònics, una classificació dels sistemes programari en

grans famílies que segueixen un patró estructural comú. Entre els estils arqui-

tectònics més usuals per al desenvolupament de sistemes distribuïts hi ha els

sistemes organitzats en múltiples capes, els sistemes client-servidor o els siste-

mes peer-to-peer. Cada un d'aquests estils respon a unes necessitats concretes i a

un estil de sistema particular. Més endavant, després d'introduir les arquitec-

tures programari i els principals estils arquitectònics, farem un esment especial

a l'estil arquitectònic de tres capes, per l'aplicació freqüent en la descomposi-

ció funcional d'aplicacions destinades a executar-se de manera distribuïda en

Internet.

Una vegada hem seleccionat un estil arquitectònic concret per a la nostra apli-

cació i hem confeccionat la descripció de l'arquitectura programari del siste-

ma, cal implementar-lo. Per a fer-ho és possible utilitzar diferents alternatives,

depenent del paradigma de programació que utilitzem: programació estructu-

Vegeu també

Sobre l'estil arquitectònic de
tres capes, vegeu el mòdul 2.
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rada, programació orientada a objectes, programació orientada a components,

programació orientada a aspectes, etc. Cada un d'aquests paradigmes té asso-

ciada una tecnologia i una sèrie de llenguatges�de�programació diferents, i

cada un és el més adequat per a implementar un tipus de sistema diferent.

Ara bé, RM-ODP és independent de qualsevol metodologia de desenvolupa-

ment de programari, i també independent dels paradigmes de programació

que s'utilitzin a l'hora d'implementar el sistema. En aquesta assignatura, tan-

mateix, ens centrarem en un d'aquests paradigmes, la programació orienta-

da a components. Aquí, el concepte bàsic és el de component�programari,

una unitat modular i binària per a construir aplicacions programari, que en-

capsula una funcionalitat concreta, que és proporcionada a través d'una sèrie

d'interfícies ben definides, i que pot ser independentment instanciable i fàcil-

ment distribuït.

Més endavant, introduirem la programació orientada a components, un pa-

radigma de programació que proporciona els mecanismes més apropiats per

al desenvolupament i la implementació de components programari distribu-

ïts. Aquests components programari són els que serviran per a implementar

els components (arquitectònics) descrits anteriorment en l'arquitectura pro-

gramari del sistema.

En la programació orientada a components, els aspectes de distribució i co-

municacions entre components són assumits per les plataformes�d'objectes

i�components�distribuïts, com poden ser CORBA, Java EE o .NET. Aquestes

plataformes implementen models concrets de components i ofereixen al pro-

gramador d'aplicacions distribuïdes tota una sèrie de serveis i facilitats comu-

nes per a gestionar la distribució i comunicacions entre components. En altres

paraules, aquestes plataformes són les que proporcionen la funcionalitat ne-

cessària per a implementar els aspectes del punt de vista de l'enginyeria d'RM-

ODP. Encara que cada una ho fa de manera diferent, totes comparteixen una

mateixa visió i manegen els conceptes fonamentals que hem vist en el punt

de vista de l'enginyeria.

El procés indicat aquí permet abordar el disseny d'un sistema distribuït basat

en components fent una sèrie de refinaments successius, del més abstracte al

més concret:

• en primer lloc es defineix l'arquitectura programari del sistema, en termes

de components i connectors,

• aquests components (arquitectònics) seran implementats posteriorment

mitjançant components programari, utilitzant-hi alguna tecnologia parti-

cular,

• finalment, es prendran les decisions relatives a la distribució concreta dels

components, és a dir, en quines màquines concretes han de ser executats.

Vegeu també

Sobre la programació orien-
tada a components, vegeu el
mòdul 3.
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A part de les facilitats a l'hora de distribuir-los en màquines remotes,

l'avantatge de l'ús de components programari és que possibilitaran reutilit-

zar-los en diferents sistemes, amb l'estalvi de costos i esforç que això com-

porta. D'aquesta manera, en compte d'haver d'implementar tot la nostra apli-

cació des de zero serà possible reutilitzar nombrosos components programa-

ri ja existents a l'hora de "poblar" l'arquitectura programari del sistema, i

s'hauran de desenvolupar només aquells components específics del nostre do-

mini d'aplicació.
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Resum

Al llarg d'aquest mòdul hem explicat la importància que té la utilització de

diferents vistes a l'hora de fer la descripció arquitectònica d'un sistema distri-

buït, com a mecanisme clau per tractar amb èxit la complexitat dels sistemes

esmentats. També hem presentat breument unes quantes de les propostes ac-

tuals per a dur a terme aquesta descomposició, seguint les pautes generals que

dicta la norma IEEE 1471. Les propostes esmentades proporcionen els concep-

tes i mecanismes adequats per a la descripció arquitectònica dels sistemes pro-

gramari oberts i distribuïts.

Entre totes les propostes, hem descrit el model de 4 +1 vistes de Kruchten i

posteriorment ens hem centrat en el model de referència per al processament

obert i distribuït (RM-ODP). Aquest model constitueix una de les propostes

més completes, i possiblement la que actualment gaudeix de més acceptació a

l'hora de descriure l'arquitectura dels grans sistemes distribuïts. RM-ODP defi-

neix cinc punts de vista i un conjunt de mecanismes per a abordar el disseny

arquitectònic d'un sistema distribuït, com són les transparències i les funcions

comunes.

Els punts de vista de la computació i l'enginyeria són els encarregats, respec-

tivament, de la descripció de l'arquitectura programari del sistema i de la seva

implementació distribuïda. D'aquesta manera aconseguirem tractar separada-

ment i de manera independent els aspectes estructurals i funcionals d'una apli-

cació, i els relatius a la seva localització i implantació en màquines remotes.

Els mòduls següents de l'assignatura descriuen amb detall cada un d'aquests

aspectes, utilitzant-hi com a base el marc de referència conceptual que propor-

ciona RM-ODP. Així, les descripcions funcionals del sistema detallades en el

mòdul 2 es corresponen amb el punt de vista computacional d'ODP; els con-

ceptes presentats en el mòdul 3 pertanyen a la perspectiva del sistema que ofe-

reix el punt de vista de l'enginyeria; finalment, les plataformes descrites en els

mòduls 4 i 5 poden considerar-se com a implementacions dels conceptes es-

mentats en tecnologies�comercials concretes. D'aquesta manera, l'assignatura

presenta tant els conceptes teòrics que intervenen en el disseny i desenvolupa-

ment d'aplicacions distribuïdes, com la manera com les plataformes tecnolò-

giques actuals implementen aquests conceptes. El nostre objectiu és conjugar

un enfocament eminentment pràctic i que reflecteix les pràctiques habituals

en la indústria amb un marc conceptual que ho fa independent de la tecnolo-

gia, ja que mentre que les tecnologies comercials evolucionen contínuament,

la majoria dels conceptes teòrics no canvien.
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Activitats

1. En UML també s'especifiquen "vistes".

Coincideix el concepte de vista d'UML amb el que defineix la norma IEEE 1471? Justifiqueu
la vostra resposta.

En cas afirmatiu, tracteu de definir els punts de vista que determinen les vistes d'UML seguint
el procediment descrit en la norma IEEE 1471, és a dir, especificant per a cada punt de vista:

• El nom del punt de vista.
• Els stakeholders del sistema per als quals el punt de vista és rellevant.
• Els aspectes del sistema tractats pel punt de vista.
• Els llenguatges, les notacions, les tècniques de modelatge i les metodologies que cal usar

per a construir vistes relatives al punt de vista.

Si creieu que hi ha diferències entre els conceptes de "vista" que utilitzen UML i la norma IEEE
1471, identifiqueu-les. Hi ha cap manera de reconciliar aquestes diferències, unint ambdós
enfocaments?

2. Relacioneu els punts de vista de les dues propostes desenvolupades en aquest mòdul, trac-
tant d'establir correspondències entre aquests. Per exemple, quins punts de vista del model
de Kruchten es poden correspondre amb el punt de vista de l'empresa d'RM-ODP? Feu una
taula amb el quadrant complet de relacions entre uns punts de vista i els altres.

3. Una manera interessant d'analitzar i comparar propostes es basa en el que es coneix com
a anàlisi SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threads) que tracta d'identificar les
fortaleses, debilitats, oportunitats i amenaces (riscos) d'una proposta concreta.

Un exercici interessant consisteix a fer l'anàlisi SWOT de les propostes arquitectòniques des-
crites en aquest mòdul (Kruchten i RM-ODP), i triar-ne una com a favorita (segons els resul-
tats de la teva anàlisi).

Tracteu de discutir la vostra opció amb la resta dels companys, especialment amb els qui
hagin seleccionat una altra proposta.

Entre tots, tracteu d'arribar a un consens sobre la idoneïtat de cada proposta, identificant els
casos en què una sigui més adequada que l'altra. Hi ha casos en què cap no és adequada? Hi
ha casos en què més d'una són equivalents?

4. En estudiar les correspondències entre els punts de vista que defineix RM-ODP, esmentem
alguns exemples de restriccions que imposava un punt de vista sobre un altre (apartat 4.5).
Proposeu tres exemples d'aquestes restriccions per a totes les correspondències entre punts
de vista que mostra la figura 2.

Exercicis d'autoavaluació

1. Expliqueu la diferència entre els conceptes vista i punt de vista.

2. Enumereu els tipus d'objectes que distingeix el punt de vista d'enginyeria d' RM-ODP i
expliqueu les diferències entre uns i altres.

3. Enumereu els elements que ha de contenir la descripció d'un punt de vista, d'acord amb
la norma IEEE 1471.

4. Si utilitzéssim un diagrama entitat-relació per a descriure un sistema, a quin punt de vista
del model de Kruchten correspondria aquest diagrama? A quin punt de vista de RM-ODP?

5. Quins dels punts de vista d'ODP capturen els requisits del sistema?

6. En el punt de vista de l'empresa d'ODP, el sistema s'especifica en termes d'un conjunt de
comunitats que interactuen entre si. Enumera els elements que es descriuen en cada comu-
nitat.

7. Descriviu la diferència entre un esquema estàtic i un de dinàmic en el punt de vista de
la informació d'RM-ODP.

8. Enumereu les transparències que defineix RM-ODP, i els conceptes que proporciona el
punt de vista de l'enginyeria per a implementar-ne algunes.
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9. Expliqueu la diferència entre la recuperació i la reactivació d'un cluster en el punt de vista
de l'enginyeria d'RM-ODP.

10. Defineix els conceptes "model d'un sistema" i "conformitat d'una implementació respecte
a un model".
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Solucionari

Exercicis d'autoavaluació

1. Un punt de vista és una forma d'abstracció que permet concentrar-se en alguns aspectes
concrets del sistema, abstraient-se de la resta. Cada punt de vista determina una certa "pers-
pectiva" des d'on observar el sistema. Una vista és la descripció que s'obté d'un sistema, des
d'un punt de vista (o perspectiva) determinat.

2. El punt de vista d'enginyeria d'RM-ODP defineix els objectes bàsics d'enginyeria (OBE) i els
objectes d'infraestructura. Els primers representen els objectes computacionals definits en el
punt de vista computacional del sistema, i que proporcionen la funcionalitat de l'aplicació,
independent de la seva distribució. Els objectes d'infraestructura són els que proporcionen la
funcionalitat requerida per a implementar els mecanismes de distribució i les transparències
(d'ubicació, migració, replicació, persistència, etc.). Són exemples d'objectes d'infraestructura
els que componen els canals (stubs, binders, objectes de protocol i interceptors), i els gestors
dels clusters, les càpsules i els nodes.

3. La descripció d'un punt de vista, d'acord amb la norma IEEE 1471, ha de contenir almenys
la informació següent: el nom del punt de vista, els stakeholders interessats en aquest; els
aspectes del sistema que tracta el punt de vista, i els llenguatges, les notacions, les tècniques
i les metodologies que han d'usar-se per a construir les vistes relatives a aquest punt de vista.

4. Un diagrama entitat-relació proporciona un disseny dels elements bàsics d'un sistema i de
la seva estructura. Per tant, aquest diagrama correspondria al punt de vista lògic del model
de Kruchten, i al punt de vista de la informació d'RM-ODP.

5. Tots els punts de vista d'ODP capturen diferents tipus de requisits, cada un des de la seva
perspectiva particular. Així, el punt de vista de l'empresa captura els requisits de l'aplicació
des de la perspectiva de l'organització de què forma part, i on el sistema és un element més.
El punt de vista computacional descriu els requisits de la seva arquitectura programari, des-
crivint com s'organitza la funcionalitat bàsica entorn de components i connectors. El punt
de vista de la informació captura els requisits de les dades que maneja el sistema, indepen-
dentment de com es manegin i com es distribueixin. El punt de vista de l'enginyeria captura
els requisits quant a la localització i distribució en ordinadors connectats en xarxa. I el punt
de vista de la tecnologia captura els requisits relatius a la tecnologia concreta que cal usar
per a implementar el sistema.

6. En el punt de vista de l'empresa d'ODP, per a cada comunitat es defineixen: l'objectiu de
la comunitat, els objectes que en formen part, els rols possibles, les polítiques que governen
les interaccions entre els seus objectes, els contractes de la comunitat amb el seu entorn, i
l'autoritat, les obligacions i la responsabilitat dels objectes i rols del sistema.

7. Un esquema estàtic és el que descriu l'estat i la configuració dels objectes del sistema en un
moment donat, mentre que un esquema dinàmic descriu els canvis d'estat possibles d'aquests
objectes (normalment en termes de les precondicions i postcondicions de les accions que
causen aquests canvis d'estat).

8. Les transparències que defineix RM-ODP són les d'accés, fallades, ubicació, migració, reu-
bicació, replicació i transaccions. El punt de vista de l'enginyeria implementa diversos con-
ceptes per a aplicar les transparències relacionades amb la distribució de les dades o el pro-
cessament: checkpoint, cluster checkpoint, salvaguarda, desactivació, clonació, recuperació, re-
activació i migració.

9. La reactivació és la clonació d'un cluster després de la seva desactivació, mentre que la
recuperació és la clonació d'un cluster després d'una fallada o de la seva destrucció. Fent una
analogia amb el que ocorre quan treballem amb un document, la reactivació correspondria
a obrir el document després d'haver-lo desat normalment, mentre que la recuperació corres-
pondria a obrir-lo després d'haver-se produït un tall de llum o qualsevol altra circumstància
que obligui a rescatar el seu estat d'una còpia anterior (ja sigui la còpia temporal que solen
mantenir els editors, o bé un backup antic que guardem nosaltres en cas d'haver-se perdut
l'arxiu completament).

10. Un model d'un sistema és una descripció del sistema i del seu entorn, d'acord amb un
propòsit concret, i descrit amb un nivell d'abstracció adequat. La conformitat d'una imple-
mentació respecte a un model és el grau de compliment de la implementació respecte al que
s'estableix en el model.
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Glossari

arquitectura global d'un sistema  f  Descripció d'alt nivell de l'organització i estructu-
ra del sistema, expressada en termes dels seus components, les relacions entre aquests, les
relacions amb el seu entorn i els principis fonamentals que governen el disseny i evolució
del sistema. Per a descriure l'arquitectura global d'un sistema, se solen utilitzar punts de vista
independents, cada un centrat en una sèrie d'aspectes concrets.

descripció arquitectònica d'un sistema  f  Col·lecció de models que documenten
l'arquitectura global del sistema.

punt de vista  m  Una abstracció d'un sistema que permet concentrar-se en alguns aspectes
d'aquest, abstraient-se de la resta.

sistema obert  m  Sistema programari en què totes les especificacions són públiques, in-
cloent-hi les normes internacionals sobre les quals es recolza, l'arquitectura del sistema i
l'especificació de les interfícies que calen per a poder interactuar-hi, intercanviar informació
i ampliar-lo. El contrari d'un sistema obert és un sistema tancat o propietari.

sistema distribuït  m  Sistema programari que s'executa repartit entre diversos ordinadors
connectats entre si.

stakeholder   m  Persona o entitat que està implicada en la producció, l'explotació o el
manteniment d'un sistema programari.

transparència  f  Conjunt de mecanismes que permeten ocultar les complexitats inhe-
rents a qualsevol sistema distribuït a l'hora d'especificar-ho, fet que permet més capacitat
d'abstracció. En concret, RM-ODP defineix les transparències d'accés, fallades, ubicació, mi-
gració, reubicació, replicació i transaccions.

vista  f  Una descripció del sistema, feta des d'un punt de vista determinat.
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