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1) Introducció

Objectius:

 Anàlisi de la problemàtica de l'arquitectura original
 Exploració d'una arquitectura nova per resoldre la 

problemàtica
 Implementació d'una aplicació simple per provar 

l'arquitectura
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2) Arquitectura original
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3) Problematica derivada de l'arquitectura original

1) Impacte dels canvis al mòdul CoreBusinessApi sobre el 
uptime del sistema
2) Impacte dels canvis al mòdul CoreBusinessApi sobre la 
necessitat de coordinació dels equips
3) Impacte de les dependències del mòdul CoreBusinessApi 
sobre el desenvolupament dels mòduls web
4) Ús intensiu de les sessions de servidor
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4) Proposta d'arquitectura nova [1/2]
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4) Proposta d'arquitectura nova [2/2]

Canvis:

 CoreWebApp i altres mòduls web passen a arquitectura SPA (Single Page Application)
 PRO: Reducció de la carrega de procés del servidor
 PRO: No neccesitat de sessions Java (millor escalabilitat, major concurrència)
 PRO: Millora de la riquesa de la interfície gràfica
 CON: Major dispersió tecnològica de l'aplicació
 CON: Visibilitat pública de part del codi de l'aplicació

 Lògica de negoci desacoblada dels mòduls web
 PRO: Permet reutilitzar la mateixa lògica a través d'altres serveis (SOAP, etc.)
 PRO: Permet refactoritzar i versionar la capa REST de forma independent.
 CON: Augment de la complexitat (nivell adicional d'indirecció)

 Separació de la lògica de negoci en dos mòduls, diferenciats per la seva estabilitat.
 PRO: Major agilitat en la distribució dels canvis (únicament la part inestable)
 CON: Augment de la complexitat en la construcció de l'aplicació
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5) Proposta tecnològica per a la implementació de la nova 
arquitectura [1/3]

Presentació
Servei
Negoci

Persistència

Model de capes de l'aplicació
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5) Proposta tecnològica per a la implementació de la nova 
arquitectura [2/3]

Persistència

JPA
JDBC

Java

SpringData JPA
MySQL JDBC Hibernate

Spring Framework

JavaEE Spring Framework
Java

Negoci

Suport per a l'autogeneració
de gran part del codi d'accés a dades
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5) Proposta tecnològica per a la implementació de la nova 
arquitectura [3/3]

Servei

Presentació

Spring MVC (REST) Spring Security
JavaEE Spring Framework

Java

RequireJS AngularJS
JavaScript CSS HTML5

Gestió de dependències
entre mòduls JavaScript

(mancança de AngularJS) Interfície gràfica 
i fluxe de l'aplicació (control)

Seguretat de l'aplicació
gestionada a la capa de servei

Serveis REST
consumits per la capa 

de presentació

Integració de les capes 
de servei, negoci 

i persistència
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6) Implementació de l'arquitectura: L'aplicació GestReform [1/4]

Propòsit: 
 Gestionar la informació derivada del funcionament d'una 

petita empresa de reformes de la llar.

Funcionalitats:
 Administració d'Usuaris
 Gestió del Treball: Clients, pressupostos i manobres

Tecnologies emprades:
 Les proposades a la nova arquitectura



  

Casos d'ús6) Implementació de l'arquitectura: L'aplicació GestReform [2/4]
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6) Implementació de l'arquitectura: L'aplicació GestReform [3/4]

Diagrama de desplegament

Administració d'Usuaris

Gestió
del

Treball

Home page

Mòdul iniciador 
de l'aplicació

Capes de negoci i persistència
com a dependències empaquetades dins

el WAR

Capa de serveis REST
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7) Conclusions [1/2]

Desplaçament generació GUI i control als terminals

Millor GUI
Menor càrrega al servidor = Millor escalabilitat
Codi GUI / control visible 

Desacoblament GUI + REST = Versionat API = Gradualitat

GUI

REST v1

REST v2

Business v1

Business v2
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7) Conclusions [2/2]

Assig. pendent: Modularitat, agilitat i versionat a la banda 
servidora

Modularitat: Ocultació de codi exportat en llibreries
Agilitat: Substitució de mòduls en calent
Versionat: 

Convivencia de múltiples versions del 
mateix mòdul 
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7) Conclusions [1/2]

Desplaçament generació GUI i control als terminals

Millor GUI
Menor càrrega al servidor = Millor escalabilitat
Codi GUI / control visible 

Desacoblament GUI + REST = Versionat API = Gradualitat

GUI

REST v1

REST v2

Business v1

Business v2


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16
	Diapositiva 17

