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Resum del Treball (màxim 250 paraules):
El present treball pretén cobrir els fonaments acadèmics del que seria el rol
professional de l’Arquitecte de Programari. Aquest rol te una forta
implantació en el mercat i és un dels perfils més demandats, però no consta
d’un recorregut acadèmic adequat a les seves exigències. Específicament en
aquest treball es planteja el que seria el pla docent d’una assignatura de
fonaments d’arquitectura del programari, i com a tal es proposa tot el que
hauria de composar una assignatura del GEI, des dels mòduls teòrics que la
composarien, a les pràctiques, passant per exercicis, PACS, referències i
formes d’avaluació.
El treball no es limita a la proposta d’una assignatura de caire fonamental
dins del GEI, sinó que ofereix també un possible itinerari específic
d’arquitectura per a continuar l’especialització en aquest rol, o fins i tot la
seva plasmació en estudis de postgrau.

Abstract (in English, 250 words or less):
This paper aims to cover the academic foundations of what would be the
professional role of the Software Architect. This role has a strong presence
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in the market and is one of the most demanded profiles, but it does not
consist of an academic path appropriate to its requirements. Specifically, this
work raises what would be the teaching plan of a subject of fundamentals of
software architecture, and as such proposes everything that should
compose a subject of the bachelor’s degree in computer engineering (BDCE),
from the theoretical modules that would compose it, to the practices,
exercises, continuous assessment tests, references, and forms of evaluation.
The work is not limited to the proposal of a subject of a fundamental nature
within the BDCE, but also offers a possible specific architectural itinerary to
continue the specialization in this role, or even its embodiment in studies of
postgraduate.

Paraules clau (entre 4 i 8):
Arquitectura del programari, habilitats, enginyeria del programari,
característiques de l’arquitectura, estils d’arquitectura, requeriments no
funcionals, comunicació, lideratge

2

Índex de continguts
1

Introducció ...................................................................................................... 8
1.1

Context i justificació del Treball ............................................................. 8

1.2

Objectius del Treball ............................................................................. 11

1.3

Enfocament i mètode seguit ................................................................ 12

1.4

Planificació del Treball .......................................................................... 14

1.5

Breu sumari de productes obtinguts .................................................. 15

1.6

Breu descripció dels altres capítols de la memòria ........................... 16

2

Motivació ....................................................................................................... 17

3

Anàlisi de la Situació Curricular de l’Assignatura ...................................... 19
3.1

Anàlisi i disseny amb patrons (Grau EI) ............................................... 20

3.1.1

Situació actual ...................................................................................... 20

3.1.2

Situació futura...................................................................................... 20

3.2

Arquitectura de Base de Dades (Grau EI)............................................ 22

3.2.1

Situació actual ...................................................................................... 22

3.2.2

Situació futura...................................................................................... 22

3.3

Enginyeria del programari (Grau EI) .................................................... 23

3.3.1

Situació actual ...................................................................................... 23

3.3.2

Situació futura...................................................................................... 23

3.4 Enginyeria del Programari de Components i Sistemes Distribuïts
(Grau EI) ............................................................................................................ 25
3.4.1

Situació actual ...................................................................................... 25

3.4.2

Situació futura...................................................................................... 26

3.5

Enginyeria de requisits (Grau EI) .......................................................... 28

3.5.1

Situació actual ...................................................................................... 28

3.5.2

Situació futura...................................................................................... 28

3.6

Projecte de desenvolupament de programari (Grau EI) ................... 30

3.6.1

Situació actual ...................................................................................... 30

3.6.2

Situació futura...................................................................................... 30

3.7

Tècniques avançades d'enginyeria del programari (Grau EI) ........... 31

3.7.1

Situació actual ...................................................................................... 31

3.7.2

Situació futura...................................................................................... 31

3

3.8

TFG - Enginyeria del programari (Grau EI) .......................................... 33

3.8.1

Situació actual ...................................................................................... 33

3.8.2

Situació futura...................................................................................... 33

3.9

TFG - Java EE (Grau EI) ........................................................................... 34

3.9.1

Situació actual ...................................................................................... 34

3.9.2

Situació futura...................................................................................... 34

3.10

TFG - Desenvolupament web (Grau EI) ............................................ 35

3.10.1

Situació actual ...................................................................................... 35

3.10.2

Situació futura...................................................................................... 35

3.11
4

Conclusions de l’estudi ...................................................................... 36

Pla Docent de l’assignatura ......................................................................... 40
4.1

Consulta de les dades generals ........................................................... 41

4.2

Descripció ............................................................................................... 42

4.3

L’assignatura en el conjunt del pla d’estudis ...................................... 44

4.3.1

Escenari 1: substituir l’assignatura d’Enginyeria de Requisits ......... 45

4.3.2
Escenari 2: substituir l’assignatura d’Enginyeria de Programari de
Components i Sistemes Distribuïts ...................................................................... 46
4.3.3
Dades

Escenari 3: substituir l’assignatura de Disseny d’Estructures de
47

4.3.4
Escenari 4: Considerar l’assignatura de Fonaments de l’Arquitectura
de Programari com a optativa. ............................................................................. 48

4.4

Camps professionals en què es projecta ............................................ 49

4.5

Coneixements previs............................................................................. 50

4.5.1

Prerequisits de la nova assignatura ................................................... 50

4.6

Informació prèvia a la matrícula .......................................................... 51

4.7

Objectius i competències...................................................................... 52

4.7.1

Competències transversals:................................................................ 52

4.7.2

Competències del Grau en Enginyeria Informàtica: ......................... 52

4.8

Continguts .............................................................................................. 53

4.8.1

Part 1. Eines i recursos ........................................................................ 53

4.8.2

Part II. El rol de l’arquitecte. ................................................................ 62

4.9
4.10

Consulta dels recursos d’aprenentatge .............................................. 75
Recursos d’aprenentatge i eines de suport ..................................... 76
4

4.11

Bibliografia i fonts d’informació........................................................ 77

4.12

Metodologia ........................................................................................ 79

4.12.1

PACs ...................................................................................................... 80

4.12.2

Pràctiques ............................................................................................ 81

4.13

Informació sobre l’avaluació a la UOC ............................................. 85

4.14

Consulta del model d’avaluació ........................................................ 86

4.14.1

Ponderació de les qualificacions ........................................................ 86

4.15

Avaluació continuada ........................................................................ 87

4.16

Avaluació final .................................................................................... 87

4.17

Feedback ............................................................................................. 87

5

Continguts addicionals ................................................................................ 88

6

Conclusions ................................................................................................... 90

7

Glossari.......................................................................................................... 92

8

Bibliografia .................................................................................................... 94

9

Annexos......................................................................................................... 98
9.1

Plantilla de presentació personal per a la Pràctica 0 ......................... 98

5

Llista de figures
Il·lustració 1 Exemple de Kanban del projecte ................................................. 12
Il·lustració 2 Pla de treball del TFG .................................................................... 14
Il·lustració 3 Mapa Mental del Disseny de l'Assignatura ................................. 18
Il·lustració 4 AS-IS TO-BE d’Anàlisi i Disseny amb Patrons .............................. 21
Il·lustració 5 AS-IS TO-BE Enginyeria del Programari....................................... 24
Il·lustració 6 AS-IS TO-BE Enginyeria del Programari de Components i
Sistemes Distribuïts ............................................................................................ 27
Il·lustració 7 AS-IS TO-BE Enginyeria de Requisits ........................................... 29
Il·lustració 8 AS-IS TO-BE de Tècniques avançades d'enginyeria del
programari ........................................................................................................... 32
Il·lustració 9 AS-IS TO-BE de TFG-Enginyeria del Programari ......................... 33
Il·lustració 10 AS-IS TO-BE de TFG-Java EE ........................................................ 34
Il·lustració 11 AS-IS TO-BE de TFG-Desenvolupament Web ............................ 35
Il·lustració 12 Conclusions de l'anàlisi AS-IS TO-BE ......................................... 39
Il·lustració 13 Itinerari substituint l'assignatura d'Enginyeria de Requisits ... 45
Il·lustració 14 Itinerari substituint l'assignatura d'Enginyeria de Programari de
Components i Sistemes Distribuïts ................................................................... 46
Il·lustració 15 Itinerari substituint l’assignatura de Disseny d'Estructures de
Dades ................................................................................................................... 47
Il·lustració 16 Continguts del mòdul 1: Introducció......................................... 55
Il·lustració 17 Continguts del mòdul 2: Estils d'arquitectura .......................... 57
Il·lustració 18 Contingut del mòdul 3: Característiques de l'Arquitectura .... 59
Il·lustració 19 Contingut del mòdul 4: El procés de disseny ........................... 61
Il·lustració 20 Amplada tècnica de l'arquitecte. Extret de [RIC20] ................. 65
Il·lustració 21 L'ascensor de l'arquitecte. Idea extreta de [HOH19] ............... 67
Il·lustració 22 Els pilars del rol de l'arquitecte .................................................. 69
Il·lustració 23 Lideratge sobre les persones ..................................................... 70
Il·lustració 24 Lideratge sobre el pensament ................................................... 70
Il·lustració 25 Lideratge tècnic ........................................................................... 71
Il·lustració 26 Responsabilitats d'un arquitecte ............................................... 72
Il·lustració 27 Habilitats necessàries per a liderar projectes tècnics ............. 73
6

Il·lustració 28 Contingut del mòdul 7: Comunicar l'arquitectura ................... 74
Il·lustració 29 Taula de recursos d'aprenentatge de l'assignatura ................ 75
Il·lustració 30 Calendari d'activitats de l'assignatura ...................................... 79
Il·lustració 31 Continguts Addicionals ............................................................... 89

7

1 Introducció
1.1 Context i justificació del Treball
Actualment compagino els estudis del Grau d’Enginyeria Informàtica (GEI)
amb la meva professió com a Arquitecte Sènior de Solucions al Departament
de Salut de la Generalitat. Fa quinze anys que exerceixo aquest rol al Centre
de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de
Catalunya (CTTI), participant de la definició de plataformes transversals i
específiques per als diversos departaments i organismes públics depenents
de la Generalitat.
El CTTI compta des de l’any 2005 d’una estructura estable d’Arquitectura
Corporativa, que ha ajudat a definir molts dels èxits tecnològics que han
permès, entre d’altres, suportar la pandèmia en activitats clau de
l’administració. El treball de base realitzat per aquesta unitat ha permès,
entre d’altres, oferir formes de teletreball a tots els empleats públics gairebé
d’un dia per un altre. També ha permès desplegar aplicacions per a la gestió
de la COVID19 en pocs dies utilitzant els mecanismes de desplegament
continu i els núvols públics i privats basats en contenidors.
Tots aquests èxits no haguessin estat possibles sense la participació d’altres
arquitectes dels proveïdors que ens han ajudat a definir les arquitectures de
totes les aplicacions i sistemes d’informació de la Generalitat. Avui en dia, cap
projecte d’implantació és possible sense que hi hagi una Descripció de
l’Arquitectura, document formal basat en l’estàndard ISO 42010, que significa
la porta d’entrada a l’aprovisionament d’infraestructures. Aquest document
ha de venir signat per un arquitecte del proveïdor.
Malgrat tots aquests bons resultats i evidències, el rol d’arquitecte ha estat, i
és, difícil de definir. Si observem el mercat laboral en qualsevol de les seves
aplicacions, la posició d’arquitecte és una de les professions que té més
tirada dintre de l’Enginyeria Informàtica i les Ciències de la Computació.
Tanmateix la dificultat en la definició del rol i de les seves funcions porta a
denominacions diverses: arquitecte de solucions, arquitecte de programari,
arquitecte de sistemes, arquitecte de tecnologies de la informació, de negoci,
de dades, de empresa, d’informació, i moltes més.
Aquesta multiplicitat de definicions i “sabors” confon tant als propis
enginyers informàtics com a les empreses que fan la cerca d’aquest rol. A
vegades no se sap ben bé si es requereix un programador espavilat, un
gestor de projectes amb certa tendència a la tecnologia, un director
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d’informàtica a baix cost o algú que sigui capaç de traduir els detalls de la
tecnologia als nivells més alts de l’organització: els nivells “C”.
El propi mercat ha intentat crear una definició i uns requisits que hauria de
portar a una definició del rol de l’arquitecte clara i precisa, però no ha estat
així. El mercat valora un professional que hagi aconseguit alguna de les
certificacions que s’han proposat des d’organitzacions com The Open Group
(TOGAF), Software Engineering Institute (SEI Software Architecture
Professional), IASA Global (Certified IT Architect) i les que han aportat els
principals proveïdors de núvol públic, com les certificacions d’arquitecte de
solucions de AWS, Azure i Google. Només aquestes últimes han tingut una
certa implantació, globalment molt testimonials en els currículums dels
professionals que s’ofereixen per aquest rol.
Deixant de banda les iniciatives del mercat i girant l’atenció cap el món
acadèmic, no he trobat referents sobre aquest rol en les diferents
enginyeries existents a les universitats públiques catalanes. Aquesta manca
de referents, em va fer decidir per investigar en aquest rol i els seus
fonaments acadèmics. En comptes de publicar aquesta recerca pel meu
compte en un blog privat o en un agregador d’articles més professional, vaig
decidir proposar, per al meu treball final de grau, crear una assignatura de
caire fonamental enfocada a l’arquitectura del programari, i centrar els
esforços en aquesta mena d’arquitectura, obviant altres “sabors” que pot
tenir el rol dins del sector.
Tanmateix, sovint es considera que el rol d’arquitecte és una especialització
de l’enginyer de programari. Cal profunditat de coneixement del
desenvolupament d’aplicacions, les infraestructures de maquinari, sistemes
operatius, bases de dades i les xarxes de comunicacions. Per tant, una
assignatura de fonaments d’arquitectura del programari es podria
considerar com una assignatura que confirmaria els coneixements dins
d’aquest itinerari.
Disposar d’una assignatura com aquesta pot resultar una palanca per a
seguir investigant en aquest rol, i continuar creant altres assignatures
relacionades que puguin constituir un itinerari d’arquitectura del programari
per si sol, o fins i tot un postgrau que pugui ajudar a futurs professionals que
vulguin donar el pas a aquesta professió tant estimulant, i, a la vegada, de
gran valor per les organitzacions.
Per últim, crear aquesta assignatura em permet recollir, aglutinar, ordenar i
expressar els meus coneixements, referències i experiència de més de
dècada i mitja exercint aquest rol. També em permetrà aprofundir en aquells
aspectes més lligats a l’impacte de l’arquitectura en les organitzacions,
l’organització dels equips de treball per a aconseguir la millor arquitectura,
l’evolució de les arquitectures per tenir-les sempre actualitzades, la
9

transmissió del coneixement de l’arquitectura en base a diagrames i
descripcions de la mateixa, i la comunicació eficaç tant als perfils més alts de
les organitzacions com als perfils més tecnològics.
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1.2 Objectius del Treball
El treball te com objectiu principal l’anàlisi, disseny i redacció d’una
assignatura de Fonaments de l’Arquitectura del Programari que pugui ser
encabida dins de l’itinerari d’enginyeria del programari o com assignatura
optativa. Com a objectius detallats es poden trobar:
1. Anàlisi de la situació curricular de l'assignatura
a. Motivació
b. Situació Actual en el GEI (assignatures actuals amb temari
relacionat) (AS-IS)
c. Gap Anàlisis i confirmació d’objectius a cobrir (TO-BE)
2. Confecció del pla docent de l'assignatura
a. Descripció
b. Context dins del pla d’estudis
c. Camps professionals
d. Prerequisits i coneixements previs
e. Informació prèvia a la matrícula
f. Objectius i Competències
g. Continguts teòrics
i. Mòduls a cobrir
ii. Referències
h. Metodologia
i. PACs
ii. Pràctiques
i. Informació sobre l’avaluació a la UOC
j. Model d'avaluació
k. Avaluació continuada
l. Avaluació final
m. Feedback
3. Continguts i notes per a una assignatura de continuació sobre
l’arquitectura del programari en els estudis del GEI.
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1.3 Enfocament i mètode seguit
El treball de final de grau es realitza utilitzant tècniques àgils. La tècnica
escollida és un kanban on es van dipositant les tasques que s’han d’abordar
en el treball. El kanban està composat de les tres típiques columnes de Ready,
Doing i Done.

Il·lustració 1 Exemple de Kanban del projecte

Sent com és un treball individual, no s’utilitzen altres columnes com In review
on es realitza la revisió per parells (peer review en anglès) de les tasques, In
wait quan està pendent d’un tercer equip, o In acceptance quan està pendent
d’aprovació pel responsable funcional o pel propietari del producte.
La metodologia de treball es basa en primer lloc en una fase de recerca i
anàlisi del producte a generar. En aquesta fase inicial s’analitza la situació
curricular de l’assignatura dintre dels estudis de la UOC i es realitza una
recerca de les fonts d’informació que s’utilitzaran en el disseny del pla docent
de l’assignatura. Seguidament a la fase de recerca i anàlisi, la metodologia
continua amb la fase de disseny de l’assignatura (el que seria la “construcció
del producte”), que en subseqüents iteracions, va refinant el futur pla docent
de la nova assignatura.
Val a dir que la fase de recerca no es tanca amb la primera fase. Conforme
es van realitzant iteracions del pla docent, es van incorporant noves
referències i tendències en l’arquitectura del programari a la columna Ready
del kanban. De la mateixa manera, les devolucions del tutor a les pacs es
tracten com a noves tasques a incorporar a la columna Ready, així com les
tasques que es troben després dels refinaments i lectures que es van
realitzant del pla docent durant tot el procés. En el kanban utilitzat les
tasques més prioritàries estan més amunt a la columna Ready i són les que
s’ataquen primer.
12

Una part important de la metodologia és la Definition of Done. En aquest cas,
és considera acabada una tasca quan:




s’ha incorporat a la redacció de la memòria
s’han creat els suports gràfics necessaris per a una millor comprensió
del concepte inclòs dins de la tasca.
S’han anotat les referències obtingudes en la tasca a l’apartat de
Bibliografia

Amb aquesta estratègia s’aconsegueixen diversos objectius: el primer,
comptar amb una anàlisi prèvia que pugui ajudar a encabir l’assignatura dins
del GEI. En segon terme, aconseguir una primera versió viable del pla docent
de l’assignatura en les primeres iteracions de la fase de disseny. I en darrer
terme, l’assignatura es va avaluant i refinant en les versions generades en les
subseqüents iteracions fins arribar a la versió final objecte del TFG.
Aquesta metodologia de treball te moltes similituds a la del Dual-Track Scrum
(que, per exemple, s’utilitza al CTTI com a metodologia àgil recomanada,
veure [CTT21]), però en ser una feina individual i no estar fent una descoberta
de les necessitats d’usuaris o implicats en el projecte, s’ha acabat descartant
per afavorir la utilització d’un kanban personal més senzill i eficient per a una
feina de recerca i creació individual com la d’aquest TFG.
Per a efectuar els suports gràfics s’ha utilitzat principalment Miro [MIR21] i
GanttProject [GAN21] per als diagrames Gantt.
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1.4 Planificació del Treball
En la planificació es mostren dues parts ben diferenciades en el calendari del
treball en les que primer s’estableix una fase de recerca i anàlisi de
l’assignatura a dissenyar que cobriria el que seria el pla de treball i la fase
d’anàlisi curricular de l’assignatura. Seguidament a aquesta fase de recerca i
anàlisi, començaria la fase de disseny del pla docent de l’assignatura. A partir
d’aquí es segueix una metodologia àgil per iteracions, on en la primera
s’estableix el que seria la primera versió del pla docent de l’assignatura,
composada pels prerequisits acadèmics, una proposta del temari i PACs i
pràctiques de l’assignatura. Amb aquesta primera iteració s’aconseguiria la
fita de la PAC2 establerta en el calendari de l’assignatura.
En subseqüents iteracions s’anirà refinant el contingut de l’assignatura fins
arribar a la versió final del TFG, coincidint amb les dates de lliurament de la
PAC3.
A continuació es presenta el pla de treball amb indicació de les PACs,
iteracions i tasques a realitzar en les dates previstes.

Il·lustració 2 Pla de treball del TFG
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1.5 Breu sumari de productes obtinguts
El present treball ofereix els següents productes:
1) Un anàlisi sobre la situació actual de l’arquitectura del programari en els
estudis actuals de la UOC, amb una proposta per a un millor encaix del
concepte en els assignatures analitzades.
2) Una proposta per a una assignatura del grau que cobreixi els fonaments
de l’arquitectura de programari. La proposta es presenta en forma de pla
docent de l’assignatura.
3) Les bases per a l’aprofundiment de l’estudi d’aquesta disciplina en un
possible itinerari dins del GEI o d’uns estudis de postgrau.
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1.6 Breu descripció dels altres capítols de la
memòria
Motivació: capítol on es detallen els motius que han portat a proposar i
realitzar aquest treball.
Anàlisi de la Situació Curricular de l’Assignatura: En aquest capítol es
detalla la recerca realitzada sobre l’arquitectura del programari dins del grau
d’enginyeria informàtica i sobre altres graus dels estudis d’Informàtica,
Multimèdia i Telecomunicació
Pla Docent de l’Assignatura: On es detalla la proposta de continguts i
objectius de l’assignatura, activitats d’avaluació continuada i pràctiques, així
com els prerequisits i material de referència.
Continguts Addicionals: Dona pautes i continguts a desenvolupar en una o
més assignatures d’aprofundiment en els conceptes de l’arquitectura del
programari.
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2 Motivació
La proposta de realitzar aquesta assignatura ve donada per la constatació
que el perfil d’arquitecte del programari no té un referent clar en el
currículum dels ensenyaments superiors d’Informàtica. El camí a aquesta
professió no està clarament delimitat i no hi ha un consens en la professió
del bagatge formatiu i experimental que ha de necessitar un arquitecte per
a poder exercir com a tal. Malgrat aquesta indefinició, la feina d’arquitecte
està al capdamunt de les feines més valorades a tot el món.
L’assignatura que es presenta pretén afegir un punt de partida en aquest
àmbit, aportant una mica de llum a les preguntes que es poden fer tant els
estudiants d’informàtica com els professionals de l’enginyeria del programari
que vulguin orientar la seva carrera a aquesta professió. Tanmateix aportarà
criteris als tècnics de selecció que podran escollir el millor candidat segons el
perfil objectiu donat per aquesta assignatura. Algunes de les qüestions que
pretén cobrir l’assignatura podrien ser:















Quins coneixements, habilitats i experiència són necessaris per a
exercir aquest perfil.
Què es pot demanar a un arquitecte que s’hagi d’incorporar a la meva
organització.
Quins coneixements d’enginyeria informàtica serien prerequisits i com
es contextualitza la nova assignatura dins del grau.
Quines habilitats haurien de ser imprescindibles i per tant, ser
treballades per l’estudiant.
Quin grau d’experiència seria aconsellable per a poder exercir el perfil
amb garanties d’èxit.
Quines dots de lideratge i treball en equip necessita l’arquitecte, o si
aquest pot treballar sol en un laboratori
Si l’arquitectura del programari és una activitat estàtica que es realitza
a l’inici del projecte, o hauria de ser dinàmica com ho és l’enginyeria
del programari, durant tota la vida del sistema?
Quin estil d’arquitectura aplicar en un cas concret
Com documentar una arquitectura
Quins procediments de retroalimentació ha de posar en pràctica per a
que l’arquitectura no es quedi obsoleta
Com incorporar els canvis continus en els requeriments funcionals, les
característiques de l’arquitectura, la tecnologia subjacent i els
proveïdors d’infraestructures i components.
Com mantenir-se al dia en la tecnologia i en les metodologies de
disseny i formes de treball.
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De quina manera l’arquitecte pot establir una comunicació fluida tant
amb els nivells executius de la companyia (CxO) com amb els
desenvolupadors de les solucions.
Quin és el rol de l’arquitecte dins de les organitzacions. Què ha de
poder fer i què no ha de fer.

Totes les respostes a aquestes preguntes és el que tractaria de cobrir amb
aquesta assignatura fonamental. Tanmateix, s’intenta concentrar tota
aquesta informació en 18 setmanes, i dissenyar una assignatura amena i
participativa, que aporti pistes a l’estudiant de com es desenvolupa aquesta
professió, i quines lleis i regles haurà d’aplicar per a aportar valor a les
organitzacions on vagi a exercir aquest rol.

Il·lustració 3 Mapa Mental del Disseny de l'Assignatura
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3 Anàlisi de la Situació Curricular de
l’Assignatura
Per a ubicar millor la nova assignatura, s’ha realitzat una sèrie de recerques
en la Biblioteca de la UOC i el pla d’estudis del Grau d’Enginyeria Informàtica
per a trobar materials curriculars que tinguessin una relació amb
l’arquitectura del programari. Per a completar la recerca pròpia s’ha realitzat
una consulta a la Biblioteca de la UOC per què indiquin a quines assignatures
dels diferents graus que s’imparteixen a la UOC, parlen de l’Arquitectura del
Programari. La consulta ha retornat que han trobat referències en 9
assignatures:










Anàlisi i disseny amb patrons (Grau EI)
Enginyeria del programari (Grau EI)
Enginyeria del programari de components i sistemes distribuïts (Grau
EI)
Enginyeria de requisits (Grau EI)
Projecte de desenvolupament de programari (Grau EI)
Tècniques avançades d'enginyeria del programari (Grau EI)
TFG - Enginyeria del programari (Grau EI)
TFG - Java EE (Grau EI)
TFG - Desenvolupament web (Grau EI)

Addicionalment, s’inclou en aquest grup l’assignatura d’Arquitectura de
bases de dades (Grau EI).
A continuació es detalla l’anàlisi de la situació actual (AS-IS) de cadascuna de
les assignatures indicades i una proposta de situació futura (TO-BE) que
contempla la nova assignatura i l’impacte sobre les assignatures existents.
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3.1 Anàlisi i disseny amb patrons (Grau EI)
3.1.1 Situació actual
L’assignatura te com a objectiu l’aprenentatge de patrons de
desenvolupament de programari, dins dels que es troben els patrons
específics d’arquitectura. S’esmenta l’arquitectura del programari en el que
es la seva etapa de disseny, on és d’aplicació la decisió de quin estil i patrons
aplicar.
Dintre dels patrons distingeix aquells que són arquitectònics i en dona una
definició:
“Els patrons arquitectònics són aquells que s'apliquen en la definició de
l'arquitectura del programari i que, per tant, resolen problemes que afectaran el
conjunt del disseny del sistema.”
A més a més entra en detalls de tres tipus de patrons arquitectònics:
a) Arquitectura en capes
b) Injecció de dependències
c) Model, vista i controlador (MVC, Model-view-controller)
En el cas pràctic utilitza els tres patrons per a dissenyar la solució
arquitectònica a aplicar.

3.1.2 Situació futura
Aquesta part de l’assignatura hauria d’orientar-se a distingir els que anomena
patrons arquitectònics entre estils d’arquitectura i patrons d’arquitectura. La
nova assignatura aporta una distinció entre aquests, i aporta una definició
per a cadascun [RIC20]:
Es defineix un estil d'arquitectura com l'estructura global de com s'organitzen
la interfície d'usuari i el codi font del backend (com ara dins de capes d'un
desplegament monolític o serveis desplegats per separat) i com aquest codi font
interactua amb un magatzem de dades.
Els patrons d'arquitectura, d'altra banda, són estructures de disseny de nivell
inferior que ajuden a formar solucions específiques dins d'un estil d'arquitectura
(com ara com aconseguir una gran escalabilitat o un alt rendiment dins d'un
conjunt d'operacions o entre conjunts de serveis).
Aplicant aquestes noves definicions, l’arquitectura en capes pertany als estils
d’arquitectura, i la injecció de dependències i el patró model-vistacontrolador pertanyen als patrons d’arquitectura

20

Nota: com a convenció en la representació gràfica dels resultats dels anàlisi
realitzats, els post-its en groc indiquen els aspectes trobats en l’anàlisi AS-IS, en
taronja indiquen el TO-BE que correspondria a cada concepte trobat en el AS-IS.

Il·lustració 4 AS-IS TO-BE d’Anàlisi i Disseny amb Patrons
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3.2 Arquitectura de Base de Dades (Grau EI)
3.2.1 Situació actual
L’anàlisi de l’assignatura no mostra cap punt relacionat amb l’arquitectura del
programari. Tanmateix, aprofundeix en un conjunt determinat
d’arquitectures creades específicament per a les bases de dades, que no són
extrapolables a altres situacions no relacionades amb el funcionament intern
de les bases de dades.

3.2.2 Situació futura
No es consideren variacions sobre l’assignatura actual ni impacte d’aquesta
assignatura sobre la que s’està proposant en aquest TFG.
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3.3 Enginyeria del programari (Grau EI)
3.3.1 Situació actual
L’assignatura dona un panorama general del que és aquesta disciplina de
l’enginyeria informàtica. Un dels aspectes que tracta és el rol de l’arquitecte
com un dissenyador d’alt nivell del sistema d’informació. Indica que en alguns
mètodes de treball, el rol arriba a responsabilitzar-se de la implementació.
Dins de les tècniques d’enginyeria del programari s’esmenten les basades en
la reutilització i les basades en l’abstracció. En les primeres apareixen algunes
útils en la definició de l’arquitectura, com els patrons i el desenvolupament
basat en components o en serveis. En les segones apareixen l’arquitectura
dirigida per models i els llenguatges específics de domini.

3.3.2 Situació futura
Les adaptacions a realitzar sobre l’assignatura es basarien en tres aspectes
principalment. El primer seria adaptar el rol de l’arquitecte a la nova definició
que aporta l’assignatura de fonaments d’arquitectura, no tan sols en la seva
faceta de disseny sinó també en mantenir l’arquitectura del sistema
permanentment actualitzada.
Seguidament s’adaptarien les tècniques als estils i els patrons d’arquitectura
descrits per la nova assignatura. Respecte a la tècnica dels llenguatges
específics de domini, es mantindrà per la seva repercussió i extensió en la
industria. L’arquitectura dirigida per models te poca implantació a la
industria i es considera fer un esment menys extens.
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Il·lustració 5 AS-IS TO-BE Enginyeria del Programari
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3.4 Enginyeria del Programari de Components
i Sistemes Distribuïts (Grau EI)
3.4.1 Situació actual
Pel que respecta a l’assignatura d’Enginyeria del Programari de Components
i Sistemes Distribuïts (EPCSD), dedica un mòdul sencer a l’arquitectura del
programari. La defineix com “una manera abstracta i d'alt nivell tant la
funcionalitat del sistema com molts altres aspectes no funcionals d'aquest
(distribució, fiabilitat, seguretat, adaptabilitat, prestacions, etc.). Aquesta
descripció del sistema sol definir-se partint d'un estil arquitectònic, una
classificació dels sistemes de programari en grans famílies que segueixen un
patró estructural comú”
La introducció a l’assignatura marca els seus objectius principals com són la
descripció de les arquitectures mitjançant diferents punts de vista, els seus
requisits no funcionals, els estils arquitectònics i proposa una implementació
basada en components. Seguidament entra en detalls en plataformes
distribuïdes conegudes com Java RMI, Java EE i SOA.
El mòdul 1 s’ocupa del disseny d’aplicacions distribuïdes. Dins del mòdul
entra en detall en la descripció de les arquitectures realitzades, basant-se en
la norma IEEE 1471. Aquesta norma descriu els conceptes i mecanismes
necessaris per a descriure l’arquitectura del programari mitjançant punts de
vista. El mòdul anomena marcs de treball derivats d’aquest estàndard, com
TOGAF, el marc de Zachman, el model 4+1 de Kruchten i RM-ODP. Els dos
primers hi escriu només una referència i dels dos últims entra més en detall.
Seguidament el mòdul s’ocupa del disseny basat en components, on
introdueix el concepte d’estils arquitectònics, com els sistemes multicapa,
client-servidor o peer-to-peer.
El mòdul 2 es composa de dos apartats: Arquitectures del Programari i
Representació de l’Arquitectura del Programari. En el primer apartat
s’estableixen els objectius, es proposa una definició per al concepte i
s’enumeren una sèrie d’estils arquitectònics. En el segon apartat es tracta de
la representació de l’arquitectura de programari mitjançant diagrames
basats en UML 2.0, amb una breu descripció de les possibilitat del llenguatge,
els diagrames a utilitzar i alguns patrons d’arquitectura que poden ser
d’utilitat.
El mòdul 3 es dedica a l’aterratge de l’arquitectura de l’aplicació als
components que requerirà l’aplicació per a donar servei.
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El mòdul 4 introdueix el concepte d’aplicacions distribuïdes amb el protocol
RPC, els objectes distribuïts i la implementació d’aquest en l’especificació de
CORBA.
El mòdul 5 presenta el mecanisme d’invocació remota Java RMI.
El mòdul 6 mostra la plataforma de Java EE. Aquesta plataforma gaudeix
d’una arquitectura multicapa i multinivell, en que separa en components les
diferents capes: presentació – JSF i JSP -, negoci – EJB – i integració – JPA.
Classifica la plataforma en un estil arquitectònic heterogeni, gaudint
d’avantatges dels estils en capes, client-servidor, orientat a objectes i, fins i
tot, orientada a serveis.
El mòdul 7 aprofundeix en l’estil arquitectònic de les arquitectures orientades
a serveis. Introdueix els serveis web basats en SOAP i els serveis web basats
en REST.

3.4.2 Situació futura
Un cop analitzat el contingut de l’assignatura, es poden observar les següents
millores:
Aprimar els continguts eliminant els mòduls i explicacions relatives a
l’arquitectura del programari, que passarien a formar part de la nova
assignatura que es presenta en aquest TFG.
Modernitzar els conceptes introduïts en el mòdul amb els nous paradigmes
i estils d’arquitectura, com el cloud i els microserveis, o el desplegament
continu i DevOps. Concentrar l’assignatura en els estils d’arquitectures
distribuïdes que indica [RIC20], deixant les arquitectures monolítiques per a
una altra assignatura. Aprofitar la reordenació per introduir conceptes de
qualitat i proves en aplicacions distribuïdes i la dificultat de provar aquesta
mena d’aplicacions com a sistema.
Moure els continguts de documentació de les arquitectures a la nova
assignatura de Fonaments, actualitzant les referències: l’estàndard IEEE1471
va passar a ser l’ISO42010 per a realitzar les descripcions de les arquitectures.
Aprofitar la feina de [ROZ12] per a completar les vistes i perspectives que
proposa l’estàndard.
Per mantenir la consistència històrica en l’evolució dels models per descriure
les arquitectures, es pot dedicar un apartat als models de TOGAF, Zachman,
Kruchten i RM-ODP.
En el cas de la representació gràfica de les arquitectures, utilitzar els models
estàndards més estesos actualment com Archimate, C4 o UML. Potser sigui
Archimate el més estès entre els tres, i eines de programari lliure de
diagramació com Archi o Draw.io el suporten de forma gratuïta.
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Caldria actualitzar els continguts dels mòduls 4, 5, 6 i 7 a conceptes més
moderns, insistint en REST com a mode universal de realitzar les crides a
components remots, i introduint conceptes com GraphQL, la orquestració de
serveis, els gestors d’API i les aplicacions basades en esdeveniments.

Il·lustració 6 AS-IS TO-BE Enginyeria del Programari de Components i Sistemes Distribuïts
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3.5 Enginyeria de requisits (Grau EI)
3.5.1 Situació actual
L’arquitectura només s’esmenta com a document de base per a realitzar la
presa de requisits i la validació dels mateixos. En canvi, sí que apareix el
concepte de requisits no funcionals, que s’assimilarien al concepte de
característiques de l’arquitectura en la nova assignatura.
Recomanen tenir una llista estàndard per tots els projectes, doncs sovint són
requisits comuns als projectes inclosos en un programa o fins i tot per a tota
l’organització. S’indica dos llistes que poden ser suport: l’estàndard IEEE 830
i la plantilla Volere [VOL19].

3.5.2 Situació futura
Indicar la importància de la definició dels requisits no funcionals com a part
de la responsabilitat de l’arquitecte. Per a reforçar aquest concepte, introduir
la definició de les Característiques de l’Arquitectura que englobaria els requisits
no funcionals. Tanmateix, considerar estandarditzar les classificacions de
requisits no funcionals utilitzant la divisió que proposa [RIC20] per a les
característiques de l’arquitectura: Operacionals, Estructurals i Transversals.
Pel que respecta a les propostes de llistes, caldria actualitzar la IEEE 830 per
l’estàndard que l’ha substituït, l’ISO/IEC/IEEE 29148:2018.
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Il·lustració 7 AS-IS TO-BE Enginyeria de Requisits
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3.6 Projecte de desenvolupament de
programari (Grau EI)
3.6.1 Situació actual
L’anàlisi de l’assignatura no mostra cap punt de millora sobre les mencions
que es fan de l’arquitectura. Els redactats poden ser vàlids i compatibles amb
l’assignatura de Fonaments d’Arquitectura del programari proposada.

3.6.2 Situació futura
No es consideren variacions sobre l’assignatura actual ni impacte sobre la
que s’està proposant en aquest TFG.
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3.7 Tècniques avançades d'enginyeria del
programari (Grau EI)
3.7.1 Situació actual
L’assignatura considera l’arquitectura com el disseny a més alt nivell d’un
sistema. Seguidament proposa quatre patrons d’arquitectura a utilitzar en
un desenvolupament basat en la reutilització: multicapa, canonades i filtres,
client/servidor i peer-to-peer.
Parla de Struts2 i SOAP com a marcs per al desenvolupament d’aplicacions i
de la comunicació entre aplicacions orientades a serveis.

3.7.2 Situació futura
Tots els patrons d’arquitectura proposats esdevenen estils d’arquitectura en
la nova assignatura, així que s’hauria de retocar el nom. La referència
principal de l’assignatura [RIC20] no contempla el patró peer-to-peer, pel que
s’hauria de buscar una referència adient com la de [KUR21] que en fa una
descripció força detallada.
S’hauria d’actualitzar l’assignatura de TAEP per utilitzar marcs de
desenvolupament més actuals. Per evitar l’obsolescència dels textos es
podria generar un recurs en línia on es referenciessin les tendències en
marcs de desenvolupament o interoperabilitat. Una mena de radar com el
de Thoughtworks [THO21] podria ser adequat. La nova assignatura de
fonaments d’arquitectura promou la construcció d’aquesta mena de panells
on visualitzar les eines consolidades al mateix temps de les que estan en
estudi.
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Il·lustració 8 AS-IS TO-BE de Tècniques avançades d'enginyeria del programari
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3.8 TFG - Enginyeria del programari (Grau EI)
3.8.1 Situació actual
Malgrat ser precisament el tipus de TFG sota el que es realitza aquest treball,
no contempla en el seu pla docent cap referència a l’arquitectura del
programari.

3.8.2 Situació futura
Es proposa que l’assignatura contempli la part de disseny de l’arquitectura
que proposa la nova assignatura, per acabar de consolidar els conceptes més
basics del disseny. També seria recomanable afegir una nova assignatura de
TFG per a consolidar els coneixements respecte l’arquitectura del
programari.

Il·lustració 9 AS-IS TO-BE de TFG-Enginyeria del Programari
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3.9 TFG - Java EE (Grau EI)
3.9.1 Situació actual
En el pla docent de l’assignatura s’esmenta que el treball està basat en
l’arquitectura Java EE. Aquesta s’estudia amb profunditat a l’assignatura de
Enginyeria de Programari de Components i Sistemes Distribuïts al mòdul 6:
Java EE. L’ús que es proposa és d’esquelet de l’aplicació que es construeixi en
el TFG.

3.9.2 Situació futura
Es proposa que l’assignatura contempli la part de disseny de l’arquitectura
que proposa la nova assignatura, especialment l’elecció de l’estil
d’arquitectura i les característiques de la mateixa. D’aquesta manera es
consolida el coneixement de l’etapa de disseny de l’arquitectura i que Java EE
es pot utilitzar en diferents estils d’arquitectura i amb diferents
característiques.

Il·lustració 10 AS-IS TO-BE de TFG-Java EE
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3.10 TFG - Desenvolupament web (Grau EI)
3.10.1

Situació actual

Una de les competències específiques que treballa l’assignatura és la
definició de l’arquitectura del projecte, sense entrar en més detalls.

3.10.2

Situació futura

En aquest cas, la proposta seria incloure informació sobre l’estil i les
característiques de l’arquitectura en el disseny de l’aplicació web.

Il·lustració 11 AS-IS TO-BE de TFG-Desenvolupament Web
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3.11 Conclusions de l’estudi
Com s’ha pogut observar en els diferents anàlisis de cada assignatura, hi ha
una dispersió dels conceptes de l’arquitectura del programari en les diferents
assignatures avaluades. Els conceptes esmentats incideixen sobre tot en la
vessant més de disseny d’alt nivell. També es detecta una manca
d’actualització de les referències i exemples utilitzats i, en alguns casos, estils
d’arquitectura o models que ja s’utilitzen poc a la industria i que s’han
substituït per estils més eficients a les capacitats de les infraestructures al
núvol i als contenidors.
La creació d’una assignatura de conceptes fonamentals de l’arquitectura del
programari pot resoldre aquesta dispersió de coneixement concentrant-lo
en una única assignatura que aporti coneixement de detall. Tanmateix,
permet aprofundir en altres aspectes rellevants de l’arquitectura com el rol
de l’arquitecte, i l’impacte que la feina de l’arquitecte te sobre els sistemes
d’informació, no només en el moment del seu disseny, sinó a traves de tota
la vida d’aquests.
Un aspecte important a potenciar és el de la pròpia definició del terme
arquitectura del programari:





La seva història,
el seu moment actual,
les diferents visions que ha tingut durant el temps,
les lleis que governen l’activitat de l’arquitectura.

En definitiva, refermar la visió de que és un concepte en constant evolució,
com la pròpia creació del programari per sistemes d’informació.
Per centrar el missatge del valor que aporta l’arquitectura, s’oferirà un
panorama complet sobre els estils arquitectònics més habituals avui en dia,
principalment en aquells que estan més en boca dels professionals del
sector, com els microserveis i els monòlits, principalment. S’aprofitarà per
trencar certs mites al respecte de cadascun d’ells. A més a més es
concentraran en aquest punt els patrons d’arquitectura més rellevants,
informació que es troba especialment dispersa en diferents assignatures del
grau.
Una part important de la feina de l’arquitecte és definir els requisits no
funcionals o atributs de qualitat, o, com anomenarem en aquesta
assignatura, les característiques de l'arquitectura. És un aspecte sovint no
especificat amb precisió, com sí que s’especifiquen els requisits funcionals o
les històries d’usuari, i que fa que els sistemes mostrin un rendiment més
baix un cop estan desplegats en producció i intentant donar valor als seus
usuaris.
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Un altre aspecte important de l’activitat de l’arquitecte és el recull de les seves
decisions. Sovint l’arquitectura d’un sistema d’informació no és la millor sinó
la menys dolenta, i això fa que el recull de les decisions que han portat a una
arquitectura sigui un aspecte crític alhora de valorar-la en un futur. No
obstant, en cas de variació de les condicions i del context que van portar a
decidir que aquella arquitectura era la més adequada, serà més simple veure
quina de les decisions és més fàcil revertir o tornar a modelar per a complir
amb els nous requeriments
En una segona part de l’assignatura s’hi encabirien els aspectes relacionats
amb el rol de l’arquitecte i la funció que te de lideratge de les decisions sobre
l’arquitectura del sistema i la comunicació d’aquestes decisions amb els
responsables del negoci i també amb els desenvolupadors.
L’apartat més important en aquesta segona part és el del rol de l’arquitecte.
A arrel de l’estudi de la situació actual es proposa ampliar el focus a altres
aspectes com les capacitats de lideratge, negociació i comunicació.
Addicionalment es tractarà l’encaix de l’arquitecte en equips de treball, sobre
tot tenint en compte la tendència a treballar en metodologies àgils quan
parlem de construcció de programari. Aquesta metodologia està comprovat
que conforma els equips de la manera més efectiva possible per a
desenvolupar el sistema d’informació dissenyat.
Un dels riscos més importants que té l’arquitecte en el seu exercici és la de
que tant els executius del negoci com els desenvolupadors entenguin
l’arquitectura plantejada i les decisions que l’acompanyen. Hi ha autors que
parlen d’aquesta paradoxa com “l’ascensor de l’arquitecte”. Contínuament
l’arquitecte ha d’anar amunt i avall explicant l’arquitectura, els canvis en la
mateixa, recollint nous requeriments, i justificant les decisions a tota mena
de gestors, alts executius i equips de desenvolupament. És una capacitat a
entrenar que dona seguretat i confiança no tant sols al propi arquitecte sinó
a tota l’organització.
Un aspecte que no es tracta en les assignatures estudiades és com pensa un
arquitecte. En aquest punt es tractarien temes sobre:







com afrontar els canvis en la tecnologia,
com pensar de forma estratègica,
avaluar pros i contres per a trobar l’arquitectura adequada al sistema,
com avaluar i escollir tecnologies,
com introduir tecnologies noves dins del sistema
i, per últim, com mantenir les tecnologies que, actualment, es troben
donant servei.

De l’anàlisi també es dedueix la necessitat d’actualitzar la manera que tenen
els arquitectes de descriure i documentar les arquitectures. Han aparegut
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estàndards i models nous que es poden utilitzar. La nova assignatura hauria
de comptar amb la darrera versió de l’estàndard ISO 42010 per a descriure
les arquitectures, introduir estàndards de diagramació de les arquitectures
com UML, C4 i Archimate, i aportar tècniques i patrons per a realitzar
presentacions atractives de l’arquitectura, tant a nivells executius com a
equips de desenvolupament.
Addicionalment, revisant que l’arquitectura es mencionada en diferents
opcions de treball de final de grau, es considera adient la possibilitat de
generar una opció de TFG dedicada a l’arquitectura del programari.
Com a conclusió de l’anàlisi, es confirma la necessitat de crear una
assignatura de Fonaments d’Arquitectura del Programari que permeti
realitzar una introducció a aquest perfil professional tan demandat pel sector
de les TIC i per altres sectors econòmics que inicien un procés de
transformació digital del seu negoci.
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Il·lustració 12 Conclusions de l'anàlisi AS-IS TO-BE
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4 Pla Docent de l’assignatura
El que es presenta a continuació és el que conformaria el pla docent de
l’assignatura, amb tots els apartats estàndards que habitualment contempla un
pla docent al estudis del Grau d’Enginyeria Informàtica a la Universitat Oberta de
Catalunya. Tanmateix, hi ha apartats que tenen una extensió més llarga de
l’habitual en un pla docent, ja que en ells s’expliquen amb més detall de l’habitual:
l’encaix de l’assignatura dins de l’itinerari d’Enginyeria del Programari (apartat
4.3 L’assignatura en el conjunt del pla d’estudis), els continguts teòrics de què
consta l’assignatura (apartat 4.8 Continguts) i les proves d’avaluació continuada
i pràctiques (apartat 4.12 Metodologia).
Els redactats dels diferents punts de que consta el pla docent s’han basat en plans
docents existents als estudis del Grau d’Enginyeria Informàtica. Tanmateix, en
alguns d’ells s’han respectat els redactats estàndards que contemplen, a fi i efecte
de donar una visió completa i el màxim d’ajustada al que seria un pla docent real
per a aquesta nova assignatura.
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4.1 Consulta de les dades generals
L’objectiu del pla docent de l'assignatura “Fonaments d’Arquitectura del
Programari” és servir de guia als estudiants per a planificar la matrícula del
semestre (consultar si l’assignatura és dona en el semestre actual a l’espai
del Campus Més UOC/ La Universitat / Plans d’estudis). Un cop comenci la
docència, romandrà disponible a l’aula per a la seva consulta. El pla docent
pot estar subjecte a canvis.
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4.2 Descripció
La creixent complexitat del sistemes d’informació i la transformació digital
que qualsevol empresa actual ha d’abordar per a continuar activa en el
mercat global, fan que la feina de l’arquitecte de programari sigui ara mateix
una de les més demandades al sector de les tecnologies de la informació.
La present assignatura pretén aportar una referència fonamental a la
professió d’arquitecte de programari, com la que tenen altres professions
lligades a la informàtica, més enllà de limitar-la a la d’un dissenyador d’alt
nivell. Un cop realitzat el disseny, el sistema continua la seva construcció i
posada en marxa, però va més enllà del projecte concret i comença la seva
vida operativa.
En aquest punt és quan el sistema i el programari que el sustenta demostren
la perícia de l’arquitecte que el va dissenyar, no només per a ser construït
amb qualitat, sinó de que pugui evolucionar tant amb els canvis tecnològics
com amb els canvis que requereixi el negoci.
Aquesta assignatura serveix com a introducció als conceptes, mètodes i
habilitats sobre els quals es fonamenta l’arquitectura del programari com a
activitat professional, i complementen els coneixements adquirits en les
altres assignatures de l’itinerari d’Enginyeria del Programari.
L’assignatura consta de dos parts ben diferenciades:




La primera part abasta el que conformarien el conjunt d’eines i
recursos bàsics que necessita un arquitecte per exercir la seva feina:
o Definir l’arquitectura i les lleis que la governen,
o Estructurar el sistema en base als estils d’arquitectura, distingint
els de tipus monolític dels de tipus distribuït.
o Estudiar les característiques de l’arquitectura, també conegudes
com atributs de qualitat o requeriments no funcionals i que
formen la base del funcionament posterior del sistema
d’informació.
o Justificar les decisions i principis d’arquitectura, punt en el que
s’explicita el que és una de les idees-força principals de
l’arquitectura del programari com és que una arquitectura és
producte del seu context i dels intercanvis que negocia
l’arquitecte amb l’entorn i els seus actors. Mantenir un registre
d’aquests principis i decisions aporta rellevància i contextualitza
l’arquitectura en qualsevol moment de la vida del sistema.
La segona part es concentra en aquells punts més relacionats amb les
habilitats de l’arquitecte i el seu paper en les organitzacions.
o Introduir la forma de pensar que ha de tenir un arquitecte, per
tenir una visió ampla de coneixement a més a més de certa
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profunditat tècnica, i com comprèn i analitza els intercanvis a
que ha d’arribar entre negoci i tecnologia per a crear
l’arquitectura del sistema.
o Presentar el rol de l’arquitecte, parlant de lideratge i de la
potenciació dels equips on participa. En aquest punt també es
parla de l’ascensor de l’arquitecte, una metàfora de com
l’arquitecte ha de saber comunicar i convèncer tant als
executius de la companyia com als desenvolupadors de la
solució.
o Documentar i presentar l’arquitectura, on es parla
principalment d’estàndards de diagramació i descripció de les
arquitectures.
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4.3 L’assignatura en el conjunt del pla
d’estudis
Es proposa que l’assignatura estigui encabida dins de l’itinerari d’enginyeria
del programari ampliant el focus a l’impacte que suposa el programari
desenvolupat dins del sistema d’informació a què correspon i també dins de
l’organització. Complementa, en aquest sentit, els conceptes apresos tant en
les assignatures obligatòries del grau com en les del propi itinerari.
Per a poder cursar amb profit aquesta assignatura, cal que els estudiants
tinguin coneixements previs sobre tecnologies orientades a objectes.
Concretament cal conèixer els fonaments de la programació orientada a
l'objecte i les notacions bàsiques d'UML, especialment el diagrama de classes
i el de seqüència. També és necessari nocions de patrons de disseny, tal com
es veuen a l’assignatura d’Anàlisi i Disseny amb Patrons. Addicionalment han
de tenir fonaments de comunicació - com es donen a l’assignatura de
Competència Comunicativa - i nocions de lideratge i treball en equip.
Donat que l’itinerari consta d’un nombre predeterminat de crèdits (48), caldrà
substituir alguna de les assignatures d’itinerari existents, o considerar
l’assignatura com una optativa. Veiem a continuació cadascuna de les opcions
plantejades.
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4.3.1 Escenari 1: substituir l’assignatura d’Enginyeria de
Requisits
En aquesta opció, la nova assignatura substitueix l’assignatura d’Enginyeria
de Requisits. El contingut d’aquesta ja s’introdueix a la fonamental
d’Enginyeria del Programari. Considerant, però, que l’enginyeria de requisits
és un aspecte molt important dins de l’enginyeria del programari,
recomanaria ampliar el contingut sobre aquesta disciplina que actualment
s’ofereix a l’assignatura d’enginyeria del programari.
Una alternativa que es podria considerar és qualificar l’Enginyeria de
Requisits com una assignatura optativa, mantenint-la al catàleg
d’assignatures del pla d’estudis però sense participar de l’itinerari
d’enginyeria del programari.

Il·lustració 13 Itinerari substituint l'assignatura d'Enginyeria de Requisits
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4.3.2 Escenari 2: substituir l’assignatura d’Enginyeria de
Programari de Components i Sistemes Distribuïts
En aquesta opció, es substitueix l’assignatura d’Enginyeria de Programari de
Components i Sistemes Distribuïts. Com s’ha vist en l’estudi de la situació
curricular de l’assignatura, aquesta assignatura necessita una actualització
profunda, i en certs termes els conceptes que s’introdueixin es poden encabir
tant en l’assignatura de fonaments de l’arquitectura com en el projecte de
desenvolupament del programari, formant part del contingut teòric
necessari per tirar endavant el projecte.
En qualsevol cas, també es pot considerar l’Enginyeria de Programari de
Components i Sistemes Distribuïts com una assignatura optativa, mantenintla al catàleg d’assignatures del pla d’estudis però sense participar de l’itinerari
d’Enginyeria del Programari.

Il·lustració 14 Itinerari substituint l'assignatura d'Enginyeria de Programari de Components i Sistemes
Distribuïts
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4.3.3 Escenari 3: substituir
d’Estructures de Dades

l’assignatura

de

Disseny

En aquesta opció, es substitueix l’assignatura de Disseny d’Estructures de
Dades. Aquesta assignatura també es troba com a obligatòria en l’itinerari de
Computació. És potser una assignatura que no participa tant de l’Enginyeria
de Programari com a tal. En aquest sentit, seria més adequada alguna de
bases de dades (ús o disseny o arquitectura de bases de dades) per a ser
obligatòria en el itinerari. L’ús de bases de dades en el projecte de
desenvolupament és clarament superior a l’ús que se’n fa de les estructures
de dades presentades a l’assignatura de Disseny d’Estructures de Dades.
Potser és la substitució més coherent a fer a assignatures existents en
l’itinerari actual.
En qualsevol cas, també es pot considerar el Disseny d’Estructures de Dades
com una assignatura optativa, mantenint-la al catàleg d’assignatures del pla
d’estudis però sense participar de l’itinerari d’Enginyeria del Programari,
deixant-la només com a obligatòria a l’itinerari de Computació.

Il·lustració 15 Itinerari substituint l’assignatura de Disseny d'Estructures de Dades
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4.3.4 Escenari 4: Considerar l’assignatura de Fonaments de
l’Arquitectura de Programari com a optativa.
Es pot considerar Fonaments de l’Arquitectura de Programari com una
assignatura optativa, mantenint-la al catàleg d’assignatures del pla d’estudis
però sense participar de l’itinerari d’Enginyeria del Programari. En aquest cas
l’itinerari no varia, però si que seria necessari en qualsevol cas l’actualització
de l’assignatura d’Enginyeria del Programari de Components i Sistemes
Distribuïts per a adequar-la al contingut de la nova assignatura.
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4.4 Camps professionals en què es projecta
L’assignatura serà especialment útil a tots els futurs professionals de
l’enginyeria del programari que vulguin enfocar la seva carrera a
l’arquitectura del programari. El camp de l’arquitectura evoluciona cada dia
no només per l’adopció de noves tecnologies sinó per l’entorn canviant dels
negocis i sobre tot per la transformació digital a la que estan sotmeses les
organitzacions per a afrontar els nous reptes globals.
També és important per a tot arquitecte assolir les habilitats bàsiques per a
crear, comunicar, avaluar i defensar una arquitectura. En aquesta
assignatura es durà a terme una intensa activitat pràctica en la que es
crearan arquitectures mitjançant el que s’anomenen kates. Kata és una
paraula japonesa provinent de les arts marcials, que defineix una manera de
memoritzar i perfeccionar els moviments per a ser executats. Aquestes
kates, fetes en grup, ajudaran a experimentar i visualitzar el que és la feina
d’un arquitecte i els intercanvis que ha de negociar per a definir l’arquitectura
més adequada a un problema donat.
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4.5 Coneixements previs
4.5.1 Prerequisits de la nova assignatura
Els prerequisits bàsics serien Enginyeria del Programari, Enginyeria de
Requisits, Anàlisi i disseny amb Patrons, Disseny i Programació Orientada a
Objectes i Competències Comunicatives.
És interessant que l’alumne disposi de nocions bàsiques de lideratge com les
que s’imparteixen a l’assignatura d’Habilitats Directives del MBA de la UOC.
En aquesta assignatura hi ha un apartat específic de lideratge [ADE12] que
encaixa molt bé amb aquesta assignatura de Fonaments d’Arquitectura del
Programari.
Es recomanable conèixer o haver practicat metodologies àgils, tenir
coneixements de gestió de projectes i treball en equip.
Finalment, donat que se’n farà un ús extensiu a les PACs i pràctiques, es
recomanable que l’alumne tingui nocions de Disseny Impulsat per Dominis
(DDD, Domain Driven Design). El llibre d’Eric Evans és la referència fonamental
[EVA04], tanmateix el llibret de Vladik Khononov [KHO19] és un bon punt de
partida per introduir-se en els conceptes principals de la DDD.
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4.6 Informació prèvia a la matrícula
És recomanable haver superat les assignatures d’Enginyeria del Programari,
Enginyeria de Requisits, Anàlisi i disseny amb Patrons i Competències
Comunicatives.
Donat que aquesta assignatura està molt lligada al disseny de programari, és
aconsellable haver superat l’assignatura de Disseny i Programació Orientada
a Objectes per a tenir clars els conceptes de disseny d’una solució de
programari.
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4.7 Objectius i competències
4.7.1 Competències transversals:





Capacitat de comunicació oral i escrita en l'àmbit acadèmic i
professional.
Ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
Capacitat per adaptar-se a les tecnologies i a futurs entorns
actualitzant les competències professionals.
Capacitat de comprensió de les necessitats del negoci alhora de
traslladar-les a un sistema d’informació.

4.7.2 Competències del Grau en Enginyeria Informàtica:



Saber dissenyar aplicacions informàtiques mitjançant patrons i estils
d’arquitectura.
Saber proposar i avaluar diferents alternatives tecnològiques per
resoldre un problema concret.

Aquestes competències es desglossen en els següents objectius:














L'objectiu general de l'assignatura és que l'estudiant adquireixi els
coneixements fonamentals per al disseny, avaluació i manteniment
d’arquitectures del programari. Aquest objectiu es concreta en els
següents objectius específics:
Conèixer els diferents estils arquitectònics existents i saber definir
l'arquitectura de programari més adequada segons les
característiques particulars de cada aplicació.
Definir les característiques de l’arquitectura més adequades e les
necessitats del sistema.
Documentar adequadament les decisions de l’arquitectura, per a
poder tenir un registre argumentat dels intercanvis realitzats i el
context en què es va realitzar el disseny de l’arquitectura.
Adquirir el marc mental de com pensa un arquitecte i quins recursos i
habilitats s’ha de dotar un professional per a exercir aquest rol.
Conèixer què significa ser un arquitecte i el rol que ocupa dins d’una
organització que construeix programari per a satisfer les seves
necessitats de negoci. Opcions de lideratge i de treball en equips àgils.
Entendre el negoci i la tecnologia per a poder comunicar amb
convenciment i seguretat els intercanvis realitzats per l’arquitectura
per assolir els objectius de negoci utilitzant la millor tecnologia
disponible.
Derivat de l’anterior, assolir els coneixements i la pràctica necessària
per a documentar i presentar les arquitectures, utilitzant estàndards i
marcs de treball més reconeguts per la industria
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4.8

Continguts

Els continguts teòrics de l’assignatura es basen en donar coneixements i
referències modernes als estudiants per a realitzar el rol d’arquitecte.
Els continguts es dividiran en dues parts, una més dedicada a eines i recursos
per a crear i dissenyar una arquitectura, i una segona part més dedicada al
rol i a les habilitats que ha de tenir un arquitecte per a comunicar una
arquitectura a les diferents parts interessades en l’organització, siguin
directius o desenvolupadors.

4.8.1 Part 1. Eines i recursos
En la primera part s’introdueixen els conceptes primordials de l’arquitectura
del programari en el mòdul 1. En el mòdul 2 s’entra a fons en el coneixement
dels estils d’arquitectura, que conformen les varietats d’estructures bàsiques
que pot prendre l’arquitectura d’un sistema d’informació. En el mòdul 3
s’aprofundeix en les característiques de l’arquitectura i en els no-requisits.
Finalment, en el mòdul 4 s’entra en el procés de disseny i en els aspectes que
el fonamenten, com els principis i les decisions, la divisió en mòduls i
components.

53

4.8.1.1 Mòdul 1 - Introducció.
Definició d’arquitectura del programari. Un repàs històric per a verificar que
“la història de l'arquitectura del programari està plena d’ocurrències que els
arquitectes han provat, només per adonar-se dels efectes secundaris perjudicials”
[RIC20].
El mòdul introdueix les expectatives que recauen sobre un arquitecte. Hi ha
vuit expectatives bàsiques en un arquitecte de programari:















Prendre decisions d'arquitectura: s’espera d’un arquitecte que
defineixi els principis i les decisions per a crear l’arquitectura del
sistema.
Analitzar contínuament l'arquitectura: s’espera d’un arquitecte que
analitzi contínuament l’entorn tecnològic actual per a recomanar
millores.
Estar al dia de les últimes tendències: s’espera d’un arquitecte que es
mantingui al dia amb les darreres tendències de la industria i la
tecnologia.
Vetllar pel compliment de les decisions: s’espera d’un arquitecte que
verifiqui el compliment de les decisions i dels principis d’arquitectura
per part dels equips de desenvolupament.
Exposició i experiència diversa: s’espera d’un arquitecte que estigui
familiaritzat amb una varietat de tecnologies, marcs de treball,
plataformes i entorns.
Tenir coneixements del domini del negoci: s’espera d’un arquitecte
que comprengui el domini funcional del negoci on està exercint.
Posseir habilitats interpersonals: s’espera d’un arquitecte que tingui
habilitats interpersonals excepcionals, incloent el treball en equip, la
facilitació i el lideratge.
Entendre i navegar per la política: qualsevol decisió que prengui un
arquitecte serà desafiada en un moment o altre. Per tant, s’espera que
un arquitecte pugui negociar les decisions i intercanvis realitzats,
entenent les motivacions i interessos que tenen les persones que han
d’aprovar aquestes decisions. Un arquitecte ha de saber navegar per
la política de l’organització.

L'eficàcia i l'èxit d'un arquitecte de programari depèn de comprendre i
practicar cadascuna d'aquestes expectatives que tenen les organitzacions
sobre el seu rol.
El mòdul també contempla el que els autors anomenen Les lleis de
l’arquitectura de programari. Malgrat que l’abast de l’arquitectura és
immensament ample, hi ha uns elements que es poden trobar en qualsevol
de les situacions a què s’exposa un arquitecte. Aquestes lleis s’enumeren a
continuació:
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Primera Llei de l’Arquitectura del programari:
Qualsevol cosa en l’arquitectura del programari és un intercanvi.
La llei estableix que cada decisió presa ha de tenir en compte molts factors
oposats, i s’ha d’arribar a establir un cert nombre d’intercanvis per acabar
realitzant l’arquitectura. La llei té un corol·lari:
Si un arquitecte creu que ha descobert alguna cosa que no és un intercanvi,
és més probable que encara no hagi identificat l’intercanvi a realitzar.
La segona llei estableix que l’arquitectura va més enllà de prendre decisions,
establir bastides, principis i característiques.
Segona llei de l'arquitectura del programari:
El per què és més important que el com.
Mirant el disseny dels artefactes que composen l’arquitectura d’un sistema
desconegut es pot veure com funciona l'estructura de l'arquitectura, però
costarà explicar per què es van prendre certes eleccions enfront d'altres, si
no es registren aquestes decisions que conformen els perquès.

Il·lustració 16 Continguts del mòdul 1: Introducció
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4.8.1.2 Mòdul 2 - L’estructura del sistema: els estils d’arquitectura.
Es realitzarà un estudi en detall dels estils d’arquitectura que esmenta [RIC20]
distingint clarament els monòlits i els distribuïts. L’arquitectura peer-to-peer
s’afegeix al catàleg que presenta aquesta referència, doncs és una
arquitectura comuna i atractiva. El text de [KUR21] ofereix una bona
descripció d’aquesta arquitectura.
Es farà especial esment en el monòlit pur i en l’estil basat en microserveis,
bàsicament perquè el darrer està últimament de moda i sovint es contraposa
als monòlits. El text de referència ja ho deixa clar, però cal insistir en què els
monòlits poden ser tan vàlids com els microserveis. Tanmateix, cal decidir i
poder justificar si aplica un o l’altre, o qualsevol dels altres estils
d’arquitectura segons els condicionants i intercanvis realitzats en el context
en què es dissenya l’arquitectura:
1. Els estils fonamentals:
a. L’absència d’arquitectura: la Gran Bola de Fang (de l’anglès Big
Ball of Mud)
b. Arquitectures unitàries
c. Client/servidor
d. Peer-to-Peer
2. Els estils monolítics:
a. Arquitectura en capes
b. Arquitectura en pipelines
c. Arquitectura en micronuclis (de l’anglès microkernel)
3. Els estils distribuïts:
a. Arquitectura basada en serveis
b. Arquitectura basada en esdeveniments
c. Arquitectura basada en espais
d. Arquitectura orientada a serveis
e. Microserveis
Els mòduls 1 i 2 formarien la base sobre la qual es realitzaria la PAC1.
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Il·lustració 17 Continguts del mòdul 2: Estils d'arquitectura
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4.8.1.3 Mòdul 3 - Les característiques de l’arquitectura
Les característiques de l’arquitectura són aquelles que distingeixen el
comportament del sistema, a banda de les funcionalitats que ha de cobrir
per satisfer les necessitats del negoci. Altres fonts les anomenen “atributs de
qualitat” o “requeriments no funcionals”. Es realitzarà un repàs de les
diferents característiques amb exemples seguint la llista de [RIC20]. Es farà
un esment especial en les capacitats de ser desplegat (Desplegabilitat) i de
ser provat (Testabilitat). Aquestes capacitats, segons [FOR18], són les que
diferencien les organitzacions d’alt rendiment de les que no.
Per a realitzar l’especificació de les característiques es pot utilitzar la tècnica
dels escenaris d’atributs de qualitat (Quality attribute scenarios) que es recull
a [BAS21]. Els escenaris es composen de sis parts:











Estímul: descriu un esdeveniment que arriba al sistema o al projecte.
Font d'estímul: Un estímul ha de tenir una font, ha de venir d'algun
lloc. La font de l'estímul pot afectar la forma en què és tractat pel
sistema.
Resposta: La resposta és l'activitat que es produeix com a
conseqüència de l'arribada de l'estímul. La resposta és una cosa que
l'arquitecte es compromet a satisfer.
Mesura de resposta: Quan es produeix la resposta, ha de ser
mesurable d'alguna manera perquè l'escenari es pugui provar, és a dir,
perquè puguem determinar si l'arquitecte ho va aconseguir.
Entorn. L'entorn és el conjunt de circumstàncies en què es produeix
l'escenari. L'entorn ha d'especificar en quin mode s'està executant el
sistema. L'entorn estableix el context per a la resta de l'escenari.
Artefacte. L'estímul arriba a algun objectiu. L'artefacte pot ser una
col·lecció de sistemes, tot el sistema, o una o més peces del sistema.

A més a més de les característiques de l’arquitectura escollides i
especificades segons les tècniques esmentades, els arquitectes sovint
tracten amb no-requisits. Segons [HOH20], aquest terme no es refereix a
coses que no són obligatòries; més aviat, es refereix a requisits que no
s'especifiquen enlloc. Això inclou el context, les suposicions tàcites, les
dependències ocultes i altres coses que mai s'han explicat, els procediments
no escrits, la cultura de l’organització, etc. Desenterrar aquests requisits
implícits i fer-los explícits és una de les contribucions més valuoses d'un
arquitecte.
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Il·lustració 18 Contingut del mòdul 3: Característiques de l'Arquitectura
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4.8.1.4 Mòdul 4 – El procés de disseny de l’arquitectura. Les decisions i
els principis d’arquitectura. Modularització i components.
El mòdul 4 està basat gairebé en la seva totalitat en capítols de [RIC20].
Es començarà el mòdul amb les decisions: “Les decisions d’arquitectura
defineixen les regles per com s’ha de construir un sistema”. Prendre
decisions d’arquitectura implica recollir suficient informació rellevant,
justificant la decisió, documentant-la i comunicant-la de forma efectiva a les
parts interessades més adequades. La documentació de les decisions es
realitza mitjançant els Registres de Decisions de l’Arquitectura (RDA) (de
l’anglès Architecture Decision Records, ADR), seguint el model de [NYG11].
Els principis de disseny són guies, no pas regles rígides com les decisions
d’arquitectura. Els principis són un concepte comú en la literatura sobre
arquitectura del programari, però malauradament no hi ha un catàleg
consensuat ni un estàndard de facto de principis per escollir. En aquest cas,
com exemple, tenim els principis inclosos a [SMI21]. A més a més cal fer
especial esment a aquells principis i patrons d’arquitectura que han causat
més impacte en el rendiment de les organitzacions, segons l’estudi de
[FOR18]:
1. Alta cohesió, baix acoblament.
2. Permetre als equips escollir les seves eines. Focalitzar-se en els
enginyers i els resultats, no sobre les eines o les tecnologies [FOR18]
En aquest mòdul s’estudiaria el concepte de la modularització, com a forma
d’estudi de la partició del sistema en unitats que puguin ser abordades pels
desenvolupadors i enginyers de programari. La modularització d’un sistema
es pot mesurar per tres conceptes:






Cohesió: es refereix a la quantitat de parts del programari que han
d’estar juntes en el mateix mòdul. És una mesura de com de
relacionades estan les parts entre elles. Existeixen diferents magnituds
força acceptades, precisament per mesurar la falta de cohesió, entre
elles la manca de cohesió en mètodes (LCOM, Lack of COhesion in
Methods) que respon a la suma dels conjunts de mètodes no
compartits mitjançant camps de compartició.
Acoblament: mesura la quantitat de mòduls diferents que es
connecten al mòdul en estudi (aferent) i la quantitat de mòduls als que
es connecta el mòdul en estudi (eferent).
Connascència: dos components són connascents si un canvi en un
requeriria d’una modificació en l’altre per a mantenir la correctesa del
sistema en general.

Els arquitectes típicament pensen en termes de components. Els
components ofereixen un mecanisme específic de llenguatge per agrupar
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artefactes junts, sovint imbricant-los per crear estratificació. Els components
també apareixen com a subsistemes o capes en l’arquitectura, o com a
serveis que corren en el seu propi espai d’adreces.
Els components tenen una consideració especial pels arquitectes. De fet, una
de les primeres decisions que han de prendre un arquitecte és com
particionar el sistema en components. Veiem algunes tècniques per a
dissenyar components:






L’aproximació actor/accions: els arquitectes identifiquen actors que
realitzen tasques amb l’aplicació i les accions que aquests poden dur
a terme.
Event Storming: és una tècnica de descoberta de components
provinent del disseny conduit per domini (DDD, Domain Driven Design)
que comparteix popularitat amb els microserveis. En aquesta tècnica,
l’arquitecte utilitza esdeveniments per comunicar els components
entre sí. D’aquesta manera, es tracta de descobrir quins
esdeveniments ocorren en el sistema basant-se en els requeriments i
els rols identificats, i construir els components al voltant d’aquests
esdeveniments i el tractament d’aquests missatges. [BRA15] és la
referència principal d’aquesta tècnica.
Aproximació per fluxos de treball: Aquesta tècnica identifica els rols
principals, determina els tipus de fluxos de treball que realitzen i
construeix els components al voltant de les activitats identificades.

Il·lustració 19 Contingut del mòdul 4: El procés de disseny

Els mòduls 3 i 4 formarien la base sobre la qual es realitzaria la PAC2.
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4.8.2 Part II. El rol de l’arquitecte.
Aquesta segona part es dedica a treballar la manera de pensar d’un
arquitecte – que conformaria el mòdul 5 -, les habilitats necessàries per
exercir el rol d’arquitecte en una organització – que composaria el mòdul 6, i
mostrar i practicar alguns recursos per a comunicar efectivament
l’arquitectura a diferents nivells dins l’organització, siguin executius,
desenvolupadors i proveïdors, que seria el contingut del mòdul 7 i final.
4.8.2.1 Mòdul 5 - Pensar com un arquitecte.
Pensar arquitectònicament. Aquest punt es basa en el treball realitzat per
Nathaniel Schutta a [SCH18]. Interessant per a veure la diferència en l’enfoc
del treball que realitza un arquitecte respecte un enginyer de programari. El
raonament per introduir aquesta manera de pensar particular de l’arquitecte
es plasma en els següents punts:
4.8.2.1.1 Fets: la tecnologia canvia.

Les noves tecnologies són com els autobusos, cada 15 minuts en passa un
de nou. El ritme és tan ràpid que en cinc anys voldrem aplicar una nova
tecnologia que encara no s’ha inventat. Com a arquitectes, si estem
constantment experimentant amb el més nou, mai desenvoluparem cap
experiència en el que tenim ara. Malgrat tot, l’experiència i el lliurament de
valor són factors característics d’un arquitecte, però és difícil lliurar cap valor
de negoci si estem en un estat de renovació constant.
4.8.2.1.2 Pensar estratègicament

No hi ha un col·legi professional que ens obligui a estar al dia en la nostra
industria, però certament tenim una obligació professional a fer-ho. Malgrat
aquesta obligació autoimposada, cognitivament no es pot ser especialista en
tot. Un arquitecte ha de prendre una àrea o dues àrees que l’apassionin i
llavors, seguir els líders del pensament d’aquella àrea, llegir els textos
fonamentals i mirar les presentacions clau. I deixar passar la resta.
No obstant, cal definir clarament què significa estar actualitzat (Assimilant el
Definition Of Done de les metodologies àgils, es podria adoptar el concepte
DOU, Definition of Updated) per a que la organització tingui un referent
diàfan del que significa i publicar un full de ruta de les versions que ha de
complir el sistema. Un exemple d’aquest full de ruta es pot trobar a [CTF21].
Alhora de valorar noves tecnologies es podrien seguir les següents
preguntes:




És factible crear proves automàtiques contra solucions basades en
aquesta tecnologia?
La tecnologia utilitza formats oberts?
Es pot fer control de versions del codi necessari?
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Puc automatitzar tasques repetitives?
S’integra aquesta tecnologia dins de la meva pipeline de desplegament
continu?

Per a poder tenir els sistemes de l’organització al dia, l’arquitecte ha de tenir
suficient informació per a poder valorar el cost que pot provocar
l’obsolescència dels sistemes. Per això, cal planificar formació individual. Si
no es disposa de temps lliure, prendre els primers 15 o 30 minuts de cada
dia per investigar les fonts preferides. Aprendre en equip és un bon mètode
per debatre i trobar la millor manera de utilitzar aquesta nova tecnologia. Es
poden planificar trobades per xerrades d’arquitectura i aprofitar la pròpia
xarxa de contactes per compartir experiències i aprofitar esdeveniments per
ampliar-la. Estar al dia un mateix porta a que el sistema, l’equip, i la cultura
de l’organització estiguin al dia.
4.8.2.1.3 Avaluar pros i contres

Quan s’introdueix una nova tecnologia, cal avaluar i documentar els pros i
contres per comunicar el raonament de la decisió a l’equip. Tanmateix cal
gestionar els riscos i crear els plans de mitigació corresponents.
Un truc que funciona sovint quan s’ha d’escollir una tecnologia és preguntar
quina característica es pot afegir a aquesta a canvi d’eliminar alguna existent.
Contestar les dues preguntes implica haver adquirit un coneixement profund
de la mateixa. També és útil fer servir el mètode científic per comprovar si la
tecnologia és adequada o no: plantejament d’hipòtesi, prova, avaluació de
resultats, plantejament de nova hipòtesi i torna a començar el cicle.
4.8.2.1.4 Avaluar i escollir tecnologies

En qualsevol cas, cal escollir sàviament, utilitzant preguntes com:






què necessita el meu projecte?
És una decisió corporativa?
Hi ha altres eines com aquesta a la companyia?
Hi ha impacte en la cultura de la companyia?
Com evolucionarà l’eina en el curt i mig termini?

Cal establir uns criteris d’avaluació que es poden reutilitzar en diferents
estudis, i establir una prova de concepte per a comprovar al màxim detall
possible si la tecnologia aporta realment els beneficis teòrics trobats en
l’estudi.
Un aspecte no menor, i a nivell de l’arquitecte és prou important, és la política
que envolta aquesta decisió tecnològica. Cal esbrinar o almenys preguntarse quines influències a favor o adverses pot tenir una nova tecnologia.
Tanmateix, cal estar amatent a que l’avaluació només ho sigui en el nom: la
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decisió pot haver estat presa, i el criteri de l’arquitecte només hi dona
cobertura tècnica a una decisió política.
4.8.2.1.5 Introduir tecnologies

Un cop escollida la tecnologia cal introduir-la en el sistema i l’organització.
Una bona manera de preparar la introducció és gestionar i mitigar el canvi:
treballar amb la gent per fer-los entendre perquè és necessari el canvi i com
es beneficiaran d’ell. Per això és millor utilitzar un grup pilot favorable i així
començar a poc a poc. D’aquesta manera es facilita convèncer els afectats,
que sempre és millor que imposar-los la solució.
Per escollir el grup pilot cal exercir la influència que tingui l’arquitecte. Aquest
haurà de reclutar a les persones influents a la seva causa. En tot cas, sempre
es trobarà que en alguns moments ha de navegar entre la resistència.
Empatia, arguments i respecte, poden ajudar a vèncer resistències de les
persones que es poden sentir atacades per aquest nou statu quo.
Una bona manera de vendre les idees es crear sessions de divulgació,
mantenir un contacte proper amb els afectats, etc.
4.8.2.1.6 Mantenir tecnologies

Per a mantenir les tecnologies, cal establir les característiques de
l’arquitectura (atributs de qualitat). Com ja hem vist en la primera part de la
teoria, el procés és:






descobrir les característiques més adients.
Ordenar-les i establir regles de precedència,
documentar les característiques,
connectar les característiques a les decisions sobre l’arquitectura,
i finalment, establir una sèrie de principis d’arquitectura a seguir per a tot
el sistema.

Un mètode que s’està imposant un cop ja l’arquitectura està implementada i
donant servei, és el de les arquitectures evolutives, és a dir, dissenyar les
arquitectures tenint en compte que tots els components i actors del sistema
canviaran. Aquesta aproximació està basada en [FOR17]. En el seu llibre, els
autors proposen la creació de funcions d’aptitud. Aquestes funcions capturen
i preserven les característiques importants de l’arquitectura d’un sistema. Cal
establir objectius i llindars de mesura de les característiques i provar-los
contínuament amb funcions d’aptitud i fer visibles els resultats contínuament
a tot l’equip.
Per a concentrar el focus en les coses importants, cal classificar les funcions
a implementar en:



claus, sobre decisions crítiques,
rellevants, a tenir en consideració però que no afectaran l’arquitectura, i
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no rellevants, no impactaran en la nostra decisió. Aquestes últimes es
poden arribar a no implementar en cas de restriccions de temps o de
pressupost.

També Mark Richards esmenta el concepte de pensar com un arquitecte al
capítol 2 de [RIC20]. L’arquitecte comprèn la diferència entre arquitectura i
disseny i sap com col·laborar amb els equips de desenvolupament per a fer
funcionar l’arquitectura. A més a més, té una visió ampla de coneixement
tècnic alhora que manté un cert nivell de profunditat tècnica.
La piràmide de la Il·lustració 20, mostra els tres nivells de coneixement de
l’arquitecte. Aquest ha de focalitzar-se en els dos superiors, tenint un cert
grau de profunditat en algunes tecnologies.

Il·lustració 20 Amplada tècnica de l'arquitecte. Extret de [RIC20]

És important que l’arquitecte equilibri la seva feina d’arquitecte amb la
pràctica de codificació. En tot cas, cal evitar ser un coll d’ampolla si participa
a l’equip de desenvolupament. No ha de realitzar tasques que puguin acabar
sent camí crític del desenvolupament. En qualsevol cas, podria: a) resoldre
històries que formen part de la pròpia arquitectura o deute tècnic, b) resoldre
incidències també ajuda a l’equip de desenvolupament, c) automatitzar
tasques que permetin ser més eficients als desenvolupadors, o d) revisar codi
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freqüentment. L’arquitecte està involucrat en la creació del codi, i dona
oportunitats per fer de mentor i entrenador de l’equip
Una feina important que ha de cobrir és comprendre, analitzar i reconciliar
intercanvis entre diferents solucions i tecnologies. Pensar arquitectònicament és mirar als beneficis d’una solució donada, però també analitzar les
parts negatives, o intercanvis, associades a una solució.
Finalment, l’arquitecte ha de comprendre la importància de les motivacions
del negoci i com es tradueixen a ítems que afecten a l’arquitectura. Aporta
gran valor traduint els requeriments del negoci a característiques de
l’arquitectura.
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4.8.2.2 Mòdul 6 - El rol de l’arquitecte
En aquest mòdul es treballarà l’encaix de l’arquitecte dins de l’organització,
el lideratge que ha d’exercir i el treball en equip. Les referències principals
són el llibre de Gregor Hohpe [HOH20] i les presentacions de Sonya Natanzon
[NAT21] i de Sarah Wells [WEL21].
L’Ascensor de l’arquitecte
Segons [HOH20], els arquitectes omplen un forat important en les grans
organitzacions: treballen i comuniquen colze amb colze amb els
desenvolupadors en els projectes, però també són capaços de transmetre
temes tècnics a l’alta direcció sense perdre l’essència del missatge. De la
mateixa manera, els arquitectes comprenen l’estratègia de negoci de la
companyia i la poden traslladar a decisions tècniques que la suporten.
Si imaginem els nivells de l’organització com els pisos d’un edifici, els
arquitectes pugen a l’ascensor de l’arquitecte: van amunt i avall entre la sala
de juntes on es prenen les decisions i la sala de màquines on es construeix
el programari. Aquest perfil capaç de pujar i baixar entre pisos i entendre’s
amb els habitants de cadascun d’ells, cada cop és més important en temps
de transformació digital de les organitzacions.

Il·lustració 21 L'ascensor de l'arquitecte. Idea extreta de [HOH19]

El valor que l’arquitecte ofereix a l’organització es mesura per la quantitat de
pisos que es capaç de manegar. Un arquitecte no pot quedar-se a les plantes
superiors sense arremangar-se en la part tècnica, i viceversa. No pot deixar
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als directius de les plantes superiors en la il·lusió que tot s’està fent
correctament sense aportar el grau de transparència que necessiten per
prendre les seves decisions. De la mateixa forma, tampoc pot deixar a la sala
de màquines, on habiten els desenvolupadors, en total llibertat d’acció sense
aportar la governança que els permet avançar en els objectius esperats per
la direcció.
A més a més, anant amunt i avall a l’ascensor li permet a l’arquitecte obtenir
feedback sobre les decisions preses als nivells més alts, i per entendre les
seves ramificacions a nivell de la implementació del producte a la sala on es
desenvolupa el sistema. No obstant, s’ha d’anar amb compte amb els pisos
d’entremig, on els seus habitants (els comandaments intermedis) sovint es
troben ignorats i poden arribar a exercir un cert grau de bloqueig preguntant
a cada pis com van les coses a dalt i a baix, fent que l’ascensor no vagi tant
ràpid com es voldria.
La ràtio de canvi defineix l’arquitectura
Un altre aspecte que [HOH20] proposa com a definitori del rol i l’oportunitat
de ser de l’arquitecte és la ràtio de canvi. Un sistema que no canvia no
necessita una arquitectura. Un sistema que canvia sovint necessita una
arquitectura robusta que permeti que segueixi funcionant sense interrompre
l’activitat de l’organització. Igualment és el motor principal de la majoria de
decisions preses per aquella arquitectura
En aquest sentit, l’activitat de l’arquitecte no es queda només en l’etapa de
disseny, sinó en l’actualitat i en el futur, incorporant el canvi en la vida del
sistema. Malgrat això, hi ha moltes organitzacions que busquen evitar el
canvi i malden per estar en una situació d’estabilitat. Els projectes de
desenvolupament i la gestió de canvis de ITIL, per posar dos exemples, són
artificis que fan servir les organitzacions per a limitar els impactes dels canvis.
Quan es dissenya un sistema per al canvi, sovint és útil pensar en els aspectes
que impedeixen el canvi:




Dependències. Massa dependències entre els components d’un
sistema porten a que canvis petits necessitin ajustos a molts llocs,
incrementant l’esforç i el risc de realitzar-los. S’ha demostrat a [FOR18]
que desacoblar els components del sistema és el contribuïdor més
gran a un lliurament de programari sostingut.
Fricció. Llargs períodes d’aprovisionament d’infraestructures, o els
desplegaments manuals amb moltes activitats, generen fricció i risc.
Els desplegaments totalment automatitzats és una manera de reduirla.
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Mala qualitat. Els canvis realitzats sobre un sistema mal construït i mal
provat són més susceptibles de causar problemes. Considerar la
qualitat com un estalvi i no una pèrdua de temps.
Por. Sovint ignorada, l'actitud d'un programador té un impacte
important en la ràtio de canvi. La mala qualitat i els baixos nivells
d'automatització fan que el canvi sigui una proposta arriscada. Així, els
desenvolupadors tindran por de fer canvis. Invertint en qualitat i en
automatització redueixen aquesta por, doncs esmenar un error no
implica repetir un feixuc procés de proves i desplegament, un i altre
cop fins que els errors es corregeixen.

La ràtio de canvi també aplica als propis arquitectes, posant en tensió el grau
d’actualització de coneixements en les tecnologies, no només les que fa
servir, sinó també les que s’estan obrint pas en el mercat. La piràmide de la
Il·lustració 20 no és una representació estàtica sinó dinàmica, que va variant
en el temps i va sent substituïda per nous conceptes i tecnologies. És una
feina difícil i complicada la d’estar al dia, però és un dels reptes que
converteixen la feina de l’arquitecte de programari en una de les més
valorades del mercat.
Una de les eines que ajuda a visualitzar les tecnologies que s’estan emprant
i les que són susceptibles de ser protagonistes d’aquest canvi són els radars
de tecnologia. Thoughtworks va crear el concepte [THO21], i altres
companyies com Zalando publiquen el seu radar [ZAL21]. En aquest mòdul
es reflexionarà sobre la conveniència de tenir un radar a l’organització i
també a nivell personal.
Lideratge i responsabilitats
Segons [NAT21], el rol de l’arquitecte es basa en 4 pilars: el lideratge sobre
les persones, el lideratge sobre el pensament, el lideratge tècnic i les
responsabilitats que se’n deriven. Es presenten les característiques
fonamentals de cada lideratge i les principals directrius per aconseguir-les.
També s’inclou el que, amb arrels en la psicologia budista, s’anomena l’enemic
proper, és a dir, un estat mental que imita una emoció positiva però que en
realitat la soscava.

Il·lustració 22 Els pilars del rol de l'arquitecte
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El lideratge sobre les persones es basa en la capacitat d’influència, fer
créixer el talent de la gent i compartir el coneixement. Per a augmentar
la influència cal motivació. Per a fer créixer el talent calen nocions i
pràctica de coaching. Finalment, per a compartir el coneixement, es
necessita habilitats de comunicació: obrir espais de debat, escoltar i
acceptar altres visions i adaptar el missatge a l’audiència: no és el mateix
parlar de l’arquitectura als executius que al desenvolupadors que la
construiran.
En aquesta mena de lideratge, l’enemic proper és acabar realitzant una
gestió merament funcional, sense influència, només intimidant a l’equip
proper.

Il·lustració 23 Lideratge sobre les persones



El lideratge sobre el pensament es basa en tres aspectes principals. El
primer seria evolucionar el panorama general de l’organització, que seria
la part més estratègica. En aquest aspecte seria necessari l’impuls per
millorar. El segon aspecte a considerar seria ser un campió del procés, és
a dir, algú que promou processos per a evitar o mitigar els errors que es
puguin donar. Per això cal ser un agent de canvi en l’organització. I en
tercer lloc caldria proposar una cultura i valors a l’organització, per al que
es necessita sobre tot curiositat, per investigar noves formes de
funcionar i també observar com es comporta l’organització per a incidir
en els punts en els que es pugui aportar més valor i impacte.
En aquesta mena de lideratge l’enemic proper seria ser un arquitecte en
una torre de marfil, en la que es posen idees i procediments sobre la
taula que o no es segueixen, o conformen un impediment al flux de la
tecnologia en l’organització

Il·lustració 24 Lideratge sobre el pensament
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1.
2.
3.
4.

El lideratge tècnic contempla l’habilitat d’aprendre constantment, per al
que serà necessari les 4 C’s:
pensament Crític,
pensament Creatiu,
Comunicació i
Col·laboració.

Seguidament, contempla construir un bastida, una estructura sòlida que et
permeti suportar la resta de l’arquitectura que estiguis construir i que pugui
explotar els coneixements en enginyeria del programari adquirits. Aquesta
bastida estarà composada per un disseny de serveis API, uns esquemes
d’informació i un model de dades. Per últim, seleccionar un conjunt d’eines
en les que es confiï per a construir les arquitectures. Per a aquest darrer punt
es necessita capacitat d’anàlisi per a que la selecció d’eines sigui adient.
En aquesta mena de lideratge l’enemic proper és ser un contribuïdor
individual tàctic, és a dir, aquella persona a la que s’acut quan hi ha algun
problema a resoldre però sense més influència. Els arquitectes poden
esdevenir bombers per apagar focs i acabar sent valorats més per aquest
aspecte purament tàctic que no pas per la capacitat estratègica d’eliminar els
focs.

Il·lustració 25 Lideratge tècnic
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1.
2.
3.
4.

Pel que respecta a les responsabilitats d’un arquitecte, es poden
comptar les principals:
definir el problema,
dissenyar la solució,
implementar-la i, finalment,
ampliar-la i mantenir-la, moment en el qual es comprova el valor
aportat per l’arquitectura, permetent canvis i adaptacions de manera
simple i previsible.

Il·lustració 26 Responsabilitats d'un arquitecte
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El mòdul també incorpora un apartat per treballar les habilitats que són
requerides per a liderar projectes tècnics, basat en [WEL21].

Il·lustració 27 Habilitats necessàries per a liderar projectes tècnics

Bàsicament són tres: claredat en els missatges, comunicació – que els
missatges arribin, i empatia:
 El primer aspecte és el de la claredat:
1.
per què fas aquesta feina?
2.
Per què la fas ara?
3.
Quan es completarà el projecte?
4.
Com ho sabràs?
Són les limitacions clàssiques d'un projecte: planificació, cost, abast.
Quines d’elles són modulables i quines no aporten un marc mental
concret a l’equip i ajuda a la consecució del projecte sense dubtes.
 La part de comunicació incideix en tres aspectes principals.
1.
comunicar què ha de fer l’equip o persona exactament, eliminant tota
mena d’ambigüitat en el missatge.
2.
definir quan s’ha de realitzar la tasca.
3.
especificar què passarà si la tasca no es realitza quan toca.
 La part de l’empatia utilitza un mètode que es va crear al govern de
Regne Unit per una unitat que estudiava la ciència del comportament,
anomenat EAST. Aquest és l’acrònim de Easy, Attractive, Social & Timely.
1.
Easy vol dir facilitar la feina als col·laboradors, traient dependències de
la teva teulada, documentar tota la feina feta, visualitzant el progrés i
preparant acceleradors per a realitzar la feina com voldries, com
plantilles, esquemes, etc.
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2.

3.

4.

Attractive incideix en clarificar el que les parts interessades obtindran
amb aquell projecte. Evidentment hauran d’obtenir un producte millor
del que tenen abans de començar el projecte.
Social. Som animals socials, així que s’hauran de donar eines per que els
integrants de l’equip es puguin comparar entre ells de manera pública.
Una de les tècniques utilitzades a Google són els OKR (Objective Key
Results) [REW21], és a dir, resultats clau objectius que s’utilitzen per
mesurar el rendiment dels integrants d’un equip.
Timely. Es tracta de trobar el moment oportú per a encarregar les feines.
Ajudar la gent a fer aquest pla per superar el gap que hi ha entre les
intencions i les accions. Triar els costos i beneficis a curt termini i
explicar-los.

4.8.2.3 Mòdul 7 - Comunicar l’arquitectura
En aquest mòdul es tractarà un dels aspectes fonamentals i més crítics en la
vida de l’arquitecte: com documentar i com presentar les arquitectures. Es
parla d’eines (veure l’apartat 4.9 Consulta dels recursos d’aprenentatge) i dels
estàndards formals per a fer diagrames, com UML (especialment el diagrama
de classes i el de seqüència), el model C4 creat per Simon Brown [BRO18], i
Archimate [ARC19]. Els aspectes bàsics de com diagramar es tracten a [RIC20]
com també consells de com realitzar presentacions. En aquest aspecte, la
referència de [FOR12] és imprescindible per a estudiar trucs i patrons per
crear presentacions, i també els antipatrons més comuns que caldria evitar.
També es tracta en aquest mòdul l’estàndard ISO42010 [ISO11] de descripció
de les arquitectures com a estructura bàsica de la descripció i presentació de
l’arquitectura d’un sistema d’informació en un format extens de narrativa
escrita. A [ROZ12] hi ha una bona descripció de les vistes i perspectives a
utilitzar. El Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la
Generalitat de Catalunya usa aquest format extensivament. A [CTA21] es
troben plantilles i guies d’ús.

Il·lustració 28 Contingut del mòdul 7: Comunicar l'arquitectura

Els punts continguts a la part 2 formarien la base sobre la qual es realitzaria
la PAC3.
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4.9 Consulta dels recursos d’aprenentatge
Per a cursar l’assignatura es facilitaran diferents materials i recursos per a
poder efectuar l’estudi de la teoria i les proves d’avaluació contínua i
pràctiques:
Material

Utilitat

Suport

Miro a
Diagramació, mapes
https://miro.com/app/dashboard/ mentals, pluja d’idees, event
storming

En línia

Diagrams.net a
https://app.diagrams.net

Diagrames C4 i Archimate

En línia

Archi a
https://www.archimatetool.com

Diagrames en Archimate

En línia

Eines ofimàtiques de Google:
Presentacions, documents,
docs, full de càlcul, presentacions, correu i calendari
mail, calendar,...

En línia

Eines de col·laboració de Google:
meet, chat,...

Trobades virtuals,
missatgeria instantània

En línia

Biblioteca de la UOC,
especialment
https://learning.oreilly.com

On trobar els llibres
electrònics que es citen com
a bibliografia de
l’assignatura

En línia

Youtube a
https://www.youtube.com

Vídeos indicats en la
bibliografia

En línia

Il·lustració 29 Taula de recursos d'aprenentatge de l'assignatura
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4.10 Recursos d’aprenentatge i eines de suport
A cada mòdul es referencien els llibres, articles o vídeos més adequats per a
cada tema. Les referències principals seran: per la part I, el llibre
Fundamentals of Software Architecture, de Mark Richards i Neal Ford [RIC20],
per a la part II principalment serà el llibre The Architect Elevator, de Gregor
Hohpe [HOH20], tot i que alguns continguts també estan basats en [RIC20] i
s’han de visionar els vídeos sobre el rol de l’arquitecte de Sonya Natanzon
[NAE21] i [NAT21] i Sarah Wells [WEL21]. La majoria de les referències estan
disponibles a la llibreria online O’Reilly [ORE21], per aquest motiu s’indicarà
com a recurs dins de l’aula. A cada mòdul s’indiquen les referències
principals. Totes elles estan citades a l’apartat Bibliografia.
Per a dur a terme el projecte en grup del curs i les diferents activitats
individuals de l'assignatura, es pot requerir tot o part del programari indicat
en els recursos d’aprenentatge:
L'estudiant tindrà al seu abast el fòrum de l’aula on el consultor l'ajudarà a
resoldre els problemes d’instal·lació i utilització de les eines.
A part d'aquestes eines específiques, el curs proporcionarà les eines
estàndard pel treball col·laboratiu a l'aula, com espais de col·laboració i
carpetes compartides.
A l'inici del semestre, els estudiants trobaran en el Tauler un document que
explica el procés de treball en equip que s'ha de seguir per a realitzar els
pràctiques. D'altra banda, en el Google Drive de l'assignatura hi haurà un
document d'ajuda per a la formació de grups i per a la utilització correcte de
les eines ofimàtiques i de col·laboració de Google.
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4.11 Bibliografia i fonts d’informació
A continuació es presenta la bibliografia recomanada per a seguir la teoria
de l’assignatura:
[ADE12] Adell Herrera J. Lideratge i delegació. Estils de direcció. Habilitats per
a la direcció. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya; 2012.
[FOR21] Ford N. nealford.com • Architectural Katas [Internet]. 2021 [citat 24
octubre 2021]. Disponible a: http://nealford.com/katas/
[FOW03] Fowler M. whoNeedsArchitect.pdf [Internet]. [citat 25 setembre
2021].
Disponible
a:
https://www.martinfowler.com/ieeeSoftware/whoNeedsArchitect.pdf
[HOH20] Hohpe G. The Software Architect Elevator: redifining the architect’s
role in the digital enterprise. O’Reilly Media, Inc, USA; 2020. 350 p.
[ISO11] ISO/IEC/IEEE Systems and software engineering – Architecture
description. ISO/IEC/IEEE 42010:2011(E) (Revision of ISO/IEC 42010:2007 and
IEEE Std 1471-2000). desembre 2011;1-46.
[NAE21] Empower Hour: The Role of the Software Architect with Sonya
Natanzon [Internet]. 2021 [citat 30 octubre 2021]. Disponible a:
https://www.youtube.com/watch?v=tNc8p-o6jQQ
[NAT21] Natanzon S.: The Role of the Software Architect [Internet]. O’Reilly
Online
Learning.
[citat
10
octubre
2021].
Disponible
a:
https://learning.oreilly.com/videos/software-architecturesuperstream/0636920557999/0636920557999-video333210/
[NEW12] Neward T. Architectural Katas: Practicing Architecture [Internet].
2012
[citat
24
octubre
2021].
Disponible
a:
http://www.architecturalkatas.com/
[NYG11] Nygard M. Documenting Architecture Decisions [Internet].
Cognitect.com. 2011 [citat 31 octubre 2021]. Disponible a:
https://www.cognitect.com/blog/2011/11/15/documenting-architecturedecisions
[RIC20] Richards M, Ford N. Fundamentals of software architecture: an
engineering approach. First edition. Beijing Boston Farnham Sebastopol
Tokyo: O’Reilly; 2020. 400 p.
[ROZ12] Rozanski N, Woods E. Software systems architecture: working with
stakeholders using viewpoints and perspectives. 2nd ed. Upper Saddle River,
NJ: Addison-Wesley; 2012. 678 p.
[SCH18] Schutta N. Thinking Architecturally. 1a ed. Sebastopol, CA, USA:
O’Reilly Media, Inc.; 2018. 68 p.
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[THO21] Technology Radar | An opinionated guide to technology frontiers |
Thoughtworks [Internet]. [citat 1 novembre 2021]. Disponible a:
https://www.thoughtworks.com/radar
[WEL21] Sarah Wells. Leading Technical Projects - and How to Get Them Done
[Internet]. InfoQ. 2021 [citat 30 octubre 2021]. Disponible a:
https://www.infoq.com/presentations/ft-operations-reliability/
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4.12 Metodologia
Aquesta assignatura té un contingut eminentment pràctic que s'estructura a
través de set mòduls teòrics, com s’ha vist en l’apartat de continguts, i de la
realització de tres proves d'avaluació continuada més una pràctica dividida
en tres parts.

Il·lustració 30 Calendari d'activitats de l'assignatura

La primera prova d’avaluació contínua tracta sobre l’encaix dels estils
d’arquitectura en un cas concret a desenvolupar. Caldrà haver estudiat els
mòduls 1 i 2 de l'assignatura.
La PAC2 consisteix en treballar les característiques de l’arquitectura i
justificar i documentar decisions i principis sobre l’arquitectura. Per a
realitzar aquesta prova caldrà tenir assimilats els conceptes donats en els
mòduls 3 – característiques de l’arquitectura i 4 – Les decisions i els principis
de l’arquitectura.
La PAC3 fixa els coneixements sobre el rol de l’arquitecte, fent especialment
esment en el lideratge i el treball en equip, afegint a més a més de com
comunicar l’arquitectura, especialment diagramació, presentacions i
descripcions de l’arquitectura.
Caldrà haver estudiat els mòduls 5, 6 i 7 de l'assignatura.
En quant a les pràctiques, aquestes es realitzen en grups de 3-5 alumnes. Hi
ha una primera activitat que és la presentació individual i la creació de grups
– Pràctica 0.
La pràctica 1 es basa en la realització d’una Kata d’arquitectura: es planteja
un cas de negoci amb el qual el grup ha de realitzar un plantejament
d’arquitectura seguint les indicacions dels mòduls de l’assignatura. Seguint la
idea de les kates, aquestes es valoraran pels altres grups i pel tutor, aportant
tots els actors feedback per a la nota final de la pràctica. La idea darrera de
que els altres grups valorin les pràctiques és realitzar també l’avaluació de les
arquitectures, activitat important durant la vida professional d’un arquitecte.
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La pràctica 2 consisteix en modificar alguns paràmetres sobre la hipòtesi de
la pràctica 1 i proposar un nou model d’arquitectura. En aquest cas s’utilitza
el mateix mètode de revisió per altres grups i tutor per a qualificar la pràctica.
En el gràfic de més avall es pot visualitzar la calendarització de les activitats
proposades:
A continuació es detalla el contingut de cada activitat proposada.

4.12.1

PACs

Les PACs es centraran majoritàriament en les àrees de coneixement de la
primera part, per a dotar de recursos i eines per a crear arquitectures. Es
reservarà la PAC3 a treballar sobre el rol de l’arquitecte i les habilitats
requerides pel perfil.
4.12.1.1

PAC1

La PAC1 estarà dedicada als estils d’arquitectura. Tindrà tres menes
d’exercicis:




Sobre un cas d’ús, aplicar l’estil d’arquitectura més adequat
Sobre un cas d’ús implementat sobre un estil d’arquitectura, confirmar o
refutar l’estil utilitzat
Es presentarà un cas d’us i caldrà distingir els intercanvis realitzats en
aquella arquitectura i respondre els perquès del seu disseny. En aquest
exercici es comprovarà els coneixements sobre les lleis de l’arquitectura
i les expectatives de l’arquitecte.

4.12.1.2

PAC2

La PAC2 estarà dedicada a les característiques de l’arquitectura. Vista la
varietat de característiques que poden haver-hi, es mantindrà el criteri de fer
servir i avaluar les esmentades al text [RIC20]. Tindrà quatre menes
d’exercicis:




Sobre un cas d’ús, s’aplicaran les característiques de l’arquitectura més
adients, utilitzant les tècniques esmentades per [RIC20] o per [BAS21]
(quality attribute scenarios).
Sobre un cas d’ús implementat amb cobertura d’algunes característiques
de l’arquitectura, valorar si són les més adequades i si en falten o en
sobren respecte al conjunt de característiques del text de referència
[RIC20].

Addicionalment, en aquesta PAC s’avaluaran els coneixements adquirits
sobre les decisions d’arquitectura i els principis i la divisió en components de
l’arquitectura, treballant aquests aspectes en dos exercicis més:
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en el primer es realitzarà un exercici de documentar les decisions de les
arquitectures seguint el model d’ADR. Es proposarà una sèrie de casos
d’arquitectura resolts, sobre els que s’hauran de documentar les
decisions preses i els principis aplicats.
En el segon exercici es treballarà la divisió en components d’un sistema
que encaixi en una arquitectura de microserveis. Per això, l’exercici
utilitzarà el mètode Event Storming, que és el que millor encaixa amb
aquesta mena d’arquitectures.

4.12.1.3

PAC3

En la PAC3 es realitzaran exercicis de diagramació i presentació d’una
arquitectura:



Sobre un cas donat, es realitzarà un diagrama de l’arquitectura, utilitzant
eines de diagramació com diagrams.net [DIA21] i el format de C4.
Sobre l’exercici anterior es dissenyarà una presentació de l’arquitectura,
utilitzant el model proposat per l’estàndard ISO42010 i les vistes i
perspectives de [ROZ12]. Es valorarà especialment la selecció de vistes i
perspectives i la seva justificació.

Es valorarà que la presentació sigui adequada tant per als nivells executius
de l’organització com per als desenvolupadors del sistema. Podran ser una
global o dues diferents.
Addicionalment es treballarà els continguts teòrics del rol de l’arquitecte i la
manera de pensar d’un arquitecte en un exercici teòric addicional.

4.12.2

Pràctiques

L’assignatura tindrà dues pràctiques en grup seguint el model de les
Architecture Katas que va proposar Ted Neward [NEW12] i que Neal Ford va
recollir i ampliar anys més tard a [FOK21].
Les kates es faran en grups de 3-5 estudiants que es mantindran durant tot
el semestre. Per tant, a l’inici de curs hi haurà una activitat de creació
d’aquests grups, la pràctica 0.
4.12.2.1

Pràctica 0

En aquesta pràctica els alumnes ompliran un qüestionari de presentació que
servirà per formar els grups que realitzaran la resta de pràctiques (veure
Annex I). El tutor crearà els espais en l’entorn col·laboratiu per a cada grup.
Els grups es formaran pels propis alumnes, observant mútuament els
qüestionaris de presentació. Un cop els grups considerin que estan formats
(mínim de 3 alumnes, màxim de 5), el tutor tancarà el grup i obrirà l’espai als
integrants per al seu intercanvi d’informació.
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4.12.2.2

Pràctica 1

La primera pràctica consistirà en una kata que proposarà el consultor de
l’assignatura. El contingut d’una kata tindrà els següents apartats:
Descripció: el problema que s’intenta resoldre amb el sistema que es vol
construir
Usuaris: el nombre esperat d’usuaris que tindrà el sistema
Requeriments: Els requeriments relatius al domini del sistema que es podran
recollir dels experts funcionals
Context addicional: consideracions que poden ser útils per un arquitecte que
no són directament derivades dels requeriments funcionals.
Un exemple de Kata podria ser:
Descripció: Es pretén obrir el sistema actual de vacunes al públic en general,
per a que tinguin disponible en el seu mòbil les reserves de cites i un informe
de les vacunes realitzades
Usuaris: públic en general, administradors, personal sanitari
Requeriments:








L’aplicació actual de gestió de vacunes és legacy i no és integrable.
S’haurà d’extreure la informació per a facilitar-la al públic
Acceptar peticions de vacunació
Seguiment de les vacunes aplicades
Petició de cita per a vacunes
Intercanvi d’informació amb el servei central, per a gestió logística de
les vacunes
Els usuaris poden demanar un informe de vacunació que es lliurarà en
aquell moment
Els administradors poden veure informació sobre les vacunes
aplicades, a on i per quin professional, però no informació sobre les
persones usuàries

Context addicional:



Molt poc pressupost per a TIC
Dates molt ajustades doncs és una aplicació que per raons polítiques
s’anunciarà en premsa de forma imminent.

Les kates segueixen unes regles i són guiades pel consultor de l’aula que
exercirà de moderador. Aquest respon les preguntes que puguin tenir els
grups, mitjançant el fòrum privat del grup creat pel consultor. El moderador
penjarà al fòrum de l’aula aquelles qüestions que cregui que poden ser
interessants per a la resta de grups.
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Els grups tindran un mes per a realitzar una proposta de resolució,
presumiblement entre el 22/9 i el 24/10 (22/2 i 24/4 al semestre de
primavera). Aquesta proposta de resolució estarà composada per una
presentació de la solució al cas proposat, que consti de:
1. Els diagrames necessaris utilitzant C4 i una de les eines de
diagramació proposades
2. Una proposta de vistes per descriure l’arquitectura seguint
l’estàndard ISO 42010 i les altres referències proposades en la teoria
3. Un recull de les característiques més importants descobertes i
incorporades en la presentació
4. Un recull de les decisions preses i la seva justificació utilitzant els
registres de decisions de l’arquitectura
5. L’estil d’arquitectura escollit i la seva justificació.
6. L’aproximació realitzada per a obtenir els components de
l’arquitectura.
Una innovació en aquesta pràctica, que segueix el model de les kates
originals, és que és un joc competitiu. La valoració de la pràctica 1 la donen
la resta de grups. Cada grup rep la solució d’almenys altres tres grups i la
qualifica entre 1 i 3 punts.
Els grups tindran tres setmanes per a realitzar aquesta avaluació (entre el
25/10 i el 15/11, 25/3 i el 15/4 en el semestre de primavera)
La nota de la pràctica 1 serà 3 punts de base + la mitjana de les puntuacions
atorgades pels grups revisors més 4 punts addicionals que podrà concedir el
moderador:
•

2 punts per la kata realitzada

•
0,66 punts per l’avaluació realitzada sobre la kata del 1r grup donat per
avaluar
•

0,67 punts per l’avaluació realitzada sobre la kata del 2n grup avaluat

•

0,67 punts per l’avaluació realitzada sobre la kata del 3r grup avaluat.

Un exemple d’avaluació podria ser:
1.

el grup te 3 punts de base nomes per participar en la pràctica 1

2.
la kata del grup és avaluat per 3 altres grups, i aquests li atorguen una
puntuació de 1, 2 i 2 respectivament, que dona una mitjana de 1,67
3.

El consultor avalua la kata realitzada amb un 1

4.
El consultor considera que les avaluacions que ha realitzat el grup
sobre els altres grups són correctes així que li atorga 0,66, 0,67 i 0,25 al tercer
doncs s’han deixat d’avaluar una part de l’arquitectura presentada pel seu 3r
grup
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5.
La suma de punts atorgats és 3(base) + 1,67(mitjana obtinguda dels
altres grups que han avaluat la seva kata) + 2,58(punts atorgats pel consultor)
que sumen 7,25, el que equivaldria a una B.
4.12.2.3

Pràctica 2

La pràctica 2 tindrà una dinàmica similar però tindrà un parell d’aspectes
diferencials que l’aproparan més al dia a dia d’un arquitecte en l’exercici de
la seva professió:
1.

S’haurà de modificar una arquitectura realitzada per un altre grup.

2.
S’introduiran canvis en el nombre d’usuaris, els requeriments i/o en el
context addicional de la kata que modifiquin significativament l’arquitectura
proposada.
El consultor proposarà les tres millors propostes de la pràctica 1 i les
repartirà entre els grups participants, cuidant que un grup no rebi la seva
pròpia proposta de la pràctica 1. Seguidament, els grups modificaran
l’arquitectura rebuda tenint en compte les noves condicions fixades en
l’enunciat. El període per realitzar els canvis i presentar la nova solució serà
entre el 16/11 i el 15/12 (16/4 al 15/5 en el semestre de primavera).
La proposta realitzada s’avaluarà per altres tres grups com en el cas de la
pràctica 1, entre el 16 de desembre i el 7 de gener (16/5 i 7/6 al 2n semestre).
El sistema de puntuació serà idèntic al de la pràctica 1.
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4.13 Informació sobre l’avaluació a la UOC
El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i
pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.
La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació;
la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la
col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia; o la utilització de
material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són
conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i
disciplinàries greus.
D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot
comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en
el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de
l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no
autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors
d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font
externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres
estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat
qualsevol altra conducta irregular.
De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes
irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura,
poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si
escau, de la sanció que correspongui.
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4.14 Consulta del model d’avaluació
Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua
(AC), nota que es combina amb una nota de pràctiques (Pr) i una prova de
síntesi (PS) per a obtenir la nota final de l'assignatura. L’oportunitat d’una
prova de síntesi ve donada per l’alt contingut teòric de l’assignatura, sobre
tot en la segona part, que interessa afermar el màxim possible.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: FC(AC + Pr) + PS. Les
qualificacions finals de l'assignatura es calcularan de la manera següent:






Si l'AC i la Pr superen el mínim, la qualificació final contínua (FC) serà
el resultat de la fórmula de càlcul.
Si no es supera el mínim de l'AC, la qualificació final serà la de l'AC.
Si no es presenta l'AC, la qualificació final serà No presentat.
Si l'AC supera el mínim i la Pr no, la qualificació final serà la nota de la
Pr.
Si l'AC supera el mínim i la Pr no es presenta, la qualificació final serà
Suspès (2,5).

4.14.1

Ponderació de les qualificacions

Opció superant la FC: (AC + Pr) + PS
Final Continuada: (FC) = AC + Pr
AC = 60%, Pr = 40%
Notes mínimes:
AC = 5, Pr = 4
La combinació de la nota final de les activitats d'avaluació contínua (AC) i la
qualificació final de les activitats pràctiques (Pr) dóna com a resultat la
qualificació final d'avaluació contínua (FC: AC + Pr).
Per a tenir dret a fer la PS, la qualificació final d'avaluació contínua (FC) ha de
ser igual o superior a 5. La nota final de l'assignatura s'obtindrà
posteriorment creuant la nota de la PS amb la FC.
Nota final d'assignatura: FC + PS
FC = 70%, PS = 30%
Notes mínimes:
FC = 5, PS = 3,5
Quan la nota obtinguda a la PS sigui inferior als mínims establerts per a cada
fórmula, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a la PS.
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4.15 Avaluació continuada
Aquesta assignatura es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC) i una
prova de síntesi (PS). És necessari fer les activitats pràctiques obligatòries (Pr),
la nota de les quals s'encreua amb la nota d'avaluació contínua per a obtenir
la nota final de l'assignatura.
L'avaluació continuada (AC) es composa de tres proves d'avaluació
continuada (PAC), més les tres parts de la Pràctica. Per acollir-se a l'avaluació
continuada (AC) caldrà realitzar i lliurar cadascuna de les tres PACs i les tres
parts de la Pràctica dins dels terminis establerts. El fet de lliurar qualsevol
activitat d'avaluació continuada implica que obtindreu una nota final d'AC.
Per tant, la valoració de "No Presentat" només s'obtindrà si no es lliura cap
activitat d'avaluació. Les tres PAC valen un 33,3% cada una. La pràctica zero
val un 10%. La primera part de la pràctica val un 50% i la segona part un 40%.
El seguiment correcte de l'assignatura compromet a l'estudiant a realitzar les
activitats d'AC (PAC) i la pràctica 0 de manera individual i les pràctiques
proposades de manera col·lectiva i segons les indicacions que pauti el Pla
Docent. En cas que no sigui així, l'AC i les pràctiques s’avaluaran amb una D.
Per altra banda, i sempre a criteri dels Estudis, la reincidència en
l'incompliment d'aquest compromís pot suposar que no es permeti superar
cap altra assignatura mitjançant avaluació continuada ni en el semestre en
curs ni en els següents.

4.16 Avaluació final
L'avaluació final consisteix en el model d'avaluació següent: (AC + Pr) + PS
FC: AC 60% + Pr 40% si AC >= 5 i Pr >= 4
Qualificació final: FC 70% + PS 30% si FC >= 5 i PS >= 3,5

4.17 Feedback
Tal i com s'ha indicat en la metodologia de l'assignatura, el consultor us
guiarà i orientarà a través del Tauler de l'aula per a poder fer un bon
seguiment de l'assignatura. També respondrà els dubtes que vagin sortint en
el Fòrum de l'aula així com les consultes i comentaris enviats a la seva bústia
personal.
El consultor també farà un seguiment personalitzat de l'avaluació contínua,
revisarà totes les PAC i pràctiques lliurades i comentarà de forma qualitativa
la resolució de les mateixes tant a nivell individual com a nivell de grup de
treball de les pràctiques. Aquests comentaris ajudaran a progressar en
l'aprenentatge i adquirir el conjunt de coneixements i competències
previstes en l’assignatura.
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5 Continguts addicionals
Amb l’assignatura de Fonaments de l’Arquitectura del Programari, l’estudiant
te al seu abast els elements bàsics d’aquest rol. Malgrat els coneixements
adquirits en superar aquesta assignatura, els estudiants que vulguin orientar
la seva carrera a exercir com a professionals de l’arquitectura s’enfronten a
reptes que necessiten un estudi més profund. Per motius de temps i d’espai,
hi ha conceptes que han hagut de quedar fora d’aquesta assignatura
fonamental, però que podrien conformar una nova assignatura de
continuació a aquesta:










Crear una carrera professional. [RIC20][HOH20]. Arribar a ser un
arquitecte pot ser difícil i complicat, però igualment ho és mantenir-se
en el rol i seguir gaudint del respecte i valoració de l’organització. En
aquest mòdul es veurien tàctiques i consells per a mantenir les
habilitats i els coneixements dels arquitectes al llarg de la seva carrera
professional.
El govern de l’arquitectura. [BOE21][HOH20]. En aquest mòdul es
veuria com es pot governar l’arquitectura d’una organització:
1. Com exercir com un òrgan decisori sense ser un obstacle.
2. Exercir com a guia i influenciar a diferents nivells de l’organització
tant al nivell més executiu com als nivells més tècnics.
3. Governar en el sentit de posar regles de funcionament a les parts.
4. Crear un radar de tecnologia que visualitzi la governança: què
s’utilitza, què provar, què estudiar i què descartar i perquè.
5. Crear un model de collita: visitar projectes, observar la feina feta,
tractar les millors pràctiques com a transversals i divulgar-les.
6. Organitzar un equip d’arquitectes dins de l’organització. Crear un
pla de carrera per als arquitectes.
Arquitectures evolutives [FOR17] De quina manera es pot planificar i
executar una arquitectura pensant en el llarg termini, assegurant que
les arquitectures compleixen les condicions sobre les que van ser
creades i com es governa la seva evolució mantenint aquestes
condicions.
Marcs de treball de les arquitectures: S’enunciaran els més coneguts:
TOGAF [TOG18], 4+1 de Kruchten [KRU95] , Zachman [ZAC08], IASA
ITABOK [IAS21], Software Architecture Certification del SEI [BAS21].
S’estudiarà el seu valor històric i es debatrà per què no han arribat a
ser homogenis en la industria.
L’encaix de l’arquitectura a les metodologies àgils [HOH20] En aquest
mòdul s’estudiarà l’encaix dels arquitectes en el dia a dia dels equips
basats en metodologies àgils com una forma comprovada en fets
d’aportar valor i èxits a les organitzacions.
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La influència de l’arquitectura al moviment DevOps. [FOR18] De la
mateixa manera, el moviment DevOps i l’arquitectura es
retroalimenten i s’interpel·len entre ells, per a aportar el màxim de
valor en el mínim temps possible. Si el canvi és inevitable, poder-lo fer
ràpid és una condició imprescindible per a aconseguir normalitzar-lo i
incorporar-lo dins de la dinàmica de l’organització.
Com assegurar el compliment de l’arquitectura organitzant els
equips de treball [RIC20][SKE19]. En aquest mòdul s’estudiarà com
l’arquitectura pot conformar la idoneïtat dels equips de treball dins de
l’organització. En qualsevol cas, l’arquitecte ha d’adaptar les
arquitectures als condicionants del context i de l’entorn, però també
és obligació de l’arquitecte proposar la millor organització dels equips
per assolir els objectius i els compromisos en resultats.
Anàlisi d’intercanvis per a arquitectures modernes distribuïdes
[FOR22]. En aquest mòdul es realitzaria un anàlisi exhaustiu dels
intercanvis (trade-offs) que realitza un arquitecte quan s’enfronta a
arquitectures modernes distribuïdes, com els microserveis. Tenint en
compte els nous paradigmes de desplegament en els núvols públics i
el progressiu abandonament de les instal·lacions on-premise, aquest
mòdul aporta un estudi en profunditat d’aquesta mena de sistemes.

També seria d’aplicació crear una assignatura específicament per a realitzar
un Treball de Final de Grau sobre l’Arquitectura del Programari, on els
alumnes poguessin proposar un cas sobre el que realitzarien el disseny i
documentació de l’arquitectura aplicable al sistema indicat.

Il·lustració 31 Continguts Addicionals
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6 Conclusions
En aquest treball s’han cobert àmpliament els objectius proposats de crear
una assignatura fonamental d’arquitectura del programari. S’ha realitzat
recerca sobre les assignatures existents i s’ha comprovat la necessitat de la
nova assignatura. S’ha proposat un pla docent amb un bon fonament teòric
i amb una metodologia de treball dinàmica i atractiva. En darrer terme, s’ha
trobat material per a una possible assignatura de continuació.
La metodologia triada per aquest projecte ha permès anar creant
l’assignatura en iteracions i així anar augmentant el valor de la mateixa en
successives revisions. Per a arribar a aquesta cadena de lliurament de valor
s’han anat passant per diferents models d’enfoc de projecte que s’han anat
descartant per poc pràctics al cas concret del treball. Finalment s’ha escollit
un model basat en kanban que ha permès fer més fluida la millora iterativa
de l’anàlisi de la situació curricular de l’assignatura i del seu pla docent i ha
aportat velocitat de creuer a la confecció del TFG.
Mitjançant aquesta evolució metodològica s’ha pogut verificar que, en el cas
de treballs individuals, mantenir un kanban personal on abocar totes les
idees i tasques que vagin sorgint, els feedbacks del tutor, i les referències a
consultar és una bona metodologia per aquesta mena de projectes de caire
individual.
S’ha analitzat a fons el currículum del grau d’enginyeria informàtica per a
veure si una assignatura dedicada a l’arquitectura de programari hi podria
tenir encaix. S’ha comprovat que aquest encaix seria possible doncs
l’arquitectura del programari és un concepte que planeja sobre diverses
assignatures sense que els propis estudis defineixin un referent clar.
Com a conseqüència de l’anàlisi, s’han proposat millores i actualitzacions a
les assignatures estudiades i s’ha construït el pla docent del que seria una
assignatura fonamental d’arquitectura del programari. Aquesta assignatura
servirà per a recopilar i publicar els conceptes i coneixements actuals de
l’arquitectura del programari. S’ha proposat que aquesta assignatura formi
part de l’itinerari d’enginyeria del programari, presentant quatre alternatives
de l’encaix de l’assignatura en aquest itinerari.
S’ha considerat dividir l’assignatura en dues parts ben diferenciades:


La primera tracta de donar eines i recursos als futurs arquitectes:
o Lleis de l’arquitectura
o Estils d’arquitectura
o Característiques de l’arquitectura
o Eines per a discernir mòduls i components. Establir principis i
documentar les decisions preses per a formar l’arquitectura
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La segona part tracta més d’aprofundir en el rol de l’arquitecte:
o S’han donat pautes per a pensar com un arquitecte,
o s’ha utilitzat la metàfora de l’ascensor per a copsar la
profunditat tècnica i la capacitat de comunicació de l’arquitecte,
o s’ha reflexionat sobre els diferents tipus de lideratges i les
responsabilitats de l’arquitecte, i
o s’han donat pautes per a documentar i presentar eficaçment les
arquitectures a persones de diferents nivells i responsabilitats.

Aquests mòduls teòrics s’han acompanyat de proves d’avaluació continua i
de pràctiques. S’ha considerat que fer les pràctiques en grup seria més
profitós i s’ha escollit les kates d’arquitectura com un mitjà nou i dinàmic que
fomenta la participació. A més a més, s’ha proposat la gamificació de les
pràctiques amb la participació dels propis alumnes en la puntuació dels
millors dissenys i presentacions.
En darrer terme, i per la forta càrrega teòrica de l’assignatura, s’ha valorat
incorporar una prova de síntesi a la metodologia d’avaluació final de
l’assignatura.
Per manca de temps i espai no s’han pogut incloure certs aspectes
interessants de l’arquitectura del programari que podrien conformar una
segona assignatura de caire més avançat. Addicionalment a aquesta
assignatura de continuació, s’ha proposat la possibilitat de crear una
assignatura de treball de final de grau dedicada exclusivament a
l’arquitectura del programari.
Com a reflexió final, s’ha pogut copsar la dificultat de crear una assignatura
amb un pla docent coherent i equilibrat, que motivi als futurs a alumnes a
escollir aquesta assignatura i que puguin gaudir de l’adquisició dels
coneixements i de l’experiència pràctica adquirida. Aquest és un objectiu no
previst inicialment però que ha estat igualment assolit de forma satisfactòria.
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7 Glossari
Agile: Tendència de les metodologies de desenvolupament que es basen en
l'adaptabilitat de qualsevol canvi com a mitjà per augmentar les possibilitats
d'èxit d'un projecte. Aquestes metodologies intenten reduir el risc del
desenvolupament del programari establint fites en petites iteracions, d’entre
un a 4 setmanes.
Antipatró: és un patró de disseny que invariablement condueix a una mala
solució per a un problema.
Backend: porció del programari que s’executa al costat del servidor, en
contraposició a la que s’executa del costat del client (frontend).
Coaching: El coaching o entrenament personal és un sistema pràctic i
personalitzat per a ampliar el coneixement i la bona gestió dels recursos
personals (competències, emocions, etc.) d'una persona.
DDD, Domain Driven Design: és un enfoc de disseny de programari centrat
en el modelat de programari per coincidir amb un domini. Actualment és la
base principal per a modelar sistemes composats de microserveis.
Definition of Done: criteri de sortida que marca quan una tasca està
completament finalitzada. Utilitzat en metodologies àgils
Definition of Updated: criteris que s’apliquen en una organització per a saber
si un sistema està actualitzat, depenent del cicle de vida o full de ruta dels
productes, dels contractes de suport en vigor, etc.
DevOps: mètode de construcció i desplegament del programari que aprofita
la integració, l'automatització i la mesura del nivell de cooperació entre
desenvolupadors de programari i enginyers de sistemes, per a lliurar
programari a producció d’una manera ràpida i segura per a l’organització.
Dual-Track Scrum: Mètode de desenvolupament àgil en que les accions de
disseny es separen de les de desenvolupament. Els dos equips poden
treballar de forma coordinada i paral·lela. L’equip de disseny passa històries
d’usuari ja preparades pels desenvolupadors, que aquests implementen i
posen en producció. Mentre l’equip de desenvolupament utilitza la Definition
of Done per a donar una feina per acabada, els dissenyadors utilitzen el
Definition of Ready per a donar per acabat un disseny i passar-lo a l’equip de
desenvolupament.
Enemic proper: un estat mental que imita una emoció positiva però que en
realitat la soscava.
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Estil d'arquitectura: estructura global de com s'organitzen la interfície
d'usuari i el codi font del backend i com aquest codi font interactua amb un
magatzem de dades.
Funcions d'aptitud (fitness functions): són funcions implementades en el
codi que donen informació si el desenvolupament s’allunya dels objectius de
l’arquitectura. Per exemple, que un mètode tingui un rendiment diferent de
l’establert en la característica de rendiment.
GraphQL: és un llenguatge de consulta i manipulació de dades per APIs
ITIL: és un conjunt de pràctiques detallades per alinear les activitats de
tecnologies de la informació amb les necessitats del negoci
Kanban: és un mètode per gestionar i millorar el treball a través d’equips
humans. Aquest enfocament té com a objectiu gestionar el treball equilibrant
la demanda de tasques amb la capacitat disponible de l’equip.
Kata d’arquitectura: originari de les arts marcials, una kata és una sèrie de
exercicis que els arquitectes poden realitzar com a forma de practicar i agafar
experiència en el rol.
Legacy: se’n diu d’aquells sistemes d’informació que són crítics per a
l’organització i que usualment estan implementats amb tecnologies obsoletes que
són difícilment substituïbles per la seva criticitat i manca de recursos experts.
Micronucli: és la quantitat mínima de programari que pot proporcionar els
mecanismes necessaris per implementar un sistema operatiu.
Microserveis: és un estil d’arquitectura distribuïda que combina diferents
serveis que cobreixen dominis funcionals diferents, que es comuniquen
mitjançant protocols estàndards per la xarxa i que junts conformen una
aplicació.
Monòlit: és un estil d’arquitectura que aglutina tots els mòduls funcionals
d’una aplicació en un sol artefacte que es desplega com una unitat.
Patrons d'arquitectura: estructures de disseny de nivell inferior que ajuden
a formar solucions específiques dins d'un estil d'arquitectura. Per exemple,
aconseguir una gran escalabilitat o un alt rendiment dins d'un conjunt
d'operacions o entre conjunts de serveis.
Peer review: activitat de desenvolupament, també extensible a altres
activitats de disseny, en que un col·lega revisa la feina feta abans de lliurar-la
per a ser desplegada, avaluada o aprovada.
Pipelines: Mecanisme d'un sistema que permet passar informació d'un
procés a un altre, encadenant-los en diferents fases que es poden executar
en paral·lel, en seqüència o per una barreja d’ambdues.
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9 Annexos
9.1 Plantilla de presentació personal per a la
Pràctica 0

GRAU D'ENGINYERIA INFORMATICA
FONAMENTS D’ARQUITECTURA DEL PROGRAMARI
CONSULTORS:
PRESENTACIÓ PERSONAL
Dades personals i disponibilitat










Nom:
Estudis, coneixements previs:
Feina actual:
Disponibilitat en temps:
Ritme de treball previst: diari, constant cada x dies, caps de setmana,
irregular:
Horari de disponibilitat per a possibles trobades virtuals (p ex xat):
Comarca de residència:
Experiència en treball en grup:
Experiència en tele-treball:

Objectius de l'aprenentatge en grup





Què espero del grup:
Nivell d'exigència als membres:
Dedicació dels membres:
Compromís, motivació, interès i ganes de treballar:

Aspectes socials



Aficions, gustos, etc.:
Altra informació que creguis útil a l'hora que t'escullin com a company de
grup o qualsevol comentari que vulguis fer:
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