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103807 - ARQUITECTURA DE SERVEIS D'INFORMACIÓ

Informació general

Tipus d'assignatura : Optativa
Coordinador : Alfons Palacios Gonzàlez
Curs: Quart
Trimestre: Segon
Crèdits: 6
Professorat: 

Josep Roure Alcobé  <roure@tecnocampus.cat>
David Ródenas Picó  <drodenas@tecnocampus.cat>

Idiomes d'impartició

Català

Competències que es treballen

Descripció

En aquesta assignatura s'introdueix el Domain Driven Design (DDD) com una eina moderna per abordar el disseny de Sistemes d'Informació complexes i que 
casa molt bé amb les metodologies àgils. Tot seguit es parlarà dels estils arquitectònics més usats en aquest moment i s'estudiaran els avantatges i 
inconvenients de cadascun d'ells. També es veurà com els microserveis són una bona alternativa per implementar Sistemes d'Informació complexes.

Resultats d'aprenentatge

En acabar l'assignatura l'estudiant podrà:

Descriure què és el Domain Driven Desing (DDD)
Dissenyar i implementar una aplicació usant el DDD
Descriure els principals estils arquitectònics usats avui en dia
Escollir l'estil arquitectònic més adequat segons les característiques i requeriments del Sistema d'Informació 
Implementar els diferents estils arquitectònics usant microserveis

Metodologia de treball

Hi haurà classes de teoria en grup gran i classes de pràctiques al laboratori en grup petit. A les classes de teoria s'aniran combinant sessions de tipus lliçó 
magistral amb sessions de resolució de problemes proposats pel professor en grups de dos o tres estudiants.

Les pràctiques al laboratori es realitzaran per parella. S'hauran de començar a treballar al laboratori amb l'ajuda del professor i s'hauran d'acabar de forma 
autònoma fora de les hores presencials reglamentades.

Continguts

1. Domain Driven Design (DDD) 
1. Contexts acotats
2. Entitats
3. Objectes valor
4. Events de domini
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5. Mòduls
6. Aggragates
7. Serveis 
8. Factories
9. Repositoris

2. Arquitectures 
1. Capes
2. Exagonal: ports i adaptadors
3. Orientada a serveis
4. REST
5. Command-Query Responsability Seggregation (CQRS)
6. Arquitectura dirigida per events

Activitats d'aprenentatge

Prova escrita: l'estudiant haurà de demostrar que ha adquirit els coneixements teòrics explicats a classe

Pràctiques: hi haurà un mínim de 5 pràctiques on s'aplicaran els coneixements adquirits a classe. Consistiran en el desenvolupament d'un sistema 
d'informació usant el Domain Driven Development

Participació a classe: les classes seran participatives i el professor proposarà activitats per a que siguin desenvolupades en equips de dues o tres persones

Sistema d'avaluació

Avaluació

PR_E: prova escrita. Ponderació de la nota final 40%
PRAC: pràctiques de la 1 a la 5. Ponderació a la nota final 55% si la nota de PR_E >= 3
CLASS: exercicis de classe. Ponderació a la nota final 5% si la nota de PR_E 0,4 >= 3

Càlcul nota final (NF):

Si PR_E >= 3 :  NF = PON = PR_E  0,4 + PRAC 0,55 + CLASS 0,05
Si PR_E < 3 :    NF = min(PR_E, PON)

Recuperació:

Es podrà recuperar la prova escrita (PR_E). La nota final es calcularà tal i com s'ha establert anteriorment amb la nota de la recuperació.

Normativa:

L'assistència a les pràctiques és obligatòria. Si un estudiant no assisteix a una sessió de pràctiques sera qualificat amb una nota de 0 (zero) a la 
pràctica corresponent
Seguint la normativa de la UPF, si es detecta que una pràctica o una prova ha estat copiada la nota final de l'assignatura serà de 0 (zero)
Per tal que l'estudiant tingui dret a la recuperació s'haurà d'haver presentat a les dues proves (PR_E i PR_R)

Recursos

Bàsics

Bibliografies

Implementing Domain-Driven Design
by Vaughn Vernon
Publisher: Addison-Wesley Professional
Release Date: February 2013
ISBN: 9780133039900

Microservice Patterns  
Chris Richardson
MEAP began February 2017 Publication in Fall 2017 (estimated)
ISBN 9781617294549 375 pages (estimated) printed in black & white

Enllaços web

http://microservices.io/patterns/microservices.html

Complementaris

Audiovisuals
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Building Microservices
by Sam Newman
Publisher: O'Reilly Media, Inc.
Release Date: February 2015
ISBN: 9781491950357

Bibliografies

Domain-Driven Design: Tackling Complexity in the Heart of Software
by Eric Evans
Published by Addison-Wesley Professional, 2003
ISBN: 0321125215
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