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Resum
El projecte Abiquo anyCloud consisteix en una aplicació web que s’integra amb el software
Abiquo mitjançant la seva API i fa accessible el software de manera gratuïta al usuaris.
Els usuaris, a canvi del servei, hauran de contribuir amb la difusió de la marca Abiquo a les
xarxes socials.
El projecte Abiquo anyCloud serà el primer entorn productiu del software Abiquo i disposarà
de les noves funcionalitats del producte, i per tant, se’n podran extreure valuoses dades i una
fase addicional de testing abans de que les noves funcionalitats arribin als entorns productius
dels clients.
Així mateix, la integració dels diversos proveïdors de cloud públic com per exemple Amazon,
Rackspace, DigitalOcean, etc. amb d’Abiquo anyCloud genera una relació WIN-WIN amb
aquests. Abiquo anyCloud afegeix funcionalitats addicionals, com per exemple gestió d’usuaris
i rols, workflow1 d’acceptació i d’altres funcionalitats i el proveïdors de cloud públic obtenen
usuaris nous i venen servei de cloud computing a aquests.
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1. Context: Abiquo i cloud computing
Abiquo és una empresa fundada a Barcelona l’any 2006 per un antic estudiant de la UPC que
desenvolupa un software de gestió de cloud privat, públic i híbrid, tot en una única plataforma.
Aquesta descripció pot resultar genèrica, i per algú no familiaritzat amb el terme cloud
computing, fa difícil entendre la raó de l’existència i èxit del producte.

1.1.Què és cloud computing ?
El NIST2 defineix cloud computing com un model d’accés a través la xarxa a un conjunt de
recursos informàtics compartits, (Per exemple: servidors, xarxes, emmagatzemament,
aplicacions i serveis) que poden ser disposats en forma d’auto-servei de manera ràpida,
senzilla i amb la mínima interacció per part del proveïdor d’aquests recursos.
Característiques essencials del cloud computing:









Auto-servei: El consumidor a de poder aprovisionar els recursos de computació de
forma unilateral i sota demanda segons les seves necessitats.
Accés a través de la xarxa: Les capacitats d’aprovisionament han de poder ser
disposades a través de la xarxa mitjançant mecanismes estàndard, tals com
navegadors web, clients en dispositius mòbils, aplicacions, etc.
Segmentació dels recursos: Els recursos seran compartits i consumits per usuaris
diferents al mateix temps, de manera que aquests recursos, físics o virtuals, seran
assignats i redistribuïts dinàmicament d’acord a la demanda i disponibilitat.
Elasticitat: Els recursos de computació han de poder ser aprovisionats i alliberats
ràpidament segons les necessitats del consumidor amb el fi de facilitar l’escalabilitat i
optimitzar-ne el consum.
Mesurable: El recursos de computació han de disposar de mètriques amb l’objectiu de
permetre al proveïdor i als consumidors optimitzar-ne el seu ús i disponibilitat.

L’exemple més gràfic del que implica el cloud computing és la comparació del serveis
informàtics amb el llum elèctric.
Abans del cloud computing, quan algú requeria serveis de computació, xarxa,
emmagatzemament, etc., es requeria realitzar una inversió econòmica important per poder
disposar dels recursos. Normalment no es feien servir el 100% dels recursos només disposar
d’aquests, amb el que la demanda de recursos VS la disponibilitat d’aquests resultava en un
malbaratament temporal dels recursos. A més a més, quan es requereix de més recursos, la
integració dels ja existents amb els nous introdueix una dificultat afegida que fa incrementar el
cost de la inversió requerida.
Amb paradigma del cloud computing, disposar de recursos de computació, xarxa,
emmagatzemament, etc., és com disposar de llum elèctric, pots disposar-ne de la quantitat de
recursos requerida en cada moment segons la demanda, augmentant i disminuint aquests
recursos dinàmicament segons les necessitats, el que resulta en una optimització màxima en
l’ús dels recursos.
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Disponibilitat de recursos de computació: demanda de recursos entre sistema tradicional
(Rígid) VS cloud computing (Elàstic)

Gràfic 1 – Font: AWS Summit Barcelona 2013 - Opening Keynote

1.2.Què és Abiquo?
Abiquo dona nom al software de gestió de cloud computing que desenvolupa i que s’encabeix
dintre de la categoria de gestors de serveis IaaS, acrònim de Infrastructure as a Service.
Infrastructure as a Service fa referència a l’oferiment de serveis d’infraestructura, la capa més
bàsica que requereix un entorn informàtic, format per recursos de computació, xarxa i
emmagatzemament.
Es a dir, Abiquo és un software que permet gestionar recursos de xarxa, computació i
emmagatzemament en format de cloud computing.

1.3.Conceptes i terminologia
És important definir alguns termes que apareixeran al llarg del document per tal de fer-lo més
entenedor. A banda de la informació que podem trobar al glossari s’han de definir els següents
conceptes:
Abiquo: Software de gestió IaaS descrit en el punt anterior.
Abiquo anyCloud: Aplicació web que dona nom a aquest projecte.
Software on-premise: Programa que s’instal·la i s’executa físicament en dependències de qui el
fa servir.
Virtualització: Creació, a través de software, de una versió virtual d’un recurs tecnològic, com
pot ser hardware, emmagatzemament, recursos de xarxa, etc.
Infraestructura virtual: Agrupació d’elements lògics, normalment en un software, que
representen infraestructura i recursos físics. En aquest document es fa referencia a Virtual
Datacenter , Virtual Rack , Virtual Appliance, Virtual Machine, etc.
Proveïdor de cloud públic: Conjunt de recursos que segueixen el model de cloud computing
descrit anteriorment que estan al abast de qualsevol usuari de la xarxa de forma pública.
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1.4.Característiques diferenciadores d’Abiquo
1.4.1. Agnòstic a la tecnologia
Abiquo és capaç gestionar recursos de computació i emmagatzemament dels principals
fabricants i desenvolupadors de software del mercat. Això vol dir que, independentment de la
tecnologia de virtualització i de la tecnologia dels sistemes d’emmagatzemament, Abiquo
permet gestionar aquests recursos i posar-los a disposició dels usuaris.
Això suposa un gran avantatge respecte altres competidors ja que permet categoritzar
qualitats de servei (Per exemple, típica classificació de serveis platinum, gold i silver) segons el
cost de cadascuna de les tecnologies que proveeix el recurs de forma molt senzilla, amb un
nivell d’integració entre les diferents tecnologies molt elevat i de forma transparent per
l’usuari.
En el moment en el que s’està elaborant aquest document, Abiquo suporta de manera oficial
les següents tecnologies/fabricants:






Virtualització on-premise:
o VMware: http://www.vmware.com/
o KVM: http://www.linux-kvm.org/
o XenServer: http://www.xenserver.org/
o Microsoft HyperV: http://technet.microsoft.com/library/hh831531.aspx
o Oracle VM: http://www.oracle.com/us/technologies/virtualization/oraclevm/overview/
Emmagatzemament on-premise:
o NetApp: http://www.netapp.com
o LVM: http://en.wikipedia.org/wiki/Logical_Volume_Manager_(Linux)
o Nexenta: http://www.nexenta.com
o Generic iSCSI: http://en.wikipedia.org/wiki/ISCSI
o NFS: http://nfs.sourceforge.net/
Proveïdors de cloud públic:
o Amazon AWS: http://aws.amazon.com/
o Rackspace: http://www.rackspace.com/
o DigitalOcean: http://www.digitalocean.com/
o HP Cloud: http://www.hpcloud.com/
o Google Compute Engine: https://cloud.google.com/
o ElasticHosts: http://www.elastichosts.com/
o CloudSigma: http://www.cloudsigma.com/

1.4.2. Interfície de gestió
Esmentada la capacitat d’Abiquo de poder integrar-se amb diferents tecnologies de
virtualització i emmagatzemament, al mateix temps, s’uneix la capacitat de fer servir totes
aquestes tecnologies en una única i mateixa interfície de gestió, de manera que la integració
des de el punt de vista de l’usuari és absoluta. Així mateix, a les enquestes comparatives entre
els diferents competidors sempre es valora molt positivament l’ergonomia i disseny de la
interfície de gestió, que comparada sobretot amb alguns proveïdors de cloud públic, resulta
senzilla i intuïtiva.
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1.4.3. API
Abiquo proveeix una API3 que permet l’accés a totes les funcionalitats del producte. Això vol
dir que el 100% de les funcionalitats del software estan disponibles a través de la API, de
manera que permet la completa integració del producte amb software de tercers, sistemes,
processos i negoci dels usuaris que tenen accés a la API.
Així mateix, Abiquo incorpora un streaming d’esdeveniments4, anomenat API Outbound, que
permet a softwares de tercers, sistemes i processos interactuar amb Abiquo.
1.4.4. Virtualització híbrida real
Aquesta és la característica més important introduït recentment, que Abiquo defineix amb les
següents característiques:





Una única UI5 per administrar totes les infraestructures independentment de la
tecnologia, ubicació o característiques especifiques disponibles.
Una única API per interactuar amb tots els serveis
Gestió d’usuaris unificada. L’administració i gestió del serveis es fa des de un únic
compte segur, controlat i auditat.
Una única representació dels recursos independentment de la tecnologia, ubicació o
característiques especifiques disponibles.

1.5.Context empresarial d’Abiquo
El software de gestió de cloud computing Abiquo està distribuït a pràcticament tots els
continents del mon. Cal remarcar que a Europa, actualment el principal mercat, tres dels disset
proveïdors de hosting6 més importants fan servir Abiquo per gestionar la seva infraestructura i
oferir serveis IaaS.
Del gràfic que es mostra a continuació, extret d’un estudi de Gartner7 sobre els principals
proveïdors de hosting a Europa, Claranet8, Interoute Communications9 i Easynet Global
Services10 són clients i ofereixen servei de cloud computing a través d’Abiquo.

9

Projecte Final de Carrera
Facultat informàtica de Barcelona

Abiquo anyCloud

Daniel Beneyto Hernández

Gràfic 2 - Gartner 2013 Magic Quadrant for European Managed Hosting11

Actualment, Abiquo té seu a Barcelona i Regne Unit, la plantilla està formada per
aproximadament 30 treballadors repartits entre les dos seus i consta d’alguns clients de mida
important com els esmentats anteriorment, NEC12, Dimension Data13, Everis14, Schneider
Electric15 i AWAL16 entre d’altres.

Gràfic 3 - Vista de la home screen d'Abiquo – versió Flash
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Gràfic 4 - Vista de la home screen d'Abiquo adaptada d’alguns clients (Interoute i Claranet) – versió Flash
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2. Descripció del projecte
El projecte Abiquo anyCloud consisteix en una aplicació web que s’integra amb el software
Abiquo mitjançant la seva API i fa accessible el software de manera gratuïta al usuaris.
Els usuaris, a canvi del servei, hauran de contribuir amb la difusió de la marca Abiquo a les
xarxes socials.
El projecte Abiquo anyCloud serà el primer entorn productiu Abiquo que disposarà de les
noves funcionalitats del producte, i per tant, se’n podran extreure valuoses dades i una fase
addicional de testing abans de que les noves funcionalitats arribin als entorns productius dels
clients on-premise.
Així mateix, la integració amb els diversos proveïdors de cloud públic (Amazon, Rackspace,
DigitalOcean, etc.) des d’Abiquo anyCloud genera una relació WIN-WIN17 amb aquests. Abiquo
anyCloud afegeix funcionalitats addicionals, com per exemple gestió d’usuaris i rols,
workflow18 d’acceptació i d’altres funcionalitats i el proveïdors de cloud públic obtenen usuaris
nous i venen servei de cloud computing a aquests.

2.1.Objectius personals
Aquest projecte es desenvolupa en l’àmbit de treball personal, dintre de les tasques i
responsabilitats que tinc assignades s’encabeix el desenvolupament d’aquest projecte.
Tenint en compte aquest factor, els meus principals objectius són:





Elaborar un PFC que s’adeqüi als requeriments i normes que es requereixen per
aprovar la assignatura de PFC
Desenvolupar un projecte que compleixi els requeriments i estàndards de qualitat que
l’empresa consideri oportuns sense que se’n vegi afectada la realització d’altres
activitats que ocupen la meva responsabilitat diària dintre de l’empresa.
Aprendre i gaudir l’ús de tecnologies desconegudes en el moment de començar un
projecte molt interessant i innovador.

2.2.Objectius del projecte
Abiquo anyCloud sorgeix com a projecte dintre d’Abiquo amb els objectius de:





Difondre la marca Abiquo a les xarxes socials.
Facilitar l’accés a un entorn Abiquo a empreses o particulars amb pocs recursos i/o
coneixements de manera gratuïta.
Incloure una nova peça al cicle de desenvolupament d’Abiquo que farà millorar els
processos de qualitat.
Generar relacions WIN-WIN amb proveïdors de cloud públic afegint-hi funcionalitats
que actualment aquests no ofereixen.
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3. Gestió del projecte
La direcció d’Abiquo acorda que el projecte Abiquo anyCloud serà desenvolupat pel
departament de suport ja que, degut a la maduresa i la millora d’estabilitat de les últimes
releases del software Abiquo, ha disminuït de forma notable el número d’incidències
reportades pels clients. Així mateix, les habilitats i coneixements dels membres de l’equip de
suport semblen idònies per dur a terme el projecte.
Com a norma general, la màxima prioritat de l’equip de suport serà atendre les incidències
dels clients, ja que Abiquo ha de complir un SLA19 exigent. Si la càrrega de treball en tasques de
suport ho permet, la segona prioritat serà desenvolupar el projecte Abiquo anyCloud.
L’equip de suport d’Abiquo està format per 4 persones, que són les que han desenvolupat el
projecte principalment. Cal remarcar que al llarg de l’execució del projecte, dos membres de
l’equip han estat un llarg període de baixa laboral, pel que l’execució del projecte entre
novembre de 2013 i gener de 2014 s’ha desenvolupat pràcticament per 3 persones.
Abans de començar el projecte, es calcula que la dedicació setmanal al projecte Abiquo
anyCloud serà aproximadament entre el 25% y el 50% de la jornada laboral de cadascun dels
membres del l’equip.

3.1.Metodologia
Degut a les característiques del projecte i a la filosofia de treball de l’empresa, es fa servir la
metodologia SCRUM per a la organització i desenvolupament del projecte.
Sense detallar exhaustivament, SCRUM és una metodologia que consisteix en realitzar un
desenvolupament incremental de requisits en períodes de temps curts i acotats, això permet
realitzar entregues parcials del producte i prendre les decisions necessàries abans de la
següent iteració. Al llarg del projecte Abiquo anyCloud, cada iteració ha tingut una durada de 2
a 3 setmanes, depenent del contingut d’aquesta.
El gràfic que es mostra a continuació detalla el cicle de desenvolupament de cadascuna de les
iteracions de SCRUM:

Gràfic 5 – Cicle de desenvolupament amb metodologia SCRUM – Font: http://programandonet.com
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Com s’ha esmentat prèviament, la màxima prioritat de l’equip de suport és atendre les
incidències dels clients, per tant, les dates de la planificació s’han pogut veure afectades en
alguna de les iteracions on la càrrega de treball en feines de suport ha sigut més elevada del
previst.

3.2.Planificació
A continuació es detalla el llistat d’iteracions i contingut d’aquestes així com la seva
planificació. El contingut del llistat d’iteracions ha pogut variar depenent de les necessitats i
decisions presses en iteracions anteriors, per això aquesta planificació ha anat evolucionant a
mida que avançava el projecte per tal de representar la realitat.
En primera instància es mostra la planificació del projecte, iteracions amb dates, fites (releases
internes o públiques del projecte) i el cost en hores aproximat de cada iteració:

Gràfic 6 – Planificació d’iteracions de desenvolupament d’Abiquo anyCloud

Les dates més remarcables del projecte són:





Mitjans d’agost: Iniciació del projecte
Finals de novembre: Primera release20 interna d’Abiquo anyCloud
Principis de gener: Primera release pública d’Abiquo anyCloud
Finals de març: Última release pública d’Abiquo anyCloud

Veure apartat: [Annex 1 – Desglossament de tasques i planificació]
En el document indicat es mostra el llistat de tasques detallades i cost d’execució en hores
d’aquestes que componen cada iteració.
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La majoria de les tasques tenen com a planificació la durada de la iteració. Això es deu a que
moltes d’aquestes tasques es poden executar en paral·lel i sense dependència de les altres
tasques, fet que simplifica enormement el treball entre els diferents membres de l’equip que
participen al projecte. A continuació és mostra el diagrama de Gantt21 del projecte des de el
punt de vista de les iteracions i releases d’Abiquo anyCloud.
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L’execució de cada iteració segueix aproximadament el mateix patró:









Llistat de requisits per part dels responsables
Actualització de l’entorn Abiquo de desenvolupament (DEV)
Desenvolupament i integració
Testing, feedback i bug fixing22
Actualització de l’entorn Abiquo anyCloud pre-producció (PRE)
Testing, feedback i bug fixing
Actualització de l’entorn Abiquo anyCloud producció (PRO)
Publicació de nova release

Amb aquest patró, ens assegurem que a cada pujada de versió a producció cap de les noves
funcionalitats o millores introduïdes ha generat un problema greu inesperat. Reflecteix
perfectament cada cicle de SCRUM executat.
S’intenta finalitzar les releases el divendres per tal de publicar els canvis i millores de la nova
versió els dilluns, tot i que no és requisit indispensable.

3.3.Dedicació total al projecte
Al quadre de planificació que s’ha mostrat a l’apartat anterior es pot veure el cost en hores de
cadascuna de les tasques del projecte. Ara analitzem la tipologia de la feina feta.
A continuació es mostra una taula i el gràfic que la representa amb el desglossament de les
tasques per àmbit i el cost en hores de tot l’equip:
Dedicació total
Àmbit
Hores de seguiment
Hores de sistemes
Hores de documentació
Hores de testing i bug fixing
Hores de programació Ruby / JS23
Hores de programació HTML / CSS24
TOTAL

Percentatge Hores
4%
64
11%
163
8%
124
24%
360
40%
582
13%
188
100% 1481

Seguiment
Sistemes
Documentació
Testing i bug fixing
Programació Ruby / JS
Programació HTML / CSS
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De les dades mostrades en el quadre anterior, s’ha de remarcar:




Les hores de testing i bug fixing s’han tractat per separat del total d’hores de
desenvolupament per si en algun moment es vol avaluar la qualitat i evolució del codi.
L’àmbit del projecte que més hores requereix és el de desenvolupament.
Degut a les característiques del projecte, l’àmbit de sistemes requereix una part
considerable dels recursos. Aquesta circumstància és important a l’hora d’avaluar els
perfils que es requereixen per executar el projecte.

En un projecte on el producte final és una aplicació web, és important l’aparença, ergonomia i
usabilitat del producte, per això cal remarcar la importància i dedicació en hores al projecte pel
que fa al desenvolupament de la interfície d’usuari, que en el quadre mostrat anteriorment, fa
referencia al les hores de programació en HTML / CSS i que encabeix hores de disseny i
maquetació.

3.4.Dedicació personal al projecte
Vistes les dades de dedicació total de l’equip al projecte desglossades per àmbit cal fer una
avaluació de la contribució personal al projecte. Aquest càlcul és aproximat ja el
desglossament de tasques és detallat i calcular el percentatge de participació en algunes
d’aquestes tasques quan hi han contribuït dos o tres membres de l’equip és complex.
Per poder fer aquesta valoració he fet servir el detall de contribució que es pot veure a GitHub
(software de gestió i control de versions de codi que es detalla més endavant en aquest mateix
document). La meva dedicació s’indica pel quadre amb el nom de “danfaizer”:
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Gràfic 7 – Vista de contribuïdors al projecte Abiquo anyCloud - Github

Per fer-ho, he tingut en compte les dades reals d’implementació del projecte descrites a la
planificació, de setembre de 2013 a maig de 2014.
Com és pot veure a la captura del gràfic de dedicació extret de GitHub, les dades remarcables a
tenir en compte són:




número de commits25: 170
Línies de codi afegides (números verds marcats amb ++): 17621
Línies de codi eliminades (números vermells marcats amb --): 3915

De cada commit se’n pot extreure la dedicació a una tasca concreta, ja que normalment, cada
tasca està associada a un codi:

Gràfic 8 – Vista de commits al projecte Abiquo anyCloud - Github

Com es pot veure a la captura de pantalla extreta del llistat de commits de GitHub del projecte,
cada tasca amb identificador AB-XXX fa referència a la tasca o sub-tasca. A l’apartat [Annex 1 –
Desglossament de tasques i planificació] es pot obtenir el detall de dedicació aproximada per
tasca observant la columna amb títol “Dedicació personal”.
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Fet aquest anàlisi, puc desglossar l’aportació personal en hores per àmbit extret de les
tasques:
Dedicació personal
Àmbit
Hores de seguiment
Hores de sistemes
Hores de documentació
Hores de testing i bug fixing
Hores de programació Ruby / JS
Hores de programació HTML / CSS
TOTAL

%
3%
4%
20%
16%
28,5%
28,5%
100%

Hores
14
21
106
84
148
149
522

A continuació es mostra el gràfic que representa la taula anterior:

Seguiment
Sistemes
Documentació
Testing i bug fixing
Programació Ruby / JS
Programació HTML / CSS

Comparant els gràfics i taules de la contribució personal respecte les de dedicació de tot
l’equip al projecte es poden remarcar diversos factors:





Cal remarcar que les hores dedicades a documentació pel que fa a l’apartat
d’elaboració de la memòria són exclusivament meves i executades fora de l’horari
laboral
La meva contribució a la gestió de sistemes del projecte ha sigut menor que la dels
altres membres de l’equip
Per contra, la contribució personal al desenvolupament de la interfície d’usuari ha
sigut substancialment major ja que la de la resta de l’equip

Amb aquestes dades puc concloure que l’objectiu de dedicació al PFC s’ha assolit.

3.5.Costos
Com s’ha detallat prèviament en aquest document, el projecte s’ha dut a terme per part de
l’equip de suport d’Abiquo ja que les condicions de càrrega de treball i perfils dels integrants
de l’equip així ho han permès. No obstant, per tenir una idea més real del cost del projecte, es
calcularà el preu de les hores segons el perfil que es requereix per executar les tasques.
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A continuació es detalla l’estimació de les hores que ha d’executar cada perfil i el cost
d’aquest. El percentatge de temps que cada perfil ha d’aplicar a cada àmbit s’ha calculat
aproximadament segons la dificultat i l’àmbit pròpiament:

Fet el desglossament i càlcul pertinent, el cost total en hores de treball del projecte és de
53.185€.
El projecte requerirà llogar serveis de hosting pels diversos components que es necessiten per
mantenir la plataforma Abiquo anyCloud en funcionament i altres serveis addicionals.
A continuació es mostra el desglossament dels serveis requerits per la implementació i
correcte funcionament de la plataforma:

Fet el desglossament i càlcul pertinent, el cost total de serveis requerits és de 2.336€.
En aquest apartat no s’han tingut en compte els costos de l’entorn de desenvolupament ja que
son recursos ja disponibles dintre de l’empresa.
El cost total del projecte Abiquo anyCloud a dia 1 de juny de 2014 és de 55.521 €.
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4. Especificació
A continuació es detallen els requisits que haurà de complir el projecte per tal d’assolir els
objectius, definir els casos d’ús de forma adequada i poder tenir una visió mes detallada de
l’abast del projecte.

4.1. Requisits funcionals
a) Integració d’Abiquo anyCloud amb Abiquo
Una de les peces fonamentals del projecte és la integració d’Abiquo anyCloud amb Abiquo.
Abiquo anyCloud és un embolcall necessari per poder assolir els objectius descrits
anteriorment. Així mateix, un dels principals objectius és poder posar a disposició dels usuaris
el software Abiquo i per tant, és important una bona integració entre Abiquo anyCloud i
Abiquo.
En aquest aspecte s’ha de destacar dos integracions fonamentals:
a.1. Integració amb la API d’Abiquo
Abiquo anyCloud requerirà realitzar operacions contra la API d’Abiquo. Més endavant
en aquest document es detallen aquestes operacions, però principalment es requerirà
realitzar operacions de consulta, gestió d’usuaris i gestió de proveïdors de cloud
entre d’altres.
a.2. Integració amb la UI d’Abiquo
Com s’ha esmentat prèviament, els usuaris d’Abiquo anyCloud tindran accés al
software d’Abiquo i per tant, aquest quedarà integrat i podrà fer-se’n ús des de
l’aplicació web Abiquo anyCloud.
b) Gestió de comptes d’usuari
b.1. Gestió d’usuaris a Abiquo anyCloud
Per tal de poder fer ús de les funcionalitats addicionals que Abiquo anyCloud aportarà
al proveïdors de cloud públic i tenir accés al software Abiquo, els usuaris s’hauran de
registrar a l’aplicació web Abiquo anyCloud.
La gestió de comptes d’usuari ha de permetre:
 Registre de comptes d’usuari
 Confirmació de registre de compte d’usuari
 Recuperació de la contrasenya d’usuari
 Bloqueig de compte en cas d’accessos reiterats fallits
 Permetre modificació de certes dades del compte
 Cancel·lació de compte d’usuari
 Invitació d’usuaris amb l’objectiu integrar rols d’usuari d’Abiquo
b.2. Integració amb la gestió d’usuaris d’Abiquo
El registre de comptes d’usuari a Abiquo anyCloud comporta una integració amb la
gestió d’usuaris d’Abiquo. Aquesta integració requereix:
 Crear entorn d’empresa a Abiquo
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Crear i modificar compte d’usuari a Abiquo
Afegir, modificar o eliminar claus SSH26 dels usuaris
Eliminar entorn d’empresa a Abiquo
Eliminar compte d’usuari d’Abiquo

c) Gestió de credencials de proveïdors de cloud públic
Els usuaris registrats podran afegir, modificar o eliminar credencials dels diferents
proveïdors de cloud públic disponibles a Abiquo anyCloud (Amazon, Rackspace,
DigitalOcean, etc.) i d’aquesta manera poder gestionar-los des de Abiquo.
Aquestes credencials solen ser una parella formada per clau i contrasenya i permeten
accedir a la API i recursos dels proveïdors de cloud públic.
c.1. Registre de credencials
El registre de credencials implica generar la infraestructura virtual necessària a Abiquo
per tal que l’usuari pugui fer servir el software d’Abiquo amb la mínima interacció
possible, i per tant, no sigui necessari haver de incorporar nous coneixements massa
tècnics o complexos i facilitar significativament la seva iniciació a l’ús del software
Abiquo.
Aquesta acció no ha de generar cap canvi als recursos que l’usuari ja té desplegats al
proveïdor de cloud del que n’ha registrat les credencials.
c.2. Eliminació de credencials
L’usuari podrà eliminar les credencials dels proveïdors de cloud que ha registrat
prèviament si ja no els vol gestionar des de Abiquo.
Aquesta acció no ha de generar cap canvi als recursos que l’usuari ja té desplegats al
proveïdor de
cloud del que en vol eliminar les credencials.
d) Integració amb Chef27
Chef és una eina de gestió de configuracions que permet agilitzar i automatitzar el
desplegament de plataformes software. Abiquo s’integra amb Chef per donar un valor
afegit, facilitant als usuaris el desplegament dels entorns requerits amb la configuració
adequada i amb el mínim esforç.
Abiquo anyCloud facilitarà als usuaris poder disposar d’aquesta integració i aportar un
valor afegit a la cartera de serveis del proveïdor de cloud públic.
e) Integració amb Abiquo Workflow
Abiquo Workflow és una eina que permet definir un flux d’acceptació entre usuaris,
departaments o software de tercers a l’hora de permetre o denegar el desplegament de
recursos, de manera que fa possible un control del consum i recursos utilitzats més
flexible.
Abiquo anyCloud facilitarà als usuaris poder disposar d’aquesta integració i aportar un
valor afegit a la cartera de serveis del proveïdor de cloud públic.
f)

Integració amb Twitter28
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Un dels objectius del projecte és publicitar la marca Abiquo a les xarxes socials, pel perfil
d’usuaris i la interacció que es pot fer es va decidir que aquesta integració seria amb
Twitter.
f.1. Autenticació mitjançant compte de Twitter
Un usuari ha de poder associar el seu compte de Twitter al compte de Abiquo
anyCloud, de manera que podrà accedir a Abiquo anyCloud havent-se autenticat
prèviament a Twiter.
f.2. Publicitar Abiquo anyCloud a Twitter
Quan un usuari es registri a Abiquo anyCloud disposarà d’una quantitat d’accessos
limitat. Quan aquests accessos s’hagin exhauri, l’usuari, que prèviament haurà
d’haver associat el seu compte de Twitter, haurà de publicar un missatge predefinit a
la xarxa social per obtenir més accessos.

4.2. Requisits no funcionals
a) Integració del desenvolupament d’Abiquo i Abiquo anyCloud
Integrar el desenvolupament de dos aplicacions en la que una d’elles depèn de l’altre i les
dues estan en constant evolució és un factor molt important a tenir en compte. Per tal de
poder desenvolupar les dos aplicacions en paral·lel, de forma coordinada i sense generar
problemes entre elles s’ha requerit alguns canvis al procés de desenvolupament Abiquo,
que no forma part directament dels objectius d’aquest projecte, però mereix una menció.
a.1. Components d’Abiquo
Fins abans d’integrar Abiquo anyCloud, el procés de desenvolupament d’Abiquo
consistia , al final, en generar una ISO29 instal·lable que contenia una nova versió amb
una llarga llista de noves funcionalitats i millores.
Al mon web, aquest desenvolupament no resulta atractiu, els usuaris volen veure
novetats i millores constantment, de manera que el s’ha d’adaptar la forma de
desenvolupament d’Abiquo a un model d’entrega continuada, continuous delivery30,
que permet executar els cicles de desenvolupament més curts, fent possible oferir a
l’usuari noves característiques i millores de forma constant.
a.2. Model de dades
Abiquo requereix un model de dades extens i complex. El canvi esmentat al punt
anterior comporta la necessitat d’adaptar la gestió dels canvis del model de dades per
fer-lo més dinàmic i permetre el model d’entrega continuada. Els desenvolupadors
d’Abiquo són responsables de fer els canvis pertinents per adaptar el model de dades
al nou procés d’alliberament de versions.
b) Interfície
En la mesura del possible, les interfícies d’Abiquo anyCloud i Abiquo s’han d’integrar i
seguir un disseny i estil homogeni.
c) Seguretat
Per tal de minimitzar el risc en cas d’atacs o vulnerabilitats de seguretat d’Abiquo
anyCloud, la parella clau/contrasenya dels proveïdors de cloud públic només quedaran
enregistrats als components d’Abiquo. Actualment, aquestes dades no estan xifrades a la
base de dades d’Abiquo, però el roadmap31 d’Abiquo inclou afegir aquesta característica
en properes entregues.
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4.3. Casos d’ús
En aquest apartat detallarem els casos d’Abiquo anyCloud. Podem definir dos perfils d’usuari a
la plataforma:
-

Enterprise admin, que definirem com usuari
Convidat

Segons aquests dos perfils, definim el conjunt d’operacions que es poden realitzar a Abiquo
anyCloud tal i com mostra el següent gràfic:

Gràfic 9 – Diagrama de casos d’ús - Abiquo anyCloud

Cadascuna de les operacions que es mostren al gràfic anterior resol un o diversos
requeriments d’Abiquo anyCloud. Operacions bàsiques relacionades a casos d’ús concrets,
com per exemple “recordar contrasenya en cas d’oblit”, no es mostren al gràfic anterior.
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A l’apartat [Annex 2 – Casos d’ús] es pot veure la descripció dels casos d’ús de l’aplicació
Abiquo anyCloud.
A continuació detallarem el diagrama d’interacció UML entre components d’alguns dels casos
d’ús més remarcables de la operativa d’Abiquo anyCloud.

4.3.1. Registre compte d’usuari
El següent gràfic mostra el diagrama de seqüencia complet de registre i confirmació del
compte d’un usuari:

Gràfic 10 – Diagrama de seqüencia de registre d’usuari – Abiquo anyCloud

Bàsicament, l’usuari emplena les dades requerides al formulari de registre:
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Gràfic 11 – Pantalla de registre d’usuari - Abiquo anyCloud

En fer el submit32 del formulari s’inicia el procés al servidor, es crea una tasca nova a la cua del
gestor de tasques i es persisteixen les dades de registre de l’usuari al model de dades. La tasca
consisteix en crear la infraestructura i realitzar les configuracions necessàries a Abiquo. Això es
fa a través del gestor de tasques ja que el temps de resposta d’Abiquo pot ser variable i
depenent de la càrrega de l’entorn o l’estat en el que es trobi el servidor d’Abiquo podria fallar
o trigar un temps indeterminat, però executant aquesta tasca de forma asíncrona ens
assegurem que si la tasca falla o triga més del compte, aquesta pot ser rellançada a mà. A més
a més, el procés de registre no bloqueja la operativa. Quan la tasca ha executat totes les
operacions necessàries a Abiquo i han acabat correctament, es persisteixen les dades que
vinculen l’usuari a Abiquo anyCloud amb la infraestructura d’Abiquo (que consisteix
bàsicament en assignar un identificador d’empresa d’Abiquo al usuari d’Abiquo anyCloud) i es
notifica a l’usuari mitjançant un correu electrònic que el procés de creació d’infraestructura ha
finalitzat.
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Gràfic 12 – Correu electrònic de confirmació de compte - Abiquo anyCloud

Si el registre és fa mitjançant Twitter/Linkedin la seqüencia canvia lleugerament. En primer lloc
et redirigeix a la pàgina de Twitter/Linkedin per a que t’autentiquis. Un cop autenticat,
Twitter/Linkedin et demana confirmació per autoritzar a Abiquo anyCloud.

Gràfic 13 – Vista d’aplicacions amb accés al compte de Twitter

Això és un requeriment per a poder enviar tweets en nom de l’usuari des de Abiquo anyCloud.
Quan s’ha autoritzat a Abiquo anyCloud, el procés de registre demana completar l’adreça de
correu electrònic, ja que aquesta informació no es pot obtenir de les dades que Twitter o
Linkedin retornen, i donar un nom a la teva empresa dintre d’Abiquo anyCloud. Fet això, el
procés segueix tal i com mostra el diagrama de seqüencia en cas de registre amb adreça de
correu/contrasenya.

4.3.2. Cancel·lar compte d’usuari
El següent gràfic mostra el diagrama de seqüencia complet de cancel·lació de compte d’un
usuari:
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Gràfic 14 – Diagrama de seqüencia de cancel·lació del compte d’usuari - Abiquo anyCloud

En el cas de la cancel·lació del compte la seqüencia, pel que fa a la gestió de l’entorn a Abiquo,
el procés varia lleugerament.
En primer lloc, l’usuari confirma que vol esborrar el seu compte. Això implica que els usuaris
convidats també seran eliminats, per tant, el primer pas del controlador lògic és persistir a
base de dades el pas de compte actiu a compte cancel·lat dels convidats i notificar via correu
electrònic que l’administrador de l’empresa ha cancel·lat el compte i per tant, ja no hi tindran
accés.

Gràfic 15 – Missatge de confirmació de cancel·lació del compte d’usuari - Abiquo anyCloud

Seguidament es crea una tasca de cancel·lació de compte a la cua del gestor de tasques i sense
esperar que aquesta acabi es notifica a l’usuari via correu electrònic que el seu compta ha sigut
cancel·lat. En aquest cas, no es notifica a l’usuari quan la tasca ha acabat per diversos motius,
primer, que ja s’ha persistit la cancel·lació al model de dades d’ Abiquo’anyCloud, per tant ja
no podrà accedir a l’entorn, segon, l’esborrat de l’entorn a Abiquo pot trigar si la
infraestructura creada per l’usuari és gran i hi ha cert nombre d’usuaris convidats i d’aquesta
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manera l’usuari no haurà d’esperar i, tercer, si el procés d’eliminació d’infraestructura fallés,
els administradors d’Abiquo anyCloud podrien rellançar a mà.

Gràfic 16 – Correu electrònic de cancel·lació de compte – Abiquo anyCloud

4.3.3. Afegir proveïdor de cloud
El següent gràfic mostra el diagrama de seqüencia complet de registre d’un proveïdor de
cloud:

Gràfic 17 – Diagrama de seqüencia d’addició de credencials de cloud públic - Abiquo anyCloud
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En el procés d’addició de credencials de proveïdor de cloud s’afegeixen diverses diferencies
respecte el diagrames mostrats anteriorment.

Gràfic 18 – Pantalla de Wizard d’afegir credencials de proveïdor de cloud públic - Abiquo anyCloud

Quan l’usuari emplena les dades requerides per registrar un proveïdor de cloud, normalment
una parella usuari/contrasenya (API KEY / API SECRET) i prem al botó de submit, s’inicia el
procés d’addició de proveïdor. L’usuari veu a la pantalla la típica imatge animada
indica que s’està executant un procés.

que

El controlar crea una entrada al model de dades i seguidament es crea una tasca a la cua del
gestor de tasques que ha d’afegir les credencials del proveïdor a Abiquo. El mecanisme
important és que el gestor de tasques va actualitzant el model de dades amb l’estat de
l’addició de les credencials. Al mateix temps, mitjançant AJAX33, el navegador (diguem que
Abiquo UI) va fent un polling34 al controlador per saber si el procés d’addició de credencials ha
finalitzat i si ha anat correctament o no.
D’aquesta metodologia se’n diu programació dirigida per esdeveniments (event driven
programming), ja que el programa actua segons l’estat i contingut del missatge dels
esdeveniments. Es fa servir aquesta metodologia per a que l’usuari pugui tenir feedback en tot
moment de com va el procés i, quan aquest acabi, sigui notificat amb el resultat de la operació,
sense tenir que fer accions addicionals, com per exemple refrescar la pàgina. D’aquesta
manera la usabilitat d l’aplicació és adequada als temps actuals.
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És important aquest disseny ja que al procés intervenen molts actors, els temps de resposta
d’aquests pot ser variable i l’usuari ha d’estar informat i saber que està fent l’aplicació en cada
moment per a que es senti còmode fent servir l’aplicació.
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5. Tecnologies i organització
5.1. Framework35
La primera fase del projecte va consistir en una presentació dels objectius i visió del projecte a
mig termini així com la definició d’alguns requisits bàsics. En aquest punt es va acordar fer un
estudi de l’estat de l’art per decidir quin llenguatge de programació i tecnologies eren les més
adients per implementar el projecte.
No es va posar cap limitació en l’elecció i el coneixement del llenguatge per part dels membres
del equip i tecnologies a fer servir no era requisit indispensable. En aquest punt, la llista de
requisits bàsics definida i el producte que n’havia de resultar ens va deixar dues opcions:




Django36
Ruby on Rails37

Tant Django com Ruby on Rails són frameworks de programació que segueixen el principi
MVC38, habitualment emprats en el desenvolupament aplicacions web. El primer es basa en
llenguatge Python39 i el segon en Ruby40, ambdós llenguatges d’alt nivell amb una sintaxi
simple, fàcil d’escriure i de llegir, que permeten integrar sistemes de forma àgil i ràpida,
ambdós de codi obert.
Aplicacions web més destacades desenvolupades en Django:




Pinterest41
Instagram42
The New York times43
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Aplicacions web més destacades desenvolupades en Ruby on Rails:




Twitter
Slideshare44
Github45

Com es pot comprovar, ambdós frameworks son utilitzats en aplicacions web mundialment
conegudes i amb milions d’usuaris, per tant, escalables i confiables.
Després de fer recerca, decidim que el framework escollit és Ruby on Rails ja que disposa de
més mòduls i llibreries i algunes d’aquestes semblen adaptar-se perfectament i de forma
senzilla amb alguns dels requisits bàsics, com per exemple la integració amb Twitter.
Pràcticament en qualsevol aplicació web, serà també necessari fer desenvolupaments en
Javascript o AJAX i aplicació de CSS per a que l’aparença i funcionament sigui fluid, atractiu i
intuïtiu.
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Gràfic 19 – Fragment de codi en llenguatge Ruby - Abiquo anyCloud

Gràfic 20 – Fragment de codi en Javascript - Abiquo anyCloud
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Gràfic 21 – Fragment de codi Ruby ERB - Abiquo anyCloud

5.2.Organització del codi: Github
Decidit el framework, cal definir la metodologia de treball per tal que el treball en equip sigui
eficient i productiu. Pel que fa al codi, es fa servir Github com a repositori de fitxers i gestor de
control de codi.

Aquesta eina és fonamental quan diverses persones col·laboren en un mateix projecte sobre el
mateix conjunt de fitxers, que poden ser modificats al mateix temps o en temps diferents, però
que en algun moment han de generar un únic fitxer amb el contingut de les dues modificacions
o qualsevol combinació imaginables.
Definim la metodologia de treball amb Github de la següent manera:
Branca Master: Conté l’última versió de codi, revisat i testejat. A priori, no hauria de pujar codi
amb bugs a Master.
Branca {nom}: Branca que es crea per desenvolupar una millora o fix. Una persona o més
poden treballar en aquesta branca i es poden crear N branques diferents, normalment, una
branca per cada nova funcionalitat desenvolupada o bug fix. Quan es considera que el codi
d’una branca esta llest i preparat per afegir-se a Master es fa una pull request46 a Master.
Algun membre de l’equip ha de fer code review47 i donar l’acceptació a la modificació feta al
codi, internament anomenat +1.
Si en el moment de afegir el codi d’aquesta branca a Master hi ha conflictes perquè algun
fitxer ha sigut modificat en les dues branques alhora, el membre o membres que han
contribuït en la branca s’encarregaran de resoldre el conflicte mitjançant el procés de merge48
o rebase49.
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Gràfic 22 – Vista de branques del projecte Abiquo anyCloud - Github

Tag50 {nom}: Un cop Master conte totes les funcionalitats requerides en una versió,
degudament testejades i s’ha de posar el codi en producció, es genera un Tag. Aquest Tag
correspon a la versió congelada del codi que s’ha posat en producció, d’aquesta manera és
relativament fàcil regenerar un entorn amb una versió concreta del projecte.
Submòdul Platform: Abiquo anyCloud s’integra i per tant depèn de la API d’Abiquo. Com que
Abiquo anyCloud és el primer entorn productiu que disposa de les noves característiques
d’Abiquo, podem dir que es fa servir una versió parcial d’Abiquo. Abiquo també està en
constant desenvolupament i cada versió d’Abiquo anyCloud depèn d’una versió concreta de la
API d’Abiquo. Par tal de mantenir la relació [versió Abiquo anyCloud] – [versió Abiquo API] és
fa servir un submòdul de Git, que sempre manté aquesta relació. D’aquesta manera, de la
mateixa forma que amb el Tag descrit anterior podem generar una versió concreta d’Abiquo
anyCloud, amb el submòdul de Platform podem generar una versió concreta d’Abiquo, que és
amb la que s’ha desenvolupat i testejat la versió corresponent d’Abiquo anyCloud i per tant,
disposar d’un entorn consistent.

5.3.Desplegament del codi: Capistrano
Ara tenim el codi organitzat i coneixem en cada moment les versions disponibles i l’estat
d’aquestes gràcies a Github i la metodologia aplicada descrita prèviament. El codi, per si sòl, no
és funcional, es requereixen certes configuracions per a que l’aplicació web funcioni
correctament com per exemple: indicar a quina URL/IP es troba la API d’Abiquo, on es troba el
sistema gestor de bases de dades per persistir les dades, etc. és en aquest punt on entra en joc
Capistrano51.

Capistrano és una eina d’automatització de desplegament d’aplicacions web. No és d’ús
exclusiu per projectes Ruby, però està fet en Ruby i s’hi integra molt bé.
L’objectiu d’aquesta integració és que Capistrano executi els procediments de desplegament
d’entorns i versions de forma fàcil i controlada. Aquesta integració requereix definir tots els
passos i configuracions que requereix un entorn per ser funcional. Un cop definits aquests
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passos, diguem que hem generat una recepta, podem desplegar o actualitzar un entorn de
forma molt més senzilla.
En un projecte que s’actualitza de forma habitual i que disposa de diversos entorns,
desenvolupament, preproducció, producció, és pràcticament un requisit disposar d’eines
d’automatització com aquesta que disminueixen enormement el temps de desplegament i
actualització de les plataformes així com la possibilitat d’introduir errors humans en l’execució
d’aquest processos, habitualment complicats i on intervenen moltes peces.

Gràfic 23 – Peça de codi de la recepta Capistrano – Abiquo anyCloud

5.4.Desplegament dels components: Puppet
Com es detalla més endavant en aquest document, el projecte requereix una infraestructura
considerable. Abiquo requereix un servidor dedicat per cada regió de cada proveïdor de cloud
públic que volem gestionar, és a dir, si per exemple Amazon ofereix servei a 8 regions
diferents:

Gràfic 24 – Llista de regions disponibles - Amazon
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I DigitalOcean ofereix servei a 6 regions:

Gràfic 25 – Llista de regions disponibles - DigitalOcean

Significa que si volem gestionar totes i cada una de les regions dels proveïdors de cloud
mencionats necessitem com a mínim 14 servidors per a poder gestionar totes les regions
d’Amazon i DigitalOcean des de Abiquo anyCloud. Si a més a més diem que suportem una
llarga llista de proveïdors de cloud (Amazon, RackSpace, HPCloud, GoogleComputeEngine,
DigitalOcean i properament alguns més) és pot deduir que la infraestructura requerida pot
arribar a ser enorme i tediosa de gestionar.
Ja des de l’inici del projecte s’acorda que el desplegament de servei a les diferents regions dels
diferents proveïdors de cloud és farà de forma esglaonada, és a dir, a mida que el servei vagi
adquirint usuaris i sigui una demanda, o si s’ha de fer algun partnership52 amb un proveïdor de
cloud i s’ha de poder oferir servei a totes les regions d‘aquest, s’haurà de proveir la
infraestructura necessària.
Per aquest motiu creiem que és necessari disposar d’una eina d’automatització pel
desplegament de components Abiquo que Abiquo anyCloud requereix. Triem Puppet53 com a
solució per a desplegar els components de forma automatitzada:

La integració que fem actualment no és completa però, en aquests moments disposem d’una
recepta per a poder desplegar els components d’Abiquo necessaris (Abiquo Server, UI, Remote
Services, més endavant es descriuen aquests components) en un servidor, però sense cap
dubte redueix considerablement el temps d’instal·lació i configuració de components. Així
mateix, aconseguim que la configuració dels components sigui pràcticament idèntica a tots els
servidors, fet que facilita la gestió de manteniment.
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Gràfic 26 – Peça de codi de la recepta Puppet per desplegar Abiquo – Abiquo anyCloud

5.5. Monitorització dels components: Nagios
Més endavant en aquest document es descriu els entorns i servidors que requereix el projecte
Abiquo anyCloud, però podem anticipar que seran bastants servidors i diversos components.
És fonamental pel bon funcionament de la plataforma que tots els components funcionin
correctament, per aquest motiu cal tenir un sistema de monitorització que ens avisi si algun
d’aquests te problemes.

Fem servir Nagios54 com a eina de monitorització. Nagios podem dir que és pràcticament el
estàndard de monitorització en entorns IT, la versió Core és de lliure distribució i satisfà
perfectament les nostres necessitats.
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Bàsicament, hem definit 2 grups de Servidors, l’entorn de Producció i l’entorn de PREproducció. S’ha exclòs el de desenvolupament ja que sol canviar de forma habitual i generaria
massa notificacions. S’ha afegit l’agent Nagios que monitoritza i reporta l’estat dels
components als servidors corresponents i si aquests tenen algun problema som notificats.
Si bé és cert que s’ha inclòs una petita quantitat d’hores al projecte per incloure la
monitorització, queda fora del abast d’aquest document detallar tot el sistema de
monitorització i la configuració de monitorització de cada component, ports, URLs, etc. ja que
no entra dintre de la llista de requisits.

5.6. Gestió de millores i tracking de bugs: JIRA
L’última eina destacable pel que fa a la organització del projecte que afecta al procés de
desenvolupament és Altassian JIRA55.

Altassian JIRA és una eina que permet gestionar projectes, facilitant la planificació de tasques i
seguiment d’aquestes. També permet fer el seguiment dels bugs que s’han generat o resolt en
cada release. És per això que es converteix en una eina indispensable en la gestió d’un projecte
col·laboratiu on diverses persones hi treballen al mateix temps i s’han d’alliberar canvis
constants al producte final de forma controlada.
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La metodologia de treball que hem seguit amb Altassian JIRA ha sigut tal que així:
1) Es crea a JIRA una release per cada versió (iteració de SCRUM) de Abiquo anyCloud
2) S’assignen a la release les noves funcionalitats que ha de tenir
3) S’assignen a la release els bugs que s’han de resoldre
Cada membre de l’equip s’assigna la nova funcionalitat o bug a resoldre en la release i
l’implementa seguint la metodologia descrita en l’apartat de Github. En general, cada membre
pot assignar-se el desenvolupament que cregui més adient normalment, intentant resoldre per
ordre de criticitat: Blocker, Critical, Major, Minor, Trivial, ordenats de major a menor criticitat.
Si es detecten nous bugs, es decideix si s’han de resoldre en la iteració actual o es pot
planificar en una altre iteració. Aquesta decisió es pren en base a la criticitat i dificultat de
resolució del bug.
Quan s’acaba la iteració actual:
4) Es revisa si ha quedat alguna entrada al JIRA pendent. Si es així, s’analitza la raó de
perquè no s’ha pogut introduir en la release actual i es re-planifica si escau.
5) Es verifica en preproducció que tots els nous requeriments, funcionalitats i bugs
s’han resolt i es maquen com a resolts en la release pertinent.
6) Per a la següent iteració es torna al punt 1)
Es pot comprovar com aquesta eina permet la coordinació i desenvolupament del projecte de
forma àgil, reduint notablement el temps de gestió de l’equip i evita que es facin
desenvolupaments duplicats o es perdin tasques per el camí.

Gràfic 27 – Vista global de bugs i tasques del projecte Abiquo anyCloud - JIRA
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6. Disseny
Un cop vistes les tecnologies emprades es pot definir el disseny, arquitectura i infraestructures
requerides per desenvolupar el projecte i posar el servei en producció.

6.1. Arquitectura
Degut a les característiques del projecte Abiquo anyCloud i les integracions que s’han de fer
amb Abiquo, donen com a resultat una arquitectura complexa. Molts d’aquests components
requereixen servidors dedicats, el que comporta que la infraestructura necessària per
desenvolupar i mantenir el projecte en producció sigui gran i costosa de mantenir.
Cal mencionar que en el moment que s’està elaborant aquest document, Abiquo inclou al seu
roadmap un canvi en el disseny dels components, que requereixen servidors dedicats (Abiquo
Remote Services). El canvi significarà que aquest component no requerirà que s’executi en un
servidor dedicat, en un mateix servidor es podrà executar diverses instancies del component,
el que resultarà en una reducció considerable de la infraestructura que actualment es
necessita. De la mateixa manera, es podrà fer servir servidors dedicats per tal de permetre
escalar la plataforma si les condicions de demanda són molt elevades.
Aquest és un més dels canvis que Abiquo anyCloud ha aportat al producte Abiquo. Recordem
que un dels objectius del producte Abiquo anyCloud és afegir una fase més de qualitat que
permetrà millorar el producte i aquest canvi significatiu de disseny en un component d’Abiquo
demostra que l’objectiu és compleix.

6.1.1. Arquitectura interna d’Abiquo anyCloud
Hem volgut desenvolupar una aplicació robusta, ràpida i escalable, això ha comportat algunes
decisions alhora de dissenyar la arquitectura interna i comunicacions entre els diferents
components de l’aplicació.
A continuació veiem un diagrama dels components que conformen Abiquo anyCloud i com es
comuniquen entre sí. El diagrama no inclou tots els components d’Abiquo, només els que
intervenen directament en comunicacions amb Abiquo anyCloud.
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Gràfic 28 – Esquema d’arquitectura intern – Abiquo anyCloud

Seguidament es detalla cadascun dels components que mostra el gràfic, però a continuació es
descriu breument la comunicació entre aquests components:
1) Apache serveix l’aplicació Ruby mitjançant l’intèrpret de Ruby Passenger.
2) L’aplicació Ruby persisteix algunes dades al gestor de bases de dades MariaDB.
3) L’aplicació Ruby persisteix algunes dades al gestor de bases de dades no relacional
Redis.
4) L’aplicació Ruby és comunica amb el gestor de tasques Resque per executar tasques i
consultes de forma asíncrona.
5) Resque necessita Redis per gestionar i fer el seguiment de les tasques.
6) Resque es comunica amb la API d’Abiquo per obtenir informació i generar o modificar
la infraestructura que requereix Abiquo anyCloud.
7) L’aplicació Ruby es comunica amb la API d’Abiquo per obtenir informació i generar o
modificar la infraestructura que requereix Abiquo anyCloud.
8) Apache fa proxy i serveix la UI d’Abiquo.
9) La UI d’Abiquo es comunica amb la API d’Abiquo per tenir operativitat.
10) L’usuari es comunica amb l’aplicació accedint al component Apache.

6.1.1.1. Abiquo anyCloud Apache56 frontend57
En el moment que s’elabora aquest document, el component que fa la funció de frontend, i
per tant, el que ofereix l’accés directe a l’aplicació com a únic punt d’entrada és un Apache
web server.
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A priori, el component que es descriu més endavant: Passenger RubyOnRails Application
Server, podria servir directament l’aplicació web, però és una bona practica molt habitual
posar un web server especialitzat com a primer punt d’entrada. Els principals motius són
l’estabilitat, robustesa i seguretat que aquests ofereixen així com les possibilitats de
configuració i escalabilitat.
Les principals funcions d’aquest component són:
-

Aplicar capa SSL58 a les comunicacions amb l’aplicació web
Servir l’aplicació RubyOnRails Abiquo anyCloud
Servir en forma de Proxy59 el UI d’Abiquo aplicant-hi SSL
Servir en forma de Proxy la API d’Abiquo

És remarcable comentar que en properes releases d’Abiquo anyCloud és canviarà Apache per
NGINX60, un altre web server.

Després de fer algunes proves de rendiment a Abiquo anyCloud amb NGINX, podem veure als
resultats que la millora en el temps de resposta, i per tant en l’experiència d’usuari, és notable.
Per aquest motiu, en properes iteracions es substituirà Apache per NGINX.

6.1.1.2. Passenger
61

Passenger bé a ser un mòdul o plugin, intèrpret de Ruby que s’integra amb Apache i que
permet processar i servir codi en aquest llenguatge. De fet, Passenger no és d’ús exclusiu per
servir Ruby, pot servir aplicacions escrites en altres llenguatges com Python o Node.js.

De la mateixa manera que amb NGINX, darrerament em realitzat proves de càrrega per avaluar
els temps de resposta i possibles punts de millora i hem vist que el processament de les
resposta Javascript no són concurrents degut a la versió de Passenger que fem servir (versió
free). Per aquest motiu hem realitzat proves amb Puma62, que és multi-thread i de codi obert.

A més a més de ser multi-thread, és a dir, permet execució de múltiples processos al mateix
temps, és altament configurable i permet reinici del servei en calent, sense que aquest es vegi
afectat, parant i arrencant processos de forma transparent a l’usuari, funcionalitat que no
ofereix la versió free de Passenger.
Per aquest motiu, en properes iteracions es substituirà Passenger per Puma.
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6.1.1.3. MariaDB
63

MariaDB és el sistema gestor de bases de dades requerit per persistir les dades dels usuaris
que es registren a l’aplicació Abiquo anyCloud. Vàrem escollir MariaDB (branca de codi lliure
de MySQL) degut a que tots els membres de l’equip ens sentim còmodes i tenim coneixement
d’administració.

La integració de Ruby On Rails amb MariaDB s’ha fet mitjançant Active Record64. Active Record
es una llibreria que facilita el mapeig d’objectes a base de dades per tal de fer-los persistents.
En disseny d’aplicacions MVC, Active Record és l’encarregat de gestionar la M (model). Aquest
model és on persistim la informació necessària sobre els usuaris registrats a Abiquo anyCloud,
els proveïdors i regions habilitats a nivell d’Abiquo, els tokens65 d’accés a les xarxes socials, etc.
Excepte les integracions pròpies com poden ser la d’Abiquo o la gestió d’esdeveniments de la
que hem fet menció anteriorment (event driven programming), gairebé tots els models són
generats pel component que hem integrat, per exemple, la gestió d’usuaris s’ha desenvolupat
amb Devise66, així doncs el model de dades l’ha generat Devise. A continuació és mostra el
model de dades requerit:

Gràfic 29 – Esquema de model de dades – Abiquo anyCloud

Com es pot veure, algunes taules persisteixen dades no relacionades entre sí, i el model que
genera Devise és molt extens.
Sobre la gestió dels canvis de model amb Ruby i Active Record val la pena mencionar com
funciona. Quan es crea el model inicialment és genera un esquema base, a partir d’aquest
esquema es generen migracions. Es a dir, suposem que volem afegir una columna més al
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model de Members, això generarà una migració , més endavant la volem treure aquesta
columna perquè finalment no l’hem fet servir, això generarà una migració. Ara, si volem
genera la última versió del esquema de base de dades en un entorn Abiquo anyCloud net,
haurem d’instal·lar l’esquema base i executar totes les migracions, inclús, si aquestes deixen el
esquema en el mateix estat. Pot semblar menys òptim, però és realment còmode i permet fer
un seguiment dels canvis molt fàcilment.

6.1.1.4. Resque job queue
67

Resque és una llibreria Ruby que permet crear tasques i executar tasques en background, i
entenem per tasca qualsevol crida a la API, consulta a base de dades, processament de dades,
etc. que s’hagin d’executar en l’aplicació. Aquestes tasques són gestionades en cues, i els
paràmetres de configuració d’aquestes cues són variats.
La raó de fer servir Resque com a gestor de cues de tasques és tenir la possibilitat d’executar
les tasques més costoses, o tasques que requereixen interactuar amb diversos sistemes i el
temps de resposta entre les interaccions pot ser variable mitjançant aquest gestor per a que
l’experiència de l’usuari sigui la millor possible. A més a més, aquesta integració permetria
escalar el sistema sense que això implicarà grans canvis de disseny, veiem un exemple:
1) Procés de registre d’un usuari
Quan un usuari es registra a Abiquo anyCloud, s’ha de crear una estructura concreta a Abiquo
mitjançant crides a la API per a que l’usuari hi tingui accés de forma transparent sense
necessitat de realitzar configuracions complexes. La velocitat d’execució d’aquest procés
depèn de molts factors, càrrega dels servidors en aquell moment, ample de banda, altres
operacions que estenguin en curs, etc. Per aquest motiu, quan un usuari es registra, es crea
una tasca de creació d’usuari amb les dades requerides, aquesta tasca s’envia a la cua Resque
pertinent i es processa quan el sistema la pot gestionar. Tan bon punt ha acabat aquesta tasca,
s’envia un correu al usuari confirmant que el seu compte d’usuari s’ha creat correctament.
D’aquesta manera, encara que el temps que trigui aquest procés no sigui determinat, aquesta
s’executa i notifica a l’usuari quan ha acabat, de manera que no deixa al usuari a l’espera de
que acabi un procés que no podem saber quant trigarà.
Aquest disseny permet una bona gestió dels errors de la plataforma, si per algun motiu alguna
tasca falla, els administradors de l’aplicació som notificats i podem gestionar el motiu de la
fallada i rellançar la tasca manualment de manera que el problema és transparent per l’usuari.
Com s’ha mencionat, aquest sistema també permet escalar. Les accions que depenen de la
concurrència són executades per aquest model de cues, per això, si degut al volum de càrrega
de la plataforma ens veiem obligats a afegir més frontends de la aplicació, tots aquests faran
servir el mecanisme de cues i no hi hauria problema en gestionar les tasques que poden tenir
problemes de concurrència.
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Gràfic 30 – Vista web del gestor de tasques Resque – Abiquo anyCloud

6.1.1.5. Redis
68

Redis és un sistema gestor de base de dades clau-valor no relacional, habitualment coneguts
com NoSQL. En l’estructura de dades clau-valor, pel que fa referencia a valor, permet registrar
cadenes de text, hashes69, llistes, sets i d’altres estructures a més a més d’oferir operacions
concretes per cadascuna d’aquestes estructures. Redis és excepcionalment ràpid ja que la les
dades és serveixen directament des de la memòria del sistema, aquesta sistema és coneix com
in-memory database. També cal dir que existeixen mecanismes per persistir la estructura de
dades en disc físics de forma periòdica o sota demanda.

Redis compleix dues funcions, en primer lloc, Redis és un requeriment de Resque. La definició
de tasques, estat d’aquestes i seguiment es persisteix a Redis.
La segona funció és la de persistir i servir dades, que per les seves característiques poden ser
volàtils, ja que es poden regenerar fàcilment, però la seva regeneració es costosa en temps. L’
exemple més clar són les estadístiques que es mostren al dashboard d’entrada a l’aplicació
Abiquo anyCloud, regenerar aquestes estadístiques és costos ja que requereix diverses crides a
la API d’Abiquo, per tant, el que fem és el primer cop que s’entra al dashboard després d’un
sign in és obtenir aquestes dades i persistir-les a Redis, després, quan es navega per la
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aplicació i es torna al dashboard ja no cal fer les crides a la API d’Abiquo per obtenir aquestes
dades, sinó que s’obtenen directament de Redis, el que fa que millori els temps de resposta i
experiència de l’usuari a l’aplicació notablement.

Gràfic 31 – Consulta a base de dades Redis – Abiquo anyCloud

6.1.2. Arquitectura d’Abiquo
No és objecte d’aquest document descriure l’arquitectura completa i funcionament detallat
d’Abiquo, però si és necessari fer una descripció dels principals components que intervenen i
com Abiquo anyCloud s’hi integra.
A grans trets, podem dir que Abiquo té dos components fonamentals:
-

Abiquo Server
Abiquo Remote Services (Abiquo RS)

6.1.2.1. Abiquo Server
Abiquo Server és el component central del producte. Aquest component és el que serveix la
API d’Abiquo, que es comunica amb tots els altres components, base de dades, Abiquo Remote
Services, servei DHCP, etc. i amb el que es pot establir comunicacions directes per operar el
software. com per exemple la interfície d’usuari d’Abiquo, que treball comunicant-se amb la
API. Qualsevol integració de software de tercers ha de parlar amb la API per integrar-se i
aquest ofereix tota la funcionalitat i potència del producte.

6.1.2.2. Abiquo Remote Services
Abiquo RS és el component que parla amb els components de virtualització i
emmagatzemament. Per les característiques del producte i amb el fi que s’ha dissenyat, és
molt habitual que qui fa ús d’Abiquo disposi de diversos centres de dades a diferents punts del
món. El serveis de virtualització i emmagatzemament són locals a cada centre de dades i si
Abiquo Server necessita comunicar-se amb aquests serveis directament, la comunicació podria
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no ser fluida, erràtica i no escalable, és per aquest motiu que a cada centre de dades físic
s’executa un Abiquo RS, és aquest component qui parla amb els serveis de virtualització i
emmagatzemament local del centre de dades i la API (Abiquo Server) parla amb Abiquo RS per
orquestrar tots aquests components de forma consistent, segura i fluida.
Quan pensem en cloud públic, Abiquo ha seguit la mateixa filosofia, cada proveïdor de cloud
(per exemple Amazon) - regió (per exemple EU-WEST1) representa un centre de dades. A tots
els efectes és així i per tant el model Abiquo Server – Abiquo RS funciona perfectament.
El següent gràfic mostra l’arquitectura a nivell d’infraestructura que representa una instal·lació
habitual d’Abiquo:

Gràfic 32 – Esquema d’arquitectura distribuïda – Abiquo

El gràfic que es mostra a continuació detalla l’arquitectura interna a nivell de components que
conformen el software Abiquo:

50

Projecte Final de Carrera
Facultat informàtica de Barcelona

Abiquo anyCloud

Daniel Beneyto Hernández

Gràfic 33 – Esquema d’arquitectura interna – Abiquo

Com es pot veure, no és una arquitectura senzilla, està formada per molts components que
interactuen entre sí i, tot i que la posada en marxa d’un entorn Abiquo no és excessivament
costos comparat amb les solucions d’altres competidors, Abiquo anyCloud ofereix un entorn
Abiquo totalment funcional a qualsevol usuari que el vulgui provar sense necessitat de
realitzar instal·lacions que requereixen un alt nivell de coneixement tècnic en diverses
tecnologies.

6.2. Entorns Abiquo anyCloud
Per tal de poder desenvolupar Abiquo anyCloud i tenir un entorn productiu és necessari
disposar de diversos entorns Abiquo anyCloud en bones condicions de funcionament i
configurats adequadament. Com s’ha detallat anteriorment, la instal·lació i configuració
d’aquests entorns no és trivial, però gràcies a les eines d’automatització de configuració i
desplegament d’entorns descrites anteriorment fa que aquest requeriment no sigui una tasca
inacabable, tot i això, la infraestructura requerida és gran i cal tenir els entorns ben
documentats i monitoritzats adequadament per tal de ser àgils a l’hora de gestionar-los.

6.2.1. Entorn de desenvolupament (DEV)
L’entorn de desenvolupament d’Abiquo anyCloud és sensiblement diferent als altres dos
entorns que es descriuen a continuació. Per tal que cadascun dels membres de l’equip pugui
desenvolupar sense interferència dels altres companys es disposa d’un entorn Abiquo d’ús
comú. Aquest entorn te diversos Abiquo RS configurats, però en definitiva, la configuració
d’Abiquo és estàtica i compartida pels membres de l’equip.
La principal diferencia és que el component Abiquo anyCloud server s’executa a l’estació de
treball de cada desenvolupador, de manera que cada desenvolupador té la mateixa
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configuració de connexió a la API d’Abiquo però disposa de dades d’usuari i versions de codi
d’Abiquo anyCloud pròpies. Aquesta configuració facilita molt el desenvolupament de noves
funcionalitats o resolucions de bug treballant contra un mateix entorn però afegeix certes
diferencies respecte un entorn productiu ja que no es disposa de frontend Passenger, no es
desplega el codi mitjançant Capistrano, la concurrència és mínima i el backend del model de
dades és SQLite70 en comptes de mariaDB. Totes aquestes diferencies tenen motiu d’agilitzar el
desenvolupament i salt entre diferents branques de Github sense que tingui impacte en temps
de dedicació a la configuració de l’entorn de desenvolupament.

Gràfic 34 – Esquema infraestructura d’entorn de desenvolupament – Abiquo anyCloud

6.2.2. Entorn de preproducció (PRE)
Com s’ha detallat en l’apartat 3.1 on es descriu el procés d’iteració de SCRUM, un cop s’ha fet
desenvolupat una nova release i esta preparada per ser alliberada, s’ha d’executar una bateria
de proves per certificar que no s’ha introduït cap problema. Aquesta bateria de proves
s’executa a l’entorn de preproducció, que és una rèplica en configuració i arquitectura de
l’entorn en producció, de manera que quan la nova release passi a producció no hauria
d’haver-hi sorpreses. Així mateix, aquest entorn ens permet definir el procediment
d’actualització de producció si es que la nova funcionalitat requereix configuracions
específiques.
Per reduir costos i temps d’administració a l’entorn de producció, la principal diferencia entre
l’entorn de producció i preproducció es que a preproducció es fa servir un certificat autosignat per executar la capa de SSL i la quantitat de Abiquo Remote Services, es a dir, proveïdors
i regions als que es poden desplegar recursos virtual és menor ja que no és necessari disposarne de tants per fer proves.
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Gràfic 35 – Esquema infraestructura d’entorn de pre-producció – Abiquo anyCloud

6.2.3. Entorn de producció (PRO)
L’entorn de preproducció esta muntat segons l’arquitectura descrita anteriorment en aquest
apartat i amb la infraestructura que mostra l’esquema que hi ha a continuació. Actualment és
poden desplegar màquines virtuals des de Abiquo anyCloud a 5 proveidors: Amazon,
Rackspace, DigitalOcean, GoogleComputeEngine i HPCloud i a 13 regions diferents: 5 regions
d’Amazon, 4 regions de DigitalOcean i regions de Rackspace, GoogleComputeEngine i HPCloud.
Esta previst que properament es pugui integrar 2 proveidors de cloud més, CloudSigma i
ElasticHosts.
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Gràfic 36 – Esquema infraestructura d’entorn de producció – Abiquo anyCloud

Per poder donar servei a tots aquests proveïdors i regions cal una infraestructura considerable,
fet que suposa un cost econòmic en recursos i hores de gestió importants. Aquesta
circumstancia ha fet replantejar el disseny d’Abiquo en quan a com s’implementa la
comunicació entre la API d’Abiquo, els Remote Services i els proveïdors de cloud públic. Podem
confirmar que en properes releases d’Abiquo, un únic Remote Services podrà donar servei a
més d’una regió per un mateix proveïdor, és a dir, en l’esquema mostrat anteriorment el
número de components d’Abiquo per donar servei a les 13 regions passaria de 13 servidors a
5, i de fet, es podria donar servei a totes les regions de cadascun dels proveïdors amb aquests
5 servidors.
També, tal i com funciona ara, si les necessitats de càrrega i escalabilitat ho requereixen, es
podran disposar de servidors dedicats per donar servei a regions concretes, el que és resumeix
en una millora en la flexibilitat i possibilitats d’escalar del software.

6.3.Interfície d’usuari
Un dels aspectes més importants d’una aplicació web és el disseny i usabilitat d’aquest, si
l’aplicació no és agradable o és poc intuïtiva no importarà quant bona sigui la funcionalitat
d’aquesta, molts usuaris abandonaran abans de descobrir-ho. Per aquest motiu, com s’ha
detallat l’apartat de costos, s’ha dedicat temps i esforç a donar a Abiquo anyCloud una
aparença i usabilitat adients. Cal remarcar que cap dels membres de l’equip to coneixements
avançats en disseny i maquetació, el que ha resultat un treball d’aprenentatge important.
És important també definir el flux que és té dintre de l’aplicació per tal de guiar als usuaris que
no n’han fet ús i que realitzin totes les configuracions necessàries, d’aquesta manera és millora
la usabilitat ja que només han de seguir els passos proposats per poder fer ús de l’aplicació
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sense tenir que investigar o llegir documentació de com funciona. A continuació es mostraria
el flux lògic d’accés a Abiquo anyCloud:

Gràfic 37 – Flux lògic d’accés – Abiquo anyCloud

6.3.1. Pantalla d’accés (Sign in)
Quan s’accedeix a Abiquo anyCloud ( https://anycloud.abiquo.com ) la primera pantalla que es
veu és la de sign in. És simple, i dona accés ràpid a la operativa relacionada amb el compte
d’usuari:






Sign in
Registre
Accions de compte d’usuari (Recordar contrasenya, desbloquejar)
Informació (About)
Contacte
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6.3.2. Pantalla de registre
La pantalla de registre d’usuari segueix el mateix estil i format que la d’accés:

Tots els camps han de ser emplenats obligatòriament i es mostra un accés ràpid als termes de
servei, un tema important pel que fa als aspectes legals sobre l’ús i oferiment de l’aplicació.

56

Projecte Final de Carrera
Facultat informàtica de Barcelona

Abiquo anyCloud

Daniel Beneyto Hernández

6.3.3. Wizard (Assistent de configuració inicial)
L’assistent de configuració inicial, que apareix quan un usuari registrat no disposa de cap
proveïdor de cloud registrat, ajuda a l’usuari a fer les configuracions bàsiques per poder fer ús
del servei i aprofitar al màxim les funcionalitats que ofereix. L’element clau que cal registrar és
un proveïdor de cloud, en aquesta vista apareix un desplegable amb tots els proveïdors de
cloud disponibles i un parell de caixes de text per introduir les credencials pertinents.

6.3.4. Dashboard (Panell de control)
El dashboard, panell de control, és la pantalla que apareix quan un usuari accedeix a la
aplicació. En aquesta pantalla pot veure els proveïdors de cloud que té registrat, les
configuracions o funcionalitats que ha activat, el número de logins que hi ha disponibles abans
de tenir que fer un tweet i les estadístiques d’ús de cada proveïdor així com els esdeveniments
que s’han generat a la consola d’Abiquo.
Aquesta vista és útil ja que a simple vista pots tenir una visió de quins recursos i a quin
proveïdor estan desplegats.
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6.3.5. Cloud providers (Proveïdors de cloud)
La vista de proveïdors de cloud mostra els proveïdors disponibles i permet registrar o desregistrar un proveïdor de cloud. També es mostra l’enllaç a la pàgina de registre del proveïdor
per facilitar a l’usuari la possibilitat de donar d’alta un compte amb qualsevol d’ells.
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6.3.6. Console (Consola Abiquo)
Aquest és un dels objectius principals, posar a disposar de qualsevol usuari la interfície
d’Abiquo. Com es pot veure, el disseny i aparença és bastant similar per tal que l’usuari no vegi
que està en una aplicació diferent. Des de aquesta consola els usuaris poden desplegar els
recursos virtuals al proveïdor de cloud públic que tinguin registrar amb la simple acció
d’arrossegar amb el ratolí, sense necessitat de aprendre com funcionen els panells, alguns
complexos, dels proveïdors de cloud públic.

6.3.7. Abiquo API access
Aquest pantalla i funcionalitat encara no esta disponible a la versió Akane d’Abiquo anyCloud,
ultima versió producció. Actualment, Abiquo anyCloud te el registre d’usuaris que pot accedirhi. En el procés de creació d’infraestructura es crea un usuari a Abiquo amb una contrasenya
aleatòria que s’assigna a l’usuari que s’ha registrat. Aquesta contrasenya de moment és
privada, és a dir, habilitem les funcionalitats que ofereix Abiquo anyCloud, com per exemple
Workflow, també està disponible la consola d’Abiquo però no es te accés de manera pública a
la API d’Abiquo. En properes releases, s’habilitarà l’accés a la API d’Abiquo i es podrà gestionar
la clau de la API mitjançant la pantalla que es mostra a continuació. Aquesta pantalla inclou
una consulta d’exemple a la API per a que qualsevol usuari pugui el format de la informació i es
faci una idea de com podria integrar-s’hi amb Abiquo anyCloud.
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7. Proves
Un aspecte important de la posada en producció de qualsevol aplicació és la fase de testing.
Quan un usuari accedeix a una aplicació vol que aquesta sigui usable i ergonòmica com s’ha
comentat prèviament, però també vol que sigui estable i segura. Qualsevol aplicació, per
moltes funcionalitats que tingui i molt atractiu resulti el seu interfície gràfic, si genera errors
cada poc temps tindrà efectes negatius en la valoració de l’usuari, que possiblement deixarà de
fer-la servir per passar a una que tingui menys funcionalitats o un aspecte menys atractiu però
sigui estable i generi més confiança.
Per aquest motiu, al llarg de les diferents iteracions que s’ha realitzat per desenvolupar el
projecte, s’ha dedicat una quantitat de recursos important pel que fa a l’apartat de Testing i
bug fixing. Com ha quedat reflectit a l’apartat de costos, el temps invertit en aquest aspecte ha
sigut a prop del 23% del temps total del projecte.
Cal remarcar que el projecte integra moltes peces, moltes tecnologies diferents i depèn de
moltes APIs de tercers. Aquest fet fa augmentar la probabilitat d’errors no controlats i s’ha de
pal·liar amb més inversió de temps en Testing i bug fixing.
S’ha de senyalar que Abiquo anyCloud no prova tota la funcionalitat de Abiquo. És a dir, si la
integració d’Abiquo anyCloud amb Abiquo requereix fer servir certs recursos de la API
d’Abiquo o de la seva interfície gràfica, evidentment aquest recursos es testegen ja que són un
factor necessari per a la integració. Si en aquest punt es detecta un problema es reporta al
gestor de tracking de bugs d’Abiquo per a que es solucioni. Però Abiquo anyCloud no pot
assolir provar el 100% de la funcionalitat d’Abiquo, ja que té desenes de funcionalitats amb
centenars de configuracions possibles, el que genera una casuística enorme.
Com objectiu del projecte, si mentre es desenvolupa Abiquo anyCloud o si algun usuari de
Abiquo anyCloud reporta algun problema, aquest es reportà al gestor de tracking de bugs
d’Abiquo. Per aquest motiu podem dir que aquest projecte aporta una fase addicional de
testing i una font de feedback d’usuari molt positiva per Abiquo, un dels objectius del projecte.

7.1.Descripció de les proves
Els jocs de proves cobreixen pràcticament tots els casos d’ús de l’aplicació detallats a l’apartat
d’especificació. En alguna release en la que no s’ha inclòs cap modificació important al codi, ja
que potser només s’ha afegit un proveïdor de cloud públic nou, només s’ha provat el
desplegament en aquest nou proveïdor o regió.
A l’apartat [Annex 3 – Joc de proves] es detalla el conjunt de les proves i flux que segueix en
l’execució d’aquestes.

7.2.Execució de les proves
A l’apartat de planificació en aquest document s’ha detallat que cada iteració que genera una
release conté dos fases de testing. Bé, podem dir que hi ha tres fases de testing:
1. Mentre es fa un desenvolupament concret (DEV)
Lògicament, quan s’està desenvolupant una nova funcionalitat o corregint un problema
existent, s’ha de provar el codi que s’està desenvolupant. Al llarg d’aquest desenvolupament
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es realitzen proves intensives sobre la part del codi que es veu afectada, per exemple, si s’està
modificant el flux de registre d’un usuari, es provarà intensivament aquesta funcionalitat i no
es provaran altres funcionalitats directament no relacionades, com per exemple Workflow.
2. Actualització de versió de codi a pre-producció (PRE)
En aquest punt sí s’intenta executar el joc de proves del document annex completament.
Novament, s’ha d’avaluar si els canvis al codi son substancials i requereixen provar totes i
cadascuna de les funcionalitats de l’aplicació, però per norma general i si les circumstancies o
permeten, s’executarà un cicle complert del joc de proves.
3. Actualització de versió de codi a producció. (PRO)
Per últim, en finalitzar el procediment d’actualització de l’entorn de producció és desitjable
executar un cicle complert del joc de proves per certificar que tots els components estan
funcionant correctament. Novament, dependrà dels canvis que s’introdueixin en la nova
versió, però en general i si les circumstancies o permeten, s’executarà un cicle complert del joc
de proves. En aquest punt, sempre és interessant intentar registrar credencials de tots els
proveïdors de cloud públic i provar desplegament de recursos en cadascun dels proveïdors.

7.3. Automatització de les proves
En aquest punt he de remarcar que no s’ha fet el desenvolupament tant bé com voldríem. Des
de l’inici hem vist la necessitat de poder automatitzar les proves per tal de reduir la inversió de
temps en l’àmbit de testing, el que permetria dedicar aquest temps a realitzar millores o
implementar funcionalitats. Així mateix, automatitzar l’execució de les proves permetria
detectar més problemes en fase de desenvolupament i per tant implementar un codi amb més
qualitat.
Ens trobem bàsicament diversos problemes:
1. Proves unitàries
Moltes de les proves unitàries requereixen fer consultes contra la API d’Abiquo, això implica
que o bé cal desenvolupar un MOCK71 de la API d’Abiquo amb tots els recursos que fa servir
Abiquo anyCloud amb les respostes pre-definides que volem, o bé fem dependre les proves
unitàries d’un entorn Abiquo exclusivament per testing amb les dades i recursos que es
requereixen carregats.
Pot semblar evident que disposar d’un Abiquo amb les dades necessàries carregades és una
opció fàcil i directe, però això implicaria tenir un altre entorn Abiquo anyCloud i requerir d’una
quantitat de recursos, com s’ha vist a l’apartat d’arquitectura en aquest document Així doncs,
no sembla tant evident que disposar d’aquest entorn suposi una millora substancial en
reducció de temps pel que fa a l’apartat de testing.
Pel que fa a disposar d’un MOCK de la API d’Abiquo, hem sondejat diverses opcions. Aquesta
elecció sembla la més adient ja que la creació i execució de les proves seria més versàtil, podria
executar-se en paral·lel i sense interferència d’altres desenvolupadors, per exemple. Per
contra, desenvolupar la integració d’aquest component requeriria una inversió en temps força
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important. Ja hem fet alguna prova amb VCR72, un gravador-reproductor d’interaccions HTTP
que permetria generar les respostes de la API d’Abiquo, si el projecte segueix endavant és
possible que aquesta sigui la solució més òptima.

2. Proves d’integració
Recentment Abiquo ha canviat la interfície d’usuari de FLEX73 a HTML5, un canvi que ha
requerit una inversió en temps i recursos enorme. En aquest impàs, s’han començat a
desenvolupar els tests d’integració d’Abiquo amb Selenium74, un framework d’automatització
d’operativitat de navegadors web. La idea és que quan l’equip d’Abiquo que desenvolupa la
integració de tests en Selenium tingui disponibilitat i la única necessitat sigui anar adaptant els
tests d’Abiquo als canvis que puguin sorgir, contribueixin al desenvolupament dels tests
d’integració per Abiquo anyCloud.

63

Projecte Final de Carrera

Abiquo anyCloud

Facultat informàtica de Barcelona

Daniel Beneyto Hernández

8. Dades d’ús d’Abiquo anyCloud
En el moment d’elaborar aquest document Abiquo anyCloud ha estat en producció de forma
oficial durant uns 6 mesos aproximadament i fins fa 3 mesos aproximadament no s’ha
publicitat l’existència de la plataforma. A continuació, es detallen algunes dades d’ús del
projecte i interpretació d’aquestes dades.

8.1. Ús de l’aplicació
Actualment, descomptant adreces de correu internes d’Abiquo, la plataforma té
aproximadament 230 usuaris registrats:
Registres Abiquo anyCloud
Mes
# d’usuaris
Release Interna
27
Gener 2014
14
Febrer 2014
37
Març 2014
66
Abril 2014
41
Maig 2014
36
Juny 2014 (a dia 10)
10
TOTAL
231

Usuaris Registrats
70
60
50
40
30
20
10
0
Gener 2014 Febrer 2014

Març 2014

Abril 2014

Maig 2014

Juny 2014

Gràfic 38 – Gràfic de progressió de registres – Abiquo anyCloud

Com es pot apreciar al gràfic i tenint en compte el document de planificació, el període de
replantejament del projecte i la falta d’alliberament de noves releases i notes de premsa ha
afectat negativament a la tendència de registres a l’aplicació.
No obstant, sense haver fet una difusió intensiva de l’aplicació, els resultats són prou
acceptables. Com a fets remarcables cal mencionar:
-

Molts clients actuals s’han registrat per veure el nou interfície HTML5 d’Abiquo.
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Algunes adreces de correu d’empreses tecnològiques, consultories i d’altres àmbits
importants s’han registrat a la plataforma.
Abiquo ha rebut una petició formal de PoC75 d’un client registrat a Abiquo anyCloud
per provar el producte.

També s’ha de dir que no hi ha usuaris actius de forma habitual a la plataforma, més endavant
en aquest document s’explica el motiu i el pla d’acció per revertir aquesta situació.

8.2.Impacte a les xarxes socials i mitjans de comunicació
Un altre dels objectius del projecte és publicitar la marca Abiquo a les xarxes socials i mitjans
de comunicació. Com s’ha documentat, Abiquo requereix fer un Tweet amb un text
predeterminat quan s’han accedit un numero determinat de cops a la plataforma. D’aquest
requeriment s’han obtingut diverses mencions a les xarxes socials:

Gràfic 39 – Cerca de resultats d’Abiquo anyCloud – Twitter

Un parell d’aquestes mencions han resultat directament en nous registres a l’aplicació.
Abiquo anyCloud també ha estat exposat a l’esdeveniment CloudExpoEurope76 celebrat a finals
del passat mes de Febrer al estant d’Abiquo com a plataforma de demostració.
També s’ha fet alguna nota de premsa amb l’acceptació d’un proveïdor de cloud públic on es
menciona Abiquo anyCloud:
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Gràfic 40 – Retall de premsa de la web d’Abiquo – Abiquo

8.3. Futur
En aquests primers mesos amb Abiquo anyCloud en preproducció s’han detectat diversos
factors que fan que la plataforma no disposi d’usuaris actius i que l’ús que se’n fa tan sols
registrar-se sigui purament exploratori i no s’arribi a aprofundir en les funcionalitats que
ofereix l’aplicació.
Ja s’ha fet alguna acció al respecte, com per exemple, implementar un assistent de
configuració inicial (Wizard) quan l’usuari no té credencials de proveïdors de cloud registrades,
ja que sense aquestes no es pot fer pràcticament cap operativa a l’aplicació.
La següent barrera que hem detectat és que els usuaris no registren claus de proveïdors de
cloud públic a Abiquo anyCloud per diversos motius:
-

-

-

Seguretat: L’usuari no veu segur proveir unes credencials de proveïdors de cloud
públic que segurament estan vinculades a una targeta de crèdit i que pot implicar
despeses en el cas que no se’n faci un bon ús.
Gratuïtat: L’usuari ha de proveir unes credencials de proveïdors de cloud públic,
Abiquo anyCloud facilita enllaços a les pàgines de registre dels proveïdors per tal que
puguin obtenir unes claus, però aquests registres requereixen vincular una targeta de
crèdit encara que el proveïdor ofereixi un temps de prova gratuït. Això és clarament
un fre a les intencions de l’usuari de provar l’aplicació.
Objectiu: Entenem que alguns dels usuaris que s’han registrat no tenen cap objectiu
ni necessitat del producte.

Amb aquests factors sobre la taula s’està treballant intentant negociar un partnership amb un
proveïdor de cloud públic, de manera que aquest permeti als usuaris d’Abiquo anyCloud
desposar de claus d’accés per temps limitat de manera gratuïta i sense necessitat d’haver de
vincular les claus a una targeta de crèdit.
Per que fa al desenvolupament, la propera release inclourà alguna novetat en aquest aspecte,
possiblement relacionat amb el proveïdor de cloud ElasticHosts.
Per tant, el projecte segueix endavant!
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9. Conclusions
A l’hora de fer balanç i extreure conclusions del projecte és necessari tornar enrere la vista,
revisar els objectius inicials i veure si s’han completat i en quin grau o si el projecte ha canviat
de direcció i per quins motius. En general, puc dir que estic satisfet de la feina feta i els
resultats obtinguts. A continuació detallo algunes conclusions extretes per objectius.

9.1.

Objectius personals

Dels objectius personals inicialment previstos dono molt valor especialment a aquest:


Aprendre i gaudir l’ús de tecnologies desconegudes en el moment de començar un
projecte molt interessant i innovador.

Algunes de les tecnologies emprades en la implementació del projecte eren totalment
desconegudes per mi abans de començar i ara, en acabar el projecte, o millor dit, presentar-lo,
em sento amb capacitat i confiança per afrontar desenvolupaments més complexes amb
aquestes tecnologies, amb el que puc dir que he adquirit un coneixement tècnic molt valuós.
De la mateixa manera, al llarg de la meva carrera laboral he desenvolupat majoritàriament
tasques d’administració i gestió de sistemes i en ocasions puntuals tasques de
desenvolupament, però ha sigut al llarg de l’execució d’aquest projecte on realment he
participat a un projecte de desenvolupament en equip amb un alt nivell de concurrència i
complexitat i amb resultats molt positius, el que m’ha proporcionat també un aprenentatge
enorme tant en l’aspecte personal com professional.
Per tant, pel que fa a aquest objectiu, puc concloure que estic molt satisfet de la feina feta i
que aquesta feina suposa una enorme aportació a les meves capacitats tècniques.
En relació al producte final, si bé és cert que hi ha marge de millora, el projecte segueix
endavant, la direcció d’Abiquo està satisfeta amb el treball realitzat i hi ha diverses accions
programades per seguir desenvolupant el projecte.

9.2.

Objectius del projecte

Del objectius del projecte fixats inicialment:





Difondre la marca Abiquo a les xarxes socials.
Facilitar l’accés a un entorn Abiquo a empreses o particulars amb pocs recursos i/o
coneixements de manera gratuïta.
Incloure una nova peça al cicle de desenvolupament d’Abiquo que farà millorar els
processos de qualitat.
Generar relacions WIN-WIN amb proveïdors de cloud públic afegint-hi funcionalitats
que actualment aquests no ofereixen.

Tots ells han sigut complerts, alguns de forma notòria com poden ser els canvis de disseny que
Abiquo anyCloud ha fet prendre al desenvolupament d’Abiquo i que resultarà en una
percepció molt positiva per part dels client on-premise d’Abiquo, o la detecció de bugs
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importants. També cal remarcar la demanda d’una PoC d’Abiquo per part d’una empresa
després de veure Abiquo anyCloud.
Així mateix, l’equip de desenvolupament ha complert tant en dates, la major part de les
iteracions, com en requisits el desenvolupament del projecte que se’ns ha requerit en cada
moment.
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A continuació es detalles webs de consulta que s’han fet servir al llarg del desenvolupament de
la memòria. No obstant, al llarg del desenvolupament del projecte s’han pogut fer servir
aquest enllaços i la documentació de tots els enllaços que apareixen al glossari com a
referencia a noms de webs i aplicacions.
Cal també fer menció especial a Wikipedia, font de la major part de la informació sobre la que
he requerit fer recerca.
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http://www.gatherspace.com/static/use_case_example.html
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o



http://www.eltate.net/vmware/resource-pool-en-vmware

Amazon AWS Summit Barcelona - Opening Keynote
o



http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-145/SP800-145.pdf

Blog personal: Windows Brown Resolver. Article sobre resource pool amb VMware
o



http://www.abiquo.com/
http://wiki.abiquo.com

NIST. National Institute of Standards and Technology
o



http://www.wikipedia.org/

https://www.princeton.edu/~achaney/tmve/wiki100k/docs/Event-driven_programming.html
http://www.slideshare.net/karmi/the-code-of-the-forking-paths-asynchronous-processing-withresque-and-amqp
http://java-white-box.blogspot.com.es/2012/12/java-player-que-es-un-mock-para-que.html
https://github.com/phusion/passenger/wiki/Puma-vs-Phusion-Passenger
http://async-io.org/

Disseny
o

http://es.html.net/tutorials/css/lesson1.php
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Annex 1 - Desglossament de tasques i planificació
Nom de la tasca

Abiquo anyCloud
Iniciació del projecte

Duració

Hores

211 dies

1.481

lun 19/08/13

lun 09/06/14

522

44

lun 19/08/13

vie 30/08/13

10

10 dies

Inici

Fi

Dedicació
Personal

Meeting d'iniciació i definició inicial de requisits

1 dia

6

lun 19/08/13

lun 19/08/13

1

Recerca sobre tecnologia d’implementació

4 dies

8

mar 20/08/13

vie 23/08/13

2

Definicions bàsiques de disseny i integració de components

4 dies

8

mar 20/08/13

vie 23/08/13

2

Meeting d'acceptació i iniciació del projecte

1 dia

6

lun 26/08/13

lun 26/08/13

1

Aprovisionament entorn de Desenvolupament

4 dies

16

mar 27/08/13

vie 30/08/13

4

Iteració 1

15 dies

148

lun 02/09/13

vie 20/09/13

36

Seguiment i gestió

15 dies

6

lun 02/09/13

vie 20/09/13

1

Estructura bàsica de l’aplicació i organització del codi (first commit)

5 dies

24

lun 02/09/13

vie 06/09/13

2

Cerca de dissenys per a la interfície, acord i adaptació bàsica

5 dies

8

lun 02/09/13

vie 06/09/13

7

Integració Ruby - Devise - Abiquo

5 dies

18

lun 02/09/13

vie 06/09/13

1

Integració Ruby - Devise - Omniauth

5 dies

12

lun 09/09/13

vie 13/09/13

1

Aplicació d'estils i disseny

10 dies

16

lun 09/09/13

vie 20/09/13

14

Adaptació llibreria Ruby - Abiquo API

15 dies

32

lun 02/09/13

vie 20/09/13

2

Testing i bug fixing

15 dies

32

lun 02/09/13

vie 20/09/13

8

15 dies

140

lun 23/09/13

vie 11/10/13

55

Seguiment i gestió

15 dies

6

lun 23/09/13

vie 11/10/13

1

Integració Ruby - Resque job queue

5 dies

12

lun 23/09/13

vie 27/09/13

2

Creació d'infraestructura Abiquo al registre

10 dies

12

lun 30/09/13

vie 11/10/13

6

Integració Abiquo - anyCloud - Registre Amazon provider

10 dies

18

lun 30/09/13

vie 11/10/13

0

Integració Ruby - Gioco (Gema de gamificació)

15 dies

8

lun 23/09/13

vie 11/10/13

4

Integració Ruby - Captcha (Control de registre de robots)

15 dies

4

lun 23/09/13

vie 11/10/13

4

Integració consola Abiquo - anyCloud

15 dies

4

lun 23/09/13

vie 11/10/13

4

Implementació d'apartats FAQ , TOS, AUP, PP

15 dies

4

lun 23/09/13

vie 11/10/13

4

Aplicació d'estils i disseny

15 dies

24

lun 23/09/13

vie 11/10/13

20

Integració Capistrano (Gestor de desplegaments d'entorns Ruby)

15 dies

8

lun 23/09/13

vie 11/10/13

0

Testing i bug fixing

15 dies

40

lun 23/09/13

vie 11/10/13

10

15 dies

144

lun 14/10/13

vie 01/11/13

39

Seguiment i gestió

15 dies

6

lun 14/10/13

vie 01/11/13

1

Actualització d'entorn Abiquo DEV

15 dies

2

lun 14/10/13

vie 01/11/13

0

Millora sistema de logging, events i errors

15 dies

8

lun 14/10/13

vie 01/11/13

0

Millora llibreria Ruby - Abiquo API. Gestió de timeouts

15 dies

8

lun 14/10/13

vie 01/11/13

0

Amazon VM import

15 dies

24

lun 14/10/13

vie 01/11/13

2

Millora missatges de feedback a usuari i temps de sessió

15 dies

8

lun 14/10/13

vie 01/11/13

0

Integració Ruby - Locales i18n

15 dies

16

lun 14/10/13

vie 01/11/13

4

Integració Twitter

15 dies

8

lun 14/10/13

vie 01/11/13

2

Aplicació d'estils i disseny

15 dies

24

lun 14/10/13

vie 01/11/13

20

Testing i bug fixing

15 dies

40

lun 14/10/13

vie 01/11/13

10

Iteració 2

Iteració 3

Iteració 4

15 dies

130

lun 04/11/13

vie 22/11/13

29

Seguiment i gestió

15 dies

4

lun 04/11/13

vie 22/11/13

1

Actualització d'entorn DEV

15 dies

2

lun 04/11/13

vie 22/11/13

2

Integració anyCloud - Abiquo Chef

15 dies

32

lun 04/11/13

vie 22/11/13

2

Integració Abiquo - Roles (usuari convidat)

15 dies

24

lun 04/11/13

vie 22/11/13

6
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Millores Amazon VM import

15 dies

16

lun 04/11/13

vie 22/11/13

0

Aplicació d'estils i disseny

15 dies

16

lun 04/11/13

vie 22/11/13

12

15 dies

4

lun 04/11/13

vie 22/11/13

0

15 dies

32

lun 04/11/13

vie 22/11/13

6

Aprovisionament d'entorn Abiquo anyCloud PREproducció (recursos
interns)
Testing i bug fixing
Primera release interna Abiquo anyCloud - versió: Midori-v1

0 dies

0

lun 25/11/13

lun 25/11/13

Iteració 5

15 dies

126

lun 25/11/13

vie 13/12/13

65

Seguiment i gestió

15 dies

4

lun 25/11/13

vie 13/12/13

1

Actualització d'entorn Abiquo DEV

15 dies

2

lun 25/11/13

vie 13/12/13

0

Eliminació de la integració Ruby - Captcha

15 dies

2

lun 25/11/13

vie 13/12/13

2

Eliminació de la integració Ruby - Gioco

15 dies

4

lun 25/11/13

vie 13/12/13

2

Implementació nou flux de Twitter

15 dies

16

lun 25/11/13

vie 13/12/13

4

Integració Uservoice (Component de gestió de feedback i incidències)

15 dies

16

lun 25/11/13

vie 13/12/13

12

Modificació de disseny, layout i textos

15 dies

24

lun 25/11/13

vie 13/12/13

20

Implementació de dashboard amb estadístiques

15 dies

16

lun 25/11/13

vie 13/12/13

14

Actualització d'entorn PREproduction

15 dies

2

lun 25/11/13

vie 13/12/13

0

Testing i bug fixing

15 dies

40

lun 25/11/13

vie 13/12/13

10

Iteració 6

15 dies

112

lun 16/12/13

vie 03/01/14

43

Seguiment i gestió

15 dies

4

lun 16/12/13

vie 03/01/14

1

Actualització d'entorn Abiquo DEV

15 dies

2

lun 16/12/13

vie 03/01/14

0

Implementació Wizard de configuració del compte

15 dies

24

lun 16/12/13

vie 03/01/14

4

Re-disseny total estils i layout

15 dies

40

lun 16/12/13

vie 03/01/14

30

Actualització d'entorn Abiquo anyCloud PREproducció

15 dies

2

lun 16/12/13

vie 03/01/14

0

Aprovisionament d'entorn Abiquo anyCloud PROducció (Amazon)

15 dies

8

lun 16/12/13

vie 03/01/14

0

Testing i bug fixing

15 dies

32

lun 16/12/13

vie 03/01/14

8

Primera release pública Abiquo anyCloud - versió: Midori-v2

0 dies

0

vie 10/01/14

vie 10/01/14

Iteració 7

10 dies

46

vie 10/01/14

jue 23/01/14

16

Seguiment i gestió

10 dies

2

vie 10/01/14

jue 23/01/14

1

Actualització d'entorn DEV

5 dies

2

vie 10/01/14

jue 16/01/14

2

Integració nou UI d'Abiquo HTML5

5 dies

8

vie 17/01/14

jue 23/01/14

4

Aprovisionament nova regió DEV Amazon US-WEST1

10 dies

2

vie 10/01/14

jue 23/01/14

0

Aplicació d'estils i disseny

10 dies

8

vie 10/01/14

jue 23/01/14

5

Aprovisionament nova regió PRE Amazon US-WEST1

10 dies

2

vie 10/01/14

jue 23/01/14

0

Aprovisionament nova regió PRO Amazon US-WEST1

10 dies

2

vie 10/01/14

jue 23/01/14

0

Actualització d'entorn PREproducció

10 dies

2

vie 10/01/14

jue 23/01/14

0

Actualització d'entorn PRO

10 dies

2

vie 10/01/14

jue 23/01/14

0

Testing i bug fixing

10 dies

16

vie 10/01/14

jue 23/01/14

4

Segona release pública Abiquo anyCloud - versió: Midori-v3

0 dies

0

lun 27/01/14

lun 27/01/14

Iteració 8

10 dies

112

lun 27/01/14

vie 07/02/14

23

Seguiment i gestió

10 dies

4

lun 27/01/14

vie 07/02/14

1

Actualització d'entorn Abiquo DEV

10 dies

2

lun 27/01/14

vie 07/02/14

2

Mòdul de Puppet per aprovisionament de components

10 dies

32

lun 27/01/14

vie 07/02/14

0

Aprovisionament d'entorn de monitorització Nagios i configuració

10 dies

24

lun 27/01/14

vie 07/02/14

0

Millora en la notificació a usuaris

10 dies

8

lun 27/01/14

vie 07/02/14

8

Millora al flux de convidat

10 dies

2

lun 27/01/14

vie 07/02/14

2

Aplicació d'estils i disseny

10 dies

4

lun 27/01/14

vie 07/02/14

4

Aprovisionament nova regió DEV Amazon US-WEST2

10 dies

2

lun 27/01/14

vie 07/02/14

0
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Aprovisionament d'entorn PREproduccio (Amazon) i migració

10 dies

4

lun 27/01/14

vie 07/02/14

0

Aprovisionament nova regió PRE Amazon US-WEST2

10 dies

2

lun 27/01/14

vie 07/02/14

0

Aprovisionament nova regió PRO Amazon US-WEST2

10 dies

2

lun 27/01/14

vie 07/02/14

0

Actualització d'entorn PRO

10 dies

2

lun 27/01/14

vie 07/02/14

0

Testing i bug fixing

10 dies

24

lun 27/01/14

vie 07/02/14

6

Tercera release pública Abiquo anyCloud - versió: Kinoko

0 dies

0

lun 10/02/14

lun 10/02/14

Iteració 9

10 dies

103

lun 10/02/14

vie 21/02/14

46

Seguiment i gestió

10 dies

4

lun 10/02/14

vie 21/02/14

1

Actualització d'entorn Abiquo DEV

10 dies

2

lun 10/02/14

vie 21/02/14

2

Aprovisionament nou provider DEV Rackspace

10 dies

1

lun 10/02/14

vie 21/02/14

1

Refactor per suportar multiples cloud providers

10 dies

40

lun 10/02/14

vie 21/02/14

10

Aplicació d'estils i disseny

10 dies

16

lun 10/02/14

vie 21/02/14

12

Actualització d'entorn PRE

10 dies

2

lun 10/02/14

vie 21/02/14

2

Aprovisionament nou provider PRE Rackspace

10 dies

1

lun 10/02/14

vie 21/02/14

1

Aprovisionament nou provider PRO Rackspace

10 dies

1

lun 10/02/14

vie 21/02/14

1

Aprovisionament nova regió PRO Amazon AP-EAST1 (Tokyo)

10 dies

1

lun 10/02/14

vie 21/02/14

1

Aprovisionament nou provider PRO GoogleCloudEngine

10 dies

1

lun 10/02/14

vie 21/02/14

1

Actualització d'entorn PRO

10 dies

2

lun 10/02/14

vie 21/02/14

2

Testing i bug fixing

10 dies

32

lun 10/02/14

vie 21/02/14

12

Quarta release pública Abiquo anyCloud - versió: Caramel Man

0 dies

0

lun 24/02/14

lun 24/02/14

Iteració 10

10 dies

100

lun 24/02/14

vie 07/03/14

25

Seguiment i gestió

10 dies

4

lun 24/02/14

vie 07/03/14

1

Actualització d'entorn Abiquo DEV

10 dies

2

lun 24/02/14

vie 07/03/14

0

Integració Abiquo Workflow

10 dies

40

lun 24/02/14

vie 07/03/14

4

Aplicació d'estils i disseny

10 dies

16

lun 24/02/14

vie 07/03/14

12

Actualització d'entorn PRE

10 dies

2

lun 24/02/14

vie 07/03/14

0

Aprovisionament nou provider PRO HPCloud

10 dies

1

lun 24/02/14

vie 07/03/14

0

Aprovisionament nou provider PRO DigitalOcean (Amesterdam 2)

10 dies

1

lun 24/02/14

vie 07/03/14

0

Actualització d'entorn PRO

10 dies

2

lun 24/02/14

vie 07/03/14

0

Testing i bug fixing

10 dies

32

lun 24/02/14

vie 07/03/14

8

Cinquena release pública Abiquo anyCloud - versió: Gatxan

0 dies

0

lun 10/03/14

lun 10/03/14

Iteració 11

10 dies

21

lun 10/03/14

vie 21/03/14

3

Seguiment i gestió

10 dies

4

lun 10/03/14

vie 21/03/14

1

Actualització d'entorn Abiquo DEV

10 dies

2

lun 10/03/14

vie 21/03/14

0

Actualització d'entorn PRE

10 dies

2

lun 10/03/14

vie 21/03/14

0

Aprovisionament nova regió PRO DigitalOcean (New York 2)

10 dies

1

lun 10/03/14

vie 21/03/14

0

Aprovisionament nova regió PRO DigitalOcean (San Francisco 2)

10 dies

1

lun 10/03/14

vie 21/03/14

0

Aprovisionament nova regió PRO DigitalOcean (Singapour)

10 dies

1

lun 10/03/14

vie 21/03/14

0

Actualització d'entorn PRO

10 dies

2

lun 10/03/14

vie 21/03/14

0

Testing i bug fixing

2

10 dies

8

lun 10/03/14

vie 21/03/14

Sisena release pública Abiquo anyCloud - versió: Akane

0 dies

0

lun 24/03/14

lun 24/03/14

Període d'anàlisi del roadmap per part de la direcció d'Abiquo

30 dies

0

lun 24/03/14

vie 02/05/14

Iteració 12

15 dies

131

lun 05/05/14

vie 23/05/14

26

Seguiment i gestió

15 dies

4

lun 05/05/14

vie 23/05/14

1

Actualització d'entorn Abiquo DEV

15 dies

2

0

Integració creació de compte gratuït amb provider ElasticHosts

15 dies

32

4
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Accés públic a la API d'Abiquo

15 dies

16

lun 05/05/14

vie 23/05/14

16

Refactor crides JavaScript per millorar el rendiment

15 dies

16

lun 05/05/14

vie 23/05/14

2

Proves nou frontend Rails per millorar el rendiment

15 dies

24

lun 05/05/14

vie 23/05/14

4

Actualització d'entorn PRE

15 dies

2

0

Aprovisionament nou provider PRO ElasticHosts

15 dies

1

0

Actualització d'entorn PRO

15 dies

2

0

Testing i bug fixing

15 dies

32

Documentació interna

200 dies

Documentació memòria - PFC

56 dies

Setena release (encara és privada) Abiquo anyCloud - versió: Taro

lun 05/05/14

vie 23/05/14

0

24

lun 19/08/13

vie 23/05/14

6

100

lun 24/03/14

lun 09/06/14

100

0
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Annex 2 – Casos d’ús

Cas d’ús:

1. Registrar usuari amb adreça de correu

Descripció:
Un usuari pot registrar-se a l’aplicació amb una adreça de correu
Actors:
Usuari d’internet
Pre-condicions:
- El compte de correu no està registrat
- El nom de l’empresa no està registrat
- La longitud de la contrasenya és mínim de 8 caràcters
Flux:
1.
2.
3.
4.
5.

L’actor accedeix el formulari de registre.
L’actor omple les dades requerides.
El sistema comprova que les dades introduïdes siguin correctes.
El sistema enregistra les dades de usuari a la base de dades.
El sistema informa a l’usuari que el registre està en procés i serà notificat al compte
de correu indicat quan aquest hagi acabat.
6. El sistema crea la infraestructura necessària a Abiquo.
Flux alternatiu:
3. El sistema comprova que les dades introduïdes siguin correctes, si no ho són,
informa al actor de quines no ho són per a que les corregeixi.
6. Si el sistema no pot crear la infraestructura necessària s’informarà als administradors
dels sistema per a que solucionin el problema.
Post-condicions:
El sistema envia un correu electrònic informant a l’actor que el compte s’ha registrat i cal
confirmar-lo per assegurar que el compte de correu és correcte.
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2. Registrar usuari amb compte de Twitter

Descripció:
Un usuari pot registrar-se a l’aplicació amb un compte de Twitter
Actors:
Usuari d’internet
Pre-condicions:
- El compte de Twitter no està registrat
- El nom de l’empresa no està registrat
Flux:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

L’actor accedeix al formulari de registre.
L’actor selecciona l’opció de registrar-se amb Twitter.
El sistema el redirigeix a Twitter .
L’actor s’autentica a Twitter i confirma que vol afegir l’aplicació Abiquo anyCloud.
L’actor és redirigit a Abiquo anyCloud.
El sistema mostra el formulari amb les dades requerides.
L’actor omple les dades requerides.
El sistema comprova que les dades introduïdes siguin correctes.
El sistema enregistra les dades de l’actor a la base de dades.
El sistema informa a l’usuari que el registre està en procés i serà notificat al compte
de correu indicat quan aquest hagi acabat.
11. El sistema crea la infraestructura necessària a Abiquo.
Flux alternatiu:
2. Si el compte de Twitter de l’actor ja està registrat, accedeix directament a l’aplicació.
8. El sistema comprova que les dades introduïdes siguin correctes, si no ho són,
informa al actor de quines no ho són per a que les corregeixi.
11. Si el sistema no pot crear la infraestructura necessària s’informarà als administradors
dels sistema per a que solucionin el problema.
Post-condicions:
El sistema envia un correu electrònic informant a l’actor que el compte s’ha registrat i cal
confirmar-lo per assegurar que el compte de correu és correcte.
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3. Registrar usuari amb compte amb Linkedin

Descripció:
Un usuari pot registrar-se a l’aplicació amb un compte de Linkedin
Actors:
Usuari d’internet
Pre-condicions:
- El compte de Linkedin no està registrat
- El nom de l’empresa no està registrat
Flux:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

L’actor accedeix el formulari de registre.
L’actor selecciona l’opció de registrar-se amb Linkedin.
El sistema el redirigeix a Linkedin.
L’actor s’autentica a Linkedin i confirma que vol afegir l’aplicació Abiquo anyCloud.
L’actor és redirigit a Abiquo anyCloud.
El sistema mostra el formulari amb les dades requerides.
L’actor omple les dades requerides.
El sistema comprova que les dades introduïdes siguin correctes.
El sistema enregistra les dades de l’actor a la base de dades.
El sistema informa a l’usuari que el registre està en procés i serà notificat al compte
de correu indicat quan aquest hagi acabat.
11. El sistema crea la infraestructura necessària a Abiquo
Flux alternatiu:
2. Si el compte de Linkedin de l’actor ja esta registrat, accedeix directament a
l’aplicació.
9. El sistema comprova que les dades introduïdes siguin correctes, si no ho són,
informa al actor de quines no ho són per a que les corregeixi.
11. Si el sistema no pot crear la infraestructura necessària s’informarà als administradors
dels sistema per a que solucionin el problema.
Post-condicions:
El sistema envia un correu electrònic informant a l’actor que el compte s’ha registrat i cal
confirmar-lo per assegurar que el compte de correu és correcte.
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4. Confirmar compte d’usuari

Descripció:
Després de registrar-se. Un usuari ha de confirmar el compte
Actors:
Usuari d’internet
Pre-condicions:
- L’actor s’ha registrat prèviament
- L’actor ha rebut el correu de confirmació al compte de correu que ha proveït
Flux:
1. L’actor prem l’enllaç que s’indica al correu de confirmació de compte.
2. El sistema verifica que el token de l’enllaç és correcte.
3. El sistema redirigeix a la pantalla de sign in.
Flux alternatiu:
2. Si el sistema no pot verificar el token, demana a l’actor que sol·liciti un enllaç de
confirmació nou.
Post-condicions:
El sistema marca l’usuari com registrat a anyCloud i habilita l’usuari a Abiquo.

Cas d’ús:

5. Bloqueig de compte d’usuari

Descripció:
Després de quatre autenticacions fallides el compte es bloqueja.
Actors:
Usuari d’internet
Pre-condicions:
- L’actor s’ha registrat amb una adreça de correu i ha confirmat el compte
Flux:
1. L’actor introdueix fa sign in amb una contrasenya errònia 4 cops.
2. El sistema bloqueja el compte.
Flux alternatiu:
2. Si el sistema no envia notificació de bloqueig o el token de la notificació enviat ha
caducat l’actor pot demanar un nou token de desbloqueig a l’aplicació
Post-condicions:
El sistema informa a l’actor que el seu compte ha sigut bloquejat i envia un correu a l’adreça
registrada amb les instruccions per desbloquejar el compte
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6. Oblit de contrasenya de compte

Descripció:
L’actor pot sol·licitar un canvi de contrasenya si no recorda el que te actualment configurat
Actors:
Usuari d’internet
Pre-condicions:
- L’actor s’ha registrat amb una adreça de correu i ha confirmat el compte
Flux:
1. L’actor selecciona l’opció “Forgot your password?”.
2. El sistema redirigeix a l’actor a la pantalla de recordatori de contrasenya.
3. L’actor introdueix el seu compte de correu i accepta el formulari.

Flux alternatiu:
3. Si el compte de correu no existeix al sistema es notifica a l’usuari que el compte
introduït és incorrecte
Post-condicions:
El sistema envia un correu a l’adreça registrada amb les instruccions per canviar la
contrasenya del compte

Cas d’ús:

7. Accedir a l’aplicació

Descripció:
Fer sign in a l’aplicació
Actors:
Usuari d’internet
Pre-condicions:
- L’actor s’ha registrat prèviament i ha confirmat el compte
- El compte no està bloquejat
Flux:
1. L’actor accedeix a la pàgina de sign in.
2. L’actor fa sign in introduint el seu compte de correu i contrasenya o seleccionant les
opcions de Twitter o Linkedin.
3. El sistema valida que les credencials son correctes i l’actor s’ha registrat, ha
confirmat el compte i té logins disponibles.
Flux alternatiu:
3. A) Si les credencials no son correctes s’informa a l’actor que les introdueixi novament
i el suma un login fallit al compte introduït
B) Si l’actor no disposa de logins, es demana a l’actor que enviï un tweet amb un
text predefinit
B-1) Si l’actor no te compte de Twitter vinculat es demana que el vinculi
C) Si l’actor no envia el tweet es fa logout de l’aplicació
Post-condicions:
L’actor accedeix al dashboard de l’aplicació
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8. Caducitat de la sessió

Descripció:
Si un usuari deixa la sessió inactiva durant 30 minuts aquesta finalitza i requereix tornar a
autenticar-se.
Actors:
Usuari
Convidat
Pre-condicions:
- L’actor ha fet sign in prèviament
Flux:
1. L’actor no genera activitat a l’aplicació durant 30 minuts.
Flux alternatiu:
Post-condicions:
Expira la sessió de l’actor i si vol executar alguna acció s’ha de tornar a autenticar.

Cas d’ús:

9. Sortir de l‘aplicació

Descripció:
Fer sign out de l’aplicació
Actors:
Usuari
Convidat
Pre-condicions:
- L’actor ha fet sign in prèviament
Flux:
1. L’actor prem sign out.
Flux alternatiu:
1. Si la sessió ja ha caducat es mostra un missatge informatiu de que la sessió ja
estava expirada.
Post-condicions:
Finalitza la sessió de l’actor i si vol tornar ha accedir s’ha de tornar a autenticar.
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10. Accedir a la consola d’Abiquo

Descripció:
Accedir a la consola d’Abiquo
Actors:
Usuari d’internet
Pre-condicions:
- L’actor ha fet sign in prèviament
Flux:
1. L’actor selecciona l’opció “Console”
2. El sistema obté un token d’accés a Abiquo mitjançant la API
3. El sistema redirigeix a l’actor a la consola d’Abiquo
Flux alternatiu:
2. Si el sistema no pot obtenir un token es mostra un error a l’actor i els administradors
del sistema reben una notificació
Post-condicions:
L’actor accedeix al dashboard de l’aplicació

Cas d’ús:

11. Convidar usuari

Descripció:
Convidar un usuari al teu compte d’Abiquo anyCloud
Actors:
Usuari d’internet
Convidat
Pre-condicions:
- L’usuari ha fet sign in prèviament
- El compte de correu del convidat no pot estar registrat
Flux:
1. L’usuari selecciona l’opció “Invite”
2. L’usuari indica l’adreça de correu de l’usuari a ser convidat.
3. El sistema informa a l’usuari que s’ha enviat la invitació.
Flux alternatiu:
2. Si l’adreça de correu del convidat ja està registrada al sistema es mostra un error a
l’usuari
Post-condicions:
El convidat rep una notificació al correu indicant-hi que ha sigut convidat a la aplicació
Abiquo anyCloud.
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12. Acceptar invitació

Descripció:
Un convidat accepta unir-se a Abiquo anyCloud.
Actors:
Convidat
Pre-condicions:
- El convidat ha sigut convidat prèviament per un usuari registrat d’Abiquo anyCloud.
- El convidat ha rebut el correu d’invitació
Flux:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

L’actor prem l’enllaç d’acceptació d’invitació que ha rebut a la notificació.
El sistema mostra el formulari amb dades requerides
L’actor omple les dades requerides.
El sistema comprova que les dades introduïdes siguin correctes.
El sistema enregistra les dades de l’actor a la base de dades.
El sistema informa a l’usuari que el registre està en procés i serà notificat al compte
de correu indicat quan aquest hagi acabat.
7. El sistema crea la infraestructura necessària a Abiquo
Flux alternatiu:
4. El sistema comprova que les dades introduïdes siguin correctes, si no ho son,
informa al actor de quines no ho són per a que les corregeixi.
7. Si el sistema no pot crear la infraestructura necessària s’informarà als administradors
dels sistema per a que solucionin el problema.
Post-condicions:
El convidat ha sigut registrat correctament amb perfil de convidat i s’ha vinculat tant en
Abiquo anyCloud com a Abiquo a l’empresa de l’usuari que l’ha convidat.
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13. Editar perfil d’usuari

Descripció:
Un usuari pot editar certes dades del seu perfil d’usuari / convidat.
Actors:
Usuari
Convidat
Pre-condicions:
- L’actor ha fet sign in prèviament
- L’actor només pot modificar nom, clau SSH i contrasenya
Flux:
1. L’actor selecciona l’opció “Edit profile”
2. El sistema mostra el formulari d’edició de perfil
3. L’actor modifica les dades
Flux alternatiu:
3. El sistema comprova que les dades introduïdes siguin correctes, si no ho son,
informa al actor de quines no ho són per a que les corregeixi.
Post-condicions:
El sistema registra els canvis a la base de dades i si ha modificat o afegit una clau SSH
aquesta es registra a Abiquo.
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14. Cancel·lar comte d’usuari

Descripció:
Un usuari cancel·la el seu compte d’Abiquo anyCloud.
Actors:
Usuari
Pre-condicions:
- L’actor ha fet sign in prèviament
Flux:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

L’actor selecciona l’opció “Edit profile”
El sistema mostra el formulari d’edició de perfil
L’actor selecciona l’opció “Cance my account”
El sistema mostra un missatge de confirmació de cancel·lació del compte.
L’actor confirma que vol eliminar el compte.
El sistema marca a l’actor com a eliminat a la base de dades.
El sistema crea una tasca d’eliminació de la infraestructura d’Abiquo de l’actor.
El sistema notifica a l’actor que el compte s’ha eliminat.

Flux alternatiu:
5. Si l’actor no confirma que vol eliminar el compte es cancel·la el procés.
6. Si la empresa de l’actor té usuaris convidats, s’envia notificació als convidats
informant que l’administrador de l’empresa ha esborrat el compte i que els seus
comptes seran eliminats.
7. Si el sistema no pot eliminar la infraestructura a Abiquo s’informarà als
administradors dels sistema per a que solucionin el problema.
Post-condicions:
El sistema ha cancel·lat el compte d’usuari i de tots els convidats de la seva empresa i ha
eliminat la infraestructura corresponent a l’empresa de l’usuari a Abiquo.
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15. Cancel·lar comte de convidat

Descripció:
Un convidat cancel·la el seu compte d’Abiquo anyCloud.
Actors:
Convidat
Pre-condicions:
- L’actor ha fet sign in prèviament
Flux:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

L’actor selecciona l’opció “Edit profile”
El sistema mostra el formulari d’edició de perfil
L’actor selecciona l’opció “Cance my account”
El sistema mostra un missatge de confirmació de cancel·lació del compte.
L’actor confirma que vol eliminar el compte.
El sistema marca a l’actor com a eliminat a la base de dades.
El sistema crea una tasca d’eliminació del convidat d’Abiquo.
El sistema notifica a l’actor que el compte s’ha eliminat.

Flux alternatiu:
5. Si l’actor no confirma que vol eliminar el compte es cancel·la el procés.
7. Si el sistema no pot eliminar el convidat d’Abiquo s’informarà als administradors dels
sistema per a que solucionin el problema.
Post-condicions:
El sistema ha cancel·lat el compte convidat i ha el convidat d’Abiquo.
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16. Registrar proveïdor de cloud públic

Descripció:
Un usuari registra un proveïdor de cloud públic de la llista de proveïdors suportats.
Actors:
Usuari
Pre-condicions:
- L’actor ha fet sign in prèviament
- L’actor disposa de credencials vàlids d’un proveïdor de cloud públic suportat
Flux:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

L’actor selecciona l’opció “Cloud providers”
El sistema mostra el formulari amb la llista de proveïdors de cloud suportats.
L’actor selecciona “+”a l’entrada del proveïdor de cloud que vol registrar.
El sistema mostra el formulari d’addició de credencials del proveïdor de cloud.
L’actor introdueix els credencials del proveïdor de cloud.
El sistema registra les credencials del proveïdor de cloud a Abiquo.
El sistema crea la infraestructura necessària a Abiquo per poder treballar amb el
proveïdor de cloud afegit.
8. El sistema notifica a l’actor que les credencials s’han afegit.
Flux alternatiu:
1. L’actor pot afegir credencials de proveïdor públic de cloud des de la pantalla de
Wizard.
6. Si les credencials no són vàlides es mostra un error a l’actor.
7. Si el sistema no pot crear la infraestructura necessària s’informarà als administradors
dels sistema per a que solucionin el problema i es notificarà a l’actor que no s’han
pogut afegir les credencials.
Post-condicions:
L’actor ha registrat el proveïdor de cloud seleccionat i pot desplegar recursos virtuals
mitjançant la consola d’Abiquo.
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17. Eliminar proveïdor de cloud públic

Descripció:
Un usuari elimina un proveïdor de cloud públic de la llista de proveïdors de cloud registrats.
Actors:
Usuari
Pre-condicions:
- L’actor ha fet sign in prèviament
- L’actor ha registrat un proveïdor de cloud
Flux:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

L’actor selecciona l’opció “Cloud providers”
El sistema mostra el formulari amb la llista de proveïdors de cloud suportats.
L’actor selecciona “Paperera” a l’entrada del proveïdor de cloud que vol eliminar.
El sistema demana confirmació d’eliminació de les credencials del proveïdor de cloud.
L’actor confirma que vol eliminar les credencials del proveïdor seleccionat.
El sistema elimina la infraestructura relacionada amb el proveïdor de cloud relacionat
a Abiquo.
7. El sistema notifica a l’actor que les credencials s’han eliminat.
Flux alternatiu:
5. Si l’actor cancel·la el missatge de confirmació la eliminació de les credencials no
prossegueix.
6. Si el sistema no pot eliminar la infraestructura relacionada a les credencials a Abiquo
s’informarà als administradors dels sistema per a que solucionin el problema i es
notificarà a l’actor que no s’ha pogut eliminar les credencials.
Post-condicions:
L’actor ha eliminat les credencials del proveïdor de cloud seleccionat i ja no el podrà
gestionar mitjançant la consola d’Abiquo.
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18. Habilitar/des-habilitar Workflow

Descripció:
Un usuari pot habilitar/des-habilitar la funcionalitat de Workflow
Actors:
Usuari
Pre-condicions:
- L’actor ha fet sign in prèviament
Flux:
4. L’actor selecciona l’opció “Workflow”
5. El sistema mostra el formulari d’habilitació/des-habilitació de Workflow.
6. L’actor habilita o des-habilita la funcionalitat de Workflow
Flux alternatiu:
4. El sistema comprova que les dades introduïdes siguin correctes, si no ho son,
informa al actor de quines no ho són per a que les corregeixi.
Post-condicions:
El sistema registra els canvis a la base de dades i fa la configuració de Workflow pertinent a
Abiquo.

Cas d’ús:

19. Habilitar/des-habilitar Chef

Descripció:
Un usuari pot habilitar/des-habilitar la funcionalitat de Chef
Actors:
Usuari
Pre-condicions:
- L’actor ha fet sign in prèviament
- L’actor ha de disposar d’un servidor de Chef i unes credencials de Chef vàlides
Flux:
1.
2.
3.
4.

L’actor selecciona l’opció “Configuration Managers”.
El sistema mostra el formulari d’habilitació/des-habilitació de Chef.
L’actor introdueix les credencials de Chef.
El sistema registra les credencials de Chef a Abiquo.

Flux alternatiu:
4. Si les credencials de Chef introduïdes no son vàlides o hi ha algun problema a l’hora
de registrar la configuració a Abiquo es mostra un missatge d’error.
Post-condicions:
El sistema registra les credencials de Chef a la empresa de l’usuari a Abiquo.
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20. Vincular xarxa social al compte

Descripció:
Un usuari pot vincular Twitter o Linkedin al seu compte prèviament registrat. D’aquesta
manera pot accedir a Abiquo anyCloud amb usuari/contrasenya o mitjançant l’autenticació
des de la xarxa social.
Actors:
Usuari
Pre-condicions:
- L’actor ha registrat el compte amb adreça de correu i contrasenya o la xarxa social que vol
vincular no és la mateixa amb la que s’ha registrat.
Flux:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

L’actor selecciona l’opció “Social Netoworks”
El sistema mostra el formulari d’habilitació/des-habilitació de xarxa social.
L’actor habilita o des-habilita la vinculació d’una xarxa social (Twitter o Linkedin).
El sistema el redirigeix a la xarxa social seleccionada.
L’actor s’autentica a la xarxa i confirma que vol afegir l’aplicació Abiquo anyCloud
L’actor és redirigit a Abiquo anyCloud

Flux alternatiu:
Post-condicions:
El sistema registra els canvis a la base de dades i confirma a l’usuari que s’ha vinculat la
xarxa social.

Cas d’ús:

21. Contactar amb el personal de suport

Descripció:
Un usuari s’ha de poder comunicar fàcilment amb el personal de suport d’Abiquo anyCloud
Actors:
Usuaris d’Internet
Usuari
Convidat
Pre-condicions:
Flux:
1. L’actor prem l’opció “Contact”.
2. L’actor escriu la pregunta o missatge que vol fer arribar al personal de suport.
3. L’actor indica la adreça de correu on vol rebre la resposta al seu missatge.
Flux alternatiu:
1. En qualsevol moment l’actor pot cancel·lar l’acció de contacte.
Post-condicions:
L’equip de suport d’Abiquo anyCloud rep un missatge de l’actor
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22. About

Descripció:
Un usuari ha de poder veure documentació diversa sobre l’aplicació, tal com FAQ (Frequently
Asked Question), condicions del servei, política de privacitat i política d’ús
Actors:
Usuaris d’Internet
Usuari
Convidat
Pre-condicions:
Flux:
1. L’actor selecciona alguna de les opcions:
- FAQ
- Terms of Service
- Privacy Policy
- Acceptable use Policy
Flux alternatiu:
Post-condicions:
L’usuari pot llegir la informació relacionada amb l’apartat seleccionat
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Annex 3 – Jocs de proves

Joc de proves general
Actor: Usuari
1. Registre d’usuari amb compte de correu
a. Confirmar recepció de correu de confirmació
2. Sign in usuari amb compte de correu
3. Modificar perfil usuari
a. Afegir clau SSH
b. Canviar contrasenya
4. Registre de credencials amb provider 1 des de Wizard
5. Registre de credencials amb provider 2 des de pantalla Cloud Providers
6. Accés a la Consola d’Abiquo
a. Confirmar que s’han afegit els Virtual Datacenters corresponents als
proveïdors afegits als passos 4 i 5
b. Afegir algun plantilla al Apps Library dels proveïdors afegits
c. Provar de desplegar alguna de les plantilles afegides al pas anterior
d. Confirmar que es pot accedir a la MV per SSH amb la clau afegida al pas 2-a
7. Tornar al Dashboard d’Abiquo anyCloud
a. Confirmar que s’han generat esdeveniments a Abiquo a la taula
d’esdeveniments del Dashboard
8. Associar compte de Twitter
9. Sign out usuari
10. Sign in usuari amb Twitter
11. Habilitar Workflow
12. Convidar a un usuari
13. A la pantalla de convidat revisar l’estat de la invitació
a. Ha de ser INACTIVE
Actor: Convidat
14. Registrar l’usuari convidat
15. Sign in convidat amb compte de correu
16. Modificar perfil convidat
a. Afegir clau SSH
17. Accés a la Consola d’Abiquo
a. Provar de desplegar dos de les plantilles afegides per l’usuari al pas 2-b
 Les maquines no desplegaran ja que s’ha habilitat el Workflow i l’administrador de
l’empresa (usuari que ha convidat) haurà d’acceptar el desplegament.
Actor: Usuari
18. A la pantalla de convidat revisar l’estat de la invitació
a. Ha de ser ACTIVE
19. Revisar el correu electrònic i confirma que s’ha rebut sol·licitud de desplegament
a. Accepta el desplegament de una VM
b. Cancel·la el desplegament de una VM
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Actor: Convidat
20. Revisar el correu electrònic i confirmar que s’ha rebut resposta a la sol·licitud de
desplegament
21. Accés a la Consola d’Abiquo
a. Confirmar que la màquina acceptada s’ha desplegat
b. Provar d’accedir per SSH amb la clau afegida al pas 16-a a la màquina
desplegada
c. Confirmar que la màquina que s’ha denegat el desplegament no s’ha desplegat
22. Tornar al Dashboard d’Abiquo anyCloud
23. Cancel·lar compte de convidat
a. Confirmar que s’ha rebut correu de cancel·lació de compte
24. Provar de fer Sign in
a. Confirmar que no es pot accedir a l’aplicació
Actor: Usuari
25. A la pantalla de convidat revisar que no existeix cap invitació
26. Eliminar provider 2
a. Confirmar a la Consola d’Abiquo que la infraestructura relacionada amb el
provider 2 s’ha eliminat
 Si s’ha desplegat alguna MV al provider 2, confirmar mitjançant la consola pròpia del
provider que la MV segueix desplegada. (Eliminar si escau)
27. Fer sign in / signo ut fins que s’acabin el número de logins
a. Confirmar que quan no queden logins l’aplicació ens fa fora
28. Fer sign in i Twitejar el text proposat
a. Confirmar al compte de Twitter associat que s’ha fet el tweet correctament
b. Confirmar que el número de logins ha incrementat
29. Eliminar provider 1
a. Confirmar a la Consola d’Abiquo que la infraestructura relacionada amb el
provider 1 s’ha eliminat
 Si s’ha desplegat alguna MV al provider 1, confirmar mitjançant la consola pròpia del
provider que la MV segueix desplegada. (Eliminar si escau)
30. Modificar perfil usuari
a. Eliminar clau SSH
31. Fer Sign out
32. Bloquejar el compte per re-intents fallits al intentar accedir amb compte de
correu/contrasenya
a. Confirmar que es rep correu notificant bloqueig
b. Confirmar que es pot desbloquejar el compte i accedir amb la contrasenya
correcte
33. Oblit de contrasenya
a. Confirmar que es rep correu amb instruccions per canviar contrasenya
b. Confirmar que es pot canviar i accedir a l’aplicació amb la nova contrasenya
34. Cancel·lar compte d’usuari
a. Comprovar a la consola d’administrador d’Abiquo que s’ha eliminat
correctament la infraestructura relacionada al usuari
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Joc de proves específic: Import
1.
2.
3.
4.
5.

Accedir a la consola d’Amazon EC2
Accedir a Abiquo anyCloud (crear compte o usar un ja creat)
Registrar credencials d’Amazon des de Wizard
Seleccionar “Importar instancies”
Accés a la Consola d’Abiquo
a. Confirmar que s’han afegit els Virtual Datacenters corresponents als
proveïdors afegits
b. Confirmar que s’ha importat la VM que hi havia desplegada a Amazon
c. Provar d’operar amb ella (Power OFF)

Joc de proves específic: Chef
1.
2.
3.
4.
5.

Aprovisionar i disposar d’un servidor i credencials de Chef
Accedir a Abiquo anyCloud (crear compte o usar un ja creat prèviament)
Seleccionar opció “Configuration Managers”
Afegir credencials de Chef
Accés a la Consola d’Abiquo com a Cloud Admin
a. Confirmar que s’ha afegit la configuració de Chef a l’empresa de l’usuari
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Glossari

1

Workflow: És el flux de treball, operacions necessàries per dur a terme un treball.
NIST: National Institute of Standards and Technology.
3
API: Application Programming Interface.
4
Streaming d’esdeveniments: És l’aplicació d’una metodologia i disseny que permet
desenvolupar processos asíncrons de en base a una comunicació per esdeveniments o accions.
5
UI: Interfície d’usuari.
6
Hosting: Servei que es proveeix als usuaris d’Internet per allotjar informació, imatges, vídeos
o qualsevol altre contingut accessible via web.
7
Gartner: Gartner és una empresa consultora i d’investigació sobre tecnologies de la
informació. Equivaldria a les agencies de qualificació bancaria enfocada al món tecnològic.
8
Claranet: http://www.claranet.com/
9
Interoute Communications: http://www.interoute.com/
10
Easynet Global Services: http://www.easynet.com/
2

11

Font: http://www.claranet.co.uk/about/claranet-managed-hosting-magic-quadrant

12

NEC: http://www.nec.com/
Dimension Data: http://www.dimensiondata.com
14
Everis: http://www.everis.com/
15
Schneider Electric: http://www.schneider-electric.com/
16
AWAL: www.awal.co.sa
17
WIN-WIN: És una situació profitosa per a totes les parts que hi participen, de manera que
tots surten beneficiats.
18
Workflow: És el flux de treball, operacions necessàries per dur a terme un treball.
19
SLA: Service Level Agreement. És el contracte entre el proveïdor d’un servei i el seu client
amb el que s’acorda la qualitat d’aquest servei.
20
Release: Release és l’alliberament d’un software per a la seva distribució.
21
Diagrama de Gantt: Eina gràfica que té com a objectiu mostrar el temps de dedicació previst
en la execució de diverses tasques en un període de temps determinat.
22
Bug fixing: Correcció d’errors d’un software.
23
JS: Abreviació de Javascript. Llenguatge de programació.
24
CSS: Cascading Style Sheet. És un llenguatge que defineix l’estil i disseny d’una pàgina web.
25
Commit: És la intenció d’aplicar un conjunt de canvis a un codi o Font de dades.
26
Claus SSH: És una parella de claus criptogràfiques (clau pública i clau privada) que permeten
accedir o identificar-se en un sistema de forma segura.
27
Chef: Chef és un software de gestió de configuracions que permet configurar aplicacions
mitjançant receptes o plantilles. http://www.getchef.com/
28
Twitter: https://twitter.com/
29
Imatge ISO: És un fitxer que emmagatzema una copia exacta d’un sistema de fitxers amb un
sistema operatiu o software concrets.
30
Continuous delivery: L’entrega continuada o continuous delivery consisteix en el procés de
poder alliberar un software amb la seguretat de que serà funcional de forma ràpida i amb el
màxim nivell d’automatització possible de tot el procés.
31
Roadmap: És la planificació del desenvolupament d’un software a curt i llarg termini.
32
Submit: En el context web, submit consisteix acceptar un formulari per a que s’iniciï el
processament de dades d’aquest formulari.
33
AJAX: Asynchronous JavaScript And XML és una tècnica de desenvolupament web que
permet dissenyar aplicacions interactives, aquestes poden canviar sense interacció directe de
l’usuari.
34
Polling: És una tècnica per la qual s’enquesta o es pregunta a una font de dades per veure si
aquesta canvia de valor.
13
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35

Framework: Un framework és un conjunt de mètodes, llibreries, estructures, artefactes, etc.
Que defineixen i ajuden a desenvolupar una aplicació.
36
Django: https://www.djangoproject.com/
37
Ruby on Rails: http://rubyonrails.org/
38
MVC: Model, View, Controller. És un paradigma de disseny que separa el desenvolupament
en diferents capes de manera que és fàcil crear, afegir o eliminar codi en cadascuna d’aquestes
capes sense necessitat d’haver de modificar les altres.
39
Python: https://www.python.org/
40
Ruby: https://www.ruby-lang.org/es/
41
Pinterest: https://www.pinterest.com
42
Instagram: http://instagram.com/
43
The New York times: http://www.nytimes.com/
44
Slideshare: http://www.slideshare.net/
45
Github: https://github.com/
46
Pull request: És sol·licitar la incorporació del codi d’un commit al repositori principal.
47
Code review: ÉS una practica que consisteix en requerir a un tercer revisar el codi que vol ser
inclòs per tal de que confirmi si aquest pot ser inclòs o s’iniciï una discussió de com es pot
millorar.
48
Merge: És el procediment fusió del codi entre dos branques d’un repositori.
49
Rebase: És el procediment d’importació d’un codi d’una branca a una altre.
50
Tag: Etiqueta identificativa.
51
Capistrano: http://capistranorb.com/
52
Partnership: Associació de persones o empreses que s’uneixen en qualitat de socis per fer
negoci.
53
Puppet: http://puppetlabs.com/
54
Nagios: http://www.nagios.com/
55
Altassian JIRA: https://www.atlassian.com/es/software/jira
56
Apache: http://httpd.apache.org/
57
Frontend: En el món web, frontend fa referencia a la part del software que interpreti el codi
de les aplicació web i amb qui l’usuari interactua directament.
58
SSL: Secure Sockets Layer . És un protocol criptogràfic que proporciona seguretat a les
comunicacions.
59
Proxy: És un servei , aplicació o dispositiu que fa d’intermediari o representació d’un altre.
60
NGINX: http://nginx.org/
61
Passenger: https://www.phusionpassenger.com/
62
Puma: http://puma.io/
63
MariaDB: https://mariadb.org/
64
Active Record: http://guides.rubyonrails.org/active_record_basics.html
65
Token de seguretat: És una cadena de lletres que permet autenticar-se a una aplicació.
66
Devise: http://devise.plataformatec.com.br/
67
Resque: https://github.com/blog/542-introducing-resque
68
Redis: http://redis.io/
69
Hash: Estructura de dades que associa a una clau un valor concret.
70
SQLite: http://www.sqlite.org/
71
MOCK: Un MOCK és un objecte que simula el comportament d’un objecte real sense tenir
total la funcionalitat.
72
VCR: https://www.relishapp.com/vcr/vcr/docs
73
FLEX: http://www.adobe.com/es/products/flex.html
74
Selenium: http://docs.seleniumhq.org/
75
PoC: Prova de Concepte.
76
Cloud Expo Europe: http://www.cloudexpoeurope.com/
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