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Introducció 
Com a introducció comentar que aquest projecte es realitzat per l’alumne a            
empresa. Aquesta empresa s’anomena Giesecke & Devrient, és una multinacional          
alemanya amb seu a Munic dedicada a la fabricació de paper moneda, targetes             
intel·ligents i sistemes de manipulació d'efectiu.  
 
Giesecke & Devrient es propietaria i desenvolupadora d’un complex sistema          
operatiu que es monta sobre smart cards, molts dels projectes de l’empresa es             
basen en empreses clients que porten un hardware concret sobre una smart card i              
volen que fem una portation  del nostre sistema operatiu pel seu xip. 1

 

 

 

  

1 Porting/Portation: Adaptació d’un software per treballar en un entorn/hardware específics. 
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Contextualització 
Per començar farem un resum molt ràpid per entendre i contextualitzar el que             
treballem en aquest projecte, tracta de dues parts:  

- La primera, es integrar i automatitzar part dels projectes actuals de l’empresa            
al software Jenkins, splitejats en tasques facilment paral·lelitzables.  

- La segona es la realització d’un algorisme integrable a Jenkins que farà una             
tasca de load balancing per totes aquestes tasques mencionades abans,          
també es compararà el rendiment amb d’altres ja existents per triar el més             
adequat per les necessitats de l’empresa. 

Per entrar més a fons en l’objecte d’estudi primer definim uns termes i conceptes              
importants i finalment farem una explicació més acurada del entorn de treball. 

Definicions 

Jenkins, es un software CI  open source escrit en Java. 2

Integració continua, es un model de treball basat en fer una gran quantitat             
d’integracions automàtiques al projecte per detectar els errors ràpidament. El procés           
segueix una pipeline, normalment comença amb un canvi al repositori de control de             
versions (o SCM ), això esdevé en compilació, testeig i informe del projecte. 3

Pipeline, es una cadena seqüencial de processos on l’output de cada stage o             
procés es l’input del stage posterior. Si un stage falla es deten la pipeline per               
defecte, aquesta pipeline es definida al arxiu anomenat Jenkinsfile en codi Groovy . 4

 

  

2 CI: Continuous Integration 
3 SCM: Source Code Management 
4 Groovy: Llenguatge de programació orientat a objectes implementat sobre Java 
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Stage, es un conjunt de steps/tasks. Per exemple ‘Build’ a la figura 1.1 

Task, es l’unitat més petita que contempla Jenkins, es sinònim de ‘Step’, per             
exemple pel stage ‘Test’ d’un projecte on es llencin una bateria de tests, una task               
seria un test qualsevol. 

Artifact, es el resultat d’un stage, Per exemple del stage ‘Build’ l’artifact podria ser              
un executable el qual entraria després com a input al stage ‘Test’. 

Jerarquia Jenkins 

Jenkins treballa sobre un conjunt de PC’s. Veiem ara l’arquitectura jerarquitzada de            
Jenkins per entendre millor com funciona i anem definint els conceptes que van             
sortint: 
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Master, PC que fa de servidor de Jenkins. Aquest PC s’encarrega de fer el load               
balancing de tasks sobre els slaves, gestiona els artifacts i es comunica via ssh              5

amb els agents. 

Slave, PC que realitza tasks, té un o més agents. 

Node, qualsevol PC controlat per Jenkins, tant el master com els slaves. 

Agent, es un device virtual capacitat per realitzar un conjunt de tasks definits per les               
labels que tingui. 

Executor, es el número de tasks que pot realitzar un agent en paral·lel. 

Label, propietat compartida per agents i tasks, es utilitzada pel master com a             
informació per realitzar el load balancing. 

Justificació i entorn de treball 

Jenkins es un software CI amb una reputació i recorregut molt interessants, es usat              
per grans companyies com Microsoft, Google, Facebook... des de fa ja prop d’una             
dècada.  

Pel cas de la meva empresa es una opció excel·lent per diversos motius:  

L’empresa té un SO propi, i la majoria dels projectes en els que es participa es en                 6

l’integració d’aquest sistema operatiu en els diferents microxips de les empreses           
dels clients.  

- Jenkins és perfecte per organitzacions que treballen en diferents projectes en           
paral·lel. 

Els nostres projectes tenen parts en comú ja que com hem dit tenen el mateix               
sistema operatiu però diferents xips, aquests xips han de ser llegits amb diferents             
lectors per ser capaç de verificar totes les funcionalitats. 

- Amb el concepte ‘Label’ dels agents podem definir subconjunts de la granja            
de PC’s, això ens dona una gran versatilitat per definir quins ordinadors            
realitzen quines tasks i en quina proporció de CPU, també podem ajustar            
aquests valors per tenir una granja d’integració continua amb un elevat           
rendiment. 

  

5 ssh: Protocol de comunicació segura amb arquitectura client/servidor. 
6 SO: Sistema Operatiu 

7 



 

Cada projecte té diferents dates per fer demos, releases… 

- Jenkins és molt mal·leable i fàcilment configurable, podem afegir agents          
temporals específics per a determinats projectes per accelerar el ritme dels           
seus stages i arribar a les releases. 

Gairebé tots els projectes segueixen el mateix conjunt de processos, tenim la            
compilació del SO al xip en qüestió (que a partir d’ara anomenarem Target), després              
tenim developer tests per probar el codi fet pels developers, system tests, per             
verificar funcionalitats completes, etc. 

- Encaixa perfectament aquest comportament homogeni i constant per ajustar         
el projecte en una pipeline de Jenkins automatitzada. 

Actors Implicats 

Els actors implicats en aquest cas és fàcil:  

- El ‘producte’ va dirigit a l’empresa, consisteix en integrar els projectes de            
l’empresa al software Jenkins per organitzar i automatitzar al màxim l’entorn           
de development, test i deploy. 

- Serà utilitzat per l’empresa, no serà un producte que es vengui, es un             
producte interior que donarà valor dins de l’empresa per si sol. 

- Es beneficiarà majoritàriament la empresa com és evident pels punts          
anteriors. Però tot i així els clients també es beneficiaran indirectament ja que             
aquest producte dóna agilitat a l’empresa alhora de gestionar els steps d’un            
projecte i dona un plus de qualitat per la revisió continua que ofereix el propi               
sistema. 

Formulació del problema 

Tal com hem dit abans el projecte té 2 parts: 

- Integració i automatització de part dels projectes actuals de l’empresa al           
software Jenkins. 

- Creació d’un algorisme de load balancing pel màster de Jenkins i fer un petit              
estudi amb altres algorismes per veure quin s’ajusta millor a les necessitats            
de l’empresa. 
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Objectius 

Separem els objectius per cadascun de les 2 parts. 
 
Part 1: 

Tenint en compte la definició de pipeline en una pàgina anterior: “es una cadena              
seqüencial de processos on l’output de cada stage o procés es l’input del stage              
posterior. Si un stage falla es deten la pipeline per defecte.” Hi ha una excepció que                
fa que no sempre l’output d’un stage sigui l’input del següent, i es que hi ha 2 stages                  
per la fase de test, primer el stage “Developer Tests” i després “System Tests”, en               
aquest cas tots 2 stages parteixen d’un stage previ “Build” que els hi ofereix el target                
compilat per realitzar els respectius tests. Aquest doble stage de test implica que si              
els developer fallen no es llençaran els system. A arrel d’això neix el primer objectiu               
pel part 1 

- Necessitat d’integrar un user input en algun punt de la pipeline per poder             
activar/desactivar stages que en una fase del projecte tinguin mes o menys            
sentit. 

Hi ha recursos com ara els PCs, els lectors, les diferents targetes amb els xips,               
llicències de compilació, això implica: 

- Estudi dels recursos disponibles i les necessitats i prioritats de l’empresa per            
una correcta configuració i gestió del sistema d’integració continua. 

Concretament dins de la granja de PCs destinats a la integració continua: 

- Estudi dels diferents tipus de PCs que formen la granja per analitzar el             
número de tasks que poden realitzar alhora per tenir un alt percentatge de             
CPU i millorar així el rendiment del sistema. 

Part 2: 

Per aquesta part hem de considerar la continua entrada de canvis als repositoris per              
part del departament sobre diferents projectes. 

- Estudi de les necessitats del algorisme, tots els projectes tenen la mateixa            
prioritat? 

Hem tingut en compte totes les necessitats de l’empresa? 

- Comparació i estudi de rendiment amb altres algoritmes ja existents. 
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Abast del projecte 

L’ abast del projecte després de veure les necessitats de l’empresa es resoldre els 2               
problemes mencionats al principi d’aquest document: 

- Integració i automatització de part dels projectes actuals de l’empresa al           
software Jenkins. 

- Creació d’un algorisme de load balancing pel màster de Jenkins i fer un petit              
estudi amb altres algorismes per veure quin s’ajusta millor a les necessitats            
de l’empresa. 

Evidentment la segona part es dependent de la primera, sense els projectes            
integrats a Jenkins no hi ha algorisme de load balancing pel que la primera part té                
més prioritat, tot i així la segona es la que més rellevància té per l’especialitat de                
computació. 

Possibles obstacles 

Com a riscos es contemplen els següents: 

- Calendari, per manca de temps alguna de les 2 parts pot quedar incompleta,             
la que més perill té evidentment es la segona, així que per contrarestar             
aquest possible problema he creat un mini entorn Jenkins a casa amb 3             
ordinadors que tenen uns mini projectes dummies com per exemple ordenar           
un vector amb diferents algorismes (bubble, quicksort, ...), la gracia d’ això es             
que es fácil generar un gran número de tests de forma random perquè una              
execució completa duri hores, de manera que si més endavant hi ha perill de              
no arribar en temps a l’entrega final podria realitzar-se el plugin totalment a             
casa i verificar el funcionament amb aquest workaround . 7

- Aprendre com fer l’algorisme, a la propia web de Jenkins hi ha un petit              
tutorial o guia per fer plugins, no és gens trivial i es un risc considerable. 

- Funcionament de les classes core de Jenkins, és possible que l’algorisme           
dissenyat no sigui més eficient que els ja existents, l’empresa es conscient i             
per això es realitzarà un testeig amb altres algorismes per triar el més adient              
per l’empresa.  

7 Workaround: solució temporal 
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Estat de l’art 

Revisió literatura tema objecte 

En relació a la primera part del projecte, a la bibliografia hi ha una extensa llista on                 
apareixen empreses reconegudes que utilitzen Jenkins com google o facebook          
sense anar més lluny… Amb aquestes dades no es arriscat dir que Jenkins, sent un               
software open source, és totalment al capdavant dels softwares d’ integració           
continua del mercat. 

Respecte a la segona part del projecte, el problema a resoldre es: Tenint X pcs de                
diferent CPU, i Y tasques de diferent complexitat (Y > X), repartir aquests Y sobre X,                
això pensant sembla similar al Bin packing problem, un famós problema estudiat a la              
informàtica, és un exercici de combinatòria np-hard, i consisteix en introduïr un            
número Y de capses de diferents dimensions en X contenidors, minimitzant X. Per             
bin packing existeixen solucions basades en heurístics, també solucions que          
impliquen planificadors, pero com hem dit és semblant però no igual i no podem              
utilitzar una solució semblant a aquest exercici per alguns motius: 

- Primer de tot és molt possible que les tasques no puguin ser executades             
totes alhora en el PCs que tenim. 

- Segon, no es un problema d’informació completa, les tasques entren on-time           
amb els canvis al repositori, potser generem una solució complexa que           
després hem d’ignorar i generar una altre. 

- Tercer, no tots els PC’s son capaços d’executar totes les tasques, hi ha             
limitacions amb lectors, amb llicències, etc. 

- Quart, hi ha un important factor en quant a organització de projectes, aquest             
algorisme ha de ser parametritzable per donar un plus de prioritat als            
projectes en èpoques de release de producte. 

La frontera del coneixement en l'àmbit del projecte de la realització del algorisme es              
troba en una necessitat per part de l’empresa de que l’algorisme sigui flexible per              
poder modificar les prioritats i sobretot intentar aprofitar al màxim la CPU de tots els               
PCs. 
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Reaprofitar o innovar? 

El projecte pretén innovar, ja que a la biblioteca de plugins de Jenkins no existeix               
cap algorisme de load balancing flexible per donar prioritats a certs projectes. Tot i              
així es una idea ambiciosa que com veurem més endavant té riscos i sobretot no               
podem demostrar que l’implementació d’aquest algorisme sigui la millor per les           
necessitats de l’empresa, per tant en part també es reaprofitaran algorismes ja            
existents per fer un estudi de rendiment. 

Metodologia 

Mètode de treball 

El mètode de treball utilitzat a l’empresa per desenvolupar el projecte serà Scrum,             
es una metodologia àgil que adopta una estrategia de desenvolupament          
incremental, l’organització es fa només a 2 setmanes vista (10 dies laborals,            
anomenats Sprint) on es fixen els objectius i les prioritats sobre les tasques a fer. 
En canvi, el treball fet fora de l’empresa per complementar i cobrir els objectius del               
projecte serà amb la metodologia de desenvolupament en cascada. Aquesta          
metodologia crea unes etapes de treball seqüencial on no es pot començar a             
treballar en una etapa sense haver acabat satisfactòriament l’etapa anterior. 

Eines de seguiment 

Com a eina de seguiment al treball s’utilitza Jira , un software que ens aporta un               8

backlog digital on tenim l'històric dels sprints anteriors, l’estat del sprint actual, i els              
tickets que formaran part de futurs sprints.  
Per altra part, fora de l’empresa per complementar el desenvolupament en cascada            
abans mencionat, es defineixen les etapes i es fixen els períodes de release de              
cada etapa on aquella etapa haurà d’estar acabada i verificada. 

Mètode de validació 

A l’empresa com s’utilitza Scrum, com a mètode de validació es té el concepte de               
definition of done, cada tasca de forma individual ha de tenir una petita descripció              
que indica clarament quan es pot donar per finalitzada. Fora de l’empresa tot i no fer                
Scrum s’ adoptarà aquest concepte com a mètode de validació.  

8 Jira: es un software per l’administració de tasques dins d’un projecte. 
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Planificació Temporal 
Descripció de les tasques 

Com vam veure al lliurament 1 el projecte consta de dues parts, analitzem per              
separat les tasques de cada part. 
 
Primer pel problema ‘Integració i automatització de part dels projectes actuals de            
l’empresa al software Jenkins.’, per entendre bé les tasques veurem un petit            
diagrama que anirà evolucionant. Durant l’estiu 2018 es va començar aquest           
projecte en l’empresa i inicialment la pipeline de treball era la següent: 

 

Vam introduir la compilació dels diferents targets i els corresponents Developer           
Tests. Amb aquesta base vam introduir diverses tasques on anirà evolucionant la            
pipeline: 

- Configuració d’un PC nou a Jenkins, aquesta tasca consisteix en afegir un            
nou PC a la granja controlada per Jenkins, aquest PC haurà de tenir un nou i                
únic Label per rebre les futures tasks de ST , s’haurà de configurar (clone al              9

repositori de ST, variables globals, dependencies, etc.) 

- Integració d’un system test d’un component, aquesta tasca tracta de          
modificar el Jenkinsfile d’un projecte dummy per afegir una task de ST            10 11

arbitrària a l’execució. 

- Integració de la resta de system tests de tots els components,           
bàsicament es generalitza la tasca anterior, un cop hem aconseguit integrar i            
automatitzar amb èxit una task de ST d’un component, afegim totes les tasks             
de ST de tots els components. Amb la realització d’aquesta tasca la pipeline             
queda en aquest estat: 

 

  

9 System Test 
10 Arxiu que defineix la pipeline de treball de Jenkins 
11 De joguina, provisional 
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- Configuració del stage ‘Test’ del projecte, la tasca consisteix en afegir un            
paràmetre quan s’ordena una execució del projecte a Jenkins per indicar quin            
stage de Test es vol: ST, DT o FT , amb aquest parametre es configurarà              12 13

el Jenkinsfile perque modifiqui la pipeline per realitzar la configuració          
escollida: 

 

- Integració d’un stage User Input dins la Pipeline de Jenkins, aquesta           
tasca és d’interacció amb l’usuari, consisteix en modificar el Jenkinsfile per           
afegir un stage previ al stage ‘Test’ on l’usuari pot indicar les components a              
verificar via ST, per exemple RAM per verificar el correcte funcionament de la             
memoria. Amb aquest pas la pipeline segueix així: 

 

- Gestió dels Logs, aquesta tasca consisteix en una petita tasca d'anàlisi per            
buscar un compressor eficient pels logs generats, i després comprimirlos i           
enviarlos al master. 

- Deploy automàtic del producte, consisteix en crear l’últim stage de la           
pipeline on avaluem l’artifact final produït, per exemple: 

· compilacions 100% ok i test 80% ok - estable. 

· compilacions 100% ok i test 95% ok - releaseable . 14

12 Developer Test 
13 Full Test (DT + ST) 
14 Candidat a producte final 
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Segon, pel problema ‘realització d’un algorisme a Jenkins que farà una tasca de             
load balancing’, a cada stage per exemple el de test, potser llencem 100 tests              
diferents, s’ha de fer un split de test i un algorisme que crei i gestioni una cua amb                  15

prioritat, i que controli els PC’s de la granja per paral·lelitzar al màxim posible les               
execucions, un cop fet això el master utilitzant aquesta cua i la informació dels PC’s               
anirà lliurant les tasques als slaves corresponents. 

La creació i evolució del algorisme consisteix en les següents tasques: 

- Estudi inicial de la granja, volem fer subconjunts de PC’s amb           
característiques similars per veure quants agents crear a cada PC i amb            
quants executors, en funció dels seus cores i de la seva memòria per             
exemple per controlar el rendiment. 

- Estudi inicial dels tests, volem veure patrons en els tests, aumentar el            
rendiment d’aquest stage ja que és sens dubte el que ens consumeix més             
temps a la pipeline. 

- Creació d’un script per splitejar els tests, els temps de sincronització en            
Jenkins, per exemple en el lliurament de tasks del master als slaves i la              
tornada dels artifacts generats és gairebé menyspreable, preferim un gran          
número de tasques petites amb una gestió dinàmica, que no un nombre petit             
de tasques que durin hores, això és el que volem que faci aquest script. 

- Estudi necessitats de l’empresa, alhora de tenir la futura cua amb prioritats,            
hem de saber quins projectes tenen més rellevància o quins estan més            
propers de fer release. 

- Creació del algorisme de load balancing, amb la base de les tasques            
anteriors, en aquest tasca s’hauría d’implementar l’idea final del load          
balancer. 

- Estudi de rendiment, en aquesta última tasca es posarà a prova l’algorisme            
dissenyat amb d’altres ja existents amb unes quantes execucions similars,          

15 Divisió en parts iguals 
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per veure quin té millor rendiment i s’adapta millor a les necessitats de             
l’empresa. 

Recursos humans i materials 

Per a aquest projecte com a recursos humans disposem de: 

- L’alumne, fent les funcions de dissenyador, developer i tester del projecte. 

- Enrique Romero, sent el professor ponent de la FIB a càrrec del projecte. 

- Rubén Goméz, ex-estudiant de la fib, fent la funció de cap del projecte a              
l’empresa. 

I com a recursos materials tenim: 

- Recursos software, que inclouen el Visual Studio i Jira. 

- Recursos hardware, comprèn la granja de test que disposa de 30 ordinadors            
aproximadament, el conjunt de lectors (3 tipus diferents, al pressupost          
veurem el número d'existències exacte) per interactuar amb les targetes          
intel·ligents i les pròpies targetes. 

Finalment també tenim recursos generals com son l’electricitat, internet, paper          
utilitzat per fer esbossos... 

Duració aproximada 

La duració aproximada del projecte s’estima que sigui d’uns 4 mesos           
aproximadament, període que s'ajusta tant a les necessitats de l’empresa com a les             
pròpies normes del Treballs Finals de Grau de la FIB. 

Tenint en compte que l’alumne treballa 25 hores setmanals, en jornades de 5 hores              
diàries, estem parlant aproximadament d’ unes 400 hores + hores que l’alumne ha             
de dedicar a casa seva. 
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Valoració d’alternatives i pla d’acció 

Un dels possibles riscos és que de la part 2 no s’arribi a desenvolupar l’algorisme               
per manca de temps. Per contrarestar això i per interès propi hi ha un segon entorn                
Jenkins a casa de l’alumne, és petit disposa de 5 ordinadors però ja està configurat i                
es pot implementar i provar l’algorisme si hi ha risc temporal. La finalització del              
projecte amb aquesta mesura ara les 2 parts son paral·lelitzables. 

Un altre possible risc va ser aprendre com funciona Jenkins, per accelerar el procés              
de la primera part, per això l’alumne durant el mes d’agost va fer un curs a Udemy                 16

adjuntat a la bibliografia. Tracta bàsicament els termes més importants de Jenkins i             
t’ajuda a configurar un entorn sencer desde 0. 

16 Plataforma d’autoaprenentatge online 
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Diagrama de Gantt 
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Gestió Econòmica 
Identificació dels costos 

Per realitzar el projecte definit durant les anteriors entregues s’han de considerar            
factors que impliquen un cost. Per fer una estimació del pressupost total del             
projecte, ens serà d’utilitat primer desglossar i identificar tots aquests factors: 

- Factor recursos humans: En aquest cas trobem costos relacionats amb les           
persones involucrades al projecte i el seu rol en aquest. Tindrem el            
responsable del TFG a l’empresa com a cap de projecte. I l’alumne com a              
dissenyador, com a developer i com a tester. Cal a dir que aquest pressupost              
que veurem posteriorment a l’estimació no prové del sou de les persones            
implicades, sino d’un preu/hora estàndard pel rol desenvolupat. 

- Factor recursos hardware: Aquí trobem recursos com les targetes que          
incorporen el xip de les empreses clients, la granja d’ordinadors utilitzada           
(tant a l’empresa com l’entorn secundari a casa), els diferents lectors utilitzats            
per llegir aquestes targetes, els models específics de les targetes i dels            
lectors no serán especificats en aquest projecte per motius de          
confidencialitat. 

- Factor recursos software: En aquest cas tenim un altre tipus de recursos /             
eines, com podría ser el Visual Studio 2017 i el software de control de              
projectes Jira. 

- Factor llicències: A vegades calen uns altres factors com les llicències ,           17

l’empresa té 2 tipus de llicències per poder desenvolupar codi i           
comercialitzar-lo que per motius de confidencialitat apareixen com a Llicència          
A i B. 

- Factor altres: En aquest últim apartat apareixen gastos de diferent índole           
tals com l’electricitat, el cost del curs de Jenkins realitzat per l’alumne,            
internet, paper utilitzat per fer esbossos. 

En el nostre cas no és gaire útil fer una divisió de pressupost a nivell de tasques                 
Gantt, ja que aquests costos apliquen directa o indirectament sobre totes i            
cadascuna de les tasques. 

17 Contracte que condiciona els drets d’explotació/distribució d’una peça software. 
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Estimació dels costos 

Un cop tenim definits tots els elements que ens han suposat un cost per la               
realització d’aquest projecte veiem la magnitud d’aquest i l’impacte econòmic del           
projecte. 

Per alguns pressupostos utilitzarem el concepte contable d’amortització (de forma          
bàsica), el preu d’amortització d’un producte és el que hem d’estalviar cada any per              
quan haguem de tornar a comprarlo més un petit percentatge anomenat desviació. 

 

reu Amortització P =  V ida útil (anys)
Preu Producte x 1,1

 

No tindrem en compte beneficis, ni alteracions de la moneda, etc. 

Pressupost Recursos Humans 

Rol Preu/Hora del Rol Hores realitzades Pressupost total 

Cap del projecte 25€/h 100h 2500€ 

Dissenyador 20€/h 60h 1200€ 

Developer 20€/h 275h 5500€ 

Tester 15€/h 65h 975€ 

Final  500h 10175€ 
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Pressupost recursos Hardware 

Producte Preu Unitats Vida Útil Amortització 

Targeta 2€ 500 3 anys 366€ 

Ordinador 500€ 30 5 anys 3300€ 

Lector A 22€ 200 3 anys 1613€ 

Lector B 400€ 15 5 anys 1320€ 

Lector C 900€ 10 5 anys 1980€ 

Final 35400€  8579€ 

 

Pressupost recursos Software 

Producte Preu Vida Útil Amortització 

Visual Studio  
Enterprise 

500€ 1 any 550€ 

Jira Enterprise 300€ 2 anys 165€ 

Total 800€  715€ 

 

Pressupost Llicències 

Producte Preu Vida Útil Amortització 

Llicència A 350€ 2 anys 192€ 

Llicència B 400€ 3 anys 146€ 

Total 750€  338€ 
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Pressupost Altres 

Producte Preu Vida Útil Amortització 

Electricitat 30€ - 30€ 

Curs Jenkins 10€ - 10€ 

Internet 25€ - 25€ 

Paper 5€ 2 anys 3€ 

Total 70€  68€ 

 

Pressupost final = 19875€. 

Com a pressupost per a un projecte de caire informàtic que consisteix en integrar el               
sistema de la majoria dels projectes actuals de l’empresa a un software que aporta              
CI, es un preu molt competitiu. 

Veiem a continuació un petit gràfic que mostra el percentatge de cada tipus de              
pressupost sobre el total. 
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Control de gestió 

Els pressupostos que mes perillen son els de recursos humans, el número d’hores             
d’algun rol pot ser superior al indicat i per tant el preu, com a contramesura es va                 
començar el projecte a l’estiu com s’ha indicat anteriorment fent cursos per adquirir             
una base de coneixement en Jenkins prou forta per evitar que això passi. 

Els pressupostos de Hardware tenen un petit perill també en quant al número de              
targetes ja que carregant perfils erronis per exemple les targetes poden morir, per             
tant s’ha d’actuar amb cura, la mesura que es prendrà serà agafar un tipus de               
targeta que tenim que es recuperable. 

Fora d’això l’únic problema que pot sorgir es l’avaria d’algun PC/lector, amb els             
lectors no hi ha problema ja que alguns es desenvolupen a l’empresa i es poden               
arreglar fàcilment. En canvi els PCs cada cert temps apareixen problemes de disc,             
es fan malbé les RAM, podem assumir un cost de 100€ aprox per cada problema               
que aparegui a un PC. Com això no passa sovint i el pressupost total és de prop                 
d’uns 20000€, estem parlant d’un risc que suposa un 0.5% extra, es asumible.  
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Sostenibilitat i Compromís Social 
Matriu de sostenibilitat 

Per a estimar adequadament el compromís social i la sostenibilitat del nostre            
projecte omplim la matriu de sostenibilitat i en els apartats posteriors justifiquem els             
punts de cada casella 

 PPP  18 Vida Útil Risc 

Ambiental Consum Disseny Petjada ecològica Riscs Ambientals 

7 10 -10 

Econòmic Factura Pla de Viabilitat Riscs Econòmics 

8 12 -5 

Social Impacte Personal Impacte Social Riscs Socials 

15 15 0 

Rang  
Sostenibilitat 

30 37 -15 

52 

 

Ponderacions: 

PPP [0,15] 

Vida Útil [0,15] 

Risc [-20,0]  

18 Projecte posat en producció 
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Dimensió Econòmica matriu Sostenibilitat: Reflexió 

Preguntes i justificació PPP 

Parlant del cost del projecte, té un pressupost molt competitiu per la tasca que fa,               
actualment totes les empreses potents de tecnologia tenen un bon sistema           
d'Integració Contínua per al desenvolupament dels seus projectes, parlant en termes           
qualitat/preu que aporta crec que un 8 es més que raonable. 

Preguntes i justificació vida útil 

En quant a vida útil, he posat un 12 ja que actualment les grans com Facebook,                
Google i Microsoft per exemple utilitzen Jenkins com a software de CI, evidentment             
Jenkins es open source i té molts plugins i pot haver molta variació de com               
utilitzar-lo, és per això que no li he posat un 15. 

Preguntes i justificació risc 

La meva solució millorarà l’existent a l’empresa ja que abans no s'utilitzava software             
de CI per tant el risc econòmic és baix, tot i així, el concepte de CI es força nou i                    
està evolucionant constantment, això fa que hagi un risc constant de nous canvis al              
Jenkins que obliguin a adaptar el sistema i continuar invertint en aquest projecte. 

Altres preguntes dimensió econòmica 

¿Podrien produirse escenaris que fessin augmentar el pressupost del projecte? 

Una incorrecte gestió dels recursos hardware, com podrien ser els PCs, lectors o les              
targetes intel·ligents podrien ferles malbé i es necessitaria invertir un pressupost           
major per cobrir el projecte.  
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Dimensió Ambiental matriu Sostenibilitat: Reflexió 

Preguntes i justificació PPP 

Com a impacte ambiental es intens però com ho és a tota granja de testeig de                
qualsevol empresa, son ordinadors que han d’estar gairebé sempre encesos,          
realitzant tasques durant dies o fins i tot setmanes sense parar. Tot i així tots els                
ordinadors, lectors, targetes son reutilitzats. Crec que és correcte un 7/15. 

Preguntes i justificació vida útil 

En quant a vida útil, aquest projecte millorarà ambientalment l’anterior pel rendiment            
del nou sistema, abans en una setmana es podien llençar per exemple 5 bateries de               
test senceres i ara en una setmana (mantenint el consum elèctric) potser poden             
correr 10 bateries. 

Preguntes i justificació risc 

Com a risc podem considerar que no hem millorat el consum elèctric ja que              
continuarà sent el mateix, hem augmentat el rendiment i per tant la velocitat de              
testeig, però això només farà que es testegi més ràpid i més quantitat, les màquines               
continuaran sense apagar-se. 

Altres preguntes dimensió ambiental 

¿Podrien produirse escenaris que fessin augmentar la petjada ecològica del          
projecte? 

En cas que el projecte no s’acabés a temps i s’haguessin d’ampliar els terminis              
d’entrega implicaría un consum elèctric més gran. 
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Dimensió Social matriu Sostenibilitat: Reflexió 

Preguntes i justificació PPP 

Com a nivell personal em brinda l’oportunitat d’aprendre de CI, cosa que em resulta              
molt interessant i encara més útil ja que s’ha convertit en un dels pilars fonamentals               
de qualsevol empresa de tecnologia. 

Preguntes i justificació vida útil 

En quant a vida útil, integrarà una forta millora socialment ja que automatitza en              
gran part totes les parts del procés d’un projecte. Hi havia gran part de revisió de                
test abans que l’havien de fer els developers que ara està totalment integrada.             
Existeix una necessitat real ja que l’empresa perdia molts diners en aquest tipus de              
tasca fàcilment automatitzable per Jenkins. 

Preguntes i justificació risc 

Com a risc en l’aspecte social no crec que n’hi hagi cap, les funcions automatitzades               
no deixen sense treball a ningú, sinó que faciliten el treball de tots, a més               
d’incorporar un entorn configurable, amb bona usabilitat i vistos que com a usuari             
s’agraeix molt. 

Altres preguntes dimensió social 

¿Es guanyarà qualitat laboral? 

Definitivament si, aquest projecte ens facilitarà la feina als developers del           
departament, Jenkins proporciona una gran quantitat d’eines de monitoring i          
automatitza un procès que fins ara era manual. 

 ¿Has considerat les implicacions d’ utilitzar software lliure vs. propietari? 

Si, pero no ha estat una decisió difícil ja que tot i ser un software lliure, Jenkins és la                   
millor eina del mercat per CI. 

¿El resultat final està considerat com un producte de propietat, o un producte d’ús              
compartit? 

El resultat final tenint en compte la part d’integració de Jenkins a l’empresa es un               
producte de propietat que dóna valor a l’empresa. 
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Identificació de lleis i regulacions 
El resultat d’aquest projecte realitzat a l’empresa Giesecke + Devrient Mobile           
Security Iberia esta sotmès a la certificació Common Criteria que avala a l’empresa,             
per aquesta certificació i per altres motius de seguretat i legislacions aquest projecte             
ha estat revisat entrega a entrega pel director del projecte a l’empresa i no mostra               
cap tipus de dada ni evidencia de noms de projectes, productes, clients, ni             
qualssevol altre dada rellevant per l’empresa o els seus relacionats. 
 
En el cas del projecte s’ha vist afectat de la següent manera: 

- Les declaracions de variables amb dades confidencials no son mostrades. 

- Tot el codi que apareix via snippets tant a la memoria com a la presentació ha                
estat degudament modificat si existia algun tipus de dada rellevant. 

- Els arxius fonts son estrictament confidencials i no poden sortir ni han sortit             
del departament. 

- La realització d’una possible demo ha sigut descartada per la dificultat de            
modificar tots els elements pertanyents i rellevants. 
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Iniciativa, implicació i presa de decisions 
A la primera part del projecte tenint en compte la infraestructura de l’empresa, vaig              
tenir total llibertat per implementar les 3 lògiques, és a dir, la lògica del jenkinsfile, la                
lògica dels robots i la lògica dels system test.  

Parlant amb el project manager, vam decidir tots 2 que la tasca ‘Integració d’un              
stage User Input dins la Pipeline de Jenkins’ no acababa de ser pràctica pel que               
vam decidir com a tasca alternativa ‘Configuració del stage Test del projecte’. 

Finalment la part de l’algorisme, vaig tenir 4 idees que vaig compartir amb el project               
manager per a realitzar l’algorisme que dones millor rendiment al sistema, que son             
les següents: 

- Split dels tests. 
- Introduir el concepte generacions. 
- Ordenar la cua de tasques. 
- Controlar les dates de release. 

S’han realitzat lliurement les 3 primeres, deixant de banda l’última perquè es va             
veure que no tindria un impacte gaire rellevant realment. 

En aquest aspecte estic molt content ja que el project manager m’ha deixat llibertat              
primer per crear tickets amb les tasques per resoldre aquest projecte i segon per              
tenir capacitat de decisió i pensar estratègies de com resoldre cada tasca, parlant             
amb ell abans de començar a implementar per decidir si havia pres una decisió              
adequada.  
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Integració de coneixements 
En aquest àmbit crec que durant el projecte he estat proactiu, vaig fer un curs a                
Udemy de Jenkins per adquirir força coneixements d’aquest software open source           
per tal de crear el sistema (part 1 del projecte) i per conèixer les classes core i                 
utilitzar-les per implementar un algorisme que millorés el comportament del load           
balancer per defecte (part 2 del projecte). 

Crec que ha estat un projecte força complet ja que per exemple en una tasca he                
hagut de fer un petit estudi de les màquines per veure les seves capacitats tant de                
processador com de memoria física per crear el concepte de generacions utilitzat a             
l’algorisme i per repartir adequadament alguns agents de Jenkins allotjats a           
ordinadors que estaven per exemple sempre amb sobrecàrrega de CPU, aquest           
exemple seria més aviat de la disciplina de computadors. 
 
A l’hora d’utilitzar l’API i les classes core de Jenkins, podríem estar parlant de              
tasques relacionades amb la disciplina d’enginyeria del software. 

Finalment la tasca de planificar dissenyar i implementar l’algorisme per realitzar una            
millora en el rendiment del sistema sería una tasca relacionada amb la disciplina de              
computació.  
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Implementació 
A continuació trobem explicades tant les tasques planificades durant la fase GEP            
com algunes de noves que van sorgir o bé per facilitar-ne les ja existents o bé per                 
necessitats del projecte. Seguint el nivell de seguretat establerts per la certificació            
Common Criteria que avala GyD, els snippets de codi que apareixen a continuació             
son una copia del codi original i han sigut degudament modificats. 

Primera part del projecte 

Veiem primer les tasques corresponents a la primera part del problema ‘Integració i             
automatització de part dels projectes actuals de l’empresa al software Jenkins.’ 

Configuració d’un PC nou a Jenkins 

En aquesta tasca l'idea era detectar tots els requeriments necessaris per a poder             
realitzar qualsevol tasca de System Test a Jenkins. Per tant es va realitzar la              
següent llista de requeriments software: 

Git, per tenir accés als diferents repositoris de l’empresa. 

Java, és necessari per diferents motius, els més importants son 2:  

- Es necessita per la connexió slave-master a Jenkins, en el nostre cas vam             
decidir inicialment que fos via JNLP , es una especificació de Java Web Start             19

que permet tenir centralitzat a un servidor web (allotjat al master) un            
programa evitant els problemes de distribució i instal·lació. 

- S’utilitza també amb un software propietari de GyD. 

Python i Perl, són necessaris per poder correr alguns scripts de configuració i gestió              
de l’entorn. 

S’ha de fer el clone del repositori que conté tots els system test de l’empresa. 

Un cop tenim el software cal configurar aquest PC per Jenkins en els següents              
passos: 

- Crear 2 directoris buits: Rem i Workspace que seran l’entorn de treball de             
Jenkins en aquell PC. 

- Crear una label per les tasques de System Test. 

- Crear un agent al PC amb la label de System Test i apuntant als directoris               
abans creats. 

19 Java Network Launching Protocol 
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Creació d’un script de configuració de PCs (*) 

Aquesta tasca no planificada al gantt va néixer per necessitat en el moment en que               
començarem a integrar per fases els system tests, ja que només s'executaven els             
system tests d’un component alhora en el PC que teniem configurat i les altres              
quedaven a la cua. El que es va fer llavors va ser posar tot el software i els                  
requeriments mencionats abans en unitats de red mapejables i accessibles pels           
ordinadors de la granja, es va fer un script .bat que primer de tot mapejava totes                
aquestes unitats de red i després instalava i configurava les dependències. 

Integració d’un system test d’un component 

Per entendre una mica millor el concepte de la tasca farem una petita aturada i               
analitzarem en detall del que estem parlant.  

Tenint un projecte, el primer de tot és veure que compila, un cop compila hem de                
verificar que realment el codi fa el que nosaltres volem això es faria amb els               
developer tests o tests unitaris, proven directament rutines del codi i finalment            
tindríem els system tests, que es dediquen a verificar funcionalitats i casos d’ús. 

Llavors que es un component? En el nostre cas anomenem component a un             
element que porta de manera intrínseca funcionalitats al nostre projecte, per           
exemple el component Ram té tota la funcionalitat de llegir/escriure a la memoria de              
les smartcards. 

Com es gestionen actualment els system tests dins de la empresa? No estan sota              
Integració Continua (es el que hem de canviar en aquest projecte), es llencen             
manualment a la segona granja de test quan el projecte ja es força estable per veure                
si es troba en qualitat de release i analitzar els possibles errors. 

Tenim 2 opciones per llençar system tests, o bé es llencen en una targeta real o bé                 
es llencen en un procés simulador propietari de l’empresa. Per aquest projecte            
només aplica l’opció del simulador. Tenim un simulador per cada tipus de smartcard             
real.  

Que forma un component? Anem en detall i comencem de dalt a baix: 

- Testsuite, conté la informació del component corresponent per a llençar els           
system tests. És un conjunt de TestPackages. 

- TestPackage, conté la informació requerida del test. És un conjunt de           
TestCases. 

- TestCase, té un primer pas en el qual prepara i configura el simulador, té un               
segon pas opcional de personalització si és necessari pel test i té un tercer i               
últim pas que es el test com a tal. 
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A continuació podem veure un snippet d’exemple d’una Testsuite.xml 

 

Agafant del snippet anterior l’atribut ‘xmlfile’ tindríem el xml del testpackage on            
podem trobar el seu conjunt de testcases cadascun sota el camp <test> com es pot               
veure al snippet següent. 
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Com s’integren a Jenkins aquests system tests? Primer de tot hem d’afegir una             
lògica al Jenkinsfile, una lògica als robots i una lògica de test, això es fa modificant                
els següents arxius: 

Comencem amb el Jenkinsfile, aquest arxiu ha de definir la pipeline del projecte,             
això inclou tant els stages com totes les seves tasques. Veiem el snippet adjuntat a               
continuació: 

 

Com podem veure tenim la lògica de control de Jenkins, llegeix d’una matriu totes              
les tasques del projecte, i controla les que corresponen al stage en qüestió, en              
aquest cas es tracta del stage ‘tareasConPrioridad’, aquestes tasques son agafades           
per un node adequat i s’han d’executar en temps màxim delimitat. 
A la funció ‘preparandoTest’, l’agent que està executant aquest codi demana i rep             
per part del master de Jenkins la compilació prèvia feta necessaria per al test i               
finalment fa una crida al arxiu que incorpora la lògica dels robots que té totes les                
tasques centralitzades que llençen els PCs de la granja.  
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Veiem al següent snippet la part lògica del robots que ens afecta i ens interessa pel                
nostre projecte. 

 

 

Es un arxiu .mak, com podem veure als 2 snippets anteriors tenim un conjunt de               
regles pels system tests splitejables i pels complets, estan dividits ja que és             
important per a la crida que fan quan unifiquen, si son splitejables han d’afegir un               
paràmetre extra, el subcomponent. Veiem la connexió en tots 2 snippets quan            
unifica una regla amb la lògica de System Test. 
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Finalment i no menys important tenim la lògica de System Test, com podem veure al               
següent snippet primer configura l’entorn, després mapeja un parell d’unitats de           
xarxa on té algunes tools i binaris necessaris, comprova si es un test splitejat o no i                 
finalment crida a la tool propietaria del departament que llença el propi test. 
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Un cop tenim la lògica de control, per integrar un component de system test a               
Jenkins hem de modificar 2 arxius anteriors: 

El primer es el Jenkinsfile, s’ha de ficar la tasca que volem afegir a la matriu omplint                 
tots els camps. Veiem al següent snippet un petit exemple per entendre el             
funcionament: 

 

Tota tasca ha de ser inclosa en aquesta matriu i ha de tenir tots els camps no buits,                  
veiem ara que es cada camp: 

- Target, és el tipus de smartcard focus del test (en aquest cas el simulador de               
cada target específic). 

- Tipo, és el tipus de compilació del target, es poden compilar per exemple que              
mostrin asserts, que no en mostrin, o que en mostrin d’un determinat tipus,             
etc. 

- Tarea, és el nom de la tasca, format per ST (System Test) i el nom, notem                
que si es un ST splitejable ha de ser indicat en aquest camp amb el               
subcomponent. 

- Etapa, és el nom de l’etapa o stage de la pipeline on s’executarà aquesta              
tasca. 

- Label, és l’etiqueta per categoritzar la tasca, això s’utilitza com ja vam veure             
per filtrar quins ordinadors poden llençar les tasques. 

- Nombre, és el nom que es mostra a la pipeline de Jenkins de la tasca. 
- Nivel, és el nivell de profunditat del test, més endavant veurem què és             

exactament això. 

El segon arxiu es la lògica dels robots que hem vist abans, simplement s’han              
d’afegir les regles que unifiquen amb les tasques definides a la matriu del             
Jenkinsfile. 

Finalment s’haurà d’afegir la Testsuite.xml que conté la informació del system test            
que hem integrat. En cas que aquest system test sigui splitejable, cada            
subcomponent haurà de tenir una Testsuite.xml pròpia. 
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Integració de la resta de system tests de tots els components 

Aquesta tasca va servir per, a més a més de tenir la totalitat dels system tests                
corrent, veure l’estat actual de la granja d’integració continua i millorar i optimitzar             
alguns aspectes. A continuació tenim un petit snippet del resultat de la primera             
execució.  

 

Aquesta execució tenia només 5 ordinadors llençant tasques i no hi havia cap             
splitejada, els resultats van ser una execució de 22 hores en total i 1,5 GB de logs                 
comprimits. 

Veiem un altre snippet amb una visualització de la pipeline desglossada per a un              
build posterior: 

 

Més endavant veurem quins mecanismes s’han utilitzat per millorar els recursos           
temporals i espacials. 
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Integració d’un stage User Input dins la Pipeline de Jenkins 

Aquesta tasca va ser plantejada inicialment ja que si bé és important llençar tant              
developer tests com system tests, no es el desitjable en integració contínua ja que              
amb el sistema encara per optimitzar sortirien execucions extremadament llargues,          
per tant es va decidir ficar una etapa o stage extra a la pipeline on l’usuari pogués                 
decidir si volia executar system tests o no, veiem a continuació un snippet del codi               
que implementa això. 

 

  

39 



 

Com podem veure per defecte llença els developer tests, en cas contrari si l’usuari              
utilitza l’user input es llençaran els system tests. Té un timeout de 60 segons per no                
bloquejar execucions. Veiem a continuació la UI generada a la pipeline pel codi vist              20

abans. 

 

Finalment aquesta tasca va ser eliminada i substituida per la que veurem a             
continuació pels següents motius: 

- Trenca l’automatització, implica que l’usuari interactui amb el sistema en          
temps d’execució, això fa que perdi practicitat. 

- Pel motiu anterior, vam veure com només els developers que volien llençar            
system tests usaven aquest User Input, la resta simplement feien el commit i             
se n’oblidaven ja que sabien que per defecte en 60 segons llençaria els             
developer tests per defecte. 

  

20 User Interface 
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Configuració del stage ‘Test’ del projecte 

Aquesta tasca com hem anunciat a l’anterior neix com a substitut del User Input 

La idea es basa en que quan fas una execució manual pots escollir el Tipus de test                 
que vols i el nivell d’execució. Veiem a continuació un snippet del codi. 

 

Veiem un snippet de la UI generada pel codi. 

 

El nivell d’execució, està relacionat amb l’últim camp de la matriu que hem vist              
abans al Jenkinsfile, si es ‘Total’ llençarà tots els System o els Developer tests, si es                
‘Reducido’ llençarà aquells amb el nivell especificat a la matriu. 
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Gestió dels Logs 

Com hem vist abans la primera execució completa comprimida ocupaba 1.5 GB de             
logs, evidentment això no es viable, la primera mesura va ser provar diferents             
compressors (s’utilitzava inicialment .zip), després de fer vàries proves es va veure            
que .7z mostraba resultats substancialment millors en la majoria dels casos. 
Després es va filtrar dels arxius que el test genera els realment importants per una               
correcte revisió d’un sistema de integració continua i es van eliminar arxius .xml .cfg              
.log … 
 
Finalment amb aquestes mesures i tornant a fer la mateixa execució completa els             
logs ocupaven 400 MB. 

 

Veiem amb un petit gràfic l’evolució del espai a memoria que han ocupat els nostres               
logs durant el projecte 
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Deploy automàtic del producte 

Aquesta tasca en part és automàtica per defecte en Jenkins, això va fer que              
finalment fos eliminada, quan es va planificar la tasca la idea era veure quan el               
projecte compilat tenia suficientment valor o el que es el mateix els tests passaven              
amb pocs o amb cap error, Jenkins utilitza colors per identificar les 3 casuístiques              
més importants com a resultat d’un build. 
 

- Vermell (Failure), el build té un o més errors fatals, Jenkins entén que un              
error nou es un error fatal, amb execucions posteriors si els errors es             
repeteixen i no apareixen de nous es consideraran errors no fatals.  
Veiem l’exemple del build #571 del TFG, va ser la primera execució completa             
de tots els system tests, aquests tests tenien errors analitzats i justificats pero             
com alguns apareixien per primer cop Jenkins mostra el build com a Failure. 
 

 

- Groc (Unstable), el build té errors pero no son fatals, al snippet següent             
veiem el resultat del build #578 del TFG, va ser una execució parcial que              
incorporava millores en quant a tamany dels logs i temps d’execució però els             
errors es mantenien iguals, pero Jenkins els tenia controlats d’execucions          
anterior i defineix el build per tant com a Unstable. 

 

- Verd (Success), el build no té cap error. Veiem a continuació el build #663              
última execució d’aquest projecte, compren tots els system tests sense          
errors, aplicant l’algorisme dissenyat. 

 

Per part del departament es va considerar, que almenys de moment, amb aquesta             
implementació base de Jenkins teniem suficient per ser capaços d’analitzar els           
resultats dels nostres builds. 
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Segona part del projecte 

A continuació tenim pel segon problema ‘Creació d’un algorisme de load balancing            
pel màster de Jenkins i fer un petit estudi amb altres algorismes per veure quin               
s’ajusta millor a les necessitats de l’empresa.’ les tasques planificades durante la            
fase GEP i algunes de derivades d’aquestes. 

Estudi necessitats de l’empresa 

Per aquesta tasca el focus era conèixer les necessitats de l’empresa alhora de             
realitzar l’algorisme de load balancing, una primera idea per part meva va ser tenir              
un fitxer on tenir les dates de release de les entregues dels diferents projectes per               
donar prioritat d’execució a tasques amb projectes amb entregues properes,          
després de parlar amb el project manager em va fer veure que realment el sistema               
actual que tenim a Jenkins no está tan saturat per que els efectes d’aquesta              
possible millora es fessin notar així que per reduir en temps i esforç aquesta idea de                
moment es va prorrogar. 

Tot i així l’algorisme del loadbalancer per defecte de Jenkins intenta allotjar les             
tasques als últims nodes que han executat tasques, Jenkins justifica aquest           
comportament per estalviar temps de control i sincronització però en la majoria dels             
casos el resultat és que un mateix node es sobrecarregat i els altres es queden               
lliures.  

És per això que un cop tenim el sistema funcionant (part 1 del projecte) intentarem               
amb les següents mesures modificar el comportament del load balancer per defecte            
de Jenkins per obtenir un rendiment superior: 

- Classificar els ordinadors per generacions, i donar prioritats als ordinadors          
disponibles de generacions més modernes, aquests ordinadors són més         
potents, tenen més capacitat i per tant resoldran la mateixa tasca en menys             
temps que qualsevol altre ordinador. Per realitzar aquesta part de l’algorisme           
en la tasca següent ‘Estudi inicial de la granja’ es recopilarà la informació             
necessaria. 

- Donar prioritats a les tasques més costoses/llargues, d’aquesta manera         
estarem repartint inicialment entre tots els ordinadors disponibles        
(presumiblement de generacions modernes en la majoria dels casos) les          
tasques més costoses per evitar així que un mateix ordinador es           
sobrecarregui agafant totes les tasques llargues, estem reduint per tant          
indirectament el temps total del build. 
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Estudi inicial de la granja 

En aquesta tasca es busca obtenir informació de l’entorn d’execució, més           
concretament de la dimensió de la granja, els tipus de PC que tenim, etc. 

La granja té 38 ordinadors, els quals son de 6 tipus diferents, a partir d’ara               
associarem cada tipus amb una “generació” sent la generació 1 el tipus d’ordinador             
més potent a la granja i sent la generació 6 el tipus d’ordinador menys potent. 

Dels 38 ordinadors no tots executaran tasques de System Tests, de fet el             
subconjunt d’ordinadors que ho faran actualment només contempla 3 d’aquestes 6           
generacions. 

Un agent de cada un d’aquests ordinadors té una label que indica que és capaç de                
llençar aquests system tests amb el simulador, el que farem será afegir a aquests              
mateixos agents una altre label que indiqui la seva generació, que podrà ser Gen1,              
Gen2 o Gen3. 

Estudi inicial dels tests 

En aquesta tasca es busca obtenir informació en quant als tests, com ja hem vist               
anteriorment els System Test estan format per 25 components diferents. No tots els             
components tenen el mateix número de tests, ni tarden el mateix en executar-se             
completament. 

Aquesta tasca es va fer alhora que s’anaven integrant els components a Jenkins, ja              
que es va poder observar que si el component era suficientment gran podia generar              
problemes, per exemple una execució que trigués 6 o 7 hores, podia generar un log               
de més de 500 MB, aquest log era dipositat al master, i quan un usuari desde la                 
seva màquina local volia obrir aquest log al navegador, el master el carregava             
primer a memòria per enviarlo al client i aquest era més gran que el heap de                
memoria reservat pel seu procés, això produia que el servei de Jenkins es bloquejés              
i s’hagués de reiniciar. Ja es tenia en ment, però amb aquest problema es va donar                
prioritat a la tasca de splitejar els tests com veurem a continuació. 

Per una altre part hem generat un arxiu .txt amb els temps estandar o mitjà de cada                 
una d’aquestes tasques, l’idea és fàcil hem d’ordenar la cua de tasques en funció              
del temps d’execució decreixentment, així evitarem sobrecarregar un ordinador amb          
totes les tasques llargues i reduir el temps total paral·lel d’execució. 
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Creació d’un script per splitejar els tests 

En aquesta tasca bàsicament la idea era agafar les testsuite.xml dels components            
que eren massa grans, tant en temps d’execució com en espai de memòria, per              
dividir-les. 

Els primers cops aquest procés va ser manual per fer proves però finalment es va               
fer un script escrit en python que podia realitzar aquesta tasca de forma automàtica              
per provar altres possibles splits en un futur. 

Veiem el snippet del codi d’aquest script a continuació: 

 

Bàsicament aquest script copia la testsuite del repositori de test al repositori de OS              
on vol llençar els tests, agafa el root ‘tree’ del .xml de la testsuite original (per                
recórrer els tests), agafa un root ‘tree2’ d’un .xml amb la configuració de la testsuite               
però sense tests i va ficant testpackages fins que el número de comandes supera el               
threshold marcat, llavors escriu el fitxer i generem un altre tree2 amb configuració.  

D’aquesta manera iterem sobre els N tests a llençar, generem X testsuites            
splitejades amb nom testsuite-1, … , testsuite-X. 

Com els tests son independents uns dels altres, amb aquestes testsuites generades            
el que abans era 1 tasca a Jenkins, ahora son X tasques paral·lelitzables. 
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A continuació tenim l’implementació de les funcions utilitzades al main, primer de tot             
la funció que copia les testsuites, tant la original que es llegirà, com una amb la                
mateixa configuració però sense tests per generar les testsuites splitejades. 

 

A continuació tenim les funcions que ens retornen el tree, amb paràmetre 1 de la               
testsuite original, amb paràmetre 2 de la testsuite en construcció, i l’element            
testpackages del .xml en qüestió on haurem d’afegir/llegir els tests. 

 

 

La següent funció s’encarrega de llegir l’informació de la testsuite real, va afegint els              
testpackage com a subelements a l’element testpackages de la testsuite splitejada. 

 

Finalment tenim la funció que genera les X testsuites splitejades a partir del tree2. 
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Creació del algorisme de load balancing 

Un cop hem acabat la primera part del projecte i tenim un sistema de CI funcional,                
partint de les tasques prèvies de la segona part del projecte com l’estudi de la granja                
i dels tests, toca crear una alternativa de load balancer per Jenkins. 

Abans d’explicar com afrontem el problema hem d’entendre com treballa actualment           
Jenkins per defecte, veiem els següents punts claus:  

- El LoadBalancer de Jenkins rep les tasques una a una i ha de seleccionar              
entre N agents el candidat (capaç) a realitzar la tasca, amb un ús bàsic de les                
labels per controlar quins agents disposen de quins lectors per allotjar els            
tests, o quins agents disposen de llicencies per compilar, etc. Sempre tenint            
en compte que l’agent pugui executar la tasca, quan té més d’un candidat             
Jenkins selecciona per defecte l’últim agent en executar alguna tasca. 

- Les tasques que es passen una a una a Jenkins surten d’una cua amb              
prioritat que gestiona Jenkins, aquesta cua per defecte es ordenada per ordre            
d’aparició. 

Com hem vist a la tasca estudi de les necessitats de l’empresa’ el focus per aquest                
algorisme té 2 parts: 

Implementació del concepte ‘generacions’  

Els agents tindran un label que identifiqui la generació de l’ordinador, sent la             
generació 1 el subconjunt d’agents que pertanyen als ordinadors més potents, i la             
generació N el subconjunt dels ordinadors menys potents. Un cop filtrat primer els             
ordinadors amb la label primaria (per exemple la label system test), de tots els              
ordinadors amb agents de system test s’allotjarà la tasca a l’agent de l’ordinador de              
la generació més moderna.  

Veiem a continuació una captura amb un exemple d’agent configurat amb les labels. 
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Aquest agent, que pertany al ordinador A1, té 2 labels: 

- Simulador_ST, es una label funcional, realment és necessària per realitzar          
una tasca de system test amb simulador. 

- Gen_3, es una label d’utilitat, ens indica que pertany a la generació            
d’ordinadors més antiga, es té en compte a la implementació de l’algorisme            
per augmentar el rendiment. 

Veiem a continuació un snippet de codi que mostra aquesta implementació. 

 

Com hem vist recorrem els nodes amb la label funcional per ordre de generacions,              
retornant la primera generació amb un agent capaç de realitzar la tasca amb             
executors lliures, en el cas que no hi hagi cap lliure, retornem la label funcional per                
esperar així el primer node lliure disponible. 

Es pot apreciar com utilitzem un lock sobre la label ja que es un recurs de la                 
instància de Jenkins el qual volem limitar perquè s’utilitzi sequencialment ja que sent             
el stage ‘Test’ executat en paral·lel es produïen condicions de carrera en aquest             
punt i apareixien errors a l’hora d’allotjar les tasques. 
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Implementació de l’ordenació de la cua de tasques 

Per aquesta tasca el focus es ordenar les tasques decreixentment per temps            
d’execució com ja hem vist a la tasca ‘estudi inicial dels tests’.  

Tenint en compte la complexitat del problema ja que les tasques van entrant en              
funció dels commits als respectius repositoris, fer un algorisme que realitzi un            
schedule més òptim en dates de release de projectes podría ser realment            
insostenible amb commits entrant cada 5 minuts i recalculant l’ordenació de la cua             
de tasques, és per això que s’ha decidit ordenar la cua decreixentment en temps              
d’execució ja que el fet de que entrin noves tasques només provoca el fet de               
realitzar les insercions de les noves tasques al lloc adient i amb una bona base de                
per exemple 7 o 8 ordinadors, ens assegurem que les tasques més llargues no van               
a parar al mateix ordinador ampliant així el temps total d’execució. 

Per complir aquest objectiu tenim 2 formes d’obtenir un .txt amb els temps             
d’execució de cada tasca: 

- Accedir a les classes core de Jenkins 

Jenkins a la classe core subtask (subclasse de task) disposa d’un mètode            
amb el qual si pot (ha sigut executada els suficients cops), retorna el temps              
estimat per a la subtasca en milisegons. 

Tota tasca té com a mínim una subtasca que es ella mateixa, Jenkins permet              
la divisió de tasques per una gestió més flexible dels projectes. En el nostre              
cas no dividim les tasques amb el mecanisme de Jenkins, per tant, tota tasca              
es subtasca alhora. Podem veure a continuació un snippet amb          
l’especificació del mètode. 

 

Inconvenients: 

- Quan una tasca porta poc temps al Jenkinsfile, i no s’ha executat els             
suficients cops, aquest mètode retorna -1. 

- Aquest valor de retorn és molt dependent del entorn i artificial, com            
hem vist tenim ordinadors de diferents capacitats, tenim ordinadors         
amb més o menys agents, els temps de les execucions varia si            
l’ordinador en aquell moment esta saturat o no, etc. 

Hi ha masses variables que ens fan desconfiar d’aquesta alternativa, per tant            
queda descartada. 
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- Realitzar una execució amb ordinadors d’una única generació 

La idea d’aquesta alternativa es agafar un subconjunt d’ordinadors que          
tinguin tant la label de System Test com la mateixa generació per garantir que              
tenen les mateixes capacitats i realitzar una execució completa per anotar els            
temps de totes les tasques i ordenar-les posteriorment. 

Per això el que fem és agafar 3 ordinadors de la generació més antiga, ja que                
aquests tenen un processador molt feble i només poden realitzar tasques de            
System Test, el que vol dir que no patiran en cap moment alteracions en els               
temps d’execució per altres tasques executades al mateix temps. 

Inicialment agafem tots 3 ordinadors i llancem un únic component de test que             
triga més o menys 2 hores, això ho fem per garantir que tots 3 ordinadors               
resolen la mateixa tasca en un temps molt similar, és a dir, no tenen              
problemes de rendiment, i d’aquesta manera poder llençar posteriorment una          
execució completa de System Test en aquests 3 ordinadors i anotar a un             
fitxer .txt per cada tasca el temps d’execució. 

Finalment amb aquest arxiu .txt amb els temps ordenem la cua del            
Jenkinsfile. 

Fins aquí estem garantint que al nostre projecte a Jenkins individualment (i            
qualssevol que faci merge amb aquest projecte) les tasques s’executen de més            
llarga a més curta i hem proporcionat a Jenkins, en concret al loadbalancer, una              
lògica que dóna prioritat als ordinadors de generacions més modernes. 
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Estudi de rendiment 

Per realitzar l’estudi de rendiment de l’algorisme agafarem 3 execucions completes           
de system test primer amb l’algorisme per defecte i després 3 execucions més amb              
l’algorisme realitzat en aquest projecte, en totes 6 execucions els system tests han             
sigut splitejats exactament de la mateixa manera i abans de cada execució tots els              
ordinadors amb agents de system test eren en repòs per tenir exactament el mateix              
entorn en cada execució. Notem el següent: 

- Les execucions #658, #659, #660 son amb el loadBalancer per defecte. 
- Les execucions #661, #662, #663 son amb el nostre algorisme dissenyat. 
- Totes les execucions tenen almenys 1 dia de diferència per no interferir. 
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A continuació veiem les dades anteriors en un gràfic de barres per poder comparar              
els temps de tots 2 algorismes. 

 

Podem veure com fent la mitja dels temps, la nostra implementació millora els temps              
d’execució un 24%, és a dir, cada execució de system test es prop de 5 hores més                 
ràpida. 

Aquesta millora és realment notable ja que amb el nou algorisme ara les execucions              
duren aproximadament 15 hores, tenint en compte el cicle de vida d’un developer             
que pot treballar de 9:00 a 17:30, un commit realitzat a les 17:30 abans de marxar, a                 
les 9:00 del dia següent hauria acabat l’execució i estarien els logs disponibles. 
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Següents passos 
A l’empresa ja s’han interessat en noves tasques per aquest sistema que s’ha creat.              
Tot i que no formen part d’aquest TFG que ja acaba, serà una continuació d’aquest               
projecte que aporta molt de valor intern a l’empresa. 

Primera part del projecte 

La primera tasca es integrar un mètode pel qual el repositori de test sigui actualitzat               
automàticament abans de llençar els system tests, actualment un cop per setmana            
s’actualitzen manualment per mantenir les sincronitzades i al dia. La idea es canviar             
aquest comportament per una actualització on time quan sigui requerida (abans de            
llençar els tests) a més pel tipus de repositori és possible només fer el pull del                
component desitjat i no del repositori de components sencer, això optimitzaria força            
els temps d’execució preparant els tests. 

La segona tasca consta de fer una demo del sistema al departament, explicant com              
funciona i com s’utilitza, la idea es que finalment aquest projecte sigui utilitzat per              
tots els equips del nostre departament, millorant així la integració contínua de tots             
els projectes del departament. 

Finalment, deixant de banda que és molt probable que apareguin noves           
suggerències per millorar el sistema, donaré suport, sobretot al principi d’integrar el            
nou sistema a la resta d’equips. 

Segona part del projecte 

Actualment amb les millores a l’algorisme l’empresa ha guanyat en rendiment al            
sistema de CI, es necessari un funcionament àgil de Jenkins per poder tenir el més               
aviat possible els resultats dels logs de test per un correcte desenvolupament dels             
productes.  

Amb l’estudi de les generacions dels ordinadors es volen fer nous estudis per veure              
quins ordinadors donen més rendiment en relació qualitat-preu en noves compres           
d’ordinadors per la granja de test, a més també tindrà un futur ús aquest estudi per                
anar “jubilant” els ordinadors de generacions més antigues. 

No es descarten noves millores a l’algorisme per a un futur, però actualment quasi              
no hi ha temps d’espera de les tasques per començar a executar-se i els temps               
d’execució és més que acceptable. 
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Conclusions 
Primera part del projecte 

Com a conclusions d’aquesta part del projecte, primer a nivell personal m’ha ajudat             
a adquirir un munt de coneixement sobre els conceptes d’integració contínua, he            
après en profunditat com està fet i com funciona Jenkins, un dels softwares             
d’integració contínua liders i amb més projecció de futur. A nivell d’empresa gràcies             
a aquest nou sistema es dóna la possibilitat de tenir un nivell més alt de rendiment                
per als projectes, després d’un commit a un projecte automàticament el sistema            
actual és capaç de llançar la totalitat dels tests de l’empresa i veure si hi ha nous                 
errors, si el projecte es estable. 

Tot i que encara estan sorgint noves idees per millorar el sistema actual, s’han              
realitzat totes les tasques d’aquesta part proposades al Gantt i algunes més que van              
anar sorgint, creant així un sistema d’integració contínua molt competitiu. 

Segona part del projecte 

En aquesta part del projecte he tingut l’ocasió d’utilitzar i modificar les classes core              
de Jenkins pel benefici de l’empresa, he pogut realitzar certes millores que han             
resultat en un rendiment superior a les execucions de la granja de CI.  

Estic content ja que aquesta part era la més complexa del projecte i no estava gens                
segur que l’algorisme dones millors resultats que l’algorisme per defecte de Jenkins            
pero ha millorat notòriament els temps d’execució com hem vist, estem parlant al             
voltant de 5 hores menys, de fet era l’objectiu d’aquesta part del projecte per tant               
crec que ha estat un èxit. 

Tenint en compte que al departament es treballen 8 hores, un developer pot entrar a               
les 09:00 i sortir sobre les 17:30 per exemple, amb la millora de rendiment de               
l’algorisme implementat si el developer fa un commit al repositori al dia següent             
quan arribi l’execució just haurà acabat i podrà analitzar els resultats, anteriorment            
amb 20 hores d’execució això no era possible. 

Finalment m’agradaria agrair tant a la facultat com a l’empresa l’esforç i el temps              
que m’han donat i sobretot l’oportunitat de realitzar aquest projecte.  
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