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Resumen 

 
En este proyecto se construye desde cero una red de uso empresarial con los servicios de                

instancias EC2 de Amazon Web Services(AWS). Para poder comprobar sus conectividades           

y poder llevar a cabo su mantenimiento posteriormente se ha creado una aplicación web              

que agiliza todo este trabajo a partir de la tecnología de Ansible. 
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Resum 
 

En aquest projecte es construeix des de zero una xarxa d’ús empresarial amb els serveis               

d'instàncies EC2 d'Amazon Web Services (AWS). Per poder comprovar les seves           

connectivitats i portar el seu manteniment posteriorment s’ha creat una aplicació web que             

agilitza tot aquest procés a partir de la tecnologia d’Ansible. 
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Abstract 
 

This project is built from zero from an entrepreneurial network with EC2 services of Amazon               

Web Services(AWS). In order to prove its connectivity and carry on its maintenance             

afterwards, it’s been created a web application that speeds up all this work from Ansible’s               

technology.  
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1. Context 

 

Actualment en el món de la informàtica cada vegada és més habitual treballar a distància               

amb les màquines que utilitzem. Existeixen moltes eines per poder fer tot això possible i               

d'ençà que Internet ja és part de les nostres vides no té per què canviar la cosa, sinó que                   

probablement cada vegada sigui més habitual fer-ho. 

 

Des que utilitzem i ens connectem en aquestes màquines a distància s’han creat diferents              

serveis de lloguer, de tal manera que ja no hem de comprar-les i tenir-les ocupant un espai                 

físic a la nostra empresa. A part dels serveis de lloguer s’han creat molts altres com poden                 

ser: espais en disc durs, serveis de software, robòtica, IA…  

Tots aquests serveis que utilitzem mitjançant Internet l'anomenem Cloud. 

 

1.1 Què és el Cloud? 

 

Tal com es fa esment la Viquipèdia[1] podem veure que el Cloud són servidors des               

d'Internet que s’encarreguen d’atendre les nostres peticions en qualsevol moment. Es pot            

tenir accés a la seva informació o servei mitjançant una connexió a Internet des de               

qualsevol dispositiu mòbil o fixe que estiguin a qualsevol lloc. Aquesta mesura redueix             

costos, garanteix un millor temps d’activitat i que les pàgines webs siguin invulnerables als              

delinqüents informàtics, a governs locals i a les seves batudes policials pertinents. 

 

A BESH[2] podem identificar com ajuda el Cloud a les empreses. Com veiem un dels grans                

avantatges és l’estalvi d’esforç, temps i diners. 

 

Per tant és evident pensar que cada vegada les empreses optaran per serveis Cloud en               

comptes d’On-premise (Local). 
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Existeixen diferents empreses dedicades al Cloud i cadascuna amb els seus avantatges i             

els seus inconvenients. De les més importants i que destaquen pel seu volum de serveis               

disposem  d’AWS (Amazon Web Services), Microsoft Azure i Google Cloud.  

 

Segons 3CX[3] avui en dia tenim els següents preus i els diferents serveis que necessitem               

en aquestes empreses: 

 

 Servei Instàncies Cost Instància Prova Gratuïta 

AWS Si 0.045 €/hora Si 

Azure Si 0.011 €/hora Si 

Google Si 0.061 €/hora Si 

 

 

Com es pot apreciar a la taula anterior aquestes tres grans empreses disposen d’un servei               

d'instàncies que és el que ens interessa. Els preus poden variar bastant però també són               

relatius per què els components d’aquestes instàncies no són els mateixos. També ens             

ofereixen una prova gratuïta (en els tres casos d’un any) per poder provar els seus serveis. 

  

Com a l’empresa en la qual s’està desenvolupant el projecte s’està treballant amb els              

serveis d’AWS i ja tinc certs coneixements de com funciona, he decidit escollir aquest per               

poder anar desenvolupant la Tool i crear una xarxa. 

 

1.2 Altres serveis AWS i Docker 

 

En AWS a part d’aprofitar el servei d’instàncies que ens ha servit per crear la xarxa també                 

remarcarem els serveis d’AWS Batch, CloudWatch i S3 Bucket, que ens ajuden a             

automatitzar la nostra Tool.  

 

Per poder gaudir d’aquests serveis Amazon[4] ens introdueix en Docker. És una plataforma             

que ens permet crear, provar i implementar aplicacions ràpidament. El que fa Docker és              

afegir a un “container” tot el software, biblioteques, eines del sistema, codi… Per què              
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l’aplicació funcioni. Així doncs serà una aplicació portable i funcionarà a qualsevol ordinador             

que tingui el software Docker instal·lat.  

L’AWS Batch és un servei que permet executar treballs de forma totalment autònoma.             

S’encarrega d’aixecar la instància, d’executar la feina i d’apagar-la. La feina a executar ha              

d’estar en un container Docker, el qual s’ha pujat al seu repositori. De tal manera que quan                 

executem un treball, Batch el que fa és iniciar una instància, executar el contenidor Docker i                

una vegada s’ha acabat el procés que ha de fer el container, automàticament apaga la               

instància.  

 

Perquè el Batch s’executi cada X temps entra en joc AWS CloudWatch. Aquest servei ens               

permet configurar el Batch perquè es vagi executant automàticament. Per exemple, podem            

programar que el Batch executi el seu container Docker cada dia a les 4 de la tarda o cada                   

15 minuts constantment.  

 

Per acabar tenim S3 bucket. Aquest servei bàsicament és un disc dur que tenim al Cloud.                

Com s’han de generar uns logs, el S3 ens serveix per desar-los i processar-los              

posteriorment.  

 

1.3 Problemes de la xarxa 

 

L’AWS permet crear una xarxa amb diferents instàncies, les quals poden servir per diferents              

serveis (BD, Gateways, Proxy’s, Servidors Web…). 

A partir d’aquí s’ha creat una xarxa real que serveix per avaluar la nostra Tool. 

 

La creació d’una xarxa està basada en la connectivitat que tenen diferents instàncies entre              

si, entre altres serveis. Tanmateix, una BD (base de dades) que té connectivitat amb un               

servidor en concret, pot no tenir connectivitat amb una altra instància si no és del nostre                

interès. 

El problema sorgeix quan una vegada configurada tota una xarxa on estan totes les              

connectivitats configurades perfectament es fan canvis en el software o per altres motius,             

aquestes instàncies cauen o es reinicien i poden perdre aquesta connectivitat que és tan              

important.  
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Però aquest problema no només sorgeix en el Cloud sinó que també és aplicable a les                

xarxes locals que actualment estan en servei en diferents centres o altres empreses, com              

ara la UPC. 

 

Tot i que aquest és un gran problema no és l’únic. Les xarxes necessiten un manteniment i                 

de tant en tant diferents actualitzacions de software. Si aquesta xarxa és molt gran, pot ser                

una feina molt feixuga i repetitiva. Per exemple, si hem d’actualitzar el software i tenim una                

xarxa de 100 instàncies, no cal descriure el que pot comportar aquesta tasca. Tant si la                

connexió és a distància com presencial, hem d’anar fent la tasca instància a instància.  

 

1.3 Qui es pot beneficiar? 

 

Per una empresa, una pèrdua de connectivitat entre dues instàncies pot comportar greus             

problemes econòmics i/o parades d’un servei, per això mateix és important estar verificant             

aquesta connectivitat regularment. 

De tal manera si s’ha de fer el manteniment d’aquesta xarxa, és convenient que es faci el                 

més ràpid possible, tant perquè els servidors no estiguin massa temps fora de línia com per                

abaratir costos en la mà d’obra de l'informàtic.  

 

La nostra Tool està preparada per comprovar aquest problema en xarxes Cloud’s o locals.              

Per tant, podem dir que qualsevol que gaudeixi d’una xarxa d’aquestes pot utilitzar la nostra               

Tool per verificar aquestes connectivitats i automatitzar tot el que fa referència al             

manteniment d’una xarxa. 

Per utilitzar-la no fan falta coneixements de programació, per tan qualsevol administrador de             

xarxes estaria preparat per poder-la utilitzar. 
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2. Justificació 

 

Tenint en compte els problemes que sorgeixen avui en dia tenint una xarxa, han sortit al                

mercat diverses eines per poder portar i monitorar aquestes grans xarxes, ja que si no seria                

impensable poder-les mantenir d’una altra manera. 

S’han creat eines amb llenguatges particulars que per utilitzar-les es necessita una corba             

d'aprenentatge i formació. Com podem veure a Network Faculty[5], Learn Chef [6] o             

Udemy[7] imparteixen cursos de formació d’algunes eines que comentarem posteriorment,          

per tant no és tan trivial aprendre a utilitzar-les.  

 

2.1 Diferents eines d’administració de xarxes 

 

A CleFormación[8] tenim 3 eines bastant interessants i potents per l’administració de xarxes             

que poden servir per realitzar les tasques que desitgem. 

 

- Puppet: amb una gran maduresa, open source, basat en ruby, amb agents en els              

servidors a gestionar. Es basa en un llenguatge de domini propi que permet generar              

estats finals en els servidors per mitjà de "Manifests". Orientat a administradors de             

sistemes, dóna suport de monitoratge dels canvis. Cada mitja hora, el servidor es             

posa en contacte amb els clients i avalua els canvis. Això és possible gràcies al               

"catalog". Permet comprovar l'estat final desitjat dels servidors i, si no és correcte,             

canvia l'estat perquè sigui el que volem. Té suport per a Windows i Linux, però si                

volem AIX o Solaris, toca fer servir la versió Enterprise. 

 

- Chef: amb objectius similars a Puppet, permet generar “Recipes” basats en           

llenguatge ruby. Orientat més a desenvolupadors, amb experiència en ruby,          

posseeix una corba d'aprenentatge menor que la de Puppet, però amb un major             

control sobre l'estat final del servidor. Posseeix una aproximació processual, el que            

facilita el control dels processos fins a arribar al final de l'estat desitjat. 
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- Ansible: amb una clara diferència amb els altres, no necessita un servidor mestre ni              

tampoc d'agents que s'instal·lin en els nodes a gestionar. Es basa en una estació              

amb el mapa dels servidors a gestionar i les credencials SSH per a la seva connexió.                

Basat en Python, fa servir “Playbooks” per saber l'estat final desitjat dels servidors.             

El playbook és executat en ordre, cosa que el fa més simple d'entendre. Els              

“Playbooks” estan escrits en YAML (Similar a l'XML), el que permet una interpretació             

senzilla de les instruccions allotjades en ell. 

 

Segons Edureka[9] tenim les següents especificacions que diferencien aquestes tres          

tecnologies: 

 

 Puppet Chef Ansible 

Dificultat instal·lació Difícil Difícil Fàcil 

Gestió Difícil Difícil Fàcil 

Escalabilitat Alta Alta Alta 

Llenguatge 
Configuració 

Puppet Ruby YAML 

 

En principi, no hi ha un clar guanyador. Si volem automatitzar tasques i monitorar estats               

finals en granges de servidors, gestionat per administradors de sistemes, Puppet és la             

solució més senzilla. 
 

Si volem un llenguatge més proper a programadors, amb objectius similars a Puppet,             

orientat a desenvolupadors, Chef és el nostre guanyador. 

 

No obstant això, si volem senzillesa, tenim màquines sense agents, sense ser un nombre              

excessivament gran, orientat a orquestració, no a monitoratge continuo, Ansible és el nostre             

clar guanyador. 
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2.2 Solució 

 

Després d’aquesta anàlisi s’ha pogut comprovar que pel nostre projecte s’adapta més            

Ansible perquè no necessitem software de més en els nodes, ens podem connectar per              

SSH (Secure Shell), la seva senzillesa en programar les tasques, fàcil instal·lació i sobretot              

per l’experiència que tinc en YAML. 

 

A part, la plataforma Ansible ens proporciona un servei “Ansible Tower” que ens ajudaria a               

automatitzar les nostres tasques, però és de pagament. Malgrat que és una molt bona opció               

per tenir-ho tot automatitzat té una limitació. Necessitem tenir accés a Internet per poder              

accedir al portal que ens proporciona el servei “Ansible Tower”. Si volem utilitzar aquest              

servei en una xarxa local sense cobertura a Internet, no és possible.  

 

De tot això s’ha extret la idea de fer aquesta eina que pot automatitzar les nostres tasques,                 

tant si tenim accés a internet o no, amb cost gratuït i que utilitza de base Ansible que és el                    

llenguatge que ens interessa pel que s’ha esmentat anteriorment.  

 

Per tant, el que fa la Tool és utilitzar de base el llenguatge Ansible de manera que l’usuari                  

no ha d’aprendre a programar i solucionar el problema comentat anteriorment de la corba              

d’aprenentatge i la pertinent formació. 

  

3. Abast 

 
Es necessita una màquina central que tingui connexió amb totes les instàncies de la xarxa               

la qual és l’encarregada de tenir la Tool i orquestrar tota la feina. 

La Tool està tota “comprimida” en un container Docker. Com s’ha comentat anteriorment             

aquest container ja disposa de totes les llibreries i programes que necessita la Tool per               

funcionar, com ara Ansible o Python entre d’altres.  

Llavors en aquesta màquina central només s’ha de disposar del programa Docker instal·lat             

per tal que el container amb la Tool funcioni.  
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3.1 Objectius 

 

La Tool pot comprovar les connectivitats de tota una xarxa, pot fer el seu manteniment i                

instal·lar les pertinents actualitzacions de software amb una interfície web molt intuïtiva, de             

tal manera que no fa falta aprendre un llenguatge nou de programació. 

 

Per veure el funcionament de la Tool i verificar que compleix els requeriments establerts              

s’ha creat una xarxa real que actualment s’està utilitzant en una empresa.  

 

Afegint les Ip’s de les nostres instàncies i els seus certificats pertinents, es pot actuar               

directament sobre aquestes màquines comprovant així la connectivitat, serveis actius, ports           

o fins i tot utilitzar directament qualsevol instrucció UNIX pertinent. 

 

Disposem de l’opció de crear containers Docker’s amb les instruccions que volem per així              

fer ús dels serveis AWS Batch i CloudWatch per si volem automatitzar-ho tot. 

Però la configuració d’aquests serveis serà totalment independent a la nostra Tool. S’haurà             

de fer la configuració manualment i s’ha de tenir coneixements sobre aquests serveis. 

 

Aquests serveis d'automatització ens serviran en un futur perquè el nostre container creat a              

partir de la Tool generarà uns pertinents logs que es guardaran en el Bucket S3, que a partir                  

de qualsevol programa de monitoratge extraurà d’aquí les dades necessàries que ens            

serviran per tenir constància de les connectivitats a temps real. Però això de moment està               

fora de l’abast del projecte. 

 

A part d’aquests serveis d’AWS, s’ha de tenir coneixements sobre les instàncies i com es               

connecten entre elles per poder crear una xarxa amb certes connectivitats que ens permet              

avaluar la nostra Tool.  
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3.2 Riscos  

 
Un dels grans riscos del projecte ha sigut no haver treballat amb Ansible anteriorment. He               

hagut d'aprendre el seu funcionament des de zero i s’ha perdut bastant de temps en               

completa aquesta tasca. Malgrat això, hi ha molta informació a internet sobre Ansible i m’ha               

ajudat bastant a completar fàcilment aquesta tasca. 

Per una altra part, la creació de la xarxa i fer totes les connectivitats s’ha convertit en un                  

gran obstacle per problemes de configuració, igual que fer la programació de la Tool perquè               

han sorgit mètodes més complicats del que pensava de bon principi.  

 

4. Metodologia 

 

Tot projecte comença a partir d’un estudi, que ja es va realitzar per poder presentar aquest                

projecte i veure que és possible. Per tant, aquest procés de documentació inicial ja s’ha dut                

a terme. 

 

Com s’ha fet una aplicació, el model que he seguit és el de cascada, ja que és el que s’ha                    

adaptat més a la meva situació. Com es veu a la Vikipèdia[10] és un model que es fa servir                   

freqüentment en processos de desenvolupament de programari per tant crec que ha sigut la              

millor opció. 

 

4.1 Procés 

 

Per poder realitzar aquest projecte el primer objectiu va ser començar amb la documentació              

de l’Ansible. Havia de tenir clar que podia o no fer. 

 

Posteriorment vaig crear un diagrama de Gantt que em va servir bastant per poder portar               

les diferents tasques a fer al dia. 
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S’han fet reunions regularment amb el meu tutor que m’han servit per anar orientant el meu                

projecte per un bon camí. 

 

Tal com he anat avançant amb la creació de la Tool, he anat actualitzant tota la                

documentació per tal que no em deixes res sense documentar i no quedes res pendent per                

explicar.  

 

4.2 Eines 

 

S’ha utilitzat Google Drive per guardar la diferent documentació. En particular he fet ús del               

Google docs per generar-la, ja que he treballat des de diferents ordinadors i era una manera                

de tenir-la a mà i poder-la actualitzar en tot moment. 

 

S’ha creat una petita xarxa amb AWS per poder anar fent diferents proves amb la Tool.                

Aquesta xarxa a poc a poc s’ha anat fent més gran i amb més connectivitats a mesura que                  

ha avançat el procés de la Tool. 

 

Per poder gestionar el codi s’ha generat un repositori al Github, on està tot el codi de la Tool                   

i es té a l’abast des de diferents ordinadors.  

 

Per generar el codi s’ha utilitzat l’IDE Eclipse, ja que l’havia utilitzat en altres projectes i a                 

part disposa de Plugins que m’han permès fer la gestió amb el GitHub més còmode, entre                

d’altres. 

 

Com es necessitava una màquina central que disposes de connectivitat amb tota la xarxa,              

s’ha utilitzat el portàtil personal i el de la feina on es disposava d’Ansible, Python i Docker                 

instal·lats.  

 

Per poder fer executar la Tool, s’ha utilitzat Tomcat com a servidor i MySQL per BBDD.  
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5. Descripció de les fases del projecte 

 
Aquest projecte ha tingut una durada de quatre mesos i mig. Com és de 18 ECTS la duració                  

estimada en hores ha sigut de 450. Però per petits problemes que han anat sorgint s’ha                

dedicat unes poques hores de més. 

Data d'inici: 9-9-2019 

Data final: La presentació final està prevista perquè es faci entre el dia 23-29 de gener del                 

2020. 

 

A continuació faré una petita descripció de les tasques que m’he trobat durant tot el               

projecte. 

 

5.1 Fases de gestió de projecte 

 

Contextualització i Abast: S’entra en matèria amb el nostre projecte i s’explica en què              

consisteix. Des de bon principi s’ha de tenir clar que es vol fer, que pot i que no pot fer el                     

nostre projecte. S’analitza i es documenta tot clarament. 

 

Planificació temporal: S’ha de tenir una bona planificació del projecte per poder fer un bon               

seguiment i poder identificar si es començava a tenir problemes greus relacionats sobretot             

amb els temps d’entrega. Vaig analitzar les diferents tasques que podien sorgir, vaig estimar              

un temps i ho vaig documentar.  

 

Pressupost: Per tal de veure si el projecte era viable, es va realitzar un pressupost,               

calculant els costos materials, els de servei i els del personal. 

 

Informe sostenibilitat: Informe imprescindible per saber l’impacte social, econòmic o          

ambiental que pot tenir aquest projecte. 
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Documentació final: Una vegada es van realitzar tots els lliuraments anteriors, es van             

adjuntar i es van entregar tots en un sol lliurament. 

 

5.2 Fases del projecte desenvolupat 

 
Reunions: Les reunions han estat clau per poder anar avançant amb el projecte             

correctament i tenir un bon feedback. S’han anat fent regularment durant tot el projecte amb               

el tutor.  

 

Documentació Ansible: S’ha après el funcionament d’Ansible, algunes de les seves           

utilitats i altres serveis del que disposa.  

 

Creació entorn de treball: Per tal de fer el projecte, es va crear un entorn de treball amb                  

les característiques pertinents perquè es pogués dur a terme la generació de la Tool. 

 

Creació xarxa AWS: Ha sigut imprescindible anar creant una xarxa a mesura que             

avançava el projecte per tal de testejar i debugar la nostra Tool.  

 

Programació Tool: Tota la part de programar codi per generar la Tool. Bàsicament la              

creació de la Tool.  

 

Depuració errors: Una tasca essencial que ha servit per poder trobar tots els errors que               

s’han anat generant amb la Tool. 

 

Documentació projecte: Durant el desenvolupament de la Tool s’ha anat documentant tot            

el dia perquè no quedes res sense documentar. 

 

5.3 Fases de finalització del projecte 

 

Documentació final: S'adjuntarà tota la documentació de la fase de gestió de projecte més              

la de desenvolupament i es verificarà tot el document.  
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Preparació de la defensa: Es prepararà la presentació de tot el projecte que es farà davant                

d’un tribunal. 

 

Presentació oral: Presentació que es farà davant el tribunal.  

 

5.4 Recursos 

 

Per poder fer el projecte ha sigut necessària una persona amb certa experiència en              

diferents àmbits de la informàtica i com a mínim un ordinador disponible. 

 

En ser un projecte de final de grau l’ha dut a terme una sola persona com s’acaba de dir,                   

però si fos un projecte real com a mínim es necessitarien 4 tipus de persona amb diferents                 

categories.  

- Un cap de projecte 

- Programador 

- Expert en Cloud 

- Tester 

Aquest nombre de persones es podria augmentar en cas que es volgués minimitzar el              

temps del projecte. 

 

L’ordinador  amb el qual s’ha fet el projecte disposa del següent hardware: 

- Processador i7. 

- Memòria RAM de 8GB. 

- Connexió a internet. 

- 500 GB de disc dur. 

 

A part s’ha necessitat un compte al Github, al Google Drive i AWS. 

 

Amb tot això s’ha pogut dur a terme el projecte i no s’ha necessitat res més a part del                   

programari que es comentarà posteriorment. 
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5.5 Taula de tasques 

 

Seguidament tenim una taula “taula 1” amb la qual s’especifica quina durada ha tingut cada               

tasca amb hores, les dependències que tenen i els recursos que s’han necessitat per              

realitzar-les.  

 

A la columna de recursos a part dels que consten, tots tenen en comú que fa falta                 

l’ordinador i Internet, exceptuant les reunions i la presentació oral. 

 

 

CODI TASCA HORES INICI-FI DEPEN. RISC RECURSOS *PERFIL 

 Gestió de Projectes 75 h 9/9/19- 

14/10/19 

    

T1 Contextualització i abast 25 h 16-9/19-

23/9/19 

 Baix Compte Google 

Drive 

Cap de projecte 

T2 Planificació temporal 20 h 24/9/19- 

30/9/19 

T1 Baix Compte Google 

Drive 

Cap de projecte 

T3 Pressupost 10 h 1/10/19- 

3/10/19 

T2 Baix Compte Google 

Drive 

Cap de projecte 

T4 Informe sostenibilitat 10 h 4/10/19- 

7/10/19 

T3 Baix Compte Google 

Drive 

Cap de projecte 

T5 Documentació final 10 h 8/10/19- 

14/10/19 

T4 Baix Compte Google 

Drive 

Cap de projecte 

 Desenvolupament Tool 320 h 15/10/19- 

5/1/20 

    

T6 Reunions 10 h   Baix  Cap de projecte 

T7 Documentació Ansible 25 h 15/10/19- 

21/10/19 

 Baix  Programador 

T8 Creació entorn de treball 10 h 21/10/19-  Baix  Programador 
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23/10/19 

T9 Creació xarxa AWS 50 h 21/10/19-

6/11/19 

 Alt Compte AWS Expert en Cloud 

T10 Programació Tool 135 h 7/11/19- 

14/12/19 

T7, T8 Alt Eclipse, compte 

Github, Ansible, 

Python, JDK, 

Tomcat, mysql 

Programador 

T11 Depuració errors 50 h  15/12/19- 

3/1/20 

T9,T10 Mitja Compte AWS Tester 

T12 Documentació projecte 40 h 15/10/19- 

3/1/20 

T5,T7,T8,T

9,T10,T11 

Baix Compte Google 

Drive 

Cap de projecte 

 Finalització del projecte 56 h 4/1/20- 

23/1/20 

    

T13 Documentació final 30 h 5/1/20- 

16/1/20 

T12 Baix Compte Google 

Drive 

Cap de projecte 

T14 Preparació de la defensa 25 h 17/1/20- 

22/1/20 

T12 Baix  Cap de projecte 

T15 Presentació oral 1 h 23/1/20- 

23/1/20 

T13 Baix  Cap de projecte 

 

taula 1 

*Els perfils es detallaran posteriorment. 

 

Es pot veure la tasca “programació Tool” que ha portat bastants hores de feina. Ja que s’ha                 

programat tota una aplicació de nou i s’ha hagut de crear tota la seva interfície gràfica, el                 

temps que s’ha trigat no és excessiu.  

 

A la part de perfil s’ha posat la persona que ho hauria de dur a terme si fos un projecte real,                     

però en aquest cas totes les tasques les he desenvolupat jo mateix. 
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6. Requisits 

 

L’objectiu principal del projecte és la creació d’una xarxa real amb certes connectivitats en              

AWS i dissenyar i implementar una eina (aplicació web) per poder comprovar la             

connectivitat de cada instància, comprovar les connectivitats entre instàncies i poder dur a             

terme tot el manteniment de la xarxa entre d’altres. 

 

6.1 Requisits funcionals 

 

En aquest apartat es veuen els diferents requisits funcionals en forma d'història d’usuari,             

descrivint i explicant els requisits que han de complir.  

 

Accés a la web (Log in & Log Out) 
 

Descripció Requisits 

Un usuari mitjançant les seves credencials (nom       

d’usuari i password) pot accedir dins l’aplicació web. 

- La verificació de l’usuari es farà contra la Base de           

dades, en cas que no hi sigui no es podrà loguejar. 

 

- La sessió es mantindrà oberta fins que l’usuari no          

tanqui sessió o caduqui la sessió per temps inactiu. 

 

Afegir nova instància 
 

Descripció Requisits 

Un usuari pot afegir una nova instància a la base de           

dades. 

Per poder introduir una nova instància s’ha de        

disposar d’un nom de grup, ip, nom de la instància i           

un certificat d’autenticació (PEM). 
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Modificar instància 
 

Descripció Requisits 

Un usuari pot modificar les dades d’una instància. - Per poder modificar les dades d’una instància        

aquesta ha d’estar a la base de dades. 

 

-   Es poden modificar totes les dades. 

 

Eliminar una instància 
 

Descripció Requisits 

Un usuari pot eliminar una instància. Per poder eliminar una instància de la base de dades          

ha d’estar en aquesta. 

 
Visualitzar llista d’instàncies que estan operatives 

 

Descripció Requisits 

Un usuari pot visualitzar la llista global de totes les          

instàncies introduïdes al sistema i si estan       

operatives. 

Ha d’haver-hi instàncies prèvies introduïdes a la base        

de dades.  

 

Visualitzar les connectivitats de cada instància 
 

Descripció Requisits 

Un usuari pot comprovar quines connectivitats té       

cada instància. 

La instància ha d’estar introduïda a la base de dades          

i ha d’estar connectada. 
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Visualitzar informació de cada instància 
 

Descripció Requisits 

Un usuari pot veure la informació referent a les         

especificacions tècniques de cada instància, els ports       

actius i els serveis actius. 

La instància ha d’estar introduïda a la base de dades          

i ha d’estar connectada. 

 

Accés per ssh a cada instància 
 

Descripció Requisits 

Un usuari pot accedir a cada instància pel protocol         

ssh i dur a terme qualsevol tasca per comandes. 

La instància ha d’estar introduïda a la base de dades          

i ha d’estar connectada. 

 

Afegir un nou yaml 
 

Descripció Requisits 

Un usuari pot afegir un nou yaml a la base de dades. No hi han requisits. 

 

Eliminar un yaml 
 

Descripció Requisits 

Un usuari pot eliminar un yaml de la base de dades. El yaml ha d’existir a la base de dades. 

 

Visualitzar un yaml 
 

Descripció Requisits 

Un usuari pot visualitzar un yaml existent. El yaml ha d’existir a la base de dades. 
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Executar un yaml 
 

Descripció Requisits 

Un usuari pot executar un yaml. El yaml ha d’existir a la base de dades. 

 

Crear usuaris 
 

Descripció Requisits 

Un usuari pot crear comptes per altres usuaris. Només l’usuari admin pot crear nous comptes. 

 

Eliminar usuaris 
 

Descripció Requisits 

Un usuari pot eliminar comptes d’altres usuaris. - Només l’usuari admin pot esborrar comptes. 

 

- El compte ha d’existir a la base de dades. 

 

Modificar compte 
 

Descripció Requisits 

Un usuari pot modificar la contrasenya d’un compte. - Només l’usuari admin pot modificar comptes. 

 

- El compte ha d’existir a la base de dades. 
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6.2 Requisits no funcionals 

 
En aquest apartat es descriuran els diferents requisits no funcionals que té la Tool i que ha                 

de complir.  

 

Aparença 
 

Descripció Justificació 

Disseny d’una interfície intuïtiva perquè hi hagi una        

navegació per la web fàcil i agradable. 

La web ha d'oferir una navegació fàcil perquè        

qualsevol usuari sigui capaç de fer-la servir. Ha de         

tenir també un aspecte agradable perquè la       

navegació no es faci tediosa. 

 

Usabilitat 
 

Descripció Justificació 

La web ha de tenir una usabilitat fàcil perquè         

qualsevol usuari sigui capaç de fer-la servir. 

En cas que la web no tingués una usabilitat fàcil,          

aquesta es giraria en contra de l’usuari. 

 
Seguretat 

 

Descripció Justificació 

Les dades dels usuaris han d’estar segures. Aquestes han d'estar segures i només hi pot tenir         

accés l’admin de l'aplicació. 
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7. Disseny del sistema 

  

A continuació es mostra com s’ha portat a terme la creació del projecte començant per la                

creació de la xarxa fins al desenvolupament de la Tool. Es fan servir diferents tecnologies               

les quals s’explicaran detalladament com és el seu funcionament i perquè s’han escollit             

aquestes. 

 

7.1  Disseny de la xarxa en AWS 

 

Una gran part del projecte ha estat destinat, a aprendre el funcionament de les instàncies               

EC2 d’AWS i a crear una xarxa amb aquest servei. Això ens ha servit per poder testejar la                  

nostra Tool.  

 

7.1.1 Creació xarxa 
 
Per començar en aquest projecte s’ha creat una xarxa amb tres instàncies (Diagrama 1)              

amb certes connectivitats per poder començar a testejar la Tool i verificar que tot funciona               

correctament. 

 

 
            Diagrama 1 

 
Amb aquesta petita xarxa s’ha comprovat que no hi hagi connectivitat des de la instància 2 a                 

la 3 i a l'inrevés, i que des de la instància 1 hi hagi amb la 2 i la 3 i a l'inrevés. 
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A part d’aquestes comprovacions ha servit per anar desenvolupant la Tool i anar testejant              

les diferents opcions que pot fer la Tool. Segons la Tool s’anava avançant, s’han anat               

afegint noves instàncies amb noves connectivitats. Fins que finalment s’ha arribat a crear             

una xarxa simulant a una real. 

 

 
Diagrama 2 
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El diagrama 2 és una xarxa amb una topologia d’arbre, simulant a una xarxa real que s’està                 

utilitzant a l’empresa i amb la qual s’ha arribat a testejar totes les funcionalitats de la nostra                 

Tool. 

Com es pot veure en el diagrama 2 i com s’ha vist en el disseny de la base de dades tenim                     

instàncies separades per diferents grups i és un paràmetre que ens guardem. Això ens              

serveix a l’hora de fer el manteniment, ja que si per exemple, si identifiquem aquesta               

separació de grups com si fossin diferents sales, potser ens convé tenir configuracions             

diferents entre elles. O per exemple separar el tipus d'instància per grups. Un grup podria               

ser instàncies destinades a ser Bases de Dades, un altre grup d'instàncies destinades a ser               

Gateways, etc. D'aquí que aquest paràmetre i fer la distribució així sigui tan important per               

dur a terme un bon manteniment. 

 

7.1.2 Creació d’instàncies 

 

El procés està explicat donant per suposat que ja es té un compte en AWS (no s’explicarà                 

com es crea un). 

Primerament s’han de crear les instàncies EC2, per això ens dirigirem al panell de control               

que ens proporciona la pàgina d’AWS i a l’apartat EC2. 

 

Es mostrarà la següent pantalla: 

 
Imatge 1 
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Per poder crear la primera instància anem a l’apartat INSTANCES > Instances com està              

marcat a la imatge 1 amb un 1. 

Seguidament al panell superior Launch Instance despleguem el desplegable i cliquem a            

Launch instance, marcat amb un 2 a la imatge 1. 

 

Això ens dirigirà a la següent pantalla (imatge 2) on s’haurà d’indicar quin sistema operatiu               

es vol a la instància. En tenir un compte gratuït s’ha d'aprofitar els S.O. els quals estan                 

marcats amb Free tier elegible, ja que si no s’hauria de pagar. A la part esquerra (1) es pot                   

filtrar amb aquesta opció per així evitar el perill d’equivocar-se. 

 

Per poder dur a terme el projecte ens hem basat amb l’arquitectura UNIX, per això s’ha                

instal·lat a totes les instàncies el S.O. Ubuntu 18.04. Per tant se seleccionarà aquest S.O.               

(2) i a continuació clicarem a select (3). 

 

 
Imatge 2 

 

Una vegada fet aquest procés ens enviarà a la següent pantalla (imatge 3): 
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Imatge 3 

 

En aquest apartat tenim les opcions per escollir quantes CPU’s i quina memòria RAM volem               

que tingui la nostra instància. Malgrat que hi ha moltes opcions, en disposar d’un compte               

gratuït només tenim accessible una opció que ja ens la marcarà per defecte (1), però més                

que suficient per a aquest projecte. Ens assegurem que estigui marcada aquesta opció i              

cliquem a Configure Security Group (2), ja que totes les altres opcions de configuració de               

la instància que ens donen per escollir no ens interessa.  
Des de la següent pantalla (imatge 4) escollirem un nom i una descripció per la instància (1 i                  

2). És bastant important aquest procés, ja que quan la xarxa es va fent més gran, si no som                   

concrets amb els noms de les instàncies, pot arribar a ser una gran complicació a l’hora de                 

mantenir-la.  
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Imatge 4 

 

Per continuar amb el procés clicarem en Review and Launch (3). 

Això ens situa a l’última part d’aquest procés, on ens mostrarà la descripció de tota la                

configuració de la instància que s’està creant. Només s’haurà de clicar a Launch situat a               

baix a la dreta de la pantalla i ens obrirà el següent Pop-Up (imatge 5). 

 

 
Imatge 5 

 

Aquest apartat és bastant important perquè és la part de creació de “Key pair” per               

posteriorment poder-se connectar a les instàncies. És la part de seguretat que ens permetrà              

decidir qui es pot connectar amb aquesta instància compartint aquestes claus.  
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Ja que és la primera instància que es crea haurem de seleccionar “Create a new key pair”                 

(1), però posteriorment, a les següents instàncies que es creïn, es podrà escollir si volem               

crear-ne de noves o aprofitar aquestes mateixes. Això ja és una elecció del consumidor.  

Tot seguit s’escollirà un nom per identificar aquest “Key pair” (2), i procedirem a              

descarregar-les clicant a Download key pair. 
Ja descarregades s’habilitarà l’opció Launch Instance (3) amb la qual ja s’haurà acabat el              

procés de creació. 

 

Si ens dirigim a la pantalla inicial, podrem veure com la instància ja està creada i funcionant.                 

Si la seleccionem, a baix ens apareixerà tota la informació (imatge 6). 

 

  
Imatge 6 

 

Repetirem tot aquest procés per cada instància que es vulgui crear. L’únic canvi com s’ha 

comentat anteriorment serà l’opció de crear noves o seguir amb el mateix “Key pair”. 

 

7.1.3 Connectivitat entre instàncies 

 
Per connectar les instàncies entre si es farà servir l’opció de Security Groups. Bàsicament 

és el servei que ens dóna AWS per deixa pas al tràfic d’una instància en una determinada ip 

i port. 
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Per començar s’haurà d’haver creat dues o més instàncies. Com s’ha comentat 

anteriorment, a la pantalla principal (imatge 7), si cliquem sobre d’una instància, a sota ens 

surten les seves dades. Ens haurem d'apuntar les adreces ip privades que ens surten a baix 

per cada una (2). Han de ser les privades, ja que les públiques cada vegada que reiniciem 

les instàncies, aquestes canvien. Per tant s’hauria d’estar creant la xarxa cada vegada, i 

això no interessa.  

 
 

 
Imatge 7  

 
Per accedir a l’opció Security Groups es farà clic al nom de la instància, que està situat a la                   

columna Security Groups (1). Directament ens situarà a la configuració d’aquest servei            

(imatge 8). 

 

Ens dirigim a la configuració de regles d’entrada Inbound (1) i si ens hi fixem, veiem que per                  

defecte està obert tot el tràfic (ip 0.0.0.0) pel port 22, que correspon al port que fa servir                  

SSH. Això ens permet poder accedir a la instància per aquest servei. 

Cliquem a Edit (2) per poder modificar aquesta taula (imatge 9).  
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Imatge 8 

 
Dins d’aquesta taula de regles, podem modificar tot el tràfic que ens interessi amb el seu                

protocol. Tindrem opcions predefinides i d’altres que podem afegir o crear al nostre gust.  

Es pot seleccionar qualsevol protocol amb el seu port corresponent i amb una o més ip’s                

que ens puguin arribar a convenir.  

En aquest projecte, com s’ha dit anteriorment, ens interessa saber si tenim connectivitat             

amb les instàncies i si aquestes també tenen connectivitat amb les altres instàncies amb les               

quals estan connectades. 

Per fer-ho farem un “ping polling”, que es tracta de fer un sondeig de pings sobre les                 

instàncies de la nostra xarxa.  

Es farà servir el protocol ICMP que és el que fa servir per defecte la comanda ping del S.O.                   

UNIX, però també es podria fer amb qualsevol altra comanda, com per exemple telnet, i               

fer-ho sobre uns ports específics i obrir només aquests ports. 

Per portar a terme aquesta configuració farem clic a Add Rule (1), i ens afegeix una nova                 

fila a la nostra taula de regles. Seguidament a la columna “type” seleccionarem All ICMP               
IPv4 (2), ja que és el protocol que m'interessa. La columna “source” la deixarem en Custom                
i ara a l'adreça ip s’haurà de posar la ip privada de la instància amb la qual volem tenir                   

connectivitat (3). Es podrà afegir una descripció d’aquestes regles si es vol (4), i per acabar                

farem clic a Save (5). 
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Imatge 9 

 
Tot aquest procés s’haurà de seguir per cada connectivitat que vulguem a la nostra xarxa. 

Puntualitzar que amb aquest procés que s’ha seguit l’única connectivitat que tenim és per              

fer ping i comprovar que una instància està connectada amb l’altre. Però ara bé, si per                

exemple una instància la fem servir de servidor per allotjar una pàgina web i aquesta fa                

servir per exemple el port 80 de TCP, s’haurà d'afegir una nova regla amb aquests               

paràmetres a les instàncies amb les quals vulguin tenir connectivitat amb aquest servidor. 

  

7.2 Arquitectura 

 
 

 
Diagrama d’arquitectura 

 

 

Com es pot veure en el diagrama d’arquitectura, la Tool es desenvolupa en un total de 2                 

containers Docker els quals es connectaran amb la xarxa creada en AWS que ens interessi.  
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En estar tota la Tool executada en Docker ens estalviem problemes de compatibilitat amb              

qualsevol pc, de tal manera que la Tool es podrà fer servir des de qualsevol pc, tant físic o                   

en el Cloud, que tingui instal·lat Docker. Per tant l’arquitectura podria està només tancada a               

les instàncies EC2 d’AWS instal·lant Docker en una altra instància i no necessitar un altre               

pc, però depèn el cas potser això no ens convé, per això la facilitat d'ús de Docker i de                   

poder fer servir la Tool des de qualsevol lloc. 

 

7.3 Disseny Docker 

 

S’ha escollit Docker per utilitzar la Tool per la facilitat d’ús, la senzillesa de construir un nou                 

container una vegada après el seu funcionament, l'assegurança de què funcionarà en            

qualsevol màquina sense patir amb el hardware i software que aquest disposi i la facilitat de                

crear un Docker-compose per poder enllaçar aquests containers. 

 

Com es pot veure en el diagrama d’arquitectura disposem de 2 containers que aixecarem              

amb un Docker-compose que ens ajudarà a connectar-los i tinguin dependència entre si. A              

continuació es mostra l’exemple d’aquest Cocker-compose. 

 

 
37 



 
 
 

 
Docker-compose 

 

Aquest Docker-compost ens genera un servei que ens connecta els 2 containers a la              

mateixa xarxa interna.  

Podem veure que primer es baixa el container MySQL que està disponible oficialment al              

repositori “Docker hub” i així no s’ha de crear manualment. Com Docker no té persistència               

de dades es crea un volum el qual s’enllaça amb la màquina que el faci corre i on es                   

guardaran les dades que vagi generant la Tool a la base de dades. 

El segon container que es baixa s’ha creat manualment amb un Dockerfile i s’ha pujat               

posteriorment al repositori “Docker hub” per poder-lo fer servir en el Docker-compose. 
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Dockerfile 

 

Com es pot apreciar en la imatge “Dockerfile” el container està creat a partir de la imatge                 

oficial d’Apache Tomcat que està disponible en el repositori “Docker hub”. Llavors s'instal·la             

Gotty i Ansible, s’inclouen el war de la Tool i el programa ping.jar en el container, i s’executa                  

aquest jar. Posteriorment s’explicarà l’ús de Gotty i el ping.jar.  

 

L’únic que caldrà per fer servir la Tool en qualsevol màquina serà executar aquest              

Docker-compose i automàticament els containers, es baixaran i s’executaran. 

En estar desplegada en un servidor Apache Tomcat el podrem configurar per poder accedir              

a la Tool des de qualsevol lloc, o pel contrari si no ens interessa, el podem fer servir només                   

en local. Per defecte, per accedir a la Tool s’haurà d’obrir un navegador i accedir a la ruta                  

localhost:8080/inici.jsp. 

 

7.4 Disseny de la base de dades 

 

Per poder tenir una persistència de les dades fàcil i segura s’ha fet servir la base de dades                  

MySQL. S’ha triat aquesta per la seva facilitat d’ús, per la compatibilitat amb l’IDE Eclipse i                

sobretot pel coneixement que ja es té. 
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S’ha necessitat el servei d’una base de dades per anar guardant les dades de les               

instàncies, per guardar la informació dels diferents usuaris i per guardar temporalment les             

connectivitats que té una instància en concret. No són bases de dades complexes però això               

no obsta perquè no es necessiti. 

 

7.4.1 Base de dades instàncies 

 

Per poder guardar correctament les dades de les instàncies que es van entrant en el               

sistema necessitarem emmagatzemar diferents paràmetres. 

 

 
Taula MySQL instàncies 

 
 
Disposem d’un ID que es genera automàticament en afegir una nova instància. Aquest ID és               

clau primària, per tant cap instància disposarà del mateix i ens servirà per identificar-les.              

Guardarem el grup al qual pertany la instància (nom), el nom de la instància (nomhost), la                

ip, el nom amb la ruta del seu PEM corresponent (path), una Booleana que ens indiqui si                 

disposa de PEM i una Booleana que ens indiqui si està o no operativa la instància. 

 

7.4.2 Base de dades usuaris 

 

Per emmagatzemar els usuaris utilitzem una taula més simple, però no menys important. 

 

 
Taula MySQL usuaris 
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En aquesta taula també disposem d’un ID, que ens farà de clau primària com a la taula 

anterior. Guardarem el nom i la contrasenya de l’usuari, ja que no necessitem més dades. 

En ser una eina que s’utilitzarà només a empreses no fa falta res més. Sí que potser es 

podria posar un mail per restablir contrasenyes automàticament o per qualsevol informació 

que se li hagi de passar a un usuari, però es deixarà per una millora futura. 

 

7.4.3 Base de dades connectivitats 

 
Per poder mostrar les connectivitats que té una instància en concret utilitzem una taula 
temporal a la base de dades per guardar les instàncies amb les quals tenim connexió.  
 

 
Taula MySQL connectivitats 

 
Com en les taules anteriors seguim amb el mateix format de tenir un ID únic per cada 
instància. A diferència de la taula d'instàncies en aquesta taula només ens interessa guarda 
el grup (nom_group), la ip i el nom de la instància(nom_host). Ja que només serà informació 
que es mostrarà a l’usuari i serà una informació temporal.  
 

7.5 Disseny de la interfície 

 

Perquè l’aplicació tingui una usabilitat fàcil, s’ha dissenyat una interfície gràfica intuïtiva i             

agradable. Amb l’ajuda de Bootstrap s’han pogut dissenyar les diferents pàgines perquè            

tinguin un bon aspecte.  

L’aplicació primerament té una pàgina de benvinguda on s’explica breument què es pot fer a               

cada secció i un login a dalt a la dreta per poder-hi accedir (pàgina 1). 
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Pàgina 1 

 

Una vegada es faci login correctament, aquesta mostrarà a la part esquerra tot el menú amb                

totes les opcions disponibles (Pàgina 2). 

Per una altra banda apareixerà al cap de totes les pàgines la informació de quantes               

instàncies es disposen a la base de dades, quantes estan connectades i quantes             

desconnectades.  

 

 
Pàgina 2 

 

Per no anomenar a cada pàgina en concret, totes elles disposen d’una breu descripció a la                

capçalera explicant que es pot fer en aquella secció. 
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Si accedim a l'apartat network, ens trobarem amb aquesta pàgina (Pàgina 3) des de la qual                

disposarem de diverses opcions. Primerament es pot introduir qualsevol instància EC2           

d’AWS amb les dades corresponents i necessàries. Una vegada introduïda, aquesta es            

mostrarà a la llista d'instàncies i es pot veure si està connectada o no. Directament des                

d'aquesta llista es pot seleccionar qualsevol instància per modificar-la, eliminar-la o veure            

les connectivitats que té amb unes altres instàncies. Si seleccionem aquesta última opció,             

les connectivitats es veuen a la llista de connectivitats mostrant el nom del grup, la ip i el                  

nom de la instància. 

Tota la informació que es vagi mostrant en aquestes llistes serà en temps real. Les               

actualitzacions de les llistes es fan en trams de 30 segons, de tal manera que no s'ha d'anar                  

recarregant la pàgina per actualitzar la informació. 

 

 
Pàgina 3 

 

Si passem a l’apartat Services (Pàgina 4) es pot veure la llista de totes les instàncies                

introduïdes. Aquesta llista ens permet seleccionar qualsevol instància i ens mostrarà           

ordenadament i separades les dades de hardware de la instància en concret, els seus ports               

actius i els serveis que estan en funcionament. En cas que la instància no estigui               

connectada no serà possible veure les dades en qüestió. 
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Pàgina 4 
 
Si accedim a Commands (Pàgina 5) només es pot observar la llista d'instàncies disponibles.              

Si seleccionem qualsevol d’elles i ens connectem, s’obrirà un pop-up que mostrarà una             

consola, la qual pertany a una connexió oberta per SSH de la instància en qüestió. Aquest                

pop-up (consola) ens permetrà fer ús total de la instància per comandes, de tal manera, que                

es podrà configurar, instal·lar, eliminar, mostra informació… De qualsevol instància. Un           

servei que ens serveix per portar el manteniment d’una instància en concret. 

Gràcies a aquest apartat, la Tool ens fa estalviar l’ús i/o la instal·lació d’altres aplicacions               

que només ens permeten connectar-nos per SSH. 
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Pàgina 5 

 
Des de la pàgina de Playbooks (Pàgina 6) es podrà fer el manteniment de tota la xarxa a la                   

vegada gràcies a Ansible. 

Disposem de l’opció de crear els nostres Playbooks, guardar-los o pujar d’altres que es              

tinguin en el nostre sistema particular. Tots aquests Playbooks es mostren a la llista de               

Playbooks des de la qual es podran seleccionar per fer les diferents opcions ja mencionades               

i executar-los.  

Si s’executa un Playbook, el resultat d’aquest es mostrarà per l’apartat Results. 

 

 
Pàgina 6 
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L’última pàgina Configuration (Pàgina 7) és la que ens permet portar la gestió d’usuaris.              

Només si s’està logejat amb l’usuari admin es podrà portar a terme qualsevol de les tasques                

sobre la gestió d’usuaris (Afegir i eliminar usuaris). En cas que no siguem l’usuari admin no                

es podrà fer res en aquest apartat. 

Es pot observar una llista d’usuaris des de la qual es pot seleccionar-ne un en cas que es                  

vulgui eliminar. 

 

 
Pàgina 7 
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8. Implementació 

 
Per poder desenvolupar tota la Tool han sigut necessàries diferents tecnologies. A            

continuació s’explicarà quines s’han utilitzat i per què s’han escollit. 

 

8.1 Tecnologies utilitzades 

 
Eclipse 

 
S’ha fet servir l’IDE Eclipse, ja que és una eina bastant potent i facilita molt la feina a l’hora                   

de programar, a part és un entorn de treball amb el qual ja estic familiaritzat i no sigut                  

necessari aprendre el seu funcionament. 

 

JAVA 

 

Un dels llenguatges de programació més coneguts i més utilitzats segons Viquipèdia [14]. 

L’experiència obtinguda durant la carrera i durant la feina amb aquest llenguatge ha sigut 

essencial per escollir-lo.  

 

JSP 

  

La Tool ha estat desenvolupada amb el Framework JSP. És una tecnologia que permet als               

desenvolupadors de pàgines web, generar respostes dinàmicament a peticions HTTP. La           

tecnologia permet que codi Java i certes accions predefinides siguin incrustades en un             

context estàtic. S’ha escollit aquest framework perquè es tenia experiència prèvia i és una              

forma senzilla de crear una aplicació web. 
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HTML CSS JAVASCRIPT 

 

Per la creació de la web s’ha utilitzat el llenguatge html, javascript i css. Amb aquestes tres                 

tecnologies es pot adaptar, dissenyar i configurar una pàgina web. Són tecnologies amb             

molta informació a internet i molt extensa. No és difícil aprendre a utilitzar-les i a part ja es                  

tenien coneixement adquirits. Per això he escollit aquesta manera de desenvolupar i crear la              

interfície gràfica de la Tool. 

 

BOOTSTRAP 

 

Bootstrap és un framework molt fàcil d’utilitzar i que m’ha permès fer un disseny de la web                 

més sofisticat i molt més agradable a la vista. La seva senzillesa d’ús m’ha motivat per                

escollir-lo i aprendre el seu funcionament.  

 

 

Com es pot veure en el diagrama d’arquitectura, el container d’Apache Tomcat conté 4              

eines que la Tool necessitar per funcionar. A part del container de MySQL. 

 

Ansible 

 
Per començar tenim Ansible que principalment és el motor de la Tool. Ansible ens permet               

executar les comandes per poder comprovar les diferents connectivitats de les instàncies,            

les connectivitats entre les instàncies i és l'eina que ens permetrà executar els Yaml que               

creem per poder fer el manteniment de tota la xarxa a la vegada. 
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Python 

 
Python és un llenguatge de programació que fa servir Ansible. És imprescindible perquè             

Ansible funcioni i ha estat obligada la seva instal·lació. 

 

GoTTY 
 

Gotty és una eina de tercers que ha facilitat i ha potenciat molt una part del projecte i així                   

estalviar-nos unes altres eines com serien Moba o Putty. Aquestes eines en faciliten l’accés              

per SSH a les instàncies individualment, un servei imprescindible per poder fer diferents             

tasques individuals a cada instància. En canvi amb Gotty s’ha aconseguit implementar            

aquest servei a la nostra Tool, de tal manera que directament des de l’aplicació web ens                

podrem connectar per SSH a les nostres instàncies automàticament i poder dur les tasques              

necessàries a cada instància.  

 

TOMCAT 

 

Per poder utilitzar la Tool fa falta un servidor. Entre tots els que hi han he escollit Tomcat, ja                   

que Eclipse disposa de Plugins que ens ajuda a adaptar els projectes d’aplicacions web              

(JSP) i aixecar-los amb el servidor Tomcat. Havia pensat en altres opcions que s’havien vist               

a la universitat però pel que s’ha dit anteriorment s’ha escollit Tomcat. 

 

MySQL 

 

Per desar totes les dades fa falta una Bases de Dades. Entre totes les opcions que hi ha,                  

MySQL és l’única de la qual tenia coneixement per diversos motius. No s’han mirat altres               

opcions, ja que el seu funcionament és fàcil i la Tool com que no guarda un gran volum de                   

dades he pensat que era la millor opció. 
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Chrome 

 

Durant el procés del desenvolupament de la Tool era indispensable un navegador per             

visualitzar i depurar l’aplicació web. Chrome és el que utilitzo per defecte i era l’únic que                

tenia instal·lat per tant no he buscat més. Això si, una vegada finalitzada la Tool aquesta ha                 

estat prova en diferents navegadors com ara l’Explorer, Mozilla i Safari. 

 

Docker 

 

Per poder utilitzar la Tool des de qualsevol ordinador sense tenir problemes de compatibilitat              

ni instal·lacions d'altre programari he utilitzat la tecnologia Docker. Per la gran experiència             

que tinc amb aquesta tecnologia gràcies a la feina i a diversos projectes desenvolupats a la                

universitat no he dubtat en escollir-la per poder-la adaptar el projecte i fer-ne ús. 

 

Ubuntu 

 

Per experiència personal només sé utilitzar Windows o Linux. Ansible requereix un sistema             

Unix, per tant l’única opció que em quedava era Linux. Com en el portàtil personal ja tenia                 

instal·lat Ubuntu s’ha aprofitat aquest. 

 

Poll.jar 
 

Poll.jar no és cap tecnologia però és un programa necessari creat per mi perquè la Tool                

funcioni correctament. Consisteix en anant fent poll’s de ping continuadament per poder            

saber si les instàncies tenen connexió. Amb la informació que rep s’encarrega d’omplir la              

base de dades la qual la Tool mirarà per saber quines instàncies tenen connectivitat en               

temps real.  
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Github 

 

Per poder disposa del codi en qualsevol ordinador i sobretot anar guardant els canvis per si                

passava alguna cosa, s’ha fet servir el servei de repositoris de github. Aquest servei i               

gràcies a uns Plugins de l’IDE Eclipse fàcilment podia anar actualitzant i pujant els diferents               

canvis que anava fent en el codi de la Tool. Per ser universitari disposo d’un compte gratuïta                 

i privada i com ja tenia experiència en aquest servei sabia que era una bona eina que tenia                  

que utilitza per evitar accidents.  

 

Google Drive 

 

Google Drive m’ha permès tenir tots els arxius en el núvol i fer la memòria directament des                 

de la web. És una manera fàcil i còmode de poder anar actualitzant la memòria des de                 

qualsevol ordinador i desà els diferents arxius de backup. En tenir un compte Gmail aquest               

servei és totalment gratuït i és molt intuïtiu.  

 

9. Estimacions i Gantt 

 

Durant tot el projecte s’ha pogut seguir el diagrama de Gantt sense que hi hagi cap                

modificació. Ha servit molt per saber que no hi havia problemes de temps i que anava al dia.                  

La documentació del projecte l'he anat fent al dia, tal com anava fent la Tool anava apuntant                 

a la documentació el que es feia.  

 

Hi ha hagut dies que s’han dedicat més hores de les que vaig estipular de bon principi, que                  

eren 3 hores al dia, però a canvi s’ha pogut descansar alguns dies del projecte i així                 

desconnectar una mica. Això s’ha pogut fer, ja que he vist que no hi havia falta de temps per                   

poder acabar el projecte. 

 

A la següent pàgina es pot veure el diagrama de Gantt. 
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10. Gestió del risc: Plans alternatius i obstacles 

 

Quan es va començar el projecte vaig fer uns plans alternatius per si passava qualsevol               

inconvenient. A continuació els numeraré perquè són interessants en cas que el projecte no              

hagués sortit bé.  

Gràcies a la constància i perquè no hi ha hagut entrebancs més llargs dels que em pensava,                 

el projecte ha sortit a temps i sense gaires “mal de caps”.  

 

Obstacles del projecte:  
 

- Aprendre de zero un llenguatge totalment desconegut. Però com aquest llenguatge           

ja fa un temps que està en el mercat, hi ha molta informació a internet. 

 

- La Creació d’una xarxa amb AWS podia complicar-se bastant, en aquest cas            

s’hauria fet una xarxa més petita amb la qual també es pogués provar la nostra Tool. 

 

- La part de programació d’una aplicació es pot complicar bastant, ja que poden sortir              

mètodes que ens dificultin la feina. Això ha passat, però per sort no s’ha complicat               

més del compte.  

 

Com a solució si hi havia manca de temps, tenia previst dedicar més hores al projecte de les                  

que s’havien pensat anteriorment. En cas que aquesta solució no fos suficient es disminuiria              

el temps de la tasca dedicada a la depuració d’errors o dedicar menys temps a l’hora de fer                  

el disseny de la interfície gràfica.  

 

Per tant com podem veure hi havia diverses solucions pel major dels problemes, la falta de                

temps. 

 

Si malgrat tot i això faltés més temps hagués demanat presentar el projecte, en un altre data                 

o al següent quadrimestre.  
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11. Pressupost 

 

Per poder tenir un pressupost el més coherent possible primer s’han identificat els diferents              

costos que han sorgit en aquest projecte.  

En ser un projecte final de grau està pensat perquè una persona el pugui fer sol i sense                  

gaires costos, però farem els càlculs com si l'hagués demanat a una empresa.  

11.1 Identificació dels costos 

11.1.1 Cost per activitat  

 

Per començar el projecte es necessita la següent documentació diferenciada amb aquestes            

tasques.  

- Contextualització i abast 

- Planificació temporal 

- Pressupost 

- Informe de sostenibilitat 

- Documentació final 

Per fer tota aquesta documentació amb una persona seria suficient (cap de projecte), ja que               

cada tasca és dependent de l’altra i no seria profitós tenir a més personal fent-la. A part el                  

cap de projecte serà l’encarregat de tenir les reunions i de què es compleixi el temps de les                  

tasques, serà el responsable de tot el projecte. 

 

Per la tasca “documentació d’Ansible” es contractarà una persona (Programador), ja que            

serà la mateixa que es dedicarà a fer la tasca “programació de la Tool”. Com aquesta                

persona té coneixements informàtics, estarà capacitada per dur a terme la tasca de “creació              

de l’entorn de treball”, de tal manera que no hem de contractar a una altra persona.  

Per a dur a terme la tasca “creació de la xarxa AWS” es contractarà una persona experta en                  

xarxes AWS i una altra persona experta en tester per la tasca “depuració errors”. 

 

Per fer la tasca de documentació de la part desenvolupament de la Tool, ens servirà la                

mateixa persona que dedicada a la primera part de la documentació (cap de projecte). 

 
54 



 
 
 
De les tasques de la part finalització del projecte també s’encarregarà el cap de projecte. 

 

Per tant resumint, es necessitarien 4 perfils diferents de persones, però com s’ha comentat              

anteriorment els durà a terme la mateixa persona.  

 

11.1.2 Costos generals i amortització 

 

El projecte es pot fer amb un sol ordinador i es farà a casa, a la universitat o a la feina. Per                      

tant el consum energètic que es pagarà serà mínim i el mateix passarà amb la connexió a                 

internet. En ser un ordinador que té dos anys tindrem una certa amortització. 

 

Tot el software que es fa servir és totalment gratuït, incloent-hi els serveis d’AWS, ja que es                 

disposa d’un compte amb un any de proves gratuït. Per tant aquí no tindrem cap mena                

d’amortització ni de cost. 

 

11.1.3 Costos de contingències 

 

S’haurà d’aplicar un tant per cent de contingència per si en el projecte sorgeix algun               

imprevist que no hem tingut en compte.  

 

11.1.4 Imprevistos  

 

S’ha detectat com a imprevist la possible avaria de l’ordinador portàtil.  

 

 

11.2 Estimació dels costos 

 

A continuació es calcularan els costos anteriorment descrits. 
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11.2.1 Càlcul costos per activitat 

 

Com tenim perfils diferents de treballadors, els sous seran diferents. Segons           

Emprendedores [11] tenim aquests sous mitjans.  

 

PERFIL COST MITJÀ (€/hora)* 

Cap de projecte 32 

Programador 20 

Expert en Cloud 33 

Tester 20 

 

*En aquests preus per hora ja està inclosa la seguretat social. 

 

Segons aquests preus per diferent perfil de treballador es calculen els costos per activitat              

següents. 

 

TASCA HORES PERFIL COST 

Gestió de Projectes 75 h  2400 € 

Contextualització i abast 25 h Cap de projecte 800 € 

Planificació temporal 20 h Cap de projecte 640 € 

Pressupost 10 h Cap de projecte 320 € 

Informe sostenibilitat 10 h Cap de projecte 320 € 

Documentació final 10 h Cap de projecte 320 € 

Desenvolupament Tool 320 h  7650 € 

Reunions 10 h Cap de projecte 320 € 

Documentació Ansible 25 h Programador 500 € 

Creació entorn de treball 10 h Programador 200 € 
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Creació xarxa AWS 50 h Expert en Cloud 1650 € 

Programació Tool 135 h Programador 2700 € 

Depuració errors 50 h Tester 1000 € 

Documentació projecte 40 h Cap de projecte 1280 € 

Finalització del projecte 56 h  1792 € 

Documentació final 30 h Cap de projecte 960 € 

Preparació de la defensa 25 h Cap de projecte 800 € 

Presentació oral 1 h Cap de projecte 32 € 

Total 451 h  11842 € 

 

11.2.2 Càlcul costos generals  

 

Cost del hardware amb la pertinent amortització calculant que la vida útil del portàtil és de                

quatre anys i en té dos. Per tant l’amortització serà del 50%. 

 

Hardware Preu Amortització 

Pc Asus 800 € 400 € 

 

 

Pel que fa als altres costos generals tindrem en compte que mig projecte es farà des de                 

casa on es calcularà el cost de l’electricitat i el cost d’internet. Com el projecte està calculat                 

per tenir 451 h, es contaran que 225 h (equival a poc més de dos mesos) es fan des de                    

casa.  

Pel que fa a l’electricitat s’estima que es gastarà 1kwh pel que fa a la llum i carregar el                   

portàtil. Segons tarifasgasluz [12] el preu del Kwh està a 0.1127930 €/Kwh i segons Kelisto               

[13] el preu d’internet és de 24 €. 
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SERVEI CÀLCUL COST TOTAL 

Electricitat 1Kwh/dia*0,1127930 €/kWh*225 h 25 € 

Internet 20 €/mes*2 mesos 48 € 

 

Totals costos generals 473 €. 

 

11.2.3 Càlcul costos de contingències 

 

S’aplicarà un 15% de costos de contingència als costos per activitat i generals.  

 

TIPUS COST  CÀLCUL COST 

Cost per activitats 11842 €*0.15 1776 € 

Cost general 465 €*0.15 70 € 

Total  1846 € 

 

11.2.4 Càlcul costos imprevistos 

 
Es calcula una probabilitat de risc del 5% que el portàtil pugui tenir una avaria.  
 
 

HARDWARE COST AVERIA TOTAL 

Portàtil Asus 200 € 10 € 

 

11.2.5 Pressupost total 
 
Se sumen tots els costos calculats anteriorment per tenir el pressupost total del projecte. 
 

TIPUS COST COST TOTAL 

Cost per activitat 11842 € 

Cost general 473 € 

Cost de contingència 1846 € 
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Cost d'imprevistos 10 € 

Total 14171 € 

 
 

 

11.3 Control de gestió 

 

Per poder dur un bon control de gestió s’anirà verificant si es compleixen els temps de cada                 

tasca i sobretot que no se sobrepassen. 

 

Control de costos en activitats 
Amb el diagrama de Gantt es controlarà que les tasques no es passin de temps. De ser així                  

s’haurà de calcular la desviació. 

Desviació = (Consum hores estimat - Consum hores real) * Cost estimat 

 

Control de costos en recursos 
Podria passar que es necessités software addicional o algun cost de hardware afegit, de tal               

manera que s’haurà d’aplicar la següent desviació. 

Desviació = (Consum estimat - consum real) * Cost real 

 

Control de costos generals 
Ja que si el projecte s’allarga el cost, per exemple, de l’electricitat o internet augmentarà per                

tant hem de calcular la següent desviació. 

Desviació = (Consum estimat - consum real) * Cost real 

 

S’espera que la desviació total no superi el cost calculat en la contingència.  
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12. Informe de sostenibilitat 

12.1 Autoavaluació enquesta  

 

Personalment l’enquesta m’ha servit, per donar-me conta que necessito més informació en            

l’àmbit de la sostenibilitat.  

Sobre els temes de sostenibilitat ambiental, econòmic o social estan clars a on van dirigits               

però com comento em faltaria més informació de com treballar per ser més profitós. 

 

Penso que duran la carrera s’ha parlat sobre el tema de la sostenibilitat i ens han fet                 

xerrades d'assistència obligatòria, entre altres projectes, però crec que moltes assignatures           

de les quals fem, sobretot les de fer projectes, ens podrien exigir tractar aquest tema sobre                

el nostre mateix projecte.  

 

 

Avui en dia és un tema molt important i que, com a opinió personal, s’hauria de valorar en                  

cada projecte que es fa. Tot projecte hauria de fer el possible per poder controlar l’impacte                

que tindria aquest en la sostenibilitat.  

 

Sobre les preguntes de l’enquesta hi ha algunes que puntualitzen en temes, que si no               

m’equivoco, no hem vist i no tinc cap coneixement. Algun d’aquest serien la justícia social,               

ergonomia, principis deontològics… 

Estaria bé tractar-los abans de fer una enquesta en la qual penso que no pots contestar                

correctament preguntes d’aquest àmbit, ja que hi ha manca d'informació. 

 

Suposo que han de ser temes molt interessants i que estaria bé aprendre, per tant com a                 

objectiu personal em comprometo al dia demà a documentar-me per poder treure més profit              

en els meus projectes personals. 
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12.2 Dimensió econòmica 

 

S’ha realitzat un pressupost intentant tenir-ho tot en compte. Ha sortit un cost de 14171 €                

que crec que per ser un projecte que està pensat per una gran empresa, ja que s’han de dur                   

manteniments de grans xarxes, crec que l’impacte econòmic és correcte.  

 

Penso que el projecte que es vol fer és per facilitar diferents tasques i per tant reduir el                  

temps d’aquestes, a part de no necessitar personal amb tanta formació, doncs crec que és               

una manera d’estalviar costos i així tenir una vida útil més llarga.  

 

12.3 Dimensió  ambiental 

 

Sobre l’impacte social que té aquest projecte penso que és mínim, ja que només es               

requereix un portàtil el qual és reutilitzat i no s’ha de comprar res de hardware nou. 

Com s’ha comentat anteriorment mig projecte es durà a terme entre el despatx de la feina i                 

la universitat, per tant aprofitarem la llum de la qual ja s’està fent ús. 

 

 

Tot el projecte es fa de forma digital, per tant no es farà ús de paper. En cas que s’hagi                    

d'imprimir alguna còpia es faria amb paper reciclat. 

 

S’aprofitarà el mateix viatge d’anada a la universitat per fer classes i a la feina per treballar,                 

per fer el projecte.  

12.4 Dimensió social 

 

Com l’especialitat que he fet en el grau ha sigut la que està relacionada amb xarxes, i                 

aquest projecte s’ha d’aprendre Ansible, que és una eina que es fa servir per mantenir-les,               

crec em servirà el projecte per aprendre més sobre elles i sobretot també per fer un                
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programa amb interfície gràfica. També s’ha de crear una xarxa en el Cloud per tant és una                 

bona manera per aprendre més sobre aquest tema que avui en dia està a tot arreu. 

 

Com la Tool està destinada a mantenir xarxes entre d’altres, amb una interfície gràfica amb               

la qual facilitarà la feina, es creu que permetrà fer-ho a persones que no necessitin tants                

coneixements informàtics de tal manera que es podrà contractar a gent amb menys             

formació. 

 

13. Conclusions 

 
Per acabar, en aquest apartat explicaré com ha sigut el procés del projecte, els              

coneixements apresos i les possibles millores futures que es continuen fent. 

 

13.1 Resum 

 
Des de bon principi del projecte he tingut molt clara la idea del que havia de fer, però sí que                    

hi havien molts dubtes i apartats que no sabia ben bé com ho podia fer. Primerament havia                 

pensat de fer una aplicació amb la interfície gràfica amb java però vaig començar a conèixer                

el framework JSP i vaig decidir fer-la amb web. Va ser un canvi arriscat d’última hora però                 

era una manera d’aprendre nous llenguatges com el HTML que sempre havia tingut ganes i               

crec que el resultat ha sigut molt satisfactori. 

D’un altre aspecte que estic molt orgullós de l’aplicació és que directament des de la web es                 

pugui connectar per SSH a qualsevol instància sense eines de tercers com s’ha comentat              

anteriorment. Hi ha molt poca informació i pocs mètodes que permetin fer aquest servei i               

gràcies a una eina de tercers que vaig trobar, vaig poder-la adaptar al meu projecte.  

Per una altra part penso que he tingut molta sort, ja que no he tingut molts mal de caps                   

conseqüents amb la programació de la Tool i m’he sortit “ràpidament” amb els mètodes més               

difícils. 
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13.2 Coneixements apresos 

 
Com he comentat, un canvi que vaig fer a última hora va ser fer la interfície gràfica amb                  

HTML. Gràcies a aquest canvi he pogut aprendre diferents llenguatges i tecnologies com             

ara HTML, JAVASCRIPT i CSS. Crec que són tecnologies que un futur em poden servir               

bastant, per això he aprofitat aquest projecte per aprendre a fer-les utilitzar. Paral·lelament             

amb una assignatura que impartia anava aprenent JSP que em servia per anar avançant              

també en el meu projecte. 

Com s’ha dit en diferents parts d’aquesta memòria el llenguatge Ansible era totalment             

desconegut, però gràcies a la documentació que hi ha a la seva pàgina web no ha sigut un                  

gran inconvenient aprendre aquest interessant llenguatge per administrar xarxes. 

 

13.3 Millores futures 

 

Actualment se segueix treballant en el projecte i fent diferents millores. Una de les millores               

més interessants en les que s’està treballant és la generació de logs per poder tractar-los               

amb eines de tercers.  

Com es comenta al principi de la memòria una altra millora que es farà serà poder generar                 

petits containers Docker amb instruccions generades per l’usuari i realitzar aquestes           

tasques automàticament amb els diferents serveis d’AWS com s’ha dit.  

Continuadament se seguirà treballant sobre els possibles errors que pugui tenir la Tool i              

vagin apareixent. 

Un altre aspecte important que es podrà fer és generar usuaris amb diferents rols i així                

evitar que aquest puguin fer instruccions que no siguin convenients.  
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