
 
 

 

 

Arquitectures serverless 

Estudi i model pràctic 

 

Grau d’enginyeria informàtica  

Enginyeria del software 

 

28-1-2020 

 

 

 

 

 

Ponent: Carme Quer Bosor 

Departament d’Enginyeria de Serveis i Sistemes d’informació  

 

Director: Oriol Porta Regue 

Everis 

 

Autor: Marc Lecha Burgués 

Becari d’Everis i estudiant d’enginyeria informàtica de la Universitat 

Politècnica de Catalunya  



ii 
 

  



iii 
 

Resum 

 

El principal objectiu d’aquest projecte és el de fer un estudi d’una nova 

arquitectura de software anomenada serverless, amb l’objectiu 

d’autoaprenentatge i de transmissió de coneixements a altres persones a les 

que els pugui interessar aquest món que ha aparegut darrerament, 

especialment dins l’entorn de l’empresa on ha estat desenvolupat. 

  

Amb aquest objectiu, l’estudi mostra els inicis d’aquest nou concepte i també 

les principals característiques i aplicacions que li podem donar. A més, de 

cara a desenvolupadors i empreses que vulguin utilitzar serverless per a 

aplicacions reals, també se n’ha fet un estudi de mercat dels principals 

proveïdors i marcs de treball per al seu desenvolupament. 

 

Finalment, aquest projecte incorpora una prova de concepte en format de 

tutorial per a la consolidació i posada en pràctica dels coneixements adquirits 

en l’estudi previ.  
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Resumen 

 

El principal objetivo de este proyecto es el de hacer un estudio de una nueva 

arquitectura de software llamada serverless, con el objetivo de 

autoaprendizaje y de transmisión de conocimientos a otras personas a las 

que les pueda interesar este mundo que ha aparecido últimamente, 

especialmente del entorno de la empresa donde ha sido desarrollado. 

  

Con este objetivo, el estudio muestra los inicios de este nuevo concepto y 

también las principales características y aplicaciones que podemos darle. 

Además, de cara a desarrolladores y empresas que quieran utilizar serverless 

para aplicaciones reales, también se ha hecho un estudio de mercado de los 

principales proveedores y marcos de trabajo para su desarrollo. 

 

Finalmente, este proyecto incorpora una prueba de concepto en formato de 

tutorial para la consolidación y puesta en práctica de los conocimientos 

adquiridos en el estudio previo.  
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Summary 

 

The main objective of this project is to study a new software architecture 

called serverless, with the aim of self-learning and the transfer of knowledge 

to other people, who may be interested in this world that has appeared lately. 

  

To this end, the study shows the beginnings of this new concept and the main 

features and applications that we can give to it. Additionally, for developers 

and companies who want to use serverless for real applications, a market 

study of the major vendors and frameworks for their application has also been 

done. 

 

Finally, this project incorporates a proof of concept in the form of a tutorial 

for the consolidation and implementation of the knowledge acquired in the 

previous study. 
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1. Introducció 

1.1 Context del projecte 

Aquest projecte és un Treball Final de Grau de l’especialitat d’Enginyeria del 

Software a la Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB) [1], pertanyent a la 

Universitat Politècnica de Catalunya [2]. Aquest treball final de grau s’inclou, 

dins de les modalitats de la FIB, en la modalitat B que compren els projectes 

realitzats en empreses. Concretament s'ha dut  a terme a l’empresa Everis 

[3], una empresa internacional que es dedica a la consultoria i la 

subcontractació. 

 

 El projecte es basa en fer una recerca i investigació sobre les arquitectures 

serverless, i transmetre els coneixements adquirits a la resta de l’equip del 

desenvolupador i a altres persones d’Everis que hi puguin estar interessades. 

Tot això amb l’objectiu de facilitar la utilització d’arquitectures serverless en 

futurs projectes o per a adaptar-les en projectes ja existents.  

 

Cal tenir en compte que l'estudi de noves tecnologies és una tasca important 

dels enginyers informàtics. Així doncs el projecte no té com a objectiu la 

implementació d’una solució o funcionalitat com a tal dins l’empresa. 

 

1.2 Empresa 

Everis és una empresa internacional amb seu a 18 països del món entre els 

quals trobem Espanya. Consta d'aproximadament 24.500 professionals 

distribuïts arreu del món i es registren uns ingressos de 1.43 bilions d’euros 

segons el report anual de 2017-2018. A més, cal fer menció a la unió d’Everis 

al NTT DATA Group [4], la sisena companyia de serveis IT1 al món en el 2014. 

 

 
1 Tecnologies de la informació, en anglès Information Technology 
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Amb uns principis i una visió de futur clars, Everis destaca pels seus valors i 

per la seva creença en les persones, en el seu desenvolupament i en el talent 

que representen, i amb l’objectiu d’aconseguir un alt rendiment professional 

al crear un context de llibertat responsable entre els seus treballadors. Everis 

es defineix com una empresa formada per gent bona, bona gent. 

 

En la seva pàgina web podem trobar els valors que té l’empresa i com 

s’identifiquen: 

 

• Generositat exigent: compartim per fer 

• Llibertat responsable: fem el que volem 

• Energia creativa: ens apassiona el que fem 

• Coherència: fem el que decidim 

• Transparència: expliquem el que fem 

 

A part d’aquests 5 punts cal fer menció també al compromís de l’empresa 

amb el medi ambient i el seu sistema de gestió basat en la normativa ISO 

14001 que podem trobar a [5]. 

 

Everis és una empresa que es dedica a la consultoria, que consisteix en 

proporcionar solucions a les peticions de diferents clients, i a la 

subcontractació. Per a dur a terme aquesta tasca s’ha d’estar al corrent de 

les últimes tecnologies i aquí és on entra en joc el de Treball de Fi de Grau 

que estem tractant. 

 

Concretament, ens trobem en un equip de la branca d’Arquitectura de 

Software i és amb ells amb qui s’ha desenvolupat el projecte i a qui s’ha 

transmès els coneixements adquirits pel desenvolupador, amb la finalitat que 

altres puguin aplicar i utilitzar el que aprenguin. 
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1.3 Arquitectura serverless. Conceptes propis 

Per a situar el tema de la recerca, les arquitectures serverless, en aquest 

apartat intentarem tractar i explicar els conceptes clau que anirem veient i 

cal conèixer per a entendre i seguir el projecte. Altres conceptes que no 

apareguin en aquest glossari els tindrem explicats com a anotacions a peu de 

pàgina al llarg de la memòria. A continuació seran descrits breument alguns 

d’aquests termes. 

 

• Software: Es coneix com software al suport lògic d'un sistema 

informàtic, que comprèn el conjunt dels components lògics necessaris 

que fan possible la realització de tasques específiques, en contraposició 

als components físics que anomenem hardware. 

• Cloud: En termes informàtics, aquest terme es refereix a un 

paradigma que permet oferir serveis de computació a través d’una 

xarxa, que normalment és internet. Aquest terme juga un paper 

important al projecte ja que les arquitectures serverless són un tipus 

de servei cloud. 

• Servidor: És un equip informàtic que forma part d’una xarxa i que 

proveeix serveis a altres equips client. Podríem dir que és un equip al 

qual fem peticions i ens retorna respostes a aquestes peticions. 

• Arquitectura Software: D'acord al Software Engineering Institute 

(SEI), l’Arquitectura de Software es refereix a "les estructures d'un 

sistema, compostes d'elements amb propietats visibles de forma 

externa i les relacions que existeixen entre ells." 

• Funció: En informàtica quan ens referim a una funció, estem parlant 

d'una petita part d'un programa o software que realitza una tasca 

particular, bé independentment, o bé en el context d'un programa 

gran, retornant un resultat. 

 

Cal mencionar que al llarg d’aquest treball ens referirem a algunes paraules 

pels seus noms en anglès, degut a la forma en que els trobem a la major part 

de documents i la utilització que se’n dóna al món professional. Aquests 

conceptes inclouen paraules com: cloud, serverless, framework o trigger. 
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1.4 Identificació del problema. El perquè del meu 

TFG 

Avui dia més que mai el camp de la informàtica està en constant 

desenvolupament. A més, a mesura que passen els anys, aquests canvis són 

més ràpids i és necessari que qualsevol empresa que vulgui destacar i oferir 

les millors solucions als seus clients sigui coneixedora de les últimes 

tecnologies que van apareixent. 

 

En aquests moments, a l'empresa Everis hi ha la necessitat de conèixer millor 

el que poden aportar les arquitectures serverless als sistemes que 

desenvolupen i pels que donen serveis als seus clients. La recerca i 

transmissió de coneixement entre els treballadors afavoreix el creixement de 

l’empresa com a conjunt, però també de la gent que hi treballa. 

 

Com ja s’ha mencionat, l’objectiu no es basa en resoldre un problema o donar 

solució a una necessitat física. Més aviat, es tracta d’un procés 

d’aprenentatge més dins l’empresa i alhora una manera d’ajudar a formar 

també als companys en una tecnologia que encara està aflorant, però que 

sembla que serà molt important, si més no, en la dècada que arriba. 

 

1.5 Stakeholders 

Per situar bé un projecte cal saber quines són les parts interessades, els 

stakeholders. En aquest apartat les descriurem per a tenir clar quin paper 

han jugat les diferents parts dins del desenvolupament d’aquest treball. 
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1.5.1 Desenvolupador 

Primer de tot trobem el desenvolupador. Guiat pel director i el ponent durant 

el transcurs del projecte, el desenvolupador ha estat l’encarregat de realitzar 

la recerca i la documentació, així com de dur a terme un model pràctic 

aplicant els coneixements adquirits durant la fase de recerca. És un dels 

principals beneficiaris per tot el procés d’aprenentatge que suposa un projecte 

d’aquestes característiques. 

 

A més a més, s’ha encarregat també d’ensenyar als altres empleats els punts 

més importants perquè a aquests els serveixin en futures experiències 

laborals. 

 

1.5.2 Everis i empleats 

En segon lloc trobem a Everis, l’empresa on s’ha desenvolupat gran part de 

la feina i la principal beneficiària. Com a tota empresa li interessa tenir 

personal apte i amb els màxims coneixements possibles entre els seus 

treballadors. Així doncs, es beneficiaran tant de tots els coneixements que 

pugui adquirir el desenvolupador en passar a plantilla, si es dóna el cas, com 

dels coneixements que ha transmès als companys que ja hi treballen i altra 

gent que pugui aprofitar la feina que es faci per a aprendre coses noves dins 

l’àmbit en el que treballen en un futur. 

 

Els empleats més propers que formen part del grup de treball han estat 

implicats de forma més directa per a ajudar al desenvolupador i donar-li 

suport quan ha estat necessari. 

 

1.5.3 Director i ponent 

Tant el director Oriol Regué com la ponent Carme Quer han jugat el seu paper 

en el desenvolupament del projecte, ja que han estat en comunicació amb el 

desenvolupador per a aconseguir que el resultat final hagi estat el millor 

possible. 
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S’han encarregat tant de guiar com d’aconsellar al desenvolupador. Per una 

banda, l’Oriol ha jugat un paper més actiu i ha ajudat en la part pràctica i en 

el dia a dia d’una manera més propera. D’altra banda, la Carme s’ha centrat 

més en guiar la part de la documentació i en aconsellar al desenvolupador 

quan aquest li ho ha demanat. 

 

1.6 Estat de l’art 

Analitzant i buscant informació sobre aquesta arquitectura que ha sorgit els 

últims anys trobem que, tot i que hi ha bastanta informació, principalment es 

tracta de petits articles i vídeos o inclús cursos, però que costa trobar estudis 

més extensos que en facin un anàlisi complet i tractin diferents propostes de 

mercat, tant frameworks com les diferents propostes i solucions cloud.  

 

A més, també s’han contemplat altres alternatives a l’arquitectura serverless 

i s’han comparat per treure conclusions de les millors solucions en diferents 

tipus de projecte. També s’ha aprofundit a l’hora de tractar costos de mercat 

de les diferents empreses que ens proporcionen serveis per a implementar 

aquest tipus d’arquitectura. Aquests aspectes no són tan comuns i crec que 

ha estat enriquidor tractar-los. També cal fer menció a que a l’entorn de 

l’empresa falta informació sobre aquesta tecnologia i tant la informació 

obtinguda com les referències seran útils. 

 

Finalment, i això és una altra cosa que ha aportat molt a aquest projecte, 

s’ha desenvolupat una prova de concepte, després de documentar el 

prèviament esmentat i d’escollir tant un framework com una plataforma on 

desplegar-lo. Aquesta prova de concepte té l’objectiu de servir com a tutorial 

per a l’aprenentatge a partir de casos d’ús senzills.  

 

1.6.1 Exemples previs 

Ara veurem alguns exemples de treballs i fonts d’informació que tracten sobre 

arquitectures serverless. 

 



 

7 
 

1.6.1.1 L’article de Mike Roberts 

A la web de martinFlower.com [6] podem trobar un article de Mike Roberts 

relacionat amb les arquitectures serverless molt complet entre d’altres escrits 

relacionats amb el desenvolupament de software. Aquest article tracta 

bastants temes relacionats amb aquesta arquitectura. 

 

Tot i així no hi ha cap exemple pràctic d’aplicacions d’aquest model que 

puguem veure i tampoc utilitza cap framework ni n’ensenya el funcionament. 

A més, no aprofundeix temes que nosaltres tractarem amb més detall com 

ara les comparacions entre les diferents solucions cloud, incloent-hi costos i 

exemples de casos d’ús. 

 

1.6.1.2 Documents o informació d’empreses privades 

Cal mencionar que de treballs o articles teòrics n’hi ha molts, tant de les 

pròpies empreses que ofereixen el servei com d’especialistes o gent que n’ha 

fet recerca. 

 

Les empreses que ofereixen solucions cloud que es tracten d’arquitectures 

serverless com ara Amazon, Google o Microsoft ens proporcionen 

documentació bastant detallada sobre el seu producte. En documents com el 

d’Amazon de nom Serverless Architectures with AWS Lambda. Overview and 

Best Practices [7], trobem que falten aspectes com comparatives amb les 

altres solucions: algun model pràctic, informació relacionada amb altres 

propostes que ofereix el Cloud, entre d’altres aspectes. 

 

Aquests documents tendeixen a proporcionar informació únicament de 

l’empresa a la que corresponen i són documentacions molt extenses on molts 

cops costa trobar el que un busca. A més, no són d’un nivell senzill. 

 

1.6.1.3 Material didàctic audiovisual. Vídeos i cursos en línia 

L’últim que trobem són vídeos i pàgines o blogs que ofereixen informació i 

cursos online. Entre aquests destacarem a fooBar123.com [8] o a 

codigofacilito.com pel fet d’oferir-los en castellà.  
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Al domini de foobar podrem trobar vídeos informatius i també un curs (que 

no és gratuït) per aprendre a crear un projecte Serverless des del 

començament. La Marcia Villalba és la noia encarregada d’aquest domini i 

contingut. En el domini de codigofacilito també s’ofereix un curs també sobre 

arquitectures serverless. En aquest cas, tampoc és gratuït i requereix una 

subscripció. 

 

1.6.2 Conclusions de l’estat de l’art 

En tot cas, el nostre projecte tracta temes més diversos: explica diferents 

frameworks, n’escull un per a tractar-lo més a fons, contempla de manera 

contrastada les diferents propostes de mercat mirant costos i diferents 

solucions per a determinar quan és viable aplicar una arquitectura serverless 

i quina plataforma és la millor opció, consta d’un estudi exhaustiu i de cara a 

l’aprenentatge i a més inclou una prova de concepte que servirà com a 

tutorial. 

 

Tots aquests punts el diferencien de la resta ja que suposa una base teòrica 

amb un estudi de mercat i una part pràctica per a la consolidació de conceptes 

i l’aprenentatge d’aquestes eines. 

 

1.7 Abast del projecte 

1.7.1 Objectius 

Abans de definir els objectius calia ser conscients del tipus de projecte que 

estàvem realitzant. En molts projectes l’objectiu és més senzill i s’assoleix 

amb la realització d’un giny o una funcionalitat. En el nostre cas, es tracta 

d’un projecte de caire teòric i, tot i que té una part pràctica, no serà la part 

principal.  

 

L’objectiu del projecte des del començament ha estat aconseguir una 

documentació completa, clara i detallada dels diferents aspectes de les 

arquitectures serverless que volem tractar i, a més, l’elaboració d’una prova 

de concepte utilitzant aquest tipus d’arquitectura i serveis. 
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Quan van ser establerts es van considerar assolits els objectius completant 

els següents punts: 

 

• Contextualització de les arquitectures serverless, explicant tots els 

conceptes necessaris abans de començar amb l’objecte principal 

d’estudi. 

• Definició i estudi de les arquitectures serverless: d’on sorgeix la idea, 

quan, quines necessitats pretén cobrir, en que es basa, entre altres 

aspectes. 

• Anàlisi de l’evolució de les arquitectures. 

• Estudi dels casos d’ús i d’èxit d’aquesta arquitectura i de les 

alternatives que hi trobem. 

• Estudi de les diferents solucions i serveis dels proveïdors Cloud i la 

capacitat d’identificar quina o quines són millors. Comparant-ne també 

els costos i fent un estudi de mercat. 

• Anàlisi de diferents frameworks que ens faciliten la implementació 

d’arquitectures serverless. Capacitat d’escollir-ne un per a la prova de 

concepte i aprendre a usar-lo. 

• Muntatge d’una prova de concepte a mode de tutorial utilitzant 

arquitectures i serveis serverless. 

• Transmissió a altres persones dels coneixements adquirits. 

 

Val a dir que el projecte no s’ha limitat únicament a aquests punts i, donada 

la naturalesa del mateix, s’han tractat altres temes que han sorgit durant la 

seva realització i que no han estat mencionats en aquest llistat. 

 

També ha canviat algun dels objectius i, el que en un començament anava a 

ser un model de negoci per l’empresa, ha acabat sent la prova de concepte a 

mode de tutorial i exemples. Això ho tractarem més endavant quan fem un 

anàlisi de com ha anat el desenvolupament del projecte i també en farem 

menció. 
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1.7.2 Objectius secundaris 

Es van considerar objectius secundaris del projecte aspectes relacionats amb 

l’aprenentatge i la formació del desenvolupador. Primer de tot la millora de 

la tercera llengua, ja que s’ha havia plantejat estudiar i extreure informació 

de fonts en català i castellà, però també en anglès. En segon lloc la formació 

tant en l’aspecte de desenvolupament de projectes com en el camp de la 

informàtica i l’adquisició de coneixements per al futur.  

 

També el fet de saber preparar presentacions orals i saber explicar als altres 

i que entenguin i aprenguin conceptes nous ha estat un altre objectiu. I per 

últim, però no menys important, la finalització amb aquest treball del grau 

d’enginyeria informàtica. 

 

1.7.3 Requeriments funcionals i no funcionals 

Els requeriments, en ser propis de sistemes i aplicacions software han estat 

una mica difícils de determinar en aquest projecte. Més aviat hem tractat 

alguns requeriments no funcionals però no ens centrarem en els funcionals, 

si més no, de moment. Així doncs els requeriments del projecte per a la part 

teòrica són: 

 

• RNF1. Qualitat de la informació: Informació contrastada amb diferents 

fonts que tracti tots els punts que són objecte d’estudi i que els expliqui 

de manera que quedin clars, inclús per a gent que no en sigui experta. 

Hem de pensar que aquest projecte té com a finalitzar, també, 

ensenyar. 

 

• RF2. Claredat: La informació i els conceptes que es tractin ha de ser 

clara. Tant a la part teòrica com a la prova de concepte. 

 

• RF3. Ordre: És important que la cronologia que segueixi la informació 

sigui la correcta per tal que es pugui seguir el fil del projecte i es puguin 

entendre tots els punts. També és important que sigui agradable de 

llegir i es connectin de forma correcte les diferents seccions. 
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En la part pràctica si que s’han tractat alguns requeriments funcionals, en 

forma d’objectius de cada prova de concepte, però aquests els veurem més 

endavant. 

 

1.7.4 Identificació d’obstacles i riscos 

En qualsevol projecte és important identificar els possibles obstacles que 

poden aparèixer i fer un anàlisi dels riscos que tenim per a poder reaccionar 

davant d’ells i, que en la mesura del possible, puguem reduir-ne l’impacte. 

Per això, en aquest apartat durem a terme aquesta tasca. 

 

Com bé sabem el nostre projecte és de caire teòric. Aleshores, dins dels 

obstacles i riscos trobem principalment el problema del temps i de la 

planificació. Teníem una data d’inici i de fi, però no podíem assegurar que 

en aquest temps aconseguiríem completar tots els objectius complint els 

requeriments que volíem satisfer. Així doncs, el primer obstacle que hem 

pogut trobar ha estat la mala planificació, ja fos per falta de temps o per 

excés de tasques a realitzar. 

 

El segon obstacle que podíem trobar era el fet de no tenir una bona gestió 

davant dels canvis. En qualsevol projecte hem d’esperar que no tot anirà bé 

i anticipar-nos a possibles imprevistos que puguin sorgir i fer que haguem 

de realitzar canvis més endavant. 

 

No hem d’oblidar que la falta de comunicació era també un risc que podia 

aparèixer. Ha estat important que el desenvolupador es mantingués en 

contacte amb el director i la ponent per a assegurar el bon funcionament del 

projecte. En cas de falta de comunicació, s’hauria pogut veure afectat el 

desenvolupament del projecte. 

 

Per últim vull fer menció a la possibilitat d’haver fet una mala gestió del 

projecte. Per sort, hem tingut moltes eines per a donar-ne suport i persones 

que ens han pogut ajudar. 
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Tots aquests punts els tractarem més endavant en l’apartat de gestió del 

risc i imprevistos. 

 

1.8 Metodologia i rigor 

1.8.1 Scrum 

Per a la realització del projecte s’ha utilitzat SCRUM [9], una metodologia àgil 

que, si ve està pensada per a petits treballs en grup, se’n podrà treure gran 

part de l’essència i adaptar-la a aquest projecte individual. En que consisteix 

aquesta metodologia i com l’hem aplicada és el que tractarem a continuació. 

 

Les metodologies àgils recullen unes tècniques per a la gestió de projectes 

en les que s’utilitza un enfocament incremental i iteratiu. Aquest tipus de 

metodologia segueix un cicle de vida adaptatiu davant els canvis i ens permet 

tenir bastanta flexibilitat, un aspecte que he considerat molt important des 

del començament. 

 

En concret, hem dividit el nostre projecte en esprints i, en cada un d’ells, hem 

tingut uns objectius definits els quals assolir. A més, durant el transcurs del 

projecte el desenvolupador s’ha reunit amb el director una o dues vegades al 

mes i amb el ponent amb menys regularitat per al seguiment de les entregues 

o esprints. Aquesta metodologia ha permès mantenir un ordre, tenir clar el 

fil del projecte i anar entregant petites parts de feina ja acabada cada cert 

temps. 

 

S’ha escollit aquesta metodologia ja que és una de les més utilitzades durant 

la carrera i pel que fa al desenvolupament de projectes considero que és de 

les millors. Quina ha estat la planificació i com hem utilitzat aquesta 

metodologia ho tractarem més endavant. 
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1.8.2 Seguiment del projecte 

El fet que la primera part del projecte sigui teòrica i individual, ja que tot el 

desenvolupa una sola persona, fa que no hagi estat necessari utilitzar eines 

per a l’organització de tasques com ara Trello [10]. 

 

El seguiment s’ha dut a terme mitjançant reunions tant amb el director (una 

o dues per esprint) com amb el ponent per tal de comprovar que la feina s’ha 

estat fent de manera correcta i amb la finalitat de corregir errors i no desviar-

se dels objectius marcats. 

 

Per la segona part, la de la prova de concepte per a posar a prova els 

coneixements adquirits, si que vam plantejar la utilització de la plataforma 

Trello per a les diferents tasques a realitzar i Github per al control de versions 

per tal que el desenvolupament d’aquesta part fos el correcte i no 

apareguessin imprevistos o, en cas que això passés, es poguessin corregir. 

El codi corresponent a les proves de concepte el podrem consultar en aquesta 

última plataforma i trobarem la referència en les seccions corresponents. 
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2. Planificació 

2.1 Planificació temporal 

Abans de passar a tractar les tasques a realitzar de manera més específica, 

cal concretar i deixar clares quines han estat les dates principals del projecte. 

La durada estimada del projecte ha estat de quatre mesos compresos entre 

el dia 18 de Setembre, data de començament, i el dia 28 de Gener, data en 

que es realitzarà la presentació oral. Tot i això la planificació i treball a 

l’empresa acabarà abans, el 21 de Gener. 

 

Durant aquest període i seguint la metodologia Scrum com hem mencionat 

anteriorment, hem dividit aquests 4 mesos en esprints. No només per poder 

organitzar millor les tasques i la feina, sinó també per a tenir unes dates 

clares en les que reunir-se tant amb el ponent com amb el director i uns 

objectius i una feina fixada per a cada una d’aquestes fites. 

 

Així doncs, tenint en compte que les dues primeres setmanes s’han dedicat a 

l’organització i que l’última es va reservar per a la revisió i correcció d’errors 

i per a que tot quedés ben enllestit, hem disposat d’unes 15 setmanes 

dividides en esprints. Així mateix, els esprints han estat aproximadament de 

tres setmanes i n’hem tingut un total de cinc.  

 

Tenint en compte que el contracte del desenvolupador era de 6 hores al dia, 

els esprints han tingut una durada aproximada de 90 hores a l’empresa més 

el temps que s’hi ha dedicat a casa, que ha depès de les circumstàncies i els 

contratemps que han sorgit. Finalment, també s’ha tingut una setmana post 

entrega per a preparar la defensa del projecte. 

2.2 Definició de tasques 

A continuació definim les tasques que hem realitzat en el projecte, tant de la 

part teòrica com de la part pràctica, i hi inclourem estimacions en hores per 

a cada una d’elles i una descripció. 
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(T1) Context i justificació del projecte: Es situa el projecte en el context 

de la universitat i l’empresa. Es tracten conceptes propis i stakeholders. 

Finalment es fa una petita recerca d’estudis previs per tal de justificar el 

projecte. S’estima una durada de 8 hores. 

 

(T2) Definició de l’abast i metodologia a seguir. Es marquen i defineixen 

els objectius del projecte i els seus requeriments. A més, es decideix i 

s’explica la metodologia que es seguirà. S’estima una durada de 6 hores. 

 

(T3) Definició de les tasques i organització temporal. Es fa la 

planificació temporal i es decideixen els intervals de temps de treball. A més, 

es defineixen les tasques, se n’estima el temps i s’agrupen per esprints. 

S’estima una durada de 7 hores. 

 

(T4) Diagrama de Gantt i gestió del risc. S’inclouen les tasques definides 

prèviament en un diagrama de Gantt. Es fa un estudi i es tracten imprevistos 

que puguin aparèixer al llarg del projecte i com afectarien al 

desenvolupament d’aquest i a la seva planificació. S’estima una durada de 6 

hores. 

 

(T5) Pressupost i informe de sostenibilitat. S’estudia el pressupost 

necessari i la sostenibilitat del projecte. S’estima una durada de 8 hores. 

 

(T6) Documentació i coneixements previs. El desenvolupador s’informa 

sobre el tema a tractar buscant informació i mirant contingut audiovisual per 

a nodrir-se abans de començar a redactar i elaborar la documentació. 

S’estima una durada de 35 hores. 

 

(T7) Contextualització de les arquitectures serverless. Es defineix i 

explica tot el que cal saber sobre les arquitectures serverless i coneixements 

previs i tecnologies relacionades amb el Cloud. S’estima una durada de 40 

hores. 
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(T8) Casos d’ús i d'èxit de les arquitectures Serverless. Es fa una 

recerca dels casos on es pugui aplicar aquest tipus d’arquitectura i que sigui 

rentable. També d’alguns casos d’èxit en la seva utilització. S’estima una 

durada de 25 hores. 

 

(T9) Alternatives a Serverless. Es tracten altres arquitectures i serveis 

cloud per al desenvolupament d’aplicacions que puguin ser aplicats en casos 

d’ús similars al que ho faríem amb serverless. S’estima una durada de 25 

hores. 

 

(T10) Avantatges i desavantatges d’utilitzar una arquitectura 

serverless. Havent tractat serverless però també altres arquitectures, 

s’analitza quines avantatges té i també quines desavantatges. S’estima una 

durada de 20 hores. 

 

(T11) Comparativa entre els diferents proveïdors cloud. Es comparen 

les solucions que ofereixen els principals proveïdors cloud (Google, Amazon, 

Microsoft…) alhora d’utilitzar serverless. S’estima una durada de 30 hores. 

 

(T12) Capacitat d’integració entre diferents components d’un mateix 

proveïdor. Es busca els components que ofereixen els proveïdors esmentats 

prèviament per a la implementació de l’arquitectura i s’estudia la capacitat 

d’integració que tenen. S’estima una durada de 10 hores. 

 

(T13) Comparativa de costos entre diferents solucions serverless. Es 

farà un estudi dels costos de cada una de les solucions anteriors (dels 

proveïdors) i es compararan. S’estima una durada de 20 hores. 

 

(T14) Comparativa de costos amb altres solucions cloud. Es farà un 

estudi dels costos de les solucions usant serverless amb les altres per tractar 

temes com quan surt rentable, quan no, quins casos d’ús podem considerar 

aplicar, etc. S’estima una durada de 20 hores. 
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(T15) Estudi de frameworks. Es busquen i estudien diferents frameworks 

que facilitin implementar arquitectures serverless. S’estima una durada de 

35 hores. 

 

(T16) Elecció d’un framework per a la demostració pràctica. Dels 

frameworks estudiats se n’escull un i s'aprèn a usar a fons per a usar-lo en 

la prova de concepte (realització de tutorials, recerca d’informació, abast del 

framework...). S’estima una durada de 40 hores. 

 

(T17) Demostració pràctica. Desenvolupament d’un model de negoci a 

mode de demostració per aplicar els coneixements adquirits. Es realitzaran 

diferents exemples a mode de tutorial per a alguns casos d’ús. Sobretot té la 

finalitat d’aplicar l’après i servir com a guia per a futures implementacions, 

per a començar. Durada estimada 105 hores 

 

(T18) Correcció d’errors i retocs finals. Correcció d’errors, revisió 

d’ortografia, acabar format i enllestir el treball (temes posteriors, conclusions, 

canvis de planificació…). També inclou reestructuració de l’índex i visió del 

projecte un cop acabat. S’estima una durada de 55 hores.  

 

(T19) Preparació de la presentació a l’empresa i defensa del projecte. 

Es prepara i s’estudia una presentació per a explicar i transmetre els 

coneixements  a l’equip de l’empresa. S’estima una durada de 35 hores. 

 

(T20) Reunions amb el director i la ponent. Per a gestionar el bon 

funcionament del projecte el desenvolupador es reunirà amb el director i la 

ponent un cop per esprint per tal d’encaminar i corregir errors. A més, també 

es comunicaran quan sigui necessari. Durada totes les reunions: 20 hores. 
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Il·lustració 1. Taula resum de les tasques. Agrupades en colors per esprints. 

2.3 Dependència entre tasques 

Donat que es tracta d’un projecte principalment teòric i què és elaborat per 

una única persona, les dependències entre tasques venen marcades per la 

cronologia en que cal tractar els temes. Principalment, les tasques s’haurien 

de realitzar de forma seqüencial tal com es mostren en la descripció. Hi ha 

tasques que poden ser desenvolupades alhora que altres però marcarem les 

principals dependències entre elles: T6 > T7 (implicant que T6 

necessàriament s’ha de dur a terme abans que T7 i les posteriors), T9 > T10, 

T12 > T13 i T15 > T16 > T17 > T18. 

 

Així doncs, tot i que trobem tasques que necessiten informació prèvia per a 

poder ser realitzades correctament, la majoria podrien realitzar-se 

paral·lelament. De fet, l’ordre al document no és el mateix en que es van 

realitzar. 
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2.4 Recursos necessaris 

Es considera recursos tot allò necessari per a la realització del projecte i les 

seves tasques. Per una banda tenim els recursos humans, que compren 

principalment al desenvolupador i, per altra banda, una sèrie de recursos 

materials que mencionarem a continuació. 

 

2.4.1 Recursos humans 

Com hem dit, es tracta del desenvolupador. En aquest cas un estudiant de la 

FIB que treballa com a becari a l’empresa Everis amb un contracte de 30 

hores setmanals les quals dedica plenament al desenvolupament del projecte. 

 

2.4.2 Recursos materials 

Dins dels recursos materials inclourem: 

• Lloc de treball: Proporcionat per l’empresa i en el qual s’inclouen els 

serveis bàsics. 

• Un ordinador: que s’ha utilitzat per a fer la feina. 

• Servidor(s): utilitzats en la prova de concepte i que ens ha 

proporcionat alguna empresa del Cloud. 

• Material divers per a fer apunts o per a imprimir el treball. 

 

Cal mencionar també eines software com ara Google Docs, un navegador com 

Mozilla Firefox o Google Chrome, Github i un marc de treball per al model 

pràctic, que ha estat Serverless Framework. També s’ha utilitzat Visual Studio 

Code com a editor de text per la prova de concepte. 

 

2.5 Diagrama de Gantt 

A continuació es mostra un diagrama de Gantt2 de les tasques i la seva 

cronologia. Incloent hores i les dates d’inici i final previstes per a cada una 

de les tasques. 

 
2 Es tracta d’una eina per a la planificació de projectes que mostra una vista general de les 
tasques a realitzar. Les parts implicades sabran quines tasques i quan s’han de completar. 
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Il·lustració 2. Diagrama de Gantt
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2.6 Gestió del risc 

2.6.1 Obstacles i plans alternatius 

Un cop localitzats els possibles riscos i obstacles que podíem trobar en el 

nostre projecte calia tenir plans d’acció  per a gestionar-los i així prevenir 

situacions que poguessin suposar un problema durant el transcurs del mateix. 

Per això, en aquest apartat, tractarem més a fons els possibles riscos que 

presenta el projecte i marcarem un pla d’acció per a cada un d’aquests per a 

poder-hi reaccionar. 

 

2.6.1.1 Mala planificació 

Davant de qualsevol projecte pot passar que, tot i que intentem fer les coses 

de la millor manera, ens equivoquem. El projecte ha estat planificat amb el 

màxim detall possible, ajustant les dates i deixant clara la feina per a cada 

un dels esprints des de l’inici fins a l’entrega. Tot i aquesta bona pràctica 

podia passar que les estimacions no fossin del tot correctes alhora del 

desenvolupament, ja fos per falta de temps o perquè en sobrava.  

 

Si es s’hagués donat el cas que sobra temps, s’havia plantejat aprofundir més 

en els temes tractats o buscar altres punts que tractar o més funcionalitats 

per a la prova de concepte. En cas que hagués faltat temps, es va deixar una 

mica de marge al final de cada esprint de manera que es pogués reconduir 

qualsevol desviació de la planificació cap on estava previst. 

 

2.6.1.2 Canvis durant el transcurs del projecte 

Els projectes informàtics, i sobretot els que pertanyen a una consultoria, solen 

tenir com a objectiu satisfer les necessitats del client. Aquest client és la 

persona que inverteix el seu capital i, per tant, també és qui podrà decidir els 

canvis de necessitats i d’objectius o requeriments. 

 



 

22 
 

Per a fer front a canvis en el projecte, comptàvem amb un marge d’error en 

la planificació en forma de temps al final de cada tasca. A més, aquests canvis 

es tractaven a les reunions de final dels esprints i s’han hagut de triar 

diferents enfocs segons el canvi que s’hagués de tractar. Tot i això, no s’ha 

pogut determinar un pla d’acció en concret ja que els canvis podien suposar 

un rang de conseqüències molt diferents. Com a molt, podíem dedicar i 

reservar temps a fer noves planificacions davant de qualsevol canvi que 

pogués aparèixer per tornar a encaminar el projecte. Si hagués estat 

necessari, s’hauria d’haver allargat la data final d’entrega. 

 

2.6.1.3 Imprevistos 

Imprevistos n’hi ha de tot tipus. Tot i que no hi havia gaire imprevistos que 

poguessin afectar al nostre projecte, n’identificàvem dos: 

 

• Pèrdua d’informació per una mala gestió. És un cas que es podria haver 

donat, però per això hem usat eines com Google Drive o Github, eines 

d’emmagatzematge i gestió al núvol. Podíem perdre l’ordinador o tota 

la informació que conté, però hauríem seguit tenint còpies 

actualitzades en tot moment. 

 

• Mala comunicació. Si hagués faltat comunicació entre desenvolupador 

i el ponent o el director podien donar-se situacions confuses en que no 

s’assolissin els objectius desitjats. Per això, estaven marcats dies per 

a aquestes reunions i s’han tractat els temes més complicats amb 

ambdues parts. 
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3. Pressupost 

En aquest apartat tractarem els aspectes relacionats amb el pressupost del 

projecte. Per tal de fer-ho de la millor manera possible identifiquem quines 

són les diferents activitats les quals suposaran part dels costos, estimem 

aquests costos i, finalment, en fem un control de gestió. 

3.1 Identificació i estimació dels costos 

Primer de tot hem d’identificar els costos de diferents tipus: costos de 

personal per activitat, costos genèrics, amortitzacions, contingències i 

imprevistos i estimar el valor per a cada un d’ells. Cal mencionar que 

calcularem els costos segons el sou que cobra un becari i el sou segons els 

diferents perfils professionals d’un projecte. 

 

3.1.1 Costos de personal per activitat 

En aquest apartat calculem el CPA (cost de personal per activitat) del projecte 

de les següents maneres: 

• Si tenim en compte el sou de becari de l’estudiant el cost per personal 

és: 

 

Il·lustració 3. CPA perfil becari 
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• Si el projecte el realitza un equip amb diferents perfils dins l’empresa 

el cost per personal resulta ser el següent: 

 

Il·lustració 4. CPA perfils professionals 

 

Els sous dels diferents perfils està calculat en brut i s’hi ha de sumar el cost 

de la seguretat social. Si apliquem la seguretat social a cada un dels casos 

(que consisteix a multiplicar-ne el valor per 1.35) obtenim un PCA de 6.197€ 

en el primer cas i un PCA de 14.526€ en el segon.  

 

Cal anotar que el perfil estàndard s’ha calculat com a 15 euros l’hora ja que 

no hi ha cap perfil informàtic en concret que s’encarregui d’aquesta feina. És 

un sou estàndard dins l’empresa. 

 

Podem apreciar com el fet que el projecte el dugui a terme un becari surt més 

econòmic que si el realitzen treballadors amb perfils professionals, el sou dels 

quals és una mitjana del que cobren dins l’empresa, ja que en depenen altres 

factors com l'experiència o els mèrits. 
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3.1.2 Costos genèrics 

Per tractar aquesta part del pressupost, elaborem una taula indicant el 

concepte i el cost corresponent seguit d’un aclariment per a fer més precís i 

justificar-ne cada un. 

 

Il·lustració 5. Costos genèrics 

 

Cal mencionar que el lloc de treball i recursos utilitzats són estimats. Parlant 

amb personal de l’empresa és l’estimació més precisa que s’ha arribat. 

 

3.1.3 Contingència 

Per tal de fer front als possibles imprevistos que puguin aparèixer davant d’un 

projecte hem d’incloure en el pressupost d’aquest la contingència, una part 

reservada per als obstacles no previstos. Donat a que es tracta d’un projecte 

d’informàtica, la contingència es calcula entre el 10% i el 20% dels costos 

totals que acabem de calcular en els dos punts anteriors. Així doncs, en el 

nostre cas la contingència queda de la següent manera per a cada un dels 

casos segons els perfils: 

• Sou becari: 

 

Il·lustració 6. Contingència perfil becari 

• Sou amb diferents perfils professionals: 

 

Il·lustració 7.Contingència perfils professionals 
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3.1.4 Imprevistos 

En el pressupost per imprevistos hi inclourem únicament el pressupost que 

podria esdevenir perquè s’espatlli el material hardware (ordinador i 

perifèrics). Estimant un percentatge de que succeeixi una averia del 15% i 

un cost per arreglar l’ordinador d’uns 200 euros (contant que s’arregli o se’n 

compri un i fent una mitja), el pressupost per imprevistos serà de 200x15% 

= 30 euros.  

 

Tant el pressupost de contingència com el d’imprevistos, en cas de no ser 

necessaris, s’utilitzarien com a incentiu per objectius en completar el projecte 

dins de les dates establertes. D’altra banda, es podrà utilitzar per a projectes 

futurs. 

 

3.2 Pressupost final del projecte 

Per a calcular el pressupost final del projecte hem de fer la suma dels 

diferents valors obtinguts prèviament. Com hem fet fins ara, calculem el 

pressupost de dues maneres: 

 

• Pressupost final tenint en compte el sou de becari: 

 

Il·lustració 8. Pressupost total. Perfil de becari 

 

• Pressupost tenint en compte el sou de perfils professionals: 

 

Il·lustració 9. Pressupost total. Perfils professionals 

3.3 Control de gestió 

3.3.1 Localitzar les desviacions 

Per a localitzar les possibles desviacions que podien sorgir i fer-ho el més 

aviat possible, hem usat dues estratègies. 



 

27 
 

En la primera, que ens permet localitzar desviacions per canvis en els temps 

previstos, el que hem fem és imputar les hores dedicades i veure quan 

tancàvem les tasques. Com tenim al diagrama de Gantt les dates d’inici i fi, 

en acabar cada tasca s’ha comprovat que no ens sortíem de les fites 

marcades. Quan hem acabat cada tasca s’ha anotat la data i establert la 

desviació corresponent segons les hores invertides. Aquestes dades han 

servit de guia per al correcte desenvolupament. 

 

La segona consisteix en localitzar desviacions de pressupost per temes de 

contractacions de terceres empreses. Aquí simplement consistia en veure al 

final del projecte si el cost final era l’esperat o no. Val a dir que la capa 

gratuïta dels serveis contractats ha estat suficient i no s’han afegit costos. 

 

3.3.2 Detectar la causa de la desviació 

Detectar la causa no és tasca molt difícil. Tindrem dos casos principals segons 

l’etapa en que ens trobem. En la part teòrica les desviacions les podem 

detectar mitjançant anotacions segons anem trobant i contrastant informació. 

El cas més comú que podem trobar són fonts ambigües i que haguem de 

contrastar usant més temps del previst. Aquest temps suposaria un augment 

de les hores emprades en la tasca i, conseqüentment, un augment del cost. 

 

En la part pràctica poden sorgir desviacions per altres motius. Dos exemples 

són la dificultat en la implementació degut a la utilització d’una tecnologia 

que alhora de començar és desconeguda i que implicaria un augment de les 

hores dedicades, o causes externes degut a la contractació de terceres 

empreses que ens proveeixen l’arquitectura i que poden suposar un augment 

directe dels costos. 
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3.3.3 Quantificar les desviacions 

Si el desviament es dóna per augment d’hores, les quantifiquem al final, ja 

que el pla d’acció que prenem és intentar ajustar altres tasques per tal de 

mantenir els marges totals. Si al final el temps resultant de tot el projecte és 

superior a l’esperat, calculem el pressupost novament i quantifiquem la 

desviació. Els augments de cost per temps els calcularem mitjançant el temps 

real menys el temps estimat i multiplicant el resultat pel cost d’aquestes 

hores. Això s’ha tractat més endavant en la secció de seguiment del projecte. 

 

Les desviacions per contractes de tercers es quantifiquen de manera directa. 

I simplement restant el cost final i l’esperat trobarem la desviació. 
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4. Part I: Serverless. Estudi teòric 

 

Ara que ja hem acabat de tractar tots els temes previs a la realització del 

projecte, comencem amb el seu desenvolupament. Com ja hem, dit el 

projecte es dividirà en dues parts: una part teòrica i una part pràctica. Ara 

comencem aquesta part teòrica que ens servirà per a conèixer el món 

serverless.  

 

Primer de tot explicarem què és el Cloud, un concepte que és important 

conèixer per a poder assimilar i entendre els temes posteriors. 

 

4.1 El Cloud 

Que és el Cloud? Aquesta pregunta ens passa sovint pel cap. Si més no, hi 

ha molta gent que encara no té clar el terme ja que pot semblar que la 

definició no està del tot clara.  

 

Segons els experts, el Cloud no és una entitat física; es tracta d’una metàfora 

que fa referència a una xarxa enorme de servidors remots de tot el món que 

estan connectats per funcionar com un únic ecosistema. Aquests servidors 

estan  interconnectats mitjançant Internet i estan dissenyats per 

emmagatzemar i administrar dades, executar aplicacions o entregar 

contingut o serveis. 

 

Introduïm el terme Cloud perquè el tema principal del projecte hi està molt 

lligat. Això es deu a que algunes empreses que formen part d’aquest conjunt 

de servidors ofereixen serveis i, com veurem més endavant, les arquitectures 

serverless es basen i necessiten alguns d’aquests serveis. 

 

Finalment, cal fer menció a que ens referirem al terme Cloud enlloc de “núvol” 

i altres termes en anglès al llarg del projecte, ja que normalment es 

mencionen i els trobem en aquest idioma en la majoria de documents. 
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4.1.1 Cloud computing. La computació al Cloud 

Ara que ja sabem què és el Cloud podem passar a parlar del Cloud Computing 

o “computació al núvol”. Segons explica Microsoft a [11] “la computació al 

núvol és el subministrament de serveis informàtics (inclosos servidors, 

emmagatzematge, bases de dades, xarxes, software, anàlisis i intel·ligència) 

a través d’Internet, l’objectiu dels quals és oferir una innovació més ràpida, 

recursos flexibles i economies d’escala. El que es busca és que el client només 

pagui pels serveis del Cloud utilitzats, de manera que ajudin a reduir els 

costos operatius, executar infraestructura amb més eficàcia i escalar a 

mesura que canvien les necessitats de negoci”. 

 

També trobem la definició que ens dóna el NIST3 a [12] segons la qual el 

Cloud Computing és un model tecnològic per permetre l’accés omnipresent, 

adaptat i sota demanda en xarxa a un conjunt compartit de recursos 

informàtics configurables (per exemple: xarxes, servidors, 

emmagatzematge, aplicacions i serveis) que poden ser aprovisionats i 

alliberats ràpidament amb un mínim esforç de gestió o interacció amb el 

proveïdor del servei. 

 

4.1.2 Aparició del Cloud Computing 

El concepte de Cloud Computing apareix degut a la necessitat d’augment de 

la capacitat de càlcul de les empreses, ja que aquesta creix a un ritme 

superior al que ho fa la de càlcul de les computadores. Per aquest motiu, 

durant les últimes dècades s’ha estat realitzant un esforç important en la 

investigació de capacitats per a executar diferents processos en màquines 

diferents de manera simultània. 

 

 
3 National Institute of Standarts and Technology 
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És a la dècada dels 60 quan John McCarthy proposa que la idea de computació 

es lliuri com una unitat pública i compartida. Tot i això, no és fins a finals de 

segle quan es produeix una de les fites més importants del Cloud Computing 

amb l’arribada de Salesforce.com el 1999. Salesforce va ser pionera en 

proporcionar aplicacions empresarials a través d’un lloc web i va obrir camí a 

que altres empreses especialitzades també comencessin a distribuir 

aplicacions a través d’Internet. 

 

Des d’aleshores, s’han fet molts avenços i empreses internacionals han 

dedicat molts recursos per a la investigació d’aquestes noves tecnologies que 

trobem avui dia, com ho seria el principal objecte d’estudi del nostre treball, 

les arquitectures Serverless. 

 

4.1.3 Trets característics 

En l’estudi que trobem a [13] del ONTSI4 i ajudant-nos també de l’estudi [14] 

descriurem les principals característiques que ens permetran entendre quines 

són les claus del concepte Cloud Computing i veure en què es diferencia dels 

sistemes tradicionals que hi havia abans de la seva aparició (i que segueixen 

existint encara). A continuació llistarem aquestes característiques: 

 

• Pagament per ús: Les solucions Cloud segueixen un model de 

facturació basat en el consum. Això significa que el client pagarà en 

funció de l’ús que realitza o de les prestacions d’un servei Cloud 

contractat. 

 

• Abstracció: L’abstracció és una característica que consisteix en la 

capacitat d’aïllar els recursos informàtics contractats al proveïdor dels 

equips informàtics del client. Això suposarà que l’usuari que contracta 

el servei no requerirà de personal dedicat al manteniment de la 

infraestructura, actualització de sistemes, proves i altres tasques 

associades que queden a càrrec del proveïdor del servei contractat. 

 

 
4 Observatori Nacional de les Telecomunicacions i de la Societat de la Informació 
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• Agilitat en l’escalabilitat: Aquesta característica consisteix en 

augmentar o disminuir les capacitats ofertes al client en funció de les 

necessitats puntuals que tingui, sense necessitats de nous contractes 

ni penalitzacions. De totes maneres, el cost del servei contractat si que 

es veurà afectat segons aquestes necessitats puntuals del client. 

 

• Multiusuari: És la capacitat que permet a diferents usuaris compartir 

els mitjans i recursos informàtics, permetent l’optimització del seu ús. 

 

• Autoservei sota demanda: Aquesta característica permet a l’usuari 

accedir a capacitats del Cloud Computing de manera automàtica a 

mesura que les vagi requerint. Sense necessitat d’una interacció 

humana amb el seu proveïdor o proveïdors de serveis cloud. 

 

• Accés sense restriccions: L’última de les característiques consisteix en 

la possibilitat oferta als usuaris d’accedir a serveis contractats del 

Cloud Computing des de qualsevol lloc, en qualsevol moment i amb 

qualsevol dispositiu que disposi de connexió a Internet. 

 

Aquest conjunt de característiques fa del Cloud Computing una eina molt 

poderosa per a empreses, o fins i tot per a usuaris, amb capacitats d’inversió 

reduïdes, que no poden fer front a sistemes tan costosos sempre i quan 

necessitin poder adaptar-se al ràpìd creixement i a les noves tecnologies, o 

fins i tot, amb intencions d’expandir les seves aplicacions. Però no sempre 

serà necessari ni tampoc serà la millor opció contractar serveis del Cloud i és 

possible que empreses o solucions petites puguin funcionar amb servidors 

propis. 

 

Les solucions que ofereix el Cloud són competitives degut a que es genera 

una economia d’escala i, el fet que les empreses proveïdores ofereixin serveis 

d’una forma molt optimitzada i compartida als clients, fa que els preus baixin 

i les prestacions de servei siguin molt elevades. 
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D’aquesta manera s’elimina la necessitat de grans inversions i costos fixes en 

TI5 i els proveïdors posen a l’abast dels usuaris la capacitat de computació 

necessària per fer front als avenços tecnològics tant de hardware com de 

software. A més, els usuaris no s’han de preocupar d’aquests sistemes. 

 

Però encara que puguem arribar a pensar-ho, no tot són avantatges i també 

s’ha de tenir en compte alguns aspectes com el de la privacitat i la seguretat, 

ja que els usuaris en certa manera perden el control absolut, tant de les 

aplicacions com de les dades que pugen al Cloud. Tot i això, s’ofereixen als 

usuaris eines per a gestionar aquestes dades i aplicacions. 

 

Dins dels serveis que ofereix el Cloud Computing trobem, entre altres, els 

que ens serviran per a crear aplicacions seguint un model d’arquitectura 

serverless. Tant aquests serveis que formen part de serverless, que es tracta 

d’un concepte molt recent, i també altres serveis del Cloud els estudiarem 

més a fons al llarg del projecte i els compararem per esbrinar en quins casos 

és més beneficiós cada un d’ells. 

 

Al llarg d’aquest projecte analitzarem a fons les arquitectures Serverless, però 

primer veurem quins serveis i alternatives ens ofereix el Cloud, que ens 

permetran entendre millor conceptes posteriors propis d’aquest nou concepte 

que volem estudiar. 

 

4.2 Infraestructures i serveis del Cloud 

En aquest apartat tractarem des de les arquitectures tradicionals o on-

premise fins als diferents serveis que ofereix el Cloud que poden servir com 

a base per a construir solucions informàtiques. Entre aquests serveis veurem, 

no només els que ens serviran per al desenvolupament de solucions 

serverless, sinó també d’altres que hi ha disponibles. Tot i això, en aquests 

últims, no hi aprofundirem en apartats posteriors. 

 

 
5 Tecnologies de la Informació 
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4.2.1 Abans del Cloud. Infraestructures tradicionals 

Val a dir que quan parlem d’infraestructures tradicionals o on-premise no ens 

referim a una cosa antagònica al que podem trobar en els serveis cloud. Més 

aviat, són gairebé el mateix però amb uns certs matisos molt importants. 

 

Vulguem o no tant si fem servir infraestructures d’abans del Cloud com 

després, qualsevol aplicació requereix d’un servidor o més per al seu 

funcionament. Tot i això, hem de tenir en compte la principal diferència: qui 

proporciona aquests servidors i la resta d’elements necessaris per al seu 

funcionament i comunicació. 

 

Amb l’aparició del Cloud són les empreses proveïdores dels serveis qui tenen 

aquests servidors mentre que prèviament cada empresa o usuari havia de 

comprar i mantenir els seus propis servidors i infraestructura. Aquest fet 

suposa, dins del món de la informàtica que està en constant canvi i evolució, 

un gran impediment. Però, per què?  

 

La resposta a la pregunta anterior és bastant simple i ja l’hem tractada: la 

tecnologia avança més de pressa del que la majoria d’empreses o usuaris 

poden adaptar les seves infraestructures i aparells informàtics. Això suposa 

que la majoria d’economies no puguin mantenir una infraestructura i adaptar-

se a aquests canvis constants. Tot i això, aquest fet no significa que per a 

aplicacions trivials o per a empreses amb molts recursos no sigui convenient 

el fet de tenir i gestionar servidors propis. 

 

El Cloud computing és tot el que hi havia abans però afegint flexibilitat i 

escalabilitat, entre altres coses. Tot i que les infraestructures tradicionals 

també es poden redimensionar per a fer-les créixer, no tenen l'elasticitat per 

a fer-ho en temps real, sense impactes de parades en temps de producció ni 

fer-ho a uns costos reduïts i ajustats. 
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En definitiva, les infrastructures tradicionals no es diferencien gaire de les 

noves que han aparegut i que ens ofereix el Cloud pel què són, sinó en el 

com i en les possibilitats que ofereixen, ja que aquestes possibilitats quan 

parlem del Cloud són molt més àmplies en termes econòmics, d’elasticitat i 

d’escalabilitat degut a que les tradicionals són molt dependents del hardware 

propi de cada empresa. 

 

4.2.2 Serveis del Cloud 

El Cloud ofereix un conjunt de serveis que poden servir com a solució a un 

gran nombre de problemes de negoci i a continuació en tractarem els més 

rellevants. 

 

4.2.2.1 Software as a Service 

Software com a Servei (SaaS per les seves sigles en anglès) és un model de 

distribució software on un proveïdor allotja aplicacions i les posa a disposició 

de clients mitjançant internet. Agafarem com a referència l’explicació de SaaS 

que podem trobar en el mateix article del NIST on hi ha la definició de Cloud 

computing [12], també hem utilitzat la font que trobem a [15]. 

 

Segons NIST, en un SaaS la capacitat proporcionada al consumidor és la 

d’utilitzar aquestes aplicacions que s’executen en una infraestructura en el 

Cloud. Les aplicacions són accessibles des de diversos dispositius client 

mitjançant una interfície com ara un navegador web o una interfície de 

programa. 

 

El consumidor no gestiona ni controla la infraestructura on estan allotjades 

aquestes aplicacions: xarxes, servidors, sistemes operatius, 

emmagatzematge o fins i tot capacitats d’aplicació individuals. Tot i això, sí 

que hi ha algunes configuracions d’aquestes aplicacions que, tot i que són 

limitades, les pot controlar l’usuari. 
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Entre aquests serveis podem trobar aplicacions com Google Drive, serveis de 

correus electrònics, Dropbox i altres similars. El SaaS es cobra normalment 

per subscripció tot i que també n’hi ha de gratuïts. En el cas d’Everis, la meva 

empresa, s’utilitza un SaaS amb configuracions específiques personalitzades 

per a la missatgeria. 

 

4.2.2.2 Infrastructure as a Service 

Infraestructura com a Servei (IaaS per les seves sigles en anglès) és un altre 

servei Cloud que consisteix en posar a disposició del client l’ús de la 

infraestructura informàtica (capacitat de computació, espai de disc, bases de 

dades…) com un servei. 

 

Els clients que trien aquest tipus de servei, enlloc d’adquirir ells mateixos tots 

els recursos que comprenen servidors, l’espai del centre de dades i equips de 

xarxa (com seria propi d’una infraestructura on-premise) ho fan per buscar 

un estalvi en la inversió de tecnologies TI, però també és una manera de tenir 

més elasticitat en aquestes infraestructures i pagar pel que es necessita en 

cada moment. 

 

Aquest model, com la majoria de models del Cloud, es basa en el pagament 

per ús i el client paga basant-se en els recursos dels quals disposa, amb la 

possibilitat de reduir o augmentar els costos alhora que augmenta o 

disminueix la infraestructura contractada. Els serveis d’IaaS són iguals 

independentment del proveïdor que ens els proporciona tot i que els preus i 

les cobertures poden variar entre uns i altres. 

 

4.2.2.3 Platform as a Service 

La Plataforma com a Servei (PaaS per les seves sigles en anglès) consisteix 

en l’entrega, com un servei, d’un conjunt de plataformes informàtiques 

orientades al desenvolupament, proves, desplegament, allotjament i 

manteniment dels sistemes operatius i aplicacions pròpies del client. És a dir, 

ofereix tots els conceptes bàsics de l’IaaS però també altres eines per a 

desenvolupar i implementar aplicacions de forma segura. 
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Amb PaaS el desenvolupador hauria de poder construir i implementar una 

aplicació sense haver de fer cap provisió de la infraestructura subjacent. 

Alguns exemples d’aquest servei inclouen Google App Engine, Oracle Cloud 

Platform o Heroku. Tot i que molts proveïdors requereixen que aquests 

serveis s’executin sobre la seva pròpia infraestructura, alguns altres com SAP 

Cloud Platform poden executar-se sobre infraestructures d’altres proveïdors 

com ara AWS o Azure. 

 

Per a veure les diferències i ajudar-nos a explicar aquests tres apartats 

anteriors, ens hem ajudat de la font [16]. 

 

4.2.2.4 Backend as a Service 

El Backend as a Service (BaaS) és un model de servei que consisteix en la 

subcontractació dels serveis de backend6 per a poder prescindir d’aquests en 

les aplicacions pròpies. És a dir, el proveïdor proporciona als usuaris finals 

peces funcionals per a que les puguin integrar i utilitzar en les seves 

aplicacions. 

 

Aquestes peces compten amb opcions de configuració que s’ajusten a l’usuari 

i també són fàcils d’integrar amb gairebé qualsevol aplicació. Entre els 

diferents serveis de backend que ofereixen els proveïdors trobem, entre 

d’altres, les següents opcions: 

 

• Gestió de bases de dades 

• Emmagatzematge al Cloud 

• Serveis d’autenticació d’usuaris 

• Serveis de notificacions 

• Actualització remota 

• Funcionalitats específiques per a diferents serveis de cada proveïdor 

• Moltes altres 

 

 
6 A diferència del frontend, que és la part d’una aplicació que l’usuari veu i toca, el backend és la part 
que l’usuari final no pot veure i que s’encarrega de transmetre a la primera la informació que mostrarà a 
l’usuari. 
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Els BaaS són una peça clau per a la creació de solucions serverless i més 

endavant veurem com s’utilitzen per a aquesta finalitat. 

 

4.2.2.4 Function as a Service 

La Funció com a Servei (FaaS) és un servei que va de la mà amb les 

arquitectures o la manera de veure la programació i de crear aplicacions que 

planteja serverless. Ara farem una pinzellada per saber en què consisteix i 

quines són les característiques principals i més endavant veure’m perquè 

estan tan relacionats aquests dos conceptes i com s’utilitzen. 

 

Amb FaaS el proveïdor proporciona a l’usuari final una nova forma de 

programar i no tant un servei com la resta, és més aviat molt diferent. FaaS 

permet als desenvolupadors escriure i actualitzar un tros de codi sobre la 

marxa, que es pot executar en resposta a un esdeveniment. Un esdeveniment 

que posa en execució una funció podria ser un usuari que faci clic en un 

element d'una aplicació web. 

 

Els trossos de codi que hem mencionat són les funcions i tenen la finalitat de 

realitzar tasques molt concretes, abstraient-nos dels processos complicats 

que poden haver-hi en qualsevol aplicació. Bàsicament el que permeten és 

localitzar un esdeveniment i desencadenar una resposta a aquest 

esdeveniment.  

 

A part d’això FaaS també té, entre altres, uns trets característics que el fan 

òptim per a les solucions serverless i són els següents: 

 

• L’abstracció completa dels servidors per part dels desenvolupadors 

• El pagament basat en els temps i el nombre d’execucions 

• L’escalabilitat i l’enfocament a serveis basats en events 
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4.2.3 Altres serveis 

El Cloud ofereix encara molts altres serveis que per la magnitud i els 

interessos d’aquest projecte no aprofundirem. Tot i això, és convenient 

mencionar l’aparició d’un nou concepte per referir-se a les diferents ofertes 

de serveis per part dels proveïdors.  

 

Aquest concepte és el de XaaS per referir-se en certa manera a “Qualsevol 

cosa” o “tot” com a Servei [17]. Avui dia els proveïdors Cloud ja ofereixen 

serveis i facilitats per a tot i podem trobar gairebé qualsevol servei amb 

aquesta nomenclatura: Autenticació com a Servei, Emmagatzematge com a 

Servei o fins i tot Recuperació de desastres com a Servei (DRaaS, Disaster 

Recovery as a Service pel seu nom en anglès). Molts d’aquests serveis que 

podem incloure en aquest apartat, es poden tractar també com a serveis de 

BaaS, però aquí tenen una funcionalitat més específica. 

 

En el tema següent entrarem de ple en el món serverless i amb aquesta base 

que coneixem ja del Cloud i els conceptes introduïts ens hauria de resultar 

més fàcil de comprendre aquest nou paradigma de la programació. 

4.3 Arquitectures Serverless 

Al llarg d’aquest capítol contextualitzarem el tema principal del projecte: les 

arquitectures Serverless. Primer de tot veurem quan sorgeix la idea, 

explicarem en que consisteix l’arquitectura, definirem les seves 

característiques tot comparant aquesta solució Cloud amb altres solucions 

que anomenarem serverfull (en contraposició amb serverless). Entrarem una 

mica més en detall sobre aquest concepte en temes posteriors. 

4.3.1 Aparició 

Per veure quan va tenir lloc l’aparició del paradigma de les arquitectures 

serverless ens ajudarem de [18] i ens remuntarem a l’inici de l’última dècada 

quan estaven emergent cinc avantatges potencials del Cloud Computing: 

 

• L’aparició d'infinits recursos de computació sota demanda. 
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• L’habilitat de pagar per l’ús de recursos informàtics a curt termini 

segons les necessitats. 

• El principi d’economies d’escala que van permetre reduir 

significativament el cost a causa del gran nombre de centres de dades 

i la grandària d’aquests. 

• La simplificació del funcionament i l’augment de la utilització dels 

recursos mitjançant la virtualització7. 

• El major ús del hardware multiplicant les càrregues de treball entre 

diferents organitzacions. 

 

Tot i tenir en compte aquestes avantatges encara no se’n treia profit del tot 

i els usuaris i empreses, tot i que no havien d’encarregar-se de les 

infraestructures físiques, encara tenien un conjunt de recursos virtuals que 

gestionar. En aquell moment, sí que era rentable el fet de contractar serveis 

d’aquest tipus , com ara IaaS, si s’utilitzaven els recursos físics de manera 

continuada. Però per aplicacions que feien crides puntuals o que no utilitzaven 

aquests serveis la major part del temps, els clients havien de pagar tot i no 

fer-ne ús. 

 

Aquesta situació va donar lloc a dos enfocaments diferents per a la 

virtualització al Cloud: 

 

• Per una banda trobavem l’enfocament d’Amazon amb màquines de 

baix nivell, que s’assembla molt més al hardware físic, ja que els 

usuaris podien controlar gairebé tots els atributs referents a les 

màquines que contractaven. Val a dir que aquest era un enfocament 

semblant al fet de tenir els propis servidors i controlar-los un mateix. 

• D’altra banda trobàvem plataformes com ara Google App Engine, que 

suposava un enfocament molt més semblant al que trobem ara mateix 

als serveis serverless, amb mecanismes d’autoescalat i alta 

disponibilitat. 

 

 
7 És la creació a través de software d’una versió virtual d’algún recurs tecnològic. 
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Val a dir que, tot i que sembla que la millor de les dues opcions segons els 

enfocaments que existeixen avui dia era la de Google, el mercat va adoptar 

l’enfocament d’Amazon i les altres empreses van haver d’adaptar-s’hi i oferir 

propostes similars. Es creu que el principal motiu de l’èxit de les màquines 

virtuals de baix nivell va ser el fet que usuaris finals volien recrear el mateix 

entorn de computació que tenien a nivell local al núvol, per així poder 

simplificar el fet de portar les seves càrregues de treball a aquestes noves 

plataformes. 

 

Aquesta opció suposava alguns inconvenients ja que els desenvolupadors 

havien de gestionar ells mateixos les màquines virtuals, ja fos convertint-se 

en administradors del sistema o treballant-hi conjuntament per a configurar 

entorns. A continuació veurem alguns dels problemes (o aspectes) que s’han 

de gestionar per a operar un entorn al núvol, fet que va propiciar un canvi de 

rumb al cap d’uns anys: 

 

• Redundància: Cal que hi hagi més d’una màquina que pugui fer les 

mateixes tasques per si es donés el cas que una falla, no ens quedem 

sense servei. 

• Distribució geogràfica per a evitar pèrdues i preservar el servei en cas 

que succeeixi algun desastre. 

• Balanceig de càrrega per utilitzar de manera efectiva els recursos. 

• Escalat automàtic que, com a resposta a canvis en la càrrega, ajuda a 

adaptar el sistema al nombre de peticions creant o disminuint el 

número d’instàncies. 

• Monitorització per comprovar que el servei funciona correctament. 

• Registre per a gravar els missatges necessaris per a depurar. 

• Millora del sistema 

• Migració a noves instàncies a mesura que estiguin disponibles. 
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Tota aquesta llista de responsabilitats a seguir per al correcte manteniment 

de màquines virtuals de baix nivell, mencionades en el primer dels dos 

enfocaments, va fer que els usuaris amb aplicacions més senzilles 

demanessin un camí més fàcil que el que s’havia adoptat. Molts d’aquests 

usuaris tenien aplicacions de poques línies en què el treball de 

desenvolupament era molt simple, però que implicaven molt d’esforç per a 

configurar els servidors amb l’entorn adequat per a poder executar el codi. 

 

És aleshores quan al 2015, reconeixent aquestes necessitats dels usuaris, 

apareix una nova opció per part d’Amazon anomenada AWS Lambda Service. 

Lambda oferia funcions cloud (el que hem tractat com a FaaS) i va cridar 

l’atenció generalitzada en la informàtica serverless. Considerarem doncs, 

aquest fet com l’inici consolidat de les arquitectures serverless. 

 

4.3.2 El concepte Serverless 

La paraula serverless (“sense servidor”) no significa que no hi hagi servidors 

[19] .De fet, aquest terme es tracta d’un oxímoron ja que els servidors són 

una part integral d’aquesta arquitectura, com ho són de qualsevol altra. De 

totes maneres, és el proveïdor cloud qui s’encarrega de la gestió d’aquests 

servidors. 

 

S’ha adoptat aquesta nomenclatura degut a l’abstracció dels servidors per 

part dels usuaris finals, ja que per a ells és com si aquests servidors no 

existissin, tot i que segueixen sent una peça clau per a l’execució de qualsevol 

programa que utilitzi serverless com a arquitectura o model de 

desenvolupament. 

 

Finalment, cal mencionar que les arquitectures serverless són un enfocament 

que neix de la unió de dos serveis cloud: el BaaS i el FaaS. Aquesta unió ens 

permet crear aplicacions completes.  
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4.3.2.1 BaaS + FaaS 

Tot i haver introduït amb anterioritat aquests dos termes, a continuació 

veurem com apliquen i quina funcionalitat juguen en una arquitectura 

serverless. 

 

Per una banda el Backend com a Servei (BaaS) compren tots aquells 

components genèrics d’aplicacions, que estan allotjats per una altra empresa 

i que es poden integrar en una aplicació pròpia sense que suposi un repte pel 

desenvolupador. La part del BaaS en una arquitectura serverless inclouria 

funcionalitats com l’autenticació o les bases de dades. 

 

D’altra banda tenim les Funcions com a Servei (FaaS). Es tracta d’una 

innovació respecte el que ofereix el Cloud Computing que es basa en 

l’abstracció per part de l’usuari de servidors que, a diferència de les solucions 

cloud anteriors en que teníem aplicacions completes, el que tenim són 

funcions i operacions com a unitat mínima. 

 

Mitjançant la unió d’aquests dos serveis cloud podem crear un rang 

d’aplicacions molt ampli com les que fins ara hem creat amb qualsevol altre 

mètode tradicional. Tot i així caldrà estudiar i analitzar quina solució és millor 

per a cada cas ja que no sempre ens servirà per cobrir les nostres necessitats. 

 

4.3.3 Funcionament Serverless 

En aquest apartat explicarem quin és el funcionament d’una arquitectura 

Serverless i quin paper juguen les diferents parts que la composen. Ens 

ajudarem de les fonts que trobem a [20] i [21]. 
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Les funcions que hem mencionat es troben en una plataforma al Cloud 

dormides esperant que les despertin. De manera similar als atletes que 

esperen el tret de sortida per a començar a córrer, aquestes funcions 

s’executaran si es produeix l’esdeveniment que hi està lligat. Els 

esdeveniments més típics que podem trobar són les peticions HTTP8 però 

també en podem trobar de molts altres tipus; d’aquests altres tipus en són 

exemples les accions que es produeixen en la part del BaaS com ara 

modificacions d’una base de dades. 

 

De manera tradicional, fins que apareixen les funcions com a servei, el que 

tenim són instàncies o contenidors9 on despleguem una aplicació o una part 

d’una aplicació la qual si que té funcions, però no estan aïllades i depenen les 

unes de les altres. Veure il·lustració 10.  

 

Il·lustració 10. Aplicació desplegada en un servidor 

 

Una de les desavantatges que això suposa és que qualsevol canvi en una 

funció de l’aplicació, per petit que sigui, implica haver de tornar a desplegar-

la sencera.  

 

En canvi, en una arquitectura serverless i més en concret en un servei de 

FaaS, no trobem instàncies on les nostres aplicacions estan desplegades 

permanentment. El que fa el desenvolupador és penjar directament les 

funcions a una plataforma de FaaS i aquestes queden allà esperant 

esdeveniments per a ser executades. 

 
8 Les peticions HTTP són mitjans pels quals s’intercanvien dades entre servidors i clients. 
9 Un contenidor és una màquina virtual portable on despleguem aplicacions dins un servidor. 
En un mateix servidor podem tenir diferents contenidors, cadascun amb el seu sistema 
operatiu i sistema de fitxers. 
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Però on s’executen aquestes funcions un cop són despertades per un 

esdeveniment? És la plataforma de FaaS qui s’encarrega de crear un 

contenidor virtual i executar aquesta funció tot de manera transparent de 

cara al desenvolupador. Il·lustració 11.  

 

 

Il·lustració 11. Funcionament de FaaS 

 

Després de l’execució, la funció enviarà la resposta que genera com a 

conseqüència de l’esdeveniment a on correspongui i finalment aquest 

contenidor virtual desapareixerà. En el cas que arribin moltes peticions o 

esdeveniments alhora, es creen diferents contenidors en paral·lel cada un 

dels quals tracta una petició i envia la seva resposta. 

 

Amb aquestes eines podem crear aplicacions completes que constaran de les 

següents parts: 

1. Tindrem una API Gateway que actuarà com a capa de comunicació 

entre una aplicació externa i la capa de FaaS, on es troben aquestes 

funcions cloud i els altres serveis, que actuaran com a backend. 

S’encarrega de mapejar les diferents crides o esdeveniments amb la 

funció corresponent. 

2. Les funcions (FaaS) que s’encarregaran d’executar la lògica o el codi 

específic depenent de la crida que arribi de la API Gateway i de retornar 

en cas que sigui necessari una resposta o generar altres 

esdeveniments. 

3. El Backend as a Service (BaaS) que funcionarà com a base de dades o 

molts altres serveis complementaris per a poder completar l’aplicació, 

com ara magatzems de fitxers. 
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4.3.3.1 Què és una API Gateway? 

Una API Gateway és una component software que va començar a ser popular 

dins del món dels microserveis, veurem el que són més endavant, però que 

ara és una peça clau per a les arquitectures serverless orientades a crides 

HTTP. 

 

La feina principal que fa és ser un servidor web que rep sol·licituds HTTP, les 

redirigeix a un handler10 basant-se en en la ruta de la sol·licitud, agafa la 

resposta del handler i, finalment, retorna la resposta al client original. En el 

cas de les arquitectures serverless el handler acostuma a ser una funció de 

FaaS, però podria ser qualsevol altre servei de BaaS. 

 

Una API Gateway farà més coses i no només aquest encaminament. També 

proporcionarà funcionalitats per a l’autenticació i autorització, mapeig de 

sol·licituds i respostes, entre altres. Normalment són configurades i no s’han 

de codificar, cosa que fa que ajudin a fer més ràpid el desenvolupament.  

 

4.3.4 Característiques principals 

A part de la unió de BaaS i FaaS, podem trobar a [22] que qualsevol servei 

serverless és aquell que presenta, de forma completa o gairebé completa, 

cinc trets comuns: 

1. No requereix cap gestió del servidor o servidors. 

2. Escala i s’aprovisiona de manera automàtica segons la càrrega. 

3. Ofereix costos basats en un ús precís del servei. 

4. Té les capacitats de rendiment definides en termes diferents de la 

mida o el nombre de servidors. 

5. Té una alta disponibilitat implícita. 

 

Val a dir que per a aquestes característiques es va usar el llibre que trobàvem 

a Oreilly: What is Serverless?, de Mike Roberts. Ara aquest llibre el podem 

trobar a Symphonia o a la referència [22]. 

 

 
10 Un handler és una rutina software que realitza una tasca determinada. 
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4.3.4.1 No gestió de servidors 

Quan la gent comença a aprendre sobre serverless, aquest és l’element 

principal: creem solucions software que tenen a veure amb els servidors, però 

ens abstraiem completament d’aquests servidors. Són allà però no els hem 

de considerar. 

 

No ens preocupem per les màquines del servidor, ni virtuals ni físiques i, com 

a conseqüència tampoc ens preocupem per les xarxes a aquest nivell. Tot i 

això, és igual d’important l’eliminació de processos i components del servidor: 

no ens preocupen els processos del sistema operatiu o la gestió dels sistemes 

operatius. 

 

El que cal destacar també és l’eliminació del concepte d’un component de 

servidor de llarga durada que definim i que està llest i escolta sol·licituds, 

com coneixem que passa en les aplicacions tradicionals fins ara. Tot i això, sí 

que hem de configurar la capacitat en el BaaS i les rutes de les diferents 

funcions en el API Gateway pel que fa a les FaaS, però no hi ha cap component 

de llarga duració que nosaltres mateixos controlem. Com hem dit, les 

funcions s’executen en màquines virtuals que viuen durant el temps en que 

s’executa una funció, des de que arriba l’event que la desperta, fins que 

s’acaba d’executar el codi corresponent a la funció i s’envia la resposta. 

 

4.3.4.2 Escalat i aprovisionament automàtic basat en la càrrega 

En les arquitectures tradicionals som responsables d’una sèrie d’activitats 

referents als servidors: planificació, assignació, aprovisionament de recursos 

i l’escalat d’aquests segons la càrrega real que necessita la nostra aplicació 

en un moment donat. 

 

Si bé el Cloud ha fet més senzilles aquestes activitats, encara s’han de dur a 

terme i, a més, totes suposen temps i són poc precises. Això comporta que 

en molts casos podem perdre encara més temps reestructurant el que havíem 

plantejat prèviament. Una altra mesura que prenem per estar segurs que tota 

necessitat quedarà coberta és calcular els recursos per a cobrir més càrrega 

de la que esperem i això desemboca en costos extres i falta d’eficiència. 
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Serverless canvia completament la gestió de recursos i degut a 

l’aprovisionament automàtic d’aquest tipus de servei, ens despreocupem 

de totes les activitats que hem mencionat. Això no només suposa un estalvi 

de temps i de recursos, sinó que millora l’eficiència alhora de desenvolupar i 

redueix els costos. 

 

A més de l’aprovisionament també trobem l’escalat automàtic. Quan arriba 

una petició i hem d’executar una funció, els serveis serverless s’encarregaran 

d’aquesta tasca aprovisionant tot el que hem mencionat i, a més si es dóna 

el cas, també escalaran per adaptar-se a la càrrega que sigui necessària 

cobrir inicialitzant les instàncies adequades i fins a un límit fixat, molts cops 

per el tipus de servei i el proveïdor. 

 

Si bé tenim altres mitjans per a dur a terme aquesta tasca, en una 

arquitectura serverless no hem de fer res per a que les nostres funcions 

escalin i en fa d’aquesta característica un fet molt atractiu pels programadors 

i empreses. 

 

4.3.4.3 Cost basat en l’ús precís del servei 

Acabem de veure dos de les grans avantatges de les arquitectures serverless: 

l'aprovisionament i escalat automàtics i l’abstracció dels servidors, que 

suposen un estalvi de temps i de manteniment per part del client. Però ara 

toca veure quin cost hem de pagar per a utilitzar aquest tipus de servei. 

 

La tercera característica principal de les arquitectures serverless és que 

paguem segons l’ús que fem de les nostres funcions. És a dir, paguem pel 

temps que s’està executant el nostre codi i els recursos que assignem a les 

funcions i, si bé hi ha alguns costos fixes que depenen d’altres factors com 

ara l’emmagatzematge d’aquestes funcions, aquests suposen una part 

mínima. 
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Aquest mètode de pagament, que s’adapta a l’ús que fem del servei, no 

només puja quan escalem i en fem més ús, sinó que també baixa quan no 

utilitzem les nostres funcions i pot arribar a costos ínfims ja que si no usem 

el servei, no se’ns cobra. Això fa d’aquest tipus d’arquitectura una elecció 

molt bona per a aplicacions amb un ús no continuat i que no tenen una 

càrrega massa gran. Tampoc hem d’oblidar que el cost d’equipament i el fet 

de tenir desplegades les nostres funcions llestes per a ser utilitzades és 

gairebé inexistent. 

 

Tot junt fa de l’arquitectura serverless la més eficient i reactiva, pel que fa a 

l’adaptació a la càrrega, quan fem referència als costos. 

 

4.3.4.4 Definició del rendiment 

A diferència d’altres serveis, en les arquitectures serverless no definim la seva 

capacitat de rendiment segons el nombre de servidors o les capacitats que 

tenen ja que no està en les nostres mans el control d’aquests, com hem vist 

en la primera de les característiques. 

 

En comptes d’això i depenent del servei (diferents proveïdors ofereixen 

diferents característiques), podem especificar algunes característiques 

referents a la configuració, com ara la memòria que necessiten les nostres 

funcions, i d’això dependrà en part el cost d’execució d’aquestes i com a 

conseqüència, de l’arquitectura. 

 

Tot i això, degut a que encara és una tecnologia prou immadura, en el 

desenvolupament d’aplicacions podem trobar alguns aspectes que potser ens 

agradaria especificar per a les nostres aplicacions i que no estan sota el nostre 

control, com ara aspectes relacionats amb la seguretat. 
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4.3.4.5 Alta disponibilitat de manera implícita 

L’alta disponibilitat (High Availability (HA), en anglès) és un terme al qual ens 

referim sovint quan parlem de sistemes software per descriure la capacitat 

del sistema per continuar funcionant inclús quan falla una instància d’un 

component. 

 

Aquesta pràctica es duu a terme generalment utilitzant algun tipus de tècnica 

de redundància11 que en aquest cas consisteix en tenir més d’un servidor per 

a atendre les peticions. D’aquesta manera si un d’aquests deixa de funcionar, 

sempre n’hi haurà un altre que pugui fer-se càrrec de les peticions o si la 

càrrega és massa gran, aquesta podrà ser repartida entre més d’un servidor. 

Quan usem arquitectures tradicionals no serverless recau en nosaltres la 

responsabilitat d’implementar un sistema que presenti HA. 

 

Un dels avantatges de les arquitectures serverless és el fet que aquesta alta 

disponibilitat ve implícita amb el servei i és el proveïdor qui se n’encarrega. 

Això significa que no ens hem de preocupar pel fet que pugui fallar una 

component, ja que les mesures de redireccionament d’esdeveniments en cas 

que un node falli serveixen per seguir executant el nostre codi i ni ens 

n’adonarem. Tampoc entrarem en detall sobre aquest aspecte. 

 

Però l’alta disponibilitat no implica recuperació davant de desastres. En el cas 

que caigui un servei sencer en una regió gran, sí que es podria donar el cas 

de que no funcioni la nostra aplicació durant un temps determinat. Tot i això, 

proveïdors com Amazon, Google o Microsoft i la gran majoria, ofereixen taxes 

de disponibilitat de gairebé el 100% (99.99% en molts dels casos) i 

contemplen la possibilitat que el servei no estigui disponible un temps d’una 

hora en un any i en casos molt excepcionals. 

 

En la següent secció veurem avantatges i desavantatges que van de la mà 

amb les característiques d’aquesta arquitectura. 

 
11 En informàtica la redundància consisteix en replicar sistemes hardware per tal que, en cas 
que algun d’ells falli alhora de realitzar una tasca, n’hi hagi altres que la puguin fer i no 
s’aturi el servei. 
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4.4 Avantatges i desavantatges de Serverless 

Coneguts els seus inicis, el seu funcionament i les seves característiques 

principals, és moment de veure quines són les avantatges i les desavantatges 

que ens aporta aquest tipus d’arquitectura. 

 

Després, un cop tractats els avantatges i desavantatges intentarem extreure 

conclusions i passarem a veure l’evolució dels patrons arquitectònics abans 

de tractar diferents casos d’ús on pot aplicar una arquitectura com aquesta, 

ja que ja sabem que en el món de la informàtica no hi ha mai una única i 

igual solució per a tots els casos i necessitats que poden sorgir. 

 

4.4.1 Avantatges que ofereix serverless 

La major part d’avantatges que tractarem tenen a veure amb la reducció de 

costos. Si hi ha una cosa per la qual es coneix serverless és per la següent 

afirmació: com fer les mateixes coses que has fet fins ara però d’una 

manera més barata. 

 

Tot i això, podem considerar que l’estalvi de costos no és la característica 

més atractiva de les arquitectures serverless. Hi ha una altra característica 

que consisteix en com es redueix el temps des de que tenim una idea fins 

que la implementem, és a dir, com fer coses noves, però molt més de pressa. 

Ara passarem a tractar cinc dels avantatges del serverless i com ens pot 

ajudar en les nostres solucions. 

 

Per a explicar aquesta secció hem utilitzat les fonts [22],[23] i [24] 
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4.4.1.1 Cost laboral reduït. Despreocupació dels servidors 

Per a entendre aquest avantatge hem de recordar una de les característiques 

principals d’aquestes arquitectures: l’abstracció per part del client dels 

servidors. Aquesta abstracció implica que el client no s’ha de fer càrrec de 

cap tipus de gestió o configuració referent a aquests. Com a client t’has de 

preocupar de la lògica i l’estat de la teva aplicació, i deixes que algú altre 

s’encarregui de tot el necessari per a que aquesta pugui desplegar-se i 

funcionar. 

 

El primer benefici que deriva d’això és que hi ha menys operacions. Es deixen 

de gestionar sistemes operatius, actualitzacions de la base de dades, etc. A 

més, si s’utilitza un BaaS com a base de dades tampoc s’haurà d’operar 

aquesta infraestructura. 

 

Qualsevol BaaS que es pugui utilitzar, suposa menys lògica a desenvolupar i 

això implica menys codi a definir, provar, desplegar i operar, per tant estem 

estalviant temps i costos. 

 

Les FaaS també comporten avantatges sobre el cost de mà d’obra respecte 

un enfocament tradicional. El desenvolupament de software amb FaaS es 

simplifica perquè gran part del codi d’infraestructura es trasllada a la 

plataforma. Això ho veiem, per exemple, alhora de desenvolupar els serveis 

de l’API HTTP, ja que tot el processament de peticions i respostes a nivell 

HTTP es realitza a l’API Gateway. 

 

També és més senzill i ràpid el desplegament ja que només hem de penjar 

unitats bàsiques de codi (funcions) en fitxers simples .zip o .jar sense haver 

de fer cap configuració. Més endavant veurem també que si utilitzem un marc 

de treball per a facilitar el desenvolupament, encara serà més senzill i 

optimitzat aquest procés i molts altres. 
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4.4.1.2 Risc reduït. Fallades i temps d’aturada 

Quan parlem de risc i aplicacions software normalment ens referim a com de 

susceptibles són aquestes aplicacions a fallades i temps d’aturada. Quants 

més sistemes o components hem de controlar, més exposats estem a que 

apareguin problemes d’aquest tipus. Amb serverless, enlloc de gestionar els 

sistemes nosaltres mateixos decidim subcontractarlos i d’aquesta manera, 

també externalitzem el fet d’haver de resoldre aquests problemes. 

 

Tot i que estem exposats a riscos en tots els elements de l’aplicació, 

normalment ens haurem de fer càrrec només de les tecnologies que operem 

directament, les quals seran menors i habitualment les que tractem amb 

freqüència. 

 

Posem-ne un exemple per que quedi més clar: imaginem que hem de 

gestionar una base de dades, en aquest cas una base de dades NoSQL. Quan 

ja ha estat configurada és estrany que es produeixi un error en un node12, 

però si es donés el cas hem de resoldre el problema. En la majoria d’ocasions, 

no tenim un equip expert dedicat únicament a aquest tipus de tasca i pot ser 

que estiguem més temps del que ens agradaria resolent el problema, la qual 

cosa suposaria en molts casos que el nostre servei hagi d’aturar-se. 

 

En canvi, si externalitzem aquest servei i optem per utilitzar un servei de 

base de dades NoSQL sense servidor (BaaS), com ara DynamoDB d’Amazon, 

tot i que sí que es poden produir interrupcions, són relativament rares i es 

gestionen de forma molt efectiva ja que Amazon disposa d’equips dedicats a 

aquest servei específic, no com la majoria d’empreses o equips. 

 

 
12 En una base de dades, un node és una part d’aquesta que conté informació, amb unes 

regles específiques. 
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En definitiva, diem que el risc es redueix quan utilitzem serverless ja que es 

redueix el temps d’aturada previst de cada component i el temps que es triga 

en solucionar aquestes situacions és menor en cas de fallada. A més, en cas 

que una màquina falli, el proveïdor redirigirà el trànsit i la càrrega de treball 

cap a altres màquines i segurament ni ens adonarem del que ha passat. Això 

no significa que alguna vegada pugui haver-hi alguna excepció. 

 

4.4.1.3 Cost de recursos reduït 

Quan desenvolupem aplicacions, normalment hem de decidir quants 

servidors necessitarem per a executar-les. Ens hem de preguntar quanta RAM 

o CPU necessiten els nostres servidors, quantes instàncies necessitem per a 

fer front a la càrrega i poder escalar adequadament, o que hem de fer per a 

tenir una alta disponibilitat (HA). 

 

Després de planejar quins recursos necessitem és quan podem localitzar 

quines parts de la nostra aplicació s’executaran en cada un dels recursos que 

tenim. I encara no haurem acabat, també hem d’obtenir els recursos que 

necessitem i que hem planejat, els hem d’aprovisionar. Per tant hem de 

planejar, localitzar i aprovisionar els recursos. 

 

Tot aquest procés és complicat i no és una ciència exacta. Gairebé mai sabem 

amb antelació i precisió quins seran els requeriments que tindran les nostres 

aplicacions i el que es sol fer és sobreestimar els recursos per a no quedar-

nos curts i, en alguns casos, per si hem d’escalar en un futur, ja que hi ha 

algunes components com les bases de dades que poden suposar un problema 

més endavant. 

 

I cap a on desemboca això? Doncs aquest fet de sobre aprovisionar significa 

que hem de tenir els recursos necessaris per a cobrir els pics més alts de 

càrrega que puguem esperar tot i que aquests no es produeixin mai. Si ho 

portem a un extrem, els nostres servidors sobre aprovisionats molts cops 

estan corrent mentre que l’aplicació roman inactiva i per tant estem pagant 

per a que aquests no facin res útil. 
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Amb serverless tot això canvia: ja no haurem de planejar, localitzar i 

aprovisionar recursos sinó que serà el propi proveïdor del servei qui 

s’encarregarà de proporcionar els recursos necessaris en cada moment i 

nosaltres ens limitarem a pagar per el que utilitzem i durant el temps que ho 

utilitzem. Magnífic no?  

 

Pel que fa a la part de FaaS, si tenim la nostra aplicació però no necessita fer 

res, no s’executarà cap funció i no pagarem mentre estigui inactiva. I pel que 

fa als BaaS, com per exemple una base de dades, si comencem amb un 

sistema que consta amb 1GB de dades, i aquest va creixent en el temps, serà 

la pròpia base de dades qui anirà cobrint aquest creixement i nosaltres 

pagarem en cada moment per la quantitat de dades que necessitem 

emmagatzemar. 

 

Tot això té un efecte colateral molt positiu i és que quan nosaltres optimitzem 

la nostra aplicació (en aquest cas les nostres funcions) perquè facin les 

mateixes tasques en menys temps, estem aconseguint una reducció dels 

costos de forma immediata, ja que com hem dit paguem només pel temps 

d’execució de manera molt precisa. 

 

Si plantegem un cas senzill podem tenir un procés que tardi 1 segon a 

executar-se però trobem la manera que passi a tardar 500 ms mitjançant una 

optimització. Això suposarà una reducció dels costos (pel que fa a l’execució 

d’aquesta funció) del 50%. 

 

4.4.1.4  Major flexibilitat d’escalat 

Aquesta és una de les avantatges que ja hem anat mencionant abans 

d’arribar a aquest punt però ara n’aprofundirem més. 
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Tots aquests beneficis en els costos dels recursos que hem tractat en el punt 

anterior són possibles gràcies al fet que serverless escala segons les nostres 

necessitats de manera molt precisa. Aleshores, la pregunta que ens ve al cap 

és la següent: que hem de fer nosaltres per a aconseguir aquest escalat? 

Hem de configurar grups d’autoescalat? Processos de monitorització? La 

resposta a aquestes preguntes és no. Nosaltres no hem de fer res per a que 

això succeeixi ja que amb serverless l’escalat és automàtic. 

 

Aquest escalat té molt a veure amb el funcionament que hem explicat 

anteriorment. Recordem-lo una mica per veure en quin punt es produeix:  

 

• Tenim funcions “dormides” esperant a rebre un esdeveniment que les 

desperti. 

• Els esdeveniments els gestiona una API Gateway. 

• Quan es produeix un esdeveniment l’API Gateway el condueix a la 

funció corresponent i es crea una instància on s’executa aquesta 

funció. 

• Quan s’acaba l’execució de la funció aquesta instància desapareix. 

• Si el mateix esdeveniment arriba durant l’execució d’aquesta 

funció anterior i abans que acabi, es crea una altra instància de 

forma paral·lela on es tracta aquesta segona funció. Aquesta té 

el mateix comportament que qualsevol altra i si arriben X peticions 

mentre les altres encara s’estan executant, es creen X instàncies de la 

mateixa funció. 

 

Amb aquests punts tenim suficient informació per a veure com i quan es 

produeix aquest autoescalat. L’últim punt és on es produeix i cal dir que 

aquest procés es fa de manera automàtica, sense cap gestió i de manera 

horitzontal. 

 

I val la pena mencionar que pagarem el mateix per tenir X nombre 

d’instàncies durant 100 ms cada una en paral·lel que el mateix nombre 

d’instàncies durant 100 ms cada una de manera seqüencial. Així que estarem 

estalviant molt de temps i pagant el mateix, ja que aquest autoescalat no 

suposa costos extres. 
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Si que mencionarem que existeix un límit d’instàncies concurrents, marcat 

pel client per a cada una de les seves funcions. Aquest límit té una 

funcionalitat principalment de seguretat, per evitar que els costos es disparin 

en cas que hi hagi algun atac no desitjat. Tot i això, aquest límit pot ser 

suficient elevat i no suposarà impediments per a les nostres aplicacions i el 

seu correcte funcionament. 

 

Per últim cal dir que molts dels serveis de BaaS, com ara bases de dades, 

també escalen de manera automàtica i s’adapten als serveis de FaaS, inclús 

en els mètodes de pagament com podrem veure més endavant. 

 

4.4.1.5 Reducció en el temps de producció 

Tot i els beneficis notables que suposen els quatre punts anteriors, per a una 

gran empresa pot ser igual o més important que l’escalat i els costos, el fet 

de la competitivitat i la capacitat de produir i innovar a una gran velocitat. 

 

Tot i que qualsevol persona podrà opinar quin o quins dels avantatges que 

ens proporciona serverless és el millor, trobo que el fet de poder desenvolupar 

software d’alta qualitat en poc temps i fins i tot des de zero és la que aporta 

més potencial a empreses que es volen posicionar d’una manera activa i 

competir en el mercat. 

 

Des de que van sortir les primeres solucions serverless i algunes empreses 

importants van començar a utilitzar aquests serveis, hem pogut veure com 

algunes persones dins aquestes empreses destacaven aquest últim avantatge 

sobre la resta. Farem una ullada a una cita d’Adrian Cockcroft, vicepresident 

d’estratègies d’arquitectures cloud d’Amazon Web Services: 

 

 “Petits equips de desenvolupadors estan creant des de zero aplicacions 

preparades per a la producció en pocs dies. Estan utilitzant funcions i 

esdeveniments curts i senzills per a combinar botigues i serveis de dades 

robustes basats en l'API. Les aplicacions acabades són d’alta disponibilitat i 

escalables, d’utilització elevada, de baix cost i de desplegament ràpid.” 
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L’aparició de serverless ha revolucionat la manera de desenvolupar software: 

ara és possible desenvolupar aplicacions que abans haurien tardat mesos en 

tan sols setmanes o inclús pocs dies. 

 

Per això crec que serverless és tant interessant, perquè més enllà de l’estalvi 

en costos, ha permès als desenvolupadors centrar-se en el producte i les 

seves funcionalitats utilitzant plenament les seves capacitats de 

desenvolupament. 

 

4.4.2 Desavantatges del serverless 

Tot i les grans avantatges que acabem de veure no tot és sempre tan bonic 

com sembla, i a aquests avantatges els acompanyen alguns inconvenients. 

Ara veurem un seguit de desavantatges que comporta l’ús de serverless i 

finalment intentarem fer un balanç entre les coses positives i les negatives. 

 

4.4.2.1 Proves  

És un fet que quan utilitzem Serverless els tests suposen una de les 

limitacions més importants. Quan utilitzem qualsevol altra tecnologia no 

serverless tenim eines per provar la nostra aplicació de la mateixa manera 

que ho faria quan està posada en producció. Sí que podrem fer tests unitaris 

amb serverless d’una manera senzilla però el problema apareix quan volem 

provar les nostres aplicacions utilitzant tests d’integració o d’extrem a 

extrem. 

 

Aquesta dificultat ve donada pel fet que és molt difícil replicar l’entorn que 

tindrem un cop l’aplicació estigui en producció i, a més, perquè el 

desenvolupador no té visibilitat dels processos de backend. Un altre 

impediment és el fet que l’aplicació està dividida en petites funcions. 
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Per a impedir que aquests problemes tinguin un impacte negatiu en el 

desenvolupament, hi ha plataformes que ens donen suport per a fer les 

proves, i sinó, una altra mesura és fer les proves utilitzant les diferents 

plataformes serverless dels proveïdors de manera directa, ja que permeten 

fer proves unitàries de les funcions. A més hi ha alguns frameworks que 

permeten replicar entorns del núvol per fer proves en local. Ho veurem més 

endavant. 

 

4.4.2.2 Latència 

Tot i que la latència13 també és un tema que s’ha de tractar en altres tipus 

d’enfocament, aquests tenen possibles solucions per a millorar la latència 

quan hi ha comunicació entre diferents components. 

 

En canvi, el funcionament de serverless implica una comunicació constant 

entre diferents components de la nostra aplicació: els esdeveniments per a 

desencadenar funcions provenen d’altres components o serveis i normalment 

utilitzen API HTTP que solen ser més lentes que altres transports. A més, les 

funcions també poden comunicar després de l’execució amb altres serveis 

(BaaS). La latència augmenta a mesura que augmenten les components i la 

comunicació entre aquestes, és a dir, a mesura que augmenta la mida de les 

nostres aplicacions. 

 

A part d’aquestes comunicacions, també suposen un impacte important en la 

latència el que anomenem “arrencades fredes”, que és el temps que tarda 

una funció en començar a executar-se des de que arriba l’esdeveniment, 

degut a la creació de la instància on s’executarà què depèn, entre altres 

factors, del llenguatge que utilitzem i si amb la funció hi hem carregat algunes 

llibreries. 

 

 
13 La latència és la suma de retards temporals dins un sistema informàtic 
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La latència juga un paper important i s’ha de tenir en compte a l’hora 

d’adoptar una arquitectura d’aquest tipus, tot i això, és el proveïdor 

l’encarregat d’intentar reduir els temps de latència i no depèn tant dels 

desenvolupadors. 

 

4.4.2.3 Pèrdua de control per part dels consumidors dels servei 

Com hem explicat fins ara, amb serverless les plataformes de FaaS i BaaS 

estan desenvolupades i operades per els proveïdors. 

 

En altres tipus d’aplicacions podem arribar a tenir control sobre tota la pila i 

altres aspectes de configuració. En canvi, amb serverless perdem gairebé 

totes aquestes capacitats. Tot i ser una limitació, suposa també un augment 

del temps que podem dedicar a desenvolupar la lògica de la nostra aplicació 

sense haver de preocupar-nos d’altres aspectes. Per tant és un efecte 

colateral d’una de les nostres avantatges. 

 

La pèrdua de control es pot donar en diferents aspectes com ara la 

configuració, ja que pocs paràmetres queden sota el control de l’usuari i 

tampoc tenim control sobre paràmetres d’execució del sistema operatiu; 

també en la resolució de conflictes, ja que si falla alguna component hardware 

o es requereix alguna actualització de seguretat és el proveïdor qui se n’haurà 

d’encarregar (només podrem solucionar aspectes del codi o de les poques 

configuracions que tenim disponibles); i finalment la seguretat, ja que estem 

limitats a les eines i protocols de seguretat que ens ofereix la plataforma que 

estem usant. 

 

Això comporta a més una dependència per part del client cap al proveïdor, 

que és un aspecte a tenir en compte. 

 

4.4.2.4 No ideal per a processos amb temps d’execució llarg 

Com bé sabem, paguem pel temps que el nostre codi s’està executant i per 

tant volem tenir processos amb una funció específica i que s’executin en un 

interval de temps curt i el màxim d’optimitzat. 
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Si la nostra aplicació requereix de procediments i funcions amb temps 

d’execució alts, els costos poden disparar-se i potser seria millor optar per a 

una solució d’un altre tipus i no pas serverless. 

 

4.4.3 Conclusions. Avantatges i desavantatges 

Després de veure els avantatges i desavantatges que van de la mà amb 

aquesta arquitectura, podem dir que tot i que ens aporta uns valors molt bons 

per al món empresarial de la informàtica actual, també té certs aspectes que 

hem de considerar abans d’escollir-la com a model per a una aplicació. 

 

L’estalvi de costos, responsabilitats i temps i la possibilitat de produir 

solucions molt més de pressa del que s’havia fet fins ara contrasta amb 

algunes desavantatges que no la faran apta per a qualsevol solució software 

que vulguem desenvolupar, però si una opció molt bona en molts altres casos. 

 

Per això, en el següent episodi veurem altres patrons arquitectònics i 

posteriorment diferents casos d’ús i d’èxit de Serverless per a resoldre els 

dubtes i intentar generalitzar aspectes d’una aplicació que ens permetin 

decidir si serverless és o no la millor solució o, si més no, una solució a tenir 

en compte. 

 

4.5 Dels monòlits a serverless. Patrons 

arquitectònics 

Com a infraestructura, serverless consisteix, com ja hem vist, en la unió de 

BaaS i FaaS. Però serverless és un patró arquitectònic i una nova forma de 

dissenyar aplicacions. A continuació, veurem el lloc on es troba serverless 

com a patró arquitectònic i veurem també l’evolució dels diferents patrons 

que han anat apareixent, des dels monòlits fins a serverless, passant per les 

arquitectures orientades a serveis i els microserveis (il·lustració 12). Altra 

vegada farem ús de més d’una font de la bibliografia [25], [26], [27] i [28] 

per a l’elaboració de la secció. 
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Il·lustració 12. Evolució dels patrons arquitectònics. Foto extreta de [26] 

 

4.5.1 Arquitectura monolítica 

Les aplicacions que segueixen aquest patró, com el seu nom suggereix, tenen 

com a característica principal l’ús d’una única base de codi per a les seves 

funcionalitats i serveis. És a dir, tenim un bloc únic on es troba tota la nostra 

aplicació. El seu nom està lligat a la definició de monòlit ja que un monòlit és 

un únic bloc o tros de pedra, de mida considerable.  

 

Tot i que aquest tipus d’aplicacions són fàcils de desenvolupar, una aplicació 

que aglutina totes les seves funcionalitats no és la millor opció, ja que en el 

cas que es tinguin aspiracions de creixement complexes o molts usuaris 

treballant-hi aviat trobem moltes incomoditats i desavantatges. 

 

Un software comú amb d’aquesta naturalesa contindrà codi per la interfície 

d’usuari, lògica de negoci, integracions externes, accés a la base de dades, 

entre altres, tots junts. 



 

63 
 

 

Il·lustració 13. Arquitectura monolítica. Foto extreta de la font [26] 

 

A més, s’ha de tenir en compte també que en el moment que es vulgui fer 

un nou desplegament de l’aplicació, per petit que sigui el canvi, s'haurà de 

desplegar tot el sistema de nou, la qual cosa suposa un gran inconvenient. 

 

Com a conseqüència d’aquesta pràctica, les aplicacions acaben tenint 

dimensions molt grans i acaben resultant molt difícils de mantenir i perquè 

això no passi, han anat apareixent altres patrons arquitectònics com ara els 

microserveis. 

 

En definitiva, tot i que les aplicacions monolítiques presenten certes 

desavantatges en el món actual, no tot són mal de caps i és una arquitectura 

encara vàlida per a molts models de negoci i aplicacions. Per a equips petits 

i start-ups14 és una bona forma per a desenvolupar i desplegar el software, 

ja que trobem tot el codi junt dins un mateix directori principal. A més, la 

comunicació entre diferents components de l’aplicació sol ser més ràpida ja 

que el codi i la memòria són compartits. 

 

 
14 Es tracta d’una empresa en la seva etapa primerenca, és a dir, quan just comença 
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Tot i això, les desavantatges que hem mencionat, i en un món en constant 

canvi i adaptació, fan d’altres opcions una millor alternativa per a moltes 

aplicacions, ja que el codi pot arribar a créixer molt i les dependències ser 

molt nombroses i amb elles els efectes colaterals dels canvis. A més, per a 

equips que no siguin fixes, pot ser molt difícil que un integrant nou de l’equip 

entengui tota l’arquitectura en aquest tipus de patró. 

 

4.5.2 Arquitectura basada en serveis 

L’arquitectura basada en serveis (o service-based architecture en anglès) 

defineix la utilització de serveis per donar suport a certs requisits de negoci. 

Aquesta arquitectura permet crear sistemes altament escalables, que poden 

ajudar a les organitzacions a impulsar el rendiment i, al mateix temps, reduir 

costos de TI i millorar la flexibilitat en els processos de negoci. 

 

En aquest tipus d’arquitectura les dependències entre serveis es minimitzen 

i s’oculta la implementació de qualsevol d’aquests serveis respecte la resta. 

L’objectiu principal és separar la lògica de negoci de la implementació. 

 

Val a dir que es tracta d’un pas intermedi entre el que serien les arquitectures 

monolítiques i els microserveis on, tot i que podem tenir tot el codi en un 

mateix lloc i desplegat alhora, no hi hauria d’haver dependències entre els 

serveis que ofereix. El desacoblament total entre tots els serveis seria 

l’extrem que consideraríem microserveis. 

 

Els valors fonamentals de disseny d’aquest tipus d’arquitectura són: 

• Acoblament de components de forma oberta: un component que 

accedeix a un altre no necessita conèixer-ne res. 

• Components configurables. Els components poden afegir-se, suprimir-

se o configurar-se per a crear aplicacions noves reutilitzant 

components ja existents. 

• Els components poden treballar conjuntament. Qualsevol component 

pot treballar amb un altre, incloent dins del sac inclús components de 

diferents proveïdors. 
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• Els components són independents de la ubicació. No importa on 

estiguin aquests components per a poder-los utilitzar. 

 

Tot en conjunt fa de les arquitectures orientades a serveis un tipus 

d’arquitectura flexible i capaç d’adaptar-se als canvis d’una manera ràpida i 

amb èxit i millors en aquest aspecte que els monòlits. 

 

Com tota arquitectura té pros i contres. Entre els pros trobem la possibilitat 

de reutilitzar serveis entre diferents aplicacions, la fiabilitat gràcies a la 

facilitat de fer proves i depuració de serveis independents (i no com a les 

arquitectures monolítiques on trobem tot junt i és més difícil) i la possibilitat 

de desenvolupament en paral·lel de diferents serveis d’una aplicació d’una 

manera senzilla. 

 

Com a contres trobem que les aplicacions amb molts serveis solen ser molt 

complexes, degut a que cada servei ha d’assegurar que els missatges 

arribaran a temps i, quan són molts, és difícil; també el cost elevat que 

suposa aquest tipus d’arquitectura tan en recursos humans com tecnològics; 

i finalment, com a contra trobem també la sobrecàrrega degut al fet que les 

dades d’entrada, quan diferents serveis es comuniquen entre ells, han de ser 

validades i això augmenta els temps de resposta i la mida del codi. 

 

Per acabar, farem un apunt més per dir que les arquitectures basades en 

serveis són com una escala de grisos i podem tenir diferents tipus 

d’arquitectura (des dels macro serveis, amb components més grans, fins al 

microserveis, on les components són més petites) depenent del nivell de 

granularització. Podem veure en la il·lustració 14 al que ens referim amb 

aquesta última frase. 

 



 

66 
 

 

Il·lustració 14. Granularització de les arquitectures orientades a serveis 

 

4.5.3 Microserveis 

Els microserveis són un enfocament arquitectònic i organitzatiu per al 

desenvolupament de software, on el software està compost per petits serveis 

independents que es comuniquen a través d’API ben definides. Tot i que ja 

hem explicat que es tracta d’un tipus d’arquitectura basada en serveis, el 

diferenciarem dels service-based convencionals per la seva importància. Els 

propietaris d’aquests serveis són equips petits i independents. 

 

Lucas Krause menciona en el seu llibre Microservices: Patterns and 

Applications, la següent afirmació: “Els microserveis són importants 

simplement perquè aporten valor únic a una manera de simplificar la 

complexitat en els sistemes. En separar el sistema o l’aplicació en moltes 

parts més petites, es mostren formes de reduir la duplicació, d’augmentar la 

cohesió i reduir l’acoblament entre parts, de manera que les parts del sistema 

general siguin més fàcils d’entendre, més escalables i més fàcils de canviar”. 

Aquesta afirmació defineix bastant bé el potencial que té aquesta 

arquitectura. 

 

Les arquitectures de microserveis fan que les aplicacions siguin més fàcils 

d’escalar i més ràpides de desenvolupar. Aquest fet permet la innovació i 

accelera el temps de comercialització de les noves característiques. Podríem 

assegurar que es tracta del servei que més s’assembla a les arquitectures 

serverless, les quals són el principal tema del nostre estudi. 
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A les arquitectures tradicionals o monolítiques, en que tots els processos 

estan associats i s’executen com un sol servei, en cas que es doni un pic de 

demanda suposa haver d’escalar en molts casos tota l’arquitectura. A més, 

com ja hem vist, el creixement de les aplicacions implica un augment del risc 

de la disponibilitat (recordem que un factor de les aplicacions avui dia és l’alta 

disponibilitat, HA) ja que molts processos dependents entre ells augmenten 

l’impacte d’error d’un procés i el temps que pot tardar a ser resolt. 

 

A diferència d’aquestes, amb una arquitectura de microserveis una aplicació 

es crea amb components independents que executen cada procés de 

l’aplicació com un element independent. Els serveis es comuniquen com ja 

hem dit mitjançant una API. Com cada servei s’utilitza per a una funcionalitat 

específica és fàcil actualitzar, implementar i escalar les aplicacions quan 

augmenta la demanda en una d’aquestes funcionalitats. 

 

Il·lustració 15. Arquitectura monolítica vs arquitectura de Microserveis. Foto extreta de [26] 

La principal diferència entre l’arquitectura basada en serveis i els microserveis 

és que la primera ofereix funcionalitats més versàtils en quant a la seva 

funcionalitat empresarial, mentre que els microserveis cobreixen 

funcionalitats amb un propòsit únic i molt especialitzades. 
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Els microserveis tenen bastantes característiques comunes amb les 

arquitectures serverless i la utilització de les funcions i en destacarem dues: 

l’autonomia i l’especialització. 

 

Autonomia 

De forma similar a com ho fan les funcions en les arquitectures serverless, 

els serveis es poden desenvolupar, implementar, operar i escalar sense 

afectar al funcionament d’altres serveis dins una arquitectura de 

microserveis. No necessiten compartir cap dels seus codis o implementacions 

amb altres serveis i qualsevol comunicació entre components individuals es 

fa a través d’API. En les funcions les comunicacions són mitjançant 

esdeveniments d’una forma similar a través d’API o des de BaaS. 

 

Especialització 

Cada servei està dissenyat per a un conjunt de capacitats i s’enfoca a resoldre 

un problema específic. Si el servei es torna molt complex, segurament acabi 

dividit en altres serveis. Les funcions també tenen funcionalitats concretes 

dins d’una arquitectura serverless però encara més específiques que en els 

microserveis. 

 

Dins d’una arquitectura de microserveis també trobem altres pros i contres. 

Entre els pros destacarem l’augment de l’agilitat a l’hora de desenvolupar, ja 

que diferents equips poden treballar en serveis diferents de manera 

desacoblada; la facilitat de desenvolupar, fer tests i desplegar cada petit 

servei de manera independent; i la possibilitat d’escalar de manera 

horitzontal cada servei per separat, ja que diferents serveis poden estar en 

diferents entorns i no cal desplegar ni escalar tota l’aplicació junta, com fèiem 

amb les arquitectures monolítiques.  
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Com a contres destacarem la complexitat i les preocupacions per temes de 

seguretat (degut a la comunicació externa entre serveis a través de API que 

facilita la possibilitat d’atacs). Per últim cal mencionar també com a pro o 

contra, depèn de com es vulgui veure, el fet que els microserveis permeten 

utilitzar dins d’una mateixa aplicació diferents llenguatges de programació en 

diferents serveis. Això pot arribar a ser un contra per desenvolupadors que 

no coneguin tots els llenguatges que s’estan utilitzant, en el cas que aquests 

hagin de treballar en més d’un component de l’aplicació. 

 

Tot i això, hi ha diferències amb serverless ja que el nivell d’abstracció de 

temes relacionats amb la configuració i gestió de servidors o similars no és la 

mateixa i en els microserveis encara hem de configurar entorns i requereix 

una alta planificació. En certa manera, podríem dir que serverless són els 

microserveis portats a l’extrem. 

 

 

4.5.4 Diferència entre serverless i microserveis 

Per acabar aquesta evolució dels patrons arquitectònics comentarem les 

diferències entre serverless i els microserveis, ja que ja hem explicat en 

apartats anteriors en que consisteixen les arquitectures serverless. Tot i això, 

farem menció de nou a la seva característica principal: els desenvolupadors 

es poden centrar en la lògica del producte mateix sense preocupar-se dels 

servidors o entorns d’execució. 

 

Així doncs, la principal diferència és que en els microserveis encara hem 

d’utilitzar temps i recursos en gestionar, aprovisionar i configurar els nostres 

entorns, mentre que a serverless estem alliberats de qualsevol tipus de tasca 

d’aquesta mena. 

 

També cal mencionar que el fet que a serverless la unitat més petita sigui la 

funció fa que les tasques siguin encara més específiques que en els 

microserveis, on un mateix servei pot estar implementat per més d’una funció 

i tenir una mida més gran. 
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Finalment, recordar que les funcions (a serverless) són efímeres i existeixen 

només quan s’estan executant, des de que es desperten fins que acaben 

l’execució. Mentre que els microserveis es despleguen i queden en 

funcionament fins que nosaltres apaguem l’entorn on es troben executant-

se. Això permet que serverless es pagui pel temps utilitzat d’una manera molt 

més exacta i es redueixin els costos d’ús per part dels usuaris en moltes de 

les solucions. 

 

4.5.5 Patrons arquitectònics i infraestructura 

Com en la secció 4.2 ja hem vist les diferents arquitectures o serveis que 

trobem en farem un resum i comentarem les diferents possibilitats de 

desplegament dels patrons arquitectònics en cada una d’aquestes 

infraestructures o serveis cloud.  

 

Com a resum, recordar que tenim dos grups diferenciats d’infraestructures: 

les tradicionals o on-premise, on és el client qui és el propietari i qui gestiona 

la seva infraestructura, i les infraestructures que corresponen a serveis del 

Cloud, entre les que trobem IaaS, PaaS, SaaS i serverless (que consisteix en 

la unió de BaaS i FaaS) totes elles explicades prèviament. 

 

Per a fer aquest resum elaborarem una taula indicant sota quina 

infraestructura o servei podrem desplegar o podem trobar cada un dels 

quatre dissenys que hem tractat en aquest capítol 5. El nombre de X indica 

la freqüència d’ús d’un tipus d’infraestructura per a cada tipus de disseny. 

 

Arquitectures/Serveis cloud Monolítica Basada en serveis Microserveis Serverless 

On-premise XXX XXX X 
 

IaaS XX XX X 
 

PaaS X XX XX X 

FaaS + BaaS 
   

XXX 
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SaaS no l’hem posat a la taula ja que no és un servei per a desplegar un 

software o una aplicació, sinó més aviat és software ja fet que es pot utilitzar 

i on es pot configurar alguns paràmetres. 

 

Tot i això aquesta taula no és una ciència exacta, però mostra la tendència i 

possibilitats actuals del que hem tractat. Després d’aquest breu resum final, 

passem a veure diferents casos d’ús d’arquitectures serverless avui dia. 

 

4.6 Serverless. Casos d’ús i d’èxit 

Tot i les característiques i avantatges que presenta una arquitectura 

serverless, ja hem dit anteriorment que no sempre hi ha una solució òptima 

per a tot tipus d’aplicació o model de negoci. Abans de decidir quina 

arquitectura implementar o quin servei utilitzar, cal també tenir en compte 

una sèrie de paràmetres com ara el nombre de peticions o el tipus de càrrega 

que tindran els servidors que utilitzarem, ja siguin responsabilitat nostra o 

no, entre altres. 

 

En aquest apartat farem un estudi de diferents casos d’ús on pot aplicar-se 

aquesta arquitectura i intentarem extreure conclusions per saber quan 

serverless serà adequat com a arquitectura per a una aplicació. Al final, 

l’objectiu que busquem és donar resposta a les dues preguntes següents: 

quan implantar una arquitectura serverless i quins aspectes hem de tenir en 

compte per a prendre aquesta decisió? Quan no serà bona idea? 

 

Per a fer-ho contrastarem diferents fonts d’informació i mirarem solucions de 

negoci d’empreses reals per a veure aplicacions reals d’aquest tipus 

d’arquitectura. 
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4.6.1 Primeres consideracions 

Si bé la comoditat i el benestar dels programadors és una cosa essencial, 

quan entrem en el món empresarial un dels factors més importants són els 

diners o, si més no, la relació qualitat preu entre un servei i el que realment 

ens ofereix. Avui dia sempre busquem la solució òptima que ens permeti 

cobrir una necessitat, però que alhora ho faci de la manera més econòmica 

possible. 

 

Posem-ne un exemple dins del marc de la informàtica i el Cloud Computing: 

imaginem que tenim una empresa que s’encarrega de la venta de productes 

per a animals. I en aquesta empresa hi tenim també un apartat de venta 

online. Posem-ne dos casos diferents per a aquest model d’empresa: 

 

• En el primer som una petita empresa de barri amb un nombre reduït 

de clients i accessos periòdics a la nostra pàgina web per a comprar 

productes. 

 

• En el segon som una empresa multinacional, molt gran, amb diferents 

tendes i una clientela àmplia de diferents localitzacions arreu del món. 

En aquest cas, a la nostra pàgina web hi accedirà molta més gent. 

 

En el primer dels casos, les crides de la nostra pàgina web al servidor on 

tinguem desplegada la nostra aplicació seran contades. Així doncs, si 

haguéssim d’escollir entre tenir un servidor contractat a servei complet o tenir 

una arquitectura serverless que ens permetés pagar només pel temps que 

s’executessin les funcions necessàries per al funcionament de la nostra web, 

seria molt millor el segon dels casos, sense cap dubte. Primer de tot, ens 

estalviaríem el manteniment i la responsabilitat de la gestió d’escalat (per si 

algun dia tinguéssim un pic de càrrega) i altres responsabilitats. Però el més 

important és que segurament el cost seria reduït, si més no, més que tenint 

servidors desplegats de manera permanent contractats a una empresa. 
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En el segon dels casos, en que les crides serien molt més abundants i inclús 

a totes hores del dia, potser (i cal destacar potser ja que la frontera de quan 

usar serverless no està clara del tot i hem d’analitzar costos) seria més adient 

tenir un servidor que estigués en continu funcionament per a atendre una 

càrrega alta de peticions a totes hores del dia, ja que en cas contrari, amb 

serverless potser seria més car. A més, en ser una empresa més gran 

podríem tenir un encarregat o un equip per a la pàgina web per al seu 

manteniment i gestió dels servidors. 

 

Així doncs, tot i que es tracta d’una petita aproximació podem veure amb 

aquest exemple que, casos molt semblants poden tenir enfocaments molt 

diferents alhora de triar la forma d’implementar-los depenent d’alguns factors 

clau. A continuació veurem alguns casos d’ús per a fer-nos a la idea de quan 

implementar una arquitectura serverless amb garantia, o si més no amb certa 

seguretat, que serà la millor opció o una bona opció per al nostre cas. 

 

4.6.2 Casos d’ús 

Primer de tot veurem els casos d’ús més comuns però sense basar-nos en 

cap cas real concret, sinó diferents possibilitats per a la utilització de 

serverless. Aquests casos d’ús són exemples on serverless seria una molt 

bona opció per a la seva implementació. És important tenir en compte que 

també en podem trobar molts altres i no quedaran restringits a aquests. Hem 

utilitzat diferents fonts però destacarem les fonts [29] i [30] per a aquests 

casos d’ús. 

 

4.6.2.1 Pàgines web estàtiques 

Una pàgina web estàtica és aquella que mostra el mateix contingut a 

qualsevol usuari. Es guarden en un sistema de fitxers i es mostren tal com 

estan guardades. Alguns exemples de pàgina web estàtica serien la web 

informativa d’una empresa, un blog o documentació en línia. 
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Aquestes pàgines web no necessiten una lògica de servidor i només 

necessitem mapejar les URL de la pàgina web amb els fitxers HTML 

corresponents. La millor solució que podem adoptar és allotjar els fitxers en 

un sistema d’emmagatzematge (BaaS) i utilitzar les altres eines que ens 

proporcionen els proveïdors per a gestionar les crides i la lògica (API i FaaS). 

 

4.6.2.2 Pàgines web dinàmiques i auto escalables 

Les pàgines web i les aplicacions serverless es poden escriure i desplegar 

sense l’esforç de configurar la infraestructura. Per tant, és possible llançar en 

dies una pàgina totalment funcional.  

 

A més, els backends propis de les arquitectures Serverless escalen de manera 

automàtica segons la càrrega. Això ens allibera de la preocupació de que 

l’aplicació falli quan hi ha molt de trànsit i moltes crides. 

 

Serverless ens proporcionarà molts beneficis en aquestes solucions en forma 

d’estalvi de gestió i de preocupacions a l’hora d’escalar. 

 

4.6.2.3 Manipulació d’imatges i vídeos. Esdeveniments per disparadors 

Les arquitectures serverless permeten crear serveis d’imatge i vídeo que 

milloren el rendiment per a qualsevol aplicació. Es poden usar els serveis 

serverless per fer coses com redimensionar imatges o manipular vídeos per 

a diferents dispositius. 

 

També podem usar aquest tipus de servei per a aplicacions que necessitin 

reconeixement d’imatge per a augmentar l’experiència d’usuaris. Un exemple 

d’això seria una aplicació que permeti fer una fotografia a una targeta de 

crèdit enlloc d’haver d’introduir els números de forma manual, que ja s’està 

utilitzant bastant avui dia. 
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Altres funcionalitats que es poden implementar amb serverless són el 

reconeixement de cares i imatges o per a marcar contingut inadequat. Es 

poden processar i donar format automàticament a imatges o fotos penjades 

per a ajustar-les a la mida de miniatures específiques o altres mides com a 

resposta a un esdeveniment que pugui succeir. 

 

Un exemple de com es pot aplicar això últim seria el cas en que creem una 

aplicació mòbil que envia la imatge o vídeo a un servei RESTful15. Aquesta 

imatge es guarda i activa una Funció que la processa per a optimitzar-la i 

reduir-ne la mida, creant diferents versions per a mòbils, tauletes digitals o 

per a un ordinador d’escriptori, o simplement per crear-ne una miniatura, 

entre altres. 

 

 

4.6.2.4 Esdeveniments programats 

En moltes ocasions volem configurar el nostre codi per que s’executi d’una 

forma regular i programada. Enlloc de tenir un servidor que s’encarregui 

d’executar de manera repetida i cada cert temps un codi que crea lectures de 

bases de dades, un processament de fitxers o alguna altra funcionalitat, es 

pot utilitzar serverless per a fer aquestes tasques i estalviar costos. 

 

Aquest cas d’ús és un dels procediments més senzills quan adaptem una 

solució en funcionament a una solució serverless. Això és degut a que aquests 

esdeveniments, dins d’un sistema o una arquitectura més gran, es troben 

normalment en mòduls separats i són tasques molt simples que es poden 

encapsular en funcions ràpidament. Així doncs, a part d’un cas d’ús fàcil i 

freqüent també és un punt de partida alhora d’adoptar serverless a solucions 

ja existents. 

 

 
15 Restful és un programa basat en REST (REpresentational State Transfer). Més informació a 

https://www.codigonaranja.com/2018/restful-web-service 

https://www.codigonaranja.com/2018/restful-web-service
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4.6.2.5 Xatbots 

Molts xatbots són simples i estan dissenyats per casos d’ús específics. 

Normalment no es busca que siguin tan complexos i brillants com per fer 

creure als usuaris que estan parlant amb una persona real. El que es busca 

és proporcionar una interfície per l’usuari perquè li sigui més senzill 

interactuar amb un sistema sota algunes condicions. 

 

Posem un exemple: imaginem que tenim una pizzeria que disposa d’una 

pàgina web per a fer comandes en línia i que enlloc d’haver de buscar i triar 

les diferents opcions poguéssim fer la comanda escrivint simplement  la frase 

de la pizza que volem menjar. El xatbot ha de reconèixer coses simples i 

saber fer entendre que no entén una frase i reconduir l’usuari cap a com 

formular la pregunta. 

 

Altres preguntes més complicades i un altre tipus d’intel·ligència serien els 

assistents personals que existeixen avui dia com ara Siri de la companyia 

Apple. 

 

Per a aquests xatbots senzills es pot implementar una backend Serverless 

que seria molt útil. De fet estan en augment les demostracions i les 

aplicacions que ja usen serverless per a construir xatbots. En el cas de 

l’exemple de la pizzeria, la frase de l’usuari seria l’esdeveniment que tractaria 

una funció per a elaborar la comanda o per a dir que no ho ha entès. A 

continuació l’usuari hauria de confirmar que la comanda és correcte i 

finalment acabar la comanda. 

 

4.6.2.6 Backends d’IoT 

L’Internet de les coses (Internet of Things en anglès, d’aquí la seva 

abreviatura) és un trending topic i molts serveis cloud ofereixen eines per a 

connectar un gran nombre de dispositius fàcilment. Aquests dispositius 

necessiten comunicar-se mitjançant una sèrie de missatges simples i 

requereixen d’un backend per al processament. 
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Aquest enfocament en fa un cas d’ús perfecte per a les arquitectures 

serverless i Amazon o altres proveïdors ofereixen fins i tot serveis particulars 

per a aquest cas d’ús. Un d’aquests serveis es tracta de AWS IoT i s’encarrega 

de la transmissió de missatges mentre que AWS Lambda (FaaS d’AWS) 

s’encarrega del processament.  

 

La configuració i la gestió d’aquests serveis és tan senzilla que s'estan 

convertint en una elecció habitual per als sistemes d’IoT. 

 

4.6.2.7 Big Data 

L’últim cas d’ús que tractarem és el del Big Data però abans farem una ullada 

a la definició, proposada per Gartner al 2001 i que encara segueix sent la 

definició de referència [31]. Segons Gartner el Big Data “són dades que 

contenen una major varietat i que presenten volums creixents a una velocitat 

superior”. Aquesta definició es coneix com les tres V del Big Data: Varietat, 

Volum i Velocitat (de creixement). 

 

Tradicionalment, aquest volum de dades es gestionava mitjançant eines com 

ara Hadoop16 o Spark17, però des de l’aparició dels serveis serverless moltes 

aplicacions les estan substituint per aquesta nova tecnologia. Enlloc de 

gestionar clústers de màquines, es pot crear una pipeline (una “canonada”) 

de gran quantitat de dades, convertint l’entrada a fluxos de dades i carregant 

fragments de dades en funcions concurrents. És a dir, aquests grans fluxos 

de dades es poden dividir en funcions concurrents i que escalen de manera 

automàtica per a agilitzar el tractament d’aquestes. 

 

Recordem que una de les principals avantatges de les arquitectures serverless 

és que permet escalar de manera gairebé infinita. Per tant, separant aquests 

fragments de dades els podem processar alhora i és el proveïdor qui se 

n’encarrega. Això suposa un benefici per a la gestió reduïda i la facilitat d’ús. 

 

 
16 https://hadoop.apache.org/ 
17 https://spark.apache.org/ 

https://hadoop.apache.org/
https://spark.apache.org/
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Tot i així, aquesta solució té el problema de que, en tractar-se de fluxos 

constants de dades, els costos poden disparar-se. A més, les funcions 

serverless de certes empreses cloud tenen un límit de temps de 

funcionament, cosa que suposa haver d’ajustar aquests fragments 

d’informació en mides més petites abans de processar-los. 

 

Com a dada a favor d’aquest cas d’ús i de manera semblant a com passa amb 

el cas de l’IoT, també trobem serveis que es dediquen a aquesta funcionalitat 

com ara Amazon Kinesis. 

 

 

4.6.3 Casos d’èxit reals 

Per a donar més veracitat a aquests casos d’ús genèrics que hem mostrat a 

l’apartat anterior, ara tractarem casos real d’èxit en l’aplicació d’arquitectures 

Serverless: dos de dues empreses molt conegudes, Coca-Cola [32] [33] i 

Netflix [34] [35]. 

 

4.6.3.1 Coca-Cola 

En el 2016, Michael Connor de Coca-Cola Nord Amèrica, la persona a càrrec 

de l’estratègia de migració cloud, comença la fase d’AWS Re-invent (una 

conferència anual d’Amazon on es tracten temes d’innovació i tecnologia) 

explicant les eines i estratègies que han desenvolupat, per tal de fer les seves 

pròximes generacions d’aplicacions de màrqueting digital completament 

serverless. També amb la intenció de mostrar les maneres innovadores en 

que pensen utilitzar Lambda AWS en un futur. 

 

En la conferència, mentre explica els problemes que tenen els servidors 

tradicionals tracta un punt que crida bastant l’atenció quan diu que els 

desenvolupadors necessiten conèixer devops18 per a poder crear aplicacions 

empresarials. Això implica que els desenvolupadors han d’encarregar-se 

també dels servidors en la majoria d’empreses, la qual cosa suposa una mala 

pràctica i un mal ús del seu temps. 

 
18  https://azure.microsoft.com/es-es/overview/what-is-devops/  

https://azure.microsoft.com/es-es/overview/what-is-devops/
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Amb l’aparició de serverless això canvia: si bé seguim amb la necessitat de 

conèixer moltes tecnologies, ens allibera de totes les tasques relacionades 

amb el backend, la gestió i la seguretat, entre altres. Això permet als 

desenvolupadors ocupar la major part del seu temps en la lògica de l’aplicació 

i no en tasques secundàries. 

 

Degut a aquests plantejaments que ens mostra Michael Connor en la 

conferència i alguns altres aspectes que tractarem a continuació, Coca-Cola 

decideix usar serverless per millorar el seu servei. 

 

Per a què Coca-Cola usa serverless? 

En aquest cas en particular, Coca-Cola decideix utilitzar serverless per a les 

màquines de venda que podem trobar arreu del món. Aquestes màquines 

compten amb un sistema integrat de comunicació amb les oficines i és a 

través d’aquest sistema que saben quan queden poques unitats en una 

màquina o quan s’espatlla alguna cosa, entre altres. 

 

Cal mencionar que Coca-Cola usava fins aleshores un altre tipus de servei 

cloud: una IaaS o Infraestructura com a Servei. Aquest servei i les màquines 

que utilitzava els suposaven un total de 12.864 dòlars anuals. 

 

Després d’implementar el mateix servei amb una arquitectura serverless, i 

cobrint totes les funcionalitats que necessitaven, els costos van baixar a 

4.490 dòlars per any. Aquest càlcul el van fer sobre 30 milions de crides 

mensuals, que eren les dades d’aquell temps. Tot i això, van calcular també 

que per a que sortís rentable utilitzar un IaaS s’haurien de sobrepassar els 

80 milions de crides mensuals. 

 

Funcionament 

La lògica funciona de la següent manera: 

1. El client compra una beguda. 

2. La màquina crida el gateway de pagament (soci de la companyia) per 

verificar el pagament. 

3. El gateway de pagament fa una crida API rest a l’AWS API Gateway. 
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4. Aquest AWS API Gateway desperta una funció Lambda. 

5. L’AWS Lambda (FaaS) s’encarrega d’executar la lògica. 

6. Tot i que és opcional, si l’usuari paga amb el telèfon se li envia una 

notificació amb la informació a Android Pay o Apple Pay. 

 

Tot això es produeix en menys d’un segon. I aquí és on entra en joc la 

principal avantatge de les arquitectures serverless: el client o l’empresa que 

utilitza el servei ha de pagar només pel temps que estan en funcionament les 

seves funcions. A més, en cas que es produeixin moltes peticions simultànies, 

les funcions s’executen en paral·lel i escalen de manera automàtica. 

 

4.6.3.2 Netflix 

Netflix es tracta d’una de les majors plataformes d’streaming en línia a nivell 

mundial i ofereix al voltant de 165 milions d’hores de vídeo al dia. Des de 

2008 i durant aproximadament 7 anys, Netflix va migrar tota la seva 

infraestructura i centres de dades al Cloud per el gran nombre de beneficis 

que els oferia, sobretot d’elasticitat i flexibilitat. 

 

Al 2014, a la conferència AWS re:Invent la companyia anuncia la seva 

intenció d'utilitzar AWS Lambda per crear infraestructures autogestionades 

basades en regles i substituir processos ineficients per reduir la taxa d’errors 

i estalviar temps valuós en gestió i configuració. Ara aquest canvi ja està 

posat en pràctica i veurem com fa ús de la tecnologia serverless la companyia. 

 

Com utilitza Netflix la tecnologia serverless? 

En aquest cas d’ús cal tenir en compte que veurem tecnologia i noms propis 

dels serveis cloud que ofereix la companyia AWS. Més endavant tractarem 

aquests diferents serveis i elements més en detall en capítol següent però 

per ara ens limitarem a nombrar-los i veure com Netflix utilitza cada un per 

a diferents funcionalitats. 
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1. Els editors carreguen milers de fitxers a Netflix cada dia i cal que es 

codifiquin i ordenin les diferents parts d’aquests fitxers abans de 

transferir-se a l’usuari. Una vegada que els fitxers es carreguen a S3, 

Amazon desencadena un esdeveniment que crida una funció AWS 

Lambda. Aquesta funció divideix el vídeo en trossos de 5 minuts que 

es codifiquen en 60 fluxos paral·lels diferents que Netflix necessita. Un 

cop ja està processada l’última part del vídeo, s’agreguen les parts i es 

despleguen mitjançant un altre seguit d’esdeveniments i regles. 

2. Una altra manera que Netflix utilitza AWS Lambda és pel seu sistema 

de backup o de còpies de seguretat. Com molts fitxers són canviats i 

modificats diàriament les Lambdes comproven si els fitxers necessiten 

una còpia de seguretat nova. També comproven la validesa i la 

integritat dels fitxers i si alguna cosa falla poden tornar a l’arrel del 

problema i començar el procés de nou. 

3. Millores d’eficiència mitjançant un millor control de la producció. 

Informació que es basava en el sistema d’esdeveniments que Netflix 

va construir per a Lambda, a través dels quals s’activen validacions per 

assegurar que la configuració s’ajusta a les necessitats del món real. 

4. L’eliminació de les responsabilitats dels servidors que gestiona Netflix. 

Quan és el proveïdor del servei, en aquest cas AWS Lambda, el que 

s’encarrega del desplegament i la configuració dels servidors, 

l’empresa pot estar segura que els processos d’aprovisionament i 

resposta a noves necessitats empresarials que puguin aparèixer estan 

completament gestionats. 

 

Entre aquests avantatges n’hi ha molts altres i també altres funcionalitats, 

serverless és una realitat. Grans empreses multinacionals ja han adoptat 

aquest tipus de servei i moltes altres estan començant a fer-ho. 

 

4.6.4 Conclusions als diferents casos d’ús que trobem 

Després de tot el que hem vist fins ara, tant en aquest tema com en els 

anteriors, tornem a contemplar les preguntes que ens hem fet al 

començament de la secció i intentar respondre-les. 
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4.6.4.1 Quan i per què serverless? 

Pel que fa a quan utilitzar serverless podríem dir que serà una bona decisió 

quan parlem d’aplicacions on la lògica de la part del servidor no sigui molt 

complexa i aquesta complexitat es centri més en la part del client. Amb una 

lògica i funcionalitats senzilles les funcions ofereixen molt potencial i són una 

opció molt bona. En serien exemples les pàgines web estàtiques o el cas que 

hem posat dels xatbots, on les crides són poques i les funcionalitats 

específiques i poc complicades. 

 

També serà útil serverless per a aplicacions en que el volum de càrrega és 

imprevisible i on puguin aparèixer pics molt alts i difícils de controlar. 

Recordem que serverless ens proporciona la capacitat d’escalar de forma 

automàtica i pagar per l’ús precís que en fem. Aquesta característica ens 

permetrà despreocupar-nos de la gestió de la càrrega i a més ens estalviarà 

costos en la majoria de casos. La capacitat d’escalar horitzontalment també 

la farà molt útil per al processament de volums grans de dades, com ja hem 

vist. 

 

Podríem dir que aplicacions en constant creixement i que hagin d’adaptar-se 

a canvis poden ser candidates a la utilització de serverless. No només pel fet 

que ens permet desplegar únicament funcions sense haver de tocar la resta, 

sinó que per la seva naturalesa és molt senzill fer canvis i afegir noves 

funcionalitats. 

 

I per últim però no menys important, aplicacions que puguin romandre 

inactives durant períodes llargs o amb molt poca càrrega també seran molt 

bones candidates. Ho hem vist, per exemple, en el cas dels esdeveniments 

programats. En aquests casos l’estalvi de costs pot ser molt gran pels temps 

d’inactivitat on, amb altres solucions, estaríem pagant. 
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4.6.4.1 Quan serverless no és la millor alternativa? 

Com hem dit, no existeix una única millor solució per a qualsevol necessitat 

que puguem trobar. Serverless no és una excepció i hi haurà alguns casos en 

que serà millor escollir alguna alternativa, ja sigui per costos, dificultat o 

altres aspectes. 

 

El primer que contemplarem són aplicacions amb lògiques molt complexes i 

temps d’execució llargs. Recordem que les funcions tenen temps de vida 

limitats i, a més, paguem pel temps que s’executen: si la duració és molt 

alta, estarem pagant més del que potser voldríem. 

 

Per a tractar el segon cas on no recomanem la utilització de serverless 

haurem de fer memòria i tornar una mica enrere. Recordem que quan arriba 

un esdeveniment per despertar una funció la plataforma del proveïdor 

contractat crearà una instància efímera on s’executarà aquesta funció. Molts 

cops, i depenent del llenguatge, la complexitat i la mida de la funció, això 

suposarà un temps d’espera. Aquest temps pot fer que serverless ara per ara 

potser s’hagi de descartar en solucions que requereixen temps de resposta 

molt ràpids en tot moment. 

 

Tampoc recomanaria serverless per a casos on la lògica de la part dels 

servidors sigui molt complexa. 

 

Per últim i tot i que això no sigui del tot propi d’un cas d'utilització, haurem 

de pensar alhora de triar escollir serverless que aquesta decisió pot suposar 

haver de dependre en un futur del proveïdor que hem triat. Recordem que la 

dependència és alta i no tots els proveïdors ens ofereixen les mateixes 

possibilitats i canviar pot ser molt costós, sobretot en temps, de la mateixa 

manera que no serà el mateix integrar serveis de diferents proveïdors o 

serveis del mateix proveïdor. 

 

Tot i això, hem de valorar també que serverless es pot integrar amb altres 

plantejaments i crear solucions híbrides. Podríem tenir aplicacions amb un 

servidor dedicat a algunes tasques i utilitzant serverless per a algunes altres. 
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4.6.5 Introducció a les següents seccions 

En les següents seccions passarem a tractar en profunditat casos més pràctics 

i compararem tres dels proveïdors principals d’aquest servei: Amazon Web 

Services, Azure i Google Cloud Platform. Compararem els seus serveis, preus 

i finalment també farem una ullada a frameworks per a facilitar el 

desenvolupament d’aplicacions serverless. 

 

Després d’aquest anàlisi més pràctic, elaborarem una prova de concepte a 

mode de tutorial per acabar de veure com utilitzar aquesta tecnologia i el seu 

funcionament. 

 

4.7 Comparativa entre els diferents proveïdors cloud 

Un cop tractats tots els aspectes característics i generals de les arquitectures 

Serverless passarem a analitzar i estudiar els diferents serveis que ens 

proporcionen els principals proveïdors cloud: Amazon, Google i Microsoft per 

a poder desenvolupar aplicacions Serverless. 

 

En aquest capítol veurem quines eines i serveis ens proporciona cada un 

d’aquests proveïdors i les diferents prestacions i característiques que 

ofereixen. Finalment, compararem els nuclis dels serveis (FaaS) de cada una 

d’elles. 

 

4.7.1 Amazon Web Services 

Amazon Web Services o AWS, com ens referim al terme normalment, es 

tracta de la plataforma del Cloud de l’empresa Amazon. Entre moltes altres 

propostes i serveis ofereix un servei serverless molt potent i amb un ampli 

ventall de possibilitats i és per això que és un dels principals candidats que 

estudiarem. Per al desenvolupament d’aquest apartat ens basarem en la 

documentació que podem trobar a la seva pàgina web [36]. 
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El core o nucli d’aquest servei serverless d’AWS és AWS Lambda. AWS 

Lambda és el servei de FaaS d’Amazon i es combina amb molts altres per a 

desenvolupar un gran nombre diferent d’aplicacions d’altes prestacions i 

oferint moltes possibilitats per als usuaris. AWS Lambda permet executar codi 

sense aprovisionar ni administrar servidors i pagant només pel temps de 

còmput que consumeix el client. Més endavant aprofundirem alguns aspectes 

d’aquest servei. 

 

Tots els altres serveis ens permetran desenvolupar i desplegar diferents tipus 

d’aplicació i també satisfer necessitats de seguretat, anàlisi o organització, 

entre altres. A continuació en farem una ullada per veure alguns d’aquests 

BaaS. 

 

4.7.1.1 Serveis de BaaS d’AWS 

Tot i que no els tractarem tots, veurem BaaS de diferents tipus i els més 

comuns per a combinar amb AWS Lambda i crear infinitat d’aplicacions. Els 

tractarem segons la seva funcionalitat i en resumirem els trets característics. 

En cas de necessitar més informació es pot consultar preus i altres a la 

documentació que podem trobar a la pàgina de l’empresa que ja hem 

nombrat [36]. 

 

Emmagatzematge 

• Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ofereix als 

desenvolupadors i als equips de TI un emmagatzematge d’objectes 

segur, durador i altament escalable. És fàcil d’utilitzar i consta amb una 

senzilla interfície de serveis web per a emmagatzemar i recuperar 

qualsevol quantitat de dades, sigui quina sigui la seva ubicació a la 

web. 

 

Amazon ofereix una durabilitat del 99,9999999% i un ampli ventall de 

beneficis, com un servei de consulta, capacitats de seguretat o eines 

d’administració per al control de les dades, i casos d’ús, com per 

exemple còpies de seguretat i restauració o recuperació de desastres. 
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Amazon S3 es pot combinar amb Lambda per executar operacions 

complexes sobre aquests objectes S3 com ara processament de dades 

o transcodificació d’imatges. 

 

• Amazon Elastic File System (Amazon EFS) ofereix 

emmagatzematge d’arxius simple, escalable i elàstic. Està dissenyat 

per escalar sota demanda i pot créixer i reduir de manera automàtica 

a mesura que s’afegeixen o eliminen arxius. Aquesta característica el 

fa una molt bona opció per a solucions serverless i poder treure un 

gran rendiment. 

  

Ofereix dues tarifes diferents: una estàndard per a arxius d’ús freqüent 

que té un cost de 0,072€/GB al mes i una altra per a arxius d’ús poc 

freqüent de 0,018€/GB al mes. 

 

Magatzems de dades 

• Amazon DynamoDB es tracta d’un servei de base de dades NoSQL 

ràpid i flexible per a totes les aplicacions on es requereixin latències de 

mil·lisegons d’un sol dígit uniformes a qualsevol escala. Consta amb 

còpia de seguretat, restauració i mesures de seguretat addicionals 

integrades i també amb emmagatzematge de cache a memòria.  

 

Es pot combinar amb AWS Lambda per a crear aplicacions sense 

servidor autoescalables i amb alta disponibilitat automatitzada. Pot 

gestionar fins a més de 10 bilions de sol·licituds per dia i pot admetre 

pics de més de 20 milions de sol·licituds per segon. 

 

• Amazon Aurora Serverless és una configuració d’escalat automàtic 

i sota demanda per a Amazon Aurora, una base de dades que s’inicia, 

s’atura i escala la seva capacitat automàticament de forma creixent o 

decreixent en funció de les necessitats de l'aplicació.  
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És compatible amb MySQL i PostgreSQL per a un preu molt més 

assequible, de fins a una desena part del cost habitual degut a les seves 

característiques Serverless. L’hem afegit per la seva afinitat amb la 

tecnologia que estudiem, com podem veure en el seu nom. 

 

Organització 

• AWS Step Functions permet coordinar múltiples serveis d’AWS en 

fluxos de treball sense servidor per a poder crear i actualitzar 

aplicacions ràpidament. Permet crear fluxos de treball que permeten 

unir serveis com AWS Lambda i Amazon ECS en aplicacions amb moltes 

característiques. Converteix els fluxos de treball en un diagrama de 

màquina d’estat fàcil d’entendre. A més permet monitoritzar cada pas. 

 

Anàlisi 

• Amazon Kinesis és una plataforma que serveix per transmetre dades. 

Ofereix serveis que faciliten la càrrega i l’anàlisi de dades d’streaming19 

i proporcionen la capacitat per crear aplicacions de dades d’aquest 

tipus personalitzades i per a necessitats especials. Netflix l'utilitza per 

a controlar les comunicacions entre totes les seves aplicacions. 

 

A part de tots aquests serveis, a la pàgina web d’AWS en podem trobar molts 

altres. No aprofundirem més ni en tractarem cap altre mentre no els 

necessitem per al model pràctic que desenvoluparem més endavant. 

 

4.7.1.2 L’API Gateway d’Amazon 

Quan vam explicar les característiques d’una arquitectura serverless vam 

parlar del seu funcionament i vam dir que les funcions es comuniquen 

mitjançant esdeveniments i que aquests esdeveniments es mapegen 

mitjançant un API Gateway. 

 

 
19 Flux de dades constant d’arxius multimèdia 
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En el cas d’AWS aquesta API s’anomena Amazon API Gateway (valgui la 

redundància). Amazon API Gateway és un servei completament administrat 

que facilita les tasques que realitzen els desenvolupadors per a la creació, la 

publicació, el manteniment, la monitorització i la protecció de les API a 

qualsevol escala. 

 

A més ofereix una plataforma integral per a l’administració d’APIs i 

s’encarrega de la gestió de totes les tasques implicades en l’acceptació i el 

processament de fins a centenars de milers de crides API simultànies, entre 

elles, l’administració del trànsit, el control d’autoritzacions i accés, la 

monitorització i l’administració de versions d’API. 

 

Amb Amazon API Gateway no es requereixen costs mínims mensuals ni 

costos inicials i es paga per les crides a la API que es reben i per la quantitat 

de dades sortints transferides. El cost escala a mesura que canvia l’ús de 

l’API. 

 

El funcionament d’ Amazon API Gateway queda resumit en la il·lustració 16. 

 

Il·lustració 16. Funcionament API Gateway. Foto extreta de la pàgina web d’Amazon 

 

Com podem observar diferents punts d’entrada envien peticions a l’API 

Gateway. Aquesta connecta amb Amazon Cloud Watch, un servei de 

monitorització i també amb un sistema de memòria caché. Finalment 

direcciona les diferents crides als serveis corresponents o cap a aplicacions 

privades. En el nostre cas, la utilitzarem per a connectar principalment amb 

les funcions Lambda. 
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4.7.2 Microsoft Azure 

Azure és la plataforma al Cloud de Microsoft de la mateixa manera que ho 

era AWS per a Amazon. Igual que AWS, Microsoft també ofereix un gran 

nombre de serveis al Cloud entre els quals trobem un servei Serverless molt 

potent. Per al desenvolupament d’aquest apartat ens basarem en la 

documentació que podem trobar a la seva pàgina web [37]. 

 

En aquest cas, el core o nucli d’aquest servei de Microsoft s’anomena Azure 

Functions i és l’equivalent a les Lambdes d’Amazon. Cal mencionar però, que 

Microsoft Azure ofereix també, a part del servei de FaaS dos altres serveis 

serverless que no aprofundirem ja que ens hem centrat en les funcions: 

Kubernetes sense servidor i entorns d’aplicacions sense servidor. Tot i això 

recomano fer-ne una ullada perquè són opcions a tenir en compte a l'hora de 

desenvolupar una aplicació al núvol amb característiques similars al que hem 

tractat fins ara. 

 

Azure Functions funciona igual que l’anterior: permet allotjar funcions que 

s’executaran quan siguin despertades mitjançant esdeveniments. Com a 

qualsevol arquitectura serverless aquestes funcions seran efímeres i sense 

estat. Seguint les característiques de serverless no caldrà gestionar ni 

configurar servidors i es pagarà pel temps d’execució de les nostres funcions. 

 

4.7.2.1 Serveis de BaaS d’Azure 

Azure compta amb molts serveis que es poden integrar amb Azure Functions 

i la seva API Gateway per a crear gairebé qualsevol tipus d’aplicació. Farem 

una ullada als serveis més comuns com hem fet abans. 

Emmagatzematge 

• Azure File Storage és un sistema de recursos compartits d’arxius al 

Cloud totalment administrats. Ofereix diferents prestacions entre les 

que destaquem el ràpid accés als arxius gràcies a l’emmagatzematge 

en cache intel·ligent que porta a terme Azure File Sync dels arxius més 

usats i la seguretat que ofereix. 
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• Azure Blob Storage és un sistema d’emmagatzematge d’objectes 

escalable de forma massiva per a dades no estructurades. Ofereix 4 

nivells d’emmagatzematge segons la freqüència en que s’accedeix a 

les dades i permet pagar per l’ús i la capacitat. 

 

Manté la coherència ja que quan canvia un objecte es comprova a tots 

els llocs on està emmagatzemat i s’actualitza, els objectes poden fer 

canvis in situ i permet configurar la redundància geogràfica segons les 

necessitats de l’usuari. 

 

Magatzems de dades 

• Azure Cosmos DB és un servei de base de dades amb diferents 

models (multimode) distribuïts de forma global. Permet escalar de 

forma elàstica i individual el rendiment i l’emmagatzematge en 

qualsevol nombre de regions d’Azure a nivell mundial i compta amb un 

accés a les dades molt ràpid (de menys de 10 ms). 

 

• Azure SQL Database és un servei de base de dades SQL intel·ligent 

i escalable amb major compatibilitat amb el motor de SQL Server. 

Permet la migració d’instàncies locals de SQL Server sense haver de 

modificar el codi, compta amb un aprenentatge automàtic integrat que 

permet una optimització automàtica del rendiment i la seguretat, és 

escalable i ofereix alta disponibilitat sense sacrificar rendiment i 

disposa d’una seguretat avançada. 

 

Organització 

• Azure Event Grid és un servei de direccionament d’esdeveniments 

que habilita la programació orientada a esdeveniments i reactiva. 

Utilitza un model de publicació-subscripció.  
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Event Grid està totalment integrat amb els serveis d’Azure i pot 

integrar-se també amb serveis de tercers. Direcciona de forma eficient 

i fiable esdeveniments des de recursos d’Azure i de tercers i permet la 

creació de fluxos de treball. Es tracta d’una extensió d’Azure Functions 

i permet treballar en un ambient serverless. 

 

Anàlisi 

• Azure Event Hubs és un servei que permet canalitzar macro dades. 

Facilita la captura, retenció i reproducció de les dades d’streaming 

d’esdeveniments i telemetria. Les dades poden procedir de diferents 

orígens i proporciona característiques de baixa latència i capacitat de 

processar milions d’esdeveniments per segon. 

 

4.7.2.1 L’API Gateway de Microsoft Azure 

l’API Gateway de Microsoft pren el nom d’Azure API Management. Es tracta 

d’una plataforma que permet publicar, administrar, protegir i analitzar les API 

d’una aplicació en molt poc temps i de forma molt còmode. 

 

Compta amb un portal per a desenvolupadors d’autoservei amb un catàleg 

d’API generades automàticament, documentació i exemples de codi. També 

ofereix mesures per a la protecció de les API fent servir claus, tokens20 i filtrat 

d’IP. Permet aplicar quotes i límits de tarifes flexibles i detallades i té un 

sistema per a millorar la latència mitjançant emmagatzematge en cache de 

les respostes. 

 

Azure Api Management permet tenir un coneixement ampli i informació sobre 

les API del client la qual cosa permet optimitzar sol·licituds i simplificar-les. 

A més ofereix informes d’anàlisi en temps real. 

 

 
20 Un token és un element electrònic que se li dóna a un usuari autoritzat d'un servei 
computat per facilitar el procés d'autenticació. 
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Aquesta plataforma no està pensada únicament per a les solucions serverless 

però Microsoft ha desenvolupat un nivell anomenat “Consumption” que està 

pensat especialment per a aquest tipus de solucions i s’adapta a elles 

compartint una sèrie de característiques: 

 

• Aprovisionament instantani 

• Autoescalat 

• Alta disponibilitat (HA) 

• Cost per ús 

 

4.7.3 Google Cloud 

La tercera de les empreses que tractarem és Google, la qual compta amb una 

plataforma cloud anomenada Google Cloud Platform o GCP. GCP, al igual que 

els seus dos competidors més forts al mercat, ofereix també un servei 

serverless molt ampli i competitiu que tractarem juntament amb alguns altres 

serveis com hem fet fins ara. Per al desenvolupament d’aquest apartat ens 

basarem en la documentació que podem trobar a la seva pàgina web [38]. 

 

El nucli del servei serverless de Google s’anomena Google Cloud Functions. 

Com tota la resta es caracteritza per la no gestió de servidors, l'escalat 

automàtic, el pagament per ús, l’execució del codi (les funcions) mitjançant 

esdeveniments i la possibilitat i la facilitat de connectar amb altres serveis 

del núvol. Google Cloud Functions es pot combinar amb un ampli ventall de 

serveis tant de Google com de terceres empreses per desenvolupar potents 

aplicacions de tot tipus. 

 

4.7.3.1 Serveis de BaaS de Google Cloud Platform 

A continuació tractarem el mateix tipus de servei que hem tractat fins ara 

amb l’objectiu de poder veure serveis similars d’aquests tres proveïdors. 
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Emmagatzematge 

• Google Cloud Storage permet l’emmagatzematge d’objectes amb 

tres solucions possibles segons les necessitats de l’usuari: Standard, 

per a altes freqüències d’accés i amb latència optimitzada, Nearline, 

per a dades que s’accedeixen menys d’un cop al mes, i Coldline per a 

dades accedides menys d’un cop l’any. Permet també escollir la 

redundància i distribució de les dades. 

 

Aquest servei unifica totes les classes d’emmagatzematge en una sola 

API, és escalable, amb una durabilitat de gairebé el 100%, 

disponibilitat molt alta i una latència molt baixa, de mil·lisegons. 

 

Magatzems de dades 

• BigQuery és un magatzem de dades al núvol rentable, sense servidor 

i altament escalable amb BI Engine (un servei d’anàlisi en memòria 

que permet analitzar les dades guardades en BigQuery amb molta 

velocitat i concurrència alta) i una tecnologia d’aprenentatge automàtic 

integrat. Entre les seves característiques destaquen l’abstracció de la 

infraestructura, l’anàlisi en temps real, una alta disponibilitat i que 

segueix els estàndards SQL. Tot i això compta amb moltes altres 

avantatges que en fan una opció a tenir en compte. 

 

També trobem Cloud SQL com a servei de dades MySQL, PostgreSQL i 

SQL Server. 

 

• Cloud Datastore és, a diferència de BigQuery una base de dades 

NoSQL. S’encarrega automàticament de la fragmentació i la replicació 

cosa que fa que tingui una alta durabilitat i disponibilitat. A més escala 

de manera automàtica per a gestionar la càrrega de les aplicacions. 

També compta amb un altre gran nombre de funcionalitats que podem 

trobar a la documentació de Google Cloud. 
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Anàlisi 

• Google Cloud Dataflow és un servei totalment gestionat per a 

transformar i processar dades en temps real (streaming) o en lots. No 

cal aprovisionar recursos ni administració i compta amb una capacitat 

gairebé il·limitada alhora que permet pagar a l’usuari pel que utilitza. 

 

Com en les empreses anteriors, existeixen un gran nombre de serveis que no 

hem mencionat i que poden usar-se juntament amb les funcions per a crear 

aplicacions amb solucions serverless. Tot i així hem tractat les més comunes 

per fer-nos una idea de les possibilitats de BaaS que tenim a l’hora de crear 

les nostres aplicacions amb tots aquests proveïdors. 

 

4.7.3.2 L’API Gateway de GCP. Apigee 

Apigee és la plataforma de gestió d’APIs de Google Cloud Platform i està 

considerada líder dels serveis de cicle de vida de les API pe Gartner21. Podem 

veure a la il·lustració 17 el quadrant de l’informe “Magic Quadrant for Full 

Lifecycle API Management” de 2019. 

 

Apigee permet als proveïdors d’API dissenyar, protegir, supervisar i escalar 

les seves API. Ofereix un conjunt de polítiques llestes per a usar que inclouen 

la validació de claus, l’administració de quotes, la transformació, l’autorització 

i el control d’accés.  

 

Entre les seves característiques destaquem la implementació d’API modernes 

amb facilitat, la protecció de les API d’amenaces OWASP22 amb polítiques de 

seguretat ja llestes per usar, la facilitat de posar les API en mans dels 

desenvolupadors perquè les puguin usar amb facilitat en una plataforma 

personalitzable i la mesura del rendiment i l’ús mitjançant el seguiment del 

trànsit, els temps de resposta i les freqüències dels errors de les API. 

 

 
21 Es tracta d’una empresa consultora i d’investigació TI. 
 
22 Open Web Application Security Project. Es tracta d’una comunitat en línia que produeix 
articles, metodologies, documentació, eines i tecnologies disponibles sense càrrec i en el camp 

de la seguretat d'aplicacions web. 

 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Seguretat_inform%C3%A0tica
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Il·lustració 17. Magic Quadrant for Full Life Cycle API Management, de Gartner 

 

4.7.4 Comparativa prestacions 

Per acabar aquest capítol farem una comparació dels tres proveïdors que hem 

tractat pel que fa a la seva tecnologia i serveis sense servidor. Aquest resum 

ens hauria de permetre trobar el proveïdor adequat per a les nostres 

necessitats i veure les prestacions que ofereix cada un dels nuclis que hem 

mencionat abans: AWS Lambda, Azure Functions i Cloud Functions. Per a 

aquest apartat hem utilitzat tant la informació anterior com la que trobem a 

les fonts [39] i [40], i també fent proves en els serveis mateixos de les 

empreses. 

 

4.7.4.1 Google Cloud Functions vs AWS Lambda vs Microsoft Azure 

Functions 

En la taula següent es mostren les principals característiques de cada un dels 

nuclis dels serveis serverless de les empreses que hem tractat en els apartats 

anteriors. Tot i això els resultats que veiem a la taula seran comentats amb 

més detall posteriorment. 
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Proveïdor AWS Lambda Azure Functions Google Cloud 

Functions 

Disponibilitat ~100% ~100% ~100% ~100% 

Escalabilitat Automàtica Automàtica Automàtica Automàtica 

 
Memòria de 

funció 

Des de 128 MB 
fins a 3008 MB 

Des de 128 MB fins a 1536 
MB 

Fins a 2048 MB 

Temps 
d’execució 

límit 

15 minuts 10 minuts 
(Consumption) o sense límit 

(Premium) 

9 minuts 

Màxim nombre 
de funcions 

Sense límit Sense límit 1000/projecte 

 
Concurrència 

500-3000 segons 
la regió 

Sense límit (depèn dels 
Triggers) 

1000 

 

 

 

Llenguatges 

permesos 

Java 
C# 

Python 
Node.js 

Go 
PowerShell  

Ruby 
Altres mitjançant 

API 

Java 
C# 

Python 
Node.js 

F# 
JavaScript 

PHP 

Python 3.7 
Node.js 6 
Node.js 8 

Go  

 

Formes de 
desplegament 

de funcions 

Zip pujar a 
Lambda/S3, 

Framework 
Serverless, edició 

del codi en la 
plataforma 

Git, Dropbox, Visual Studio, 
Onedrive, Zip 

CLI, ZIP, editor 
web en línea, Cloud 

Storage o Cloud 
Source Repositories 

Emmagatzem-
atge persistent 

S3, Amazon EFS, 
DynamoDB & 

Aurora Serverless 

Azure File Storage, Blob 
Storage, CosmosDB & SQL 

Database 

Cloud Storage, 
Cloud Datastore, 

Cloud SQL & 

BigQuery 

 
Tipus de 

disparadors 

Serveis AWS + 
API Gateway 

Requests de serveis de 
Microsoft, HTTP webhooks, 

API Management 

HTTP + Cloud 
Pub/Sub + Cloud 

Storage + 

disparadors 
directes 

Orquestració AWS Step 
Functions 

Azure Logic Apps + Durable 
functions 

Cloud Composer 

Monitorització Amazon 
CloudWatch 

Azure Application Insights Google Stackdriver 
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Disponibilitat 

Com podem observar a la taula, la disponibilitat dels serveis és gairebé del 

100% en tots ells. Diem gairebé ja que la majoria ofereixen una disponibilitat 

de 99.999...9% arribant a una quantitat molt elevada de decimals. Això 

implica que les aplicacions desplegades en aquestes plataformes estaran 

sempre disponibles i funcionant. 

 

Escalabilitat 

També observem que tots ells escalen de manera automàtica la qual cosa era 

d’esperar ja que és una de les característiques principals de qualsevol 

arquitectura serverless. 

 

Memòria 

Pel que fa a les funcions, veiem que en tots els serveis podem triar la memòria 

dins d’un rang definit entre un màxim i un mínim. En aquest aspecte és AWS 

qui ofereix millors prestacions. Val a dir que quan triem la memòria de les 

nostres funcions aquesta afectarà al preu que pagarem després (pagament 

per ús) com veurem més endavant. 

 

Temps d’execució 

El temps d’execució límit és el temps màxim que una funció pot estar en 

execució. Recordem que quan escollim implementar una solució serverless la 

nostra unitat de desplegament són les funcions i aquestes han de resoldre 

funcionalitats específiques. A més, paguem pel temps que aquestes funcions 

estan en execució i per tant no s’esperen temps d’execució elevats. 

 

Tot i això podem veure com Azure ofereix dins del seu pla Premium la 

possibilitat d’executar funcions sense límit de temps d’execució la qual cosa 

permet implementar solucions serverless en alguns casos en que amb altres 

serveis no seria possible. Tot i això podem observar que, en els altres casos, 

el temps màxim d’execució d’una funció no varia gaire entre els diferents 

proveïdors. 
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Nombre de funcions i concurrència 

El següent punt que tractem a la taula és el del nombre màxim de funcions. 

Aquest no té límit en AWS i Azure però si a Google Cloud. Si el nostre projecte 

és d’una dimensió elevada aquest límit de 1000 funcions podria suposar que 

haguem de dividir-lo en parts. 

 

Hem dit que tots els serveis tractats escalaven de manera automàtica però, 

fins a quin punt poden escalar? La concurrència fa referència a la quantitat 

d’instàncies paral·leles que es poden crear d’una mateixa funció quan arriben 

esdeveniments de manera simultània, sense que les execucions de la funció 

que estan despertant aquests esdeveniments hagin acabat. 

 

Com podem observar, amb les Lambdes aquest valor varia entre regions, en 

un rang d’entre 500 i 3000 instàncies per a una mateixa funció. Google no 

limita la concurrència de manera directa però ho fa limitant la quantitat de 

triggers que desperten una funció. Finalment veiem que la concurrència de 

Google Cloud Functions només arriba a 1000 instàncies. 

 

Desplegament de funcions i llenguatges permesos 

Pel que fa als llenguatges que admeten cada una de les solucions veiem que 

AWS es destaca per davant dels seus competidors, amb Azure oferint un 

servei semblant i Google encara lluny de poder oferir un servei similar pel 

que fa a aquest aspecte. A més, cal valorar que AWS permet utilitzar 

qualsevol llenguatge de programació per a crear funcions mitjançant una API 

sempre i quan s’empaquetin les dependències necessàries i es puji a la 

consola juntament amb la funció o funcions corresponents. 
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Il·lustració 18. Diferents llenguatges que soporten les funcions. (AWS/Azure/GCP) 

 

A més alhora de desplegar les nostres funcions també tenim un ventall ampli 

d’opcions que van des de codificació en la mateixa plataforma de manera 

directa (AWS i GCP) fins a la possibilitat de desplegar-les mitjançant fitxers 

ZIP o desde repositoris compatibles com Git en el cas d’Azure. 

 

Depenent del llenguatge que utilitzem, el temps d’arrencada de les nostres 

funcions pot variar. 

 

Persistència 

Com bé sabem les funcions Serverless són funcions sense estat (stateless). 

La funció ideal seria la que està escrita per a ser d’aquesta manera, sense 

tenir res a veure amb la infraestructura o altres variables fora de la funció. 
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AWS Lambda per a resoldre aquests casos ofereix una opció per a guardar 

variables en magatzems persistents com S3 o els altres que trobem a la taula. 

Amb Azure functions per a guardar aquestes variables tenim Azure Blob 

Storage. Finalment per a resoldre aquest cas, Google Functions compta amb 

serveis com Cloud Datastore, Cloud Storage o Cloud SQL. 

 

Les diferències entre elles existeixen però no hi aprofundirem. En trobarem 

sobretot en les tarifes. A més tots els proveïdors cobreixen les mateixes 

necessitats amb els seus diferents serveis. 

 

Triggers 

Els disparadors o triggers són els esdeveniments que invoquen les funcions 

de les nostres aplicacions Serverless i com ja sabem juguen un paper molt 

important. 

 

Pel que fa a AWS els esdeveniments que poden provocar la invocació de 

funcions poden provenir d’altres serveis d’AWS o provenir de peticions HTTP 

definides a una API i usant API Gateway. 

 

Amb Azure trobem un escenari semblant on les funcions poden ser 

despertades per esdeveniments d’altres serveis de Microsoft com ara 

CosmosDB. Tot i això, un tret bo d’Azure en aquest aspecte és que també 

admeten crides HTTP i Webhooks (esdeveniments  programats) com a 

disparadors. 

 

Les funcions de Google Cloud soporten els disparadors HTTP. Tot i això també 

trobem alguns serveis de Google que poden emetre esdeveniments per a 

despertar funcions de la mateixa manera que passa amb els altres proveïdors. 
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Orquestració 

L’orquestració en una arquitectura serverless és un aspecte molt important i 

s’ha de tenir molt en compte. Com tindrem unitats molt petites de codi amb 

tasques molt concretes, cal tenir clar quins són els fluxos que seguiran els 

esdeveniments quan aquests es produeixin. A més, si pensem en aplicacions 

d’una mida una mica gran, aviat serem conscients que no és una tasca fàcil 

de dur a terme o, si més no, de fer-ho de manera correcta i ordenada.  

 

Per aquest motiu és important que hi hagi eines que ens permetin orquestrar 

tots els fluxos d’esdeveniments que necessitem controlar per al funcionament 

de les nostres aplicacions, però remarcant que no és sempre obligatori o 

necessari, i es fa més important a mesura que les aplicacions creixen. 

 

AWS compta amb un servei d’orquestració molt complet anomenat AWS Step 

Functions el qual ja hem descrit que permet crear fluxos de treball i 

monitoritzar els passos que hi tenen lloc. Similar a aquest servei Azure ofereix 

Logic Apps que, combinat amb Durable Functions, també permet una 

orquestració de les nostres funcions i esdeveniments. Finalment GCP compta 

amb un servei anomenat Cloud Composer el qual permet crear fluxos que 

s’executen mitjançant disparadors de funcions o altres serveis de backend. 

 

Monitorització 

AWS Lambda compta amb una funcionalitat integrada per a controlar les 

funcions mitjançant la monitorització a través d’Amazon CloudWatch. Entre 

les mètriques que trobem s’inclouen nombre de sol·licituds, latència, 

sol·licituds que causen errors, entre altres. A més totes aquestes dades 

s’obtenen a temps real i al minut o fins i tot al segon. Cal destacar que aquest 

servei està molt ben integrat amb les funcions. 

 

Aquest servei compta amb un sistema de registres (Amazon CloudWatch 

Logs) que permet controlar tots els registres associats a una funció Lambda 

i pagar per l’ús que fem i el nombre de consultes. 
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Azure Functions es poden monitoritzar mitjançant la integració incorporada 

amb Azure Application Insights. Aquest servei recopila dades d’errors, 

rendiment i registres. Detecta automàticament anomalies en el rendiment i 

inclou eines d’anàlisi eficaces que ajuden a diagnosticar problemes i 

comprendre com s’usen les funcions. 

 

Google Cloud Functions es pot monitoritzar mitjançant el servei Google 

Stackdriver el qual compta amb tres funcionalitats: Stackdriver Logging, per 

a captar i emmagatzemar els registres de les funcions, Stackdriver Error 

Reporting, per a captar registres d’errors amb format especial, i Stackdriver 

Monitoring per registrar mètriques relacionades amb l’execució de les 

funcions. 

 

Veiem doncs que totes compten amb aquestes eines i, tot i que no són 

exactament iguals, cobriran les nostres necessitats. 

 

4.7.4.2 Conclusions 

De moment encara és d’hora per descartar qualsevol de les opcions, però 

tenint en compte aquesta comparació que hem fet sembla que Google està 

una mica per darrera dels seus competidors més directes pel que fa a les 

tecnologies Serverless. Això ho podem veure en aspectes com els llenguatges 

que suporten les funcions, les limitacions en nombre de funcions per aplicació 

o la concurrència. D’altra banda Azure i AWS ens aporten prestacions 

semblants. 

 

Tot i això, pel que fa als serveis de BaaS podem considerar que tots els 

proveïdors cobreixen un rang ampli de necessitats, amb prestacions i 

quantitat de serveis semblants. 

 

Per a seguir amb la comparativa continuarem en el següent capítol analitzant 

els productes dels tres proveïdors. Utilitzant les diferents plataformes de 

funcions (serveis de FaaS), podrem veure de primera mà com integren els 

serveis de FaaS de cada proveïdor amb els seus serveis de BaaS. 
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4.8 Capacitat d’integració entre les diferents 

components d’un mateix proveïdor 

En aquest apartat revisarem amb quina facilitat els serveis d’un proveïdor 

poden integrar-se amb els nucli dels seus respectius serveis serverless. 

 

Així doncs, el que volem és estudiar amb quins serveis del mateix proveïdor 

podrem connectar les funcions, perquè aquestes últimes siguin executades 

amb facilitat com a resposta a esdeveniments procedents d’aquests serveis. 

Per fer-ho utilitzarem les plataformes de cadascun dels proveïdors. 

 

4.8.1 AWS Lambda i serveis de BaaS d’AWS 

En el primer cas d’estudi, per poder analitzar aquest aspecte ens ajudarem 

de la plataforma en línia d’AWS i ens dirigirem a la consola de gestió de 

Lambdes. A continuació, crearem un projecte i després, un cop creada una 

funció trobarem arribarem a on es mostra a la imatge de la il·lustració 19. 

Aquí veurem des de quins serveis podem configurar de manera senzilla 

esdeveniments per a llançar el nostre codi. 

 

 

Il·lustració 19. Afegir desencadenador AWS 
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Clicant a la opció per afegir desencadenador ens obra una nova vista on 

podem veure diferents serveis des dels quals desencadenar les nostres 

funcions Lambda. Així doncs com podem apreciar a la il·lustració 20 

observem que Lambda s’integra amb facilitat amb diferents serveis com ara 

API Gateway, CloudWatch Logs i Events, DynamoDB o S3, entre altres. 

 

 

Il·lustració 20. Opcions de desencadenador AWS 

A més, quan triem alguna de les diferents opcions, aquestes  ens 

proporcionen paràmetres per a poder-les configurar segons l’opció que hem 

triat. Per a mostrar-ho seleccionarem com a desencadenador o trigger l’opció 

de DynamoDB. Com podem apreciar a la il·lustració 21 podem configurar 

paràmetres propis d’aquest servei com a trigger. De la mateixa manera que 

passa amb l’opció escollida, trobarem facilitats amb tota la resta d’opcions de 

desencadenadors. 
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Il·lustració 21. Opcions per a configurar desencadenador DynamoDB 

 

Així doncs, veiem que la plataforma cobreix una gran quantitat de serveis i 

s’hi integra de manera còmode i senzilla per a poder desenvolupar aplicacions 

de tot tipus. Tot això utilitzant funcions activades de diferents maneres i des 

de diferents punts d’accés. 

 

Finalment, tot i no ser objecte d’estudi en el nostre cas, mencionarem que 

també ofereix opcions d’integració amb altres serveis que no són propis de 

l’empresa com ara Datadog, un servei que serveix per a la monitorització 

d’aplicacions Cloud. En el desplegable de la il·lustració 20 no ho podem 

apreciar però més avall hi ha aquestes opcions. 

 

4.8.2 Google Cloud Functions i serveis de BaaS de GCP 

D’una manera similar a com hem fet en el cas anterior utilitzarem la 

plataforma de Google Cloud Functions per a poder veure amb quins serveis 

integra amb facilitat una Cloud Function. 

 

Després de registrar-nos i anar a la plataforma corresponent (Cloud 

Functions) creem la primera funció i de seguida trobem l’opció per a 

seleccionar el disparador d’aquesta funció. Veure il·lustració 22. 
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Il·lustració 22. Opció per a desencadenador GCP 

 

En aquest cas, quan utilitzem el desplegable trobem també diverses opcions, 

tot i que no són tantes i la majoria que integren directament amb serveis de 

Google estan en fase Beta (il·lustració 23). 

 

 

Il·lustració 23. Opcions de desencadenador GCP 

 

D’igual manera que amb AWS, cada una de les opcions que trobem ens 

proporciona un seguit de configuracions molt intuïtives i senzilles per a crear 

l’esdeveniment que desencadenarà la funció que estem creant (il·lustració 

24. Funció activada per un esdeveniment procedent del Cloud Storage). 
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Il·lustració 24. Opcions per a configurar desencadenador Cloud Storage per GCP 

 

Així doncs podem considerar que amb aquests serveis la integració és també 

força senzilla, però té el contra de que moltes de les opcions estan encara en 

fase beta a l’hora de fer aquest estudi. 

 

4.8.3 Azure Functions i serveis de BaaS de Microsoft Azure 

Passem a veure l’últim dels nostres tres proveïdors a tractar, Azure. Altra 

vegada utilitzem el portal web del proveïdor i en aquest cas ens dirigim a 

l’aplicació de funcions. 

 

Allà podem crear la nostra aplicació configurant alguns paràmetres com el 

nom, l’entorn, variables i hi assignant-hi una base de dades. Un cop creada 

l’aplicació hi entrem i creem la primera funció de prova.  

 

 

Il·lustració 25. Crear funció amb la consola d’Azure 
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Quan seleccionem l’opció de crear la funció se’ns ofereixen diferents opcions 

per a escollir l’entorn de desenvolupament i després trobem diferents 

possibilitats per a utilitzar com a triggers per a la funció i on podem veure 

amb quins serveis integra Azure Functions d’una manera amigable. Aquests 

serveis els trobem a continuació en la il·lustració 26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 26. Opcions de desencadenador Azure 

 

Val a dir que de la mateixa manera que en els altres casos, quan escollim 

cada una de les opcions podem configurar-les segons uns paràmetres 

específics per a cada tipus de solució. Per a veure-ho seleccionarem l’opció 

d’Azure Cosmos DB trigger i obtindrem la plantilla de la il·lustració 27 

(després d'instal·lar una extensió per a la plataforma, que es fa de manera 

automàtica) on podem configurar les opcions necessàries. 
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Il·lustració 27. Opció per a desencadenador amb Azure 

 

El portal d’Azure també permet integrar amb els seus serveis fàcilment i d’una 

forma amigable pels desenvolupadors. 

 

4.8.4 Existeix una millor opció pel que fa a la integració? 

Després de veure les diferents plataformes i les opcions que proporciona 

cadascuna no ens decantarem per cap d’elles. De moment, i tenint en compte 

el que acabem de veure, cap sembla fer més mèrits que les altres en aquest 

aspecte ja que totes elles ofereixen un ampli ventall d’oportunitats i força 

semblants en quant a integració amb els seus serveis. 

 

A més, com a conclusió ens atrevirem a afirmar que l’abstracció de processos 

relacionats amb la configuració i gestió de servidors és molt gran, i en 

conseqüència estem corroborant, no només aquesta característica de les 

arquitectures Serverless, sinó també la del temps reduït per a posar en 

producció aplicacions en pocs minuts sense un gran esforç. 
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Tot i això, sí que podem dir que a hores d’ara sembla que Google Functions 

encara està una mica per darrera dels seus competidors directes i algunes de 

les opcions que ofereix encara es troben en fase beta. Google va entrar al 

món Serverless amb posterioritat i l’empresa està dedicant molts esforços i 

cada cop s’apropa més d’AWS i Microsoft Azure. 

 

En el següent capítol tractarem un dels aspectes més importants alhora de 

decidir quina opció escollir: el preu dels diferents serveis que hem tractat. 

 

 

4.9 Comparativa de costos entre diferents 

proveïdors Serverless 

Una de les característiques principals de serverless és que paguem per l’ús 

que fem de la nostra aplicació (o les nostres funcions). Aquest ús es mesura 

termes de temps d’execució i crides segons alguns recursos que hi tenim 

assignats, com ara la memòria, que fan que el preu del temps d’execució 

pugui variar.  

 

En aquest apartat compararem i farem un estudi dels costos de les funcions 

dels nostres tres proveïdors. Ho farem de manera teòrica i amb exemples 

iguals en cada un d’ells. Per donar una mica més de consistència a les 

solucions proposades per l’estudi, afegirem bases de dades amb un volum de 

lectures i escriptures. 

 

Al final del capítol elaborarem unes taules resum per a que els resultats es 

puguin apreciar amb més claredat i els comentarem. 
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4.9.1 Models de negoci teòrics per al nostre estudi 

Primer plantejarem dos models de negoci per a poder tractar diferents casos: 

un d’una empresa més gran, on tindrem un volum més gran de càrrega i de 

crides als nostres serveis, i un altre que podria ser d’una empresa o solució 

més petita, on el volum de càrrega i el nombre de crides serà menor que 

l’anterior. Els dos models seran calculats per a tots els proveïdors. A més, per 

fer més realista el cas de negoci hi afegirem una base de dades. 

 

4.9.1.1 Model A amb volum i càrrega petites 

Per al model A suposarem una càrrega mensual de 10 milions de crides amb 

un temps d’execució de cada una d’elles de 0.2 segons. A més hi afegirem 

una petita base de dades per a fer més realista la solució. Així doncs tindrem: 

 

• Un conjunt de funcions que es criden 10 milions de vegades al mes (en 

total). 

• Una mitja de 256 MB de memòria per funció  

• Una durada estimada de 0.2 segons per funció de mitja. 

• Una petita base de dades de 20 GB amb un total de 1.400.000 lectures 

i 800.000 escriptures mensuals. 

 

Per facilitar la feina posterior calcularem uns paràmetres que usarem en cada 

un dels proveïdors ja que en tots tindrà el mateix valor: 

 

• 256 MB -> 0,25 GB 

• Temps execució total: 10 milions crides x 0.2 seg/crida = 2.000.000 

seg 

• Recursos de còmput totals (GB/s): 2.000.000 seg x 0.25 GB = 500.000 

GB/s 
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4.9.1.2 Model B amb volum i càrrega més grans 

Per al model B suposarem una càrrega mensual de 35 milions de crides amb 

un temps d’execució de cada una d’elles de 0.3 segons. A més hi afegirem 

una petita base de dades per a fer més realista la solució. En aquesta solució 

tindrem: 

 

• Conjunt de funcions que es criden 35 milions de vegades al mes (en 

conjunt). 

• Una mitja de 512 MB per funció (ja que considerarem que són funcions 

més complexes i que necessiten més recursos que les del model A). 

• Una duració estimada de 0.3 segons per funció de mitja. 

• Una base de dades de 100 GB amb un total de 5 milions de lectures i 

2 milions d’escriptures mensuals. 

 

Calcularem els mateixos paràmetres que en el model B per simplificar els 

càlculs posteriors corresponents a aquest model: 

 

• 512 MB -> 0,5 GB 

• Temps execució total: 35 milions crides x 0,3 seg/crida = 10.500.000 

seg 

• Recursos de còmput totals: 10.500.000 segons x 0,5 GB = 5.250.000 

GB/s 

 

4.9.2 Facturació i costos d’AWS Lambda 

AWS Lambda compta amb una informació de facturació clara. Compta amb 

una capa gratuïta que cobreix 1 milió de sol·licituds i 400.000 GB/s mensuals 

de manera indefinida per a tot tipus d’usuari. Quan es superen aquestes 

xifres, el preu és de $0,20 per cada milió de sol·licituds i de $0,0000166667 

per cada GB/s comptabilitzat. Podem consultar els preus a [41]. 

 

Cal mencionar que la utilització de serveis extres suposa càrrecs addicionals 

en la majoria de casos. En el nostre cas tractarem preus de DynamoDB per a 

fer més realista la comparativa final entre les diferents solucions. 
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Per al nostre model A el cost utilitzant AWS Lambda es calcularia de la 

següent manera: 

 

• GB/s facturables: 500.000 GB/s - 400.000 GB/s = 100.000 GB/s 

• Crides facturables: 10.000.000 - 1.000.000 = 9.000.000 crides  

• Cost dels GB/s: 100.000 GB/s x $0,0000166667 = $1,67 

• Cost crides : 9.000.000 crides x $0,20/milió crides = $1,80 

• Total mensual: $1,6 + $1,8 = $3,47 

 

Per al model B els costos els calcularem de la mateixa manera i seran els 

següents: 

 

• GB/s facturables: 5.250.000 GB/s - 400.000 GB/s = 4.850.000 GB/s 

• Crides facturables: 35.000.000 - 1.000.000 = 34.000.000 crides 

• Cost GB/s: 4.850.000 GB/s x $0,0000166667 = $80,83 

• Cost crides : 34.000.000 crides x $0,20/milió crides = $6,80 

• Total mensual: $80,83 + $6,8 = $87,63 

 

Amb AWS Lambda la capa gratuïta suposa un estalvi bastant important pel 

que fa a les solucions petites proporcionalment al cost que tindrien. Aquesta 

capa, si calculem el preu de les crides i els GB/s que ens estalviem, suposa 

un estalvi mensual de $6,87. 

 

Farem a més una estimació d’una petita base de dades i abans comentarem 

també els preus de la sortida i l’entrada de dades de les nostres funcions ja 

que quan les funcions reben o transmeten volum de dades això també es 

factura. L’entrada i sortida de dades de les funcions té els següents costos, 

tot i que no els inclourem als nostres exemples: 

 

• Entrada: Gratuïta 

• Sortida a Internet:  

o 1 GB Gratis  

o Fins a 10 TB -> $0,09/GB 

o 10 TB - 50 TB -> $0,085/GB 
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o 50 TB - 150 TB -> $0,07/GB 

o 150+ TB -> $0,05/GB 

• Transferència entre serveis AWS cost gratuït mateixa regió o $0,1/GB 

depenent de la regió on es trobin. 

 

El preu d’una base de dades com ara DynamoDB en el pla “sota demanda”, 

que considerem que podria ser adient per a solucions serverless, es calcula 

en funció del nombre de lectures i escriptures a la base de dades i per la 

capacitat d’aquesta. El preu de les lectures és de $0,297 per milió i el de les 

escriptures de $1,4846 per milió. Finalment l’emmagatzematge és gratuït fins 

a 25GB i costa $0,25 per cada GB següent. 

 

Aleshores, si calculem el cost de les nostres bases de dades de DynamoDB 

per ambdós casos tindrem obtindrem els següents resultats: 

 

• Pel cas A: 

o Lectures: 1,4 milions x $0,297/milió = $0,42 

o Escriptures: 0,8 milions x $1,4846/milió = $1,2 

o Emmagatzematge: Cobert per la capa gratuïta 

o Total: $1,62 

 

• Pel cas B: 

o Lectures: 5 milions x $0,297/milió = $1,5 

o Escriptures: 2 milions x $1,4846/milió = $2,9 

o Emmagatzematge: 100 GB - 25 GB = 75 GB x $0,25 = $18,75 

o Total: $23,15 

 

Al final del capítol veurem els resultats amb més claredat disposats en taules 

resum. També cal mencionar que hi ha altres aspectes a tenir en compte 

alhora de calcular els preus de les nostres solucions futures així com diferents 

serveis que podem utilitzar i que també suposaran càrrecs. A la documentació 

d’AWS Lambda podem trobar aquests diferents aspectes.  
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4.9.3 Facturació i costos Google Cloud Functions 

Google Cloud Functions també té una capa gratuïta que cobreix 2.000.000 de 

crides i 400.000 GB/s mensuals. Però amb Google la facturació és una mica 

més complicada i també ens cobren els GHz per segon que depenen de la 

memòria que assignem a les nostres funcions (il·lustració 28). Tot i això, la 

capa gratuïta cobreix 200.000 GHz/s. Un cop superades aquestes xifres el 

preu per GB/s és de $0,0000025 i el del GHz/s de $0,0000100. Per cada crida 

se’ns cobrarà a més $0,0000004. Podem consultar els preus a [42]. 

 

Il·lustració 28. Relació entre MB i MHz/s que s’assigna a les Cloud Functions. Extret de [42] 

 

Per a calcular els preus dels nostres models A i B ho farem de manera similar 

a com ja ho hem fet però tenint en compte els GHz/s. Pel model A: 

 

• 256 MB corresponen a 400 MHz 

• GB/s facturables: 500.000 GB/s - 400.000 GB/s = 100.000 GB/s 

• Crides facturables: 10.000.000 - 2.000.000 = 8.000.000 crides 

• GHz/s: 0,4 GHz/s x 800.000 segons = 320.000 GHz/s 

• GHz/s facturables: 320.000 GHz/s - 200.000 GHz/s capa gratuïta = 

120.000 GHz/s 

• Cost GB/s: 100.000 GB/s x $0.0000025 = $0,25 

• Cost GHz/s: 120.000 GHz/s x $0,0000100 = $1,20 

• Cost crides: 8.000.000 crides x $0,0000004 = $3,20 

• Cost mensual = $0,25 + $1,20 + $3,2 = $4,65 

 

I en el model B: 

 

• 512 MB corresponen a 800 MHz/s 

• GB/s facturables: 5.250.000 GB/s - 400.000 GB/s = 4.850.000 GB/s 

• Crides facturables: 35.000.000 - 2.000.000 = 33.000.000 Crides  

• GHz/s: 0,8 GHz/s x 10.500.000 segons = 8.400.000 GHz/s 

• GHz/s facturables: 8.400.000 GHz/s - 200.000 GHz/s capa gratuïta = 

8.200.000 GHz/s 
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• Cost GB/s: 4.850.000 GB/s x $0,0000025 = $12,125 

• Cost GHz/s: 8.200.000 GHz/s x $0,0000100 = $82,00 

• Cost crides: 33.000.000 x $0,0000004 = $13,20 

• Cost mensual = $12,125 + $82,00 + $13,2 = $107,325 

 

La capa gratuïta de Google Functions suposa un estalvi de $3,8 mensuals, un 

import menor ja que la part gratuïta de GHz mensuals no és proporcional a 

la dels GB/s i a més és la part més cara del servei. Ho calculem a partir dels 

recursos gratuïts. 

 

Per a la nostra base de dades utilitzarem Google Cloud Datastore. Aquesta 

base de dades noSQL té un cost en les lectures de $0,6 per milió i en les 

escriptures de $1,8 per milió amb una capa gratuïta de 1,5 milions de lectures 

i 600.000 escriptures mensuals. El preu d’emmagatzematge és de $0,18/GB 

mensuals. 

 

Finalment, la sortida i entrada de dades des de i cap a les nostres funcions 

és gratuïta per a les entrades i té un cost de $0,12/GB, amb les primeres 5 

GB gratuïtes. 

 

Calculem doncs el preu de les bases dels nostres dos casos si utilitzem Google 

Cloud Datastore: 

 

• Pel cas A: 

o Lectures: 1,4 milions cobertes en la capa gratuïta 

o Escriptures: 0,8 milions - 0,6 milions gratuïtes = 0,2 x 

$1,8/milió = $0,36 

o Emmagatzematge: 25 GB x $0,18/GB = $4,5 

o Total: $4,86 

 

• Pel cas B: 

o Lectures: 5 milions - 1,5 milions gratuïtes = 3,5 milions x 

$0,6/milió = $2,1 

o Escriptures: 2 milions - 0,6 milions gratuïtes = 1,4 milions x 

$1,8/milió = $2,52 
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o Emmagatzematge: 100 GB x $0,18/GB = $18 

o Total: $22,62 

 

D’igual manera que en el cas anterior resumirem i comentarem els resultats 

al final del capítol. 

 

4.9.4 Facturació i costos Microsoft Azure Functions 

Quan prèviament hem estudiat diferències entre els serveis, hem vist que 

Azure ofereix diferents plans per a les seves Funcions. Pel que fa a la 

comparació de preus ens basarem en el pla de Consum d’Azure. 

 

Per aquest pla el preu de cada GB/s és de $0,000016 i el preu de cada milió 

de crides és de $0,20. També disposem d’uns mínims mensuals gratuïts de 

400.000 GB/s i 1.000.000 d’execucions. Podem consultar els preus a [43]. 

 

A continuació passarem a calcular els respectius costos mensuals per a cada 

un dels nostres models com hem fet fins ara. Començarem pel model A: 

 

• GB/s facturables: 500.000 GB/s - 400.000 GB/s = 100.000 GB/s 

• Crides facturables: 10.000.000 - 1.000.000 = 9.000.000 crides  

• Cost GB/s: 100.000 GB/s x $0,000016 = $1,60 

• Cost crides : 9.000.000 crides x $0,20/milió crides = $1,80 

• Total mensual: $1,6 + $1,8 = $3,40 

 

Model B: 

 

• GB/s facturables: 5.250.000 GB/s - 400.000 GB/s = 4.850.000 GB/s 

• Crides facturables: 35.000.000 - 1.000.000 = 34.000.000 crides 

• Cost GB/s: 4.850.000 GB/s x $0,000016 = $77,60 

• Cost crides : 34.000.000 crides x $0,20/milió crides = $6,80 

• Total mensual: $77,6 + $6,8 = $84,40 
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Pel que fa a la base de dades per a Azure utilitzarem Azure Cosmos DB, una 

altra base de dades NoSQL per tractar de la mateixa manera tots els casos. 

Azure Cosmos DB té un cost d’emmagatzematge de $0,25/GB 

(emmagatzematge orientat a les files) més $0,02/GB (emmagatzematge 

orientat a columnes). Tot i això per al nostre exemple suposarem un preu de 

$0,25/GB. El preu de les lectures és de $0,5/miló i el de les escriptures de 

$5/milió. 

 

Per calcular el preu de les bases de dades dels nostres dos models farem com 

fins ara: 

 

• Pel cas A: 

o Lectures: 1,4 milions x $0,5/milió = $0,7 

o Escriptures: 0,8 milions x $5/milió = $4 

o Emmagatzematge: 25 GB x $0,25/GB = $6,25 

o Total: $10,95 

 

• Pel cas B: 

o Lectures: 5 milions x $0,5/milió = $2,5 

o Escriptures: 2 milions x $5/milió = $10 

o Emmagatzematge: 100 GB x $0,25/GB = $25 

o Total: $37,50 

 

 

4.9.5 Taules resum i discussió dels costos 

Per a poder tractar els resultats d’una manera més còmode hem elaborat 

diferents taules resum on apareixen els atributs més importants dels 

pressupostos. També tractarem per separat el que és el nucli de l’aplicació i 

el backend i finalment farem un pressupost que englobi els dos aspectes. 

 

4.9.5.1 Funcions 

A continuació trobem la taula resum dels serveis de Funcions de cada un dels 

nostres proveïdors, on podem veure els costos del servei i també els preus 

dels nostres models utilitzats en l’estudi. 



 

119 
 

 

Proveïdor Preu/crida Preu/GB/s Preu GHz/s Total A Total B 

AWS $0,2/milió $0,0000166667 $0 $3,47 $87,63 

GCP $0,4/milió $0,0000025 $0,00001 $4,65 $107,325 

Azure $0,2/milió $0,000016 $0 $3,4 $84,4 

 

Com podem apreciar, AWS i Azure ofereixen tarifes similars i els preus són 

gairebé idèntics. L’única diferència són pocs decimals pel que fa al preu del 

GB/s i el cost per cada milió de crides és exactament el mateix. A més, la 

capa gratuïta mensual que ofereixen aquests dos proveïdors és exactament 

igual. Aleshores pel que fa als costos trobarem una lleugera diferència que 

pot créixer a mesura que la nostra aplicació augmenta en càrrega i volum de 

crides. Però no és gran cosa i no sembla motiu suficient per decantar-se per 

un o l’altre. 

 

D’altra banda tenim a Google Cloud Platform, el qual ofereix un servei bastant 

més car i amb una capa gratuïta que com hem comentat és una mica inferior 

a les altres dues. Com podem observar GCP no només factura pel nombre de 

crides i el preu del GB/s sinó que també introdueix una nova variable que són 

els GHz/s consumits. Aquesta variable va lligada a la memòria que assignem 

a la funció i en certa manera hi estarà com veiem a la taula X relacionada. 

 

Aleshores, tot i que el preu del GB/s és menor que en les altres dues 

companyies, el preu d’aquesta variable en fa pujar el cost total i podríem dir 

que en definitiva el GB/s de Google acaba resultant més car. 

 

4.9.5.2 Bases de dades 

Gairebé totes les aplicacions han de comptar amb una base de dades. En el 

nostre cas hem cobert aquesta necessitat amb bases de dades NoSQL de 

cada un dels proveïdors. En la taula següent veurem resumits els preus 

d’aquestes bases de dades que hem afegit als nostres models de negoci: 
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Proveïdor Preu/lectura Preu/escriptura Preu GB Total A Total B 

AWS $0,297/milió $1,4846/milió $0,25 $1,62 $23,15 

GCP $0,6/milió $1,87/milió $0,18 $4,86 $22,62 

Azure $0,5/milió $5/milió ~$0,25 $10,95 $37,5 

 

Com que Google Cloud Datastore compta amb una capa gratuïta aquest fet 

la fa més competitiva davant les altres pel que fa a models petits. Azure, amb 

Cosmos DB, és més cara que les altres solucions sobretot pel que fa a les 

escriptures i finalment DynamoDB es mostra molt competent també en 

aquest aspecte. 

 

Tot i això, pel que fa a les bases de dades i com no hi aprofundirem, no seria 

just quedar-se amb la més competitiva pel que fa el preu sense tenir en 

compte totes les altres característiques que ens ofereixen. Només ho 

prendrem com a orientació per al preu final de cada una de les solucions. 

 

4.9.5.3 Preu final i conclusions 

Observant els resultats dels diferents serveis que hem utilitzat per als nostres 

models, tant de FaaS com de BaaS (les bases de dades que hem mencionat) 

i considerant que el cost d’entrada i sortida de dades de les funcions és nul 

degut a que suposarem que el volum és molt petit i a més que els diferents 

serveis estaran a les mateixes regions (la qual cosa suposa un servei gratuït 

o molt reduït pel que fa al flux de dades sortints de les funcions), podem 

recollir els costos totals a la següent taula. 

 

Proveïdor Total A Total B 

AWS $3,47 + $1,62 = $5,09 $87,63 + $23,15 = $110,78 

GCP $9,45 + $4,86 = $14,31 $107,325 + $22,62 = $129,94 

Azure $3,4 + $10,95 = $14,35 $84,4 + $37,5 = $121,9 
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Per concloure amb la comparativa de costos dels diferents proveïdors de 

serveis Serverless i pel que hem vist fins ara pel que fa a les solucions 

d’aquestes plataformes i mirant-ne també els preus, l’elecció no està del tot 

clara. Tot i això, sí que podem dir que AWS amb les Lambdes i Azure amb les 

seves Azure Functions sembla que es desmarquen per davant de GCP pel que 

fa al preu, integració i la majoria de prestacions. Entre AWS i Azure no hi ha 

grans diferències pel que fa a les funcions però si pel que fa a la base de 

dades NoSQL que hem escollit pels nostres models. 

 

Veient els resultats d’aquest petit estudi de costos i tenint en compte les 

altres comparatives que hem fet, escollirem AWS com a servei per a la nostra 

solució de negoci que elaborarem com a demostració pràctica per a completar 

el treball ja que ofereix un servei complet i a un preu menor que la resta i 

s’integra d’una manera còmode amb els altres serveis d’AWS que podem 

utilitzar per a desenvolupar una aplicació. Val la pena mencionar, però, que 

Azure era l’altre candidat en aquesta elecció. 

 

Així doncs, a partir d’ara ens centrarem en estudiar frameworks per al 

desenvolupament d’aplicacions Serverless i escollirem un per a utilitzar en la 

nostra solució de negoci pràctic. 

 

4.10 Frameworks Serverless 

Un framework o marc de treball és una eina que ajuda als desenvolupadors 

a codificar millor i de manera més ràpida. Frame, que significa marc en anglès 

és una estructura real o conceptual destinada a servir com a suport o guia 

per a la construcció d’alguna cosa que expandeix aquesta estructura per a 

construir alguna cosa útil. 

 

Pel que fa a la informàtica un framework és una plataforma de software 

universal i reutilitzable per a desenvolupar aplicacions software, productes i 

solucions.  
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Pel que fa a Serverless un framework que englobi aquest concepte seria una 

mena de biblioteca o peça software que proporciona als desenvolupadors una 

base de codi i formes consistents i estandarditzades per a desenvolupar 

aplicacions Serverless d’una manera més senzilla del que seria construir-les 

sense aquestes eines. 

 

En aquest episodi veurem alguns dels frameworks que existeixen actualment 

per a desenvolupar aplicacions relacionades amb la tecnologia que és el tema 

principal del treball. Primer tractarem els frameworks més coneguts i en certa 

manera importants. Com veurem molts d’aquests frameworks són dedicats a 

Amazon i per això també hi dedicarem un apartat a mencionar-ne alguns. 

 

4.10.1 Serverless framework  

Valgui la redundància però començarem parlant d’un framework serverless 

anomenat Serverless. Aquest marc de treball que trobem a [44] és un dels 

més famosos per a desenvolupar aquest tipus d’aplicacions. 

 

Es tracta d’una eina CLI23 Open Source que proporciona comandes per 

facilitar el desenvolupament, desplegament i proves d’aplicacions en diferents 

proveïdors de FaaS, no només les que hem estudiat sinó gairebé qualsevol 

altre del mercat. Això sí, haurem de configurar els credencials per al proveïdor 

que vulguem utilitzar. Podem trobar a la documentació del domini com fer-

ho.  

 

Serverless framework disposa d’un taulell o dashboard que facilita tots els 

processos que comprenen el desenvolupament d’aplicacions Serverless, des 

del desenvolupament fins a la monitorització i protecció de les aplicacions. 

 

Entre les seves característiques destaquem les següents: 

 

• Proporciona comandes per a realitzar accions completes 

 
23 Command Line Interface. Es tracta d’una interfície que proporciona una sèrie de comandes 

per a gestionar software, en aquest cas, aplicacions serverless. 
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• Permet homogeneïtzar el mateix ús d’accions entre projectes diferents 

mitjançant les comandes 

• Permet treballar amb diferents proveïdors cloud 

• Suporta diferents llenguatges 

• Permet configurar offline 

• Compta amb una documentació detallada i amb molts exemples 

• Ja que desenvoluparem el model pràctic amb AWS cal mencionar que 

permet treballar amb les capes d’AWS. 

 

Per últim mencionar que compta amb una capa gratuïta i dues altres que no 

ho són (una d’elles s’adapta als interessos de cada empresa i cal negociar-ne 

les propietats). La gratuïta compta amb totes les característiques que ofereix 

la de pagament però amb un límit d’un milió d’esdeveniments al mes i una 

col·laboració de fins a tres membres d’un equip. 

 

Serverless framework és si no la primera, una de les primeres opcions 

recomanades per professionals que creen aplicacions sense servidor. La 

mateixa Marcia Villalba de fooBar, que mencionavam al començament del 

projecte, l’utilitza per al desenvolupament d’aquestes aplicacions. 

 

4.10.2 AWS Amplify   

Amplify és un framework que podem trobar a aws-amplify.github.io i 

proporciona un conjunt de biblioteques i components UI (Interfície d’Usuari) 

i una interfície de línia de comandes per crear backends mòbils i integrar-se 

amb les aplicacions iOS, Android, Web i React Native. 

 

Compta amb un CLI que permet configurar tots els serveis necessaris per a 

crear i potenciar un backend a través d’una interfície de comandes simple. La 

llibreria d’Amplify facilita la integració del codi amb el backend. 

 

En definitiva, tenim tres components diferenciades: 

 

• Una llibreria per crear aplicacions cloud sofisticades. 

• Un potent marc de treball per a desenvolupadors. 
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• Una biblioteca de components connectada al cloud per a crear 

aplicacions amb un estil concret o personalitzat. 

 

Tot i que a simple vista aquest framework sembla enfocat al proveïdor d’AWS 

es pot utilitzar per a altres serveis i proveïdors cloud depenent dels 

requeriments propis. 

 

4.10.3 Architect  

Architect és un framework que trobem a arc.codes. Amb Architect podem 

crear aplicacions cloud modernes i escalables amb els principis Serverless: 

poc codi, una configuració clara i ajustada i sense complicacions.  

 

En aquest domini podem trobar, entre altres coses, una documentació molt 

àmplia que explica com crear aplicacions des de zero utilitzant aquesta eina. 

 

Architect defineix un format de text d’alt nivell, el .arc, com a fitxer manifest 

i veu la infraestructura i configuració del núvol com un artefacte creat. Quatre 

punts defineixen les avantatges i possibilitats d’aquest framework: 

• Permet centrar-se en definir l’arquitectura d’aplicacions amb un 

llenguatge simple i clar 

• Permet treballar en local de manera totalment offline 

• Es pot desplegar i ampliar amb plantilles estàndard de CloudFormation 

(un servei d’Amazon que permet crear infraestructures mitjançant 

fitxers de configuració) 

• El format, l’analitzador i les altres eines estan obertes a l’extensió 

 

El format .arc és portable entre diferents proveïdors cloud. Tot i això encara 

no hi ha ports oberts a proveïdors que no siguin AWS. 
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4.10.4 SAM  

SAM és un framework propi d’AWS i podem trobar el seu codi a Github, 

concretament a github.com/awslabs/serverless-application-model, amb 

exemples, requeriments i versions, entre altres. Les sigles provenen de les 

inicials del seu nom en anglès: Serverless Application Model. Es tracta d’un 

marc de treball de codi obert per crear aplicacions serverless.  

 

Aquest framework consta de dues parts diferenciades que ens ajudaran a 

crear aplicacions serverless: 

 

• Primer de tot trobem el SAM CLI, una eina que proporciona un entorn 

semblant a les Lambdes que permet a l’usuari construir, testejar, 

depurar i desplegar aplicacions de manera local definides per les 

plantilles que proporciona. A més, permet treballar i invocar Lambdes 

de manera local. Aquest CLI compta amb una documentació amb totes 

les seves comandes. 

 

• L’altra part important d’aquest marc de treball és la plantilla 

d’especificació. Aquesta plantilla ens permet definir les nostres 

aplicacions: proporciona una sintaxi senzilla per descriure les funcions, 

API, permisos, configuracions i esdeveniments que formen part d’una 

aplicació serverless. Això permet tenir una única entitat versionada i 

desplegable. 

 

SAM ofereix un conjunt de beneficis que el fan una molt bona elecció alhora 

de triar un marc per a desenvolupar aplicacions sense servidor amb AWS 

Lambda. Aquests beneficis els tractarem a continuació: 

 

• Desplegament únic: SAM facilita l’organització de components i 

recursos relacionats i permet tenir-los junts. Es pot utilitzar SAM per 

compartir la configuració com ara la memòria i temps d’espera entre 

recursos i desplegar tots aquests recursos relacionats com una sola 

entitat amb una versió. 

 



 

126 
 

• Proves locals i depuració. El CLI de SAM es pot utilitzar per construir, 

provar i depurar aplicacions en un entorn com el de Lambda. Es poden 

trobar problemes de forma local que d’altra manera només es podrien 

trobar un cop desplegades les aplicacions. 

 

• Forta integració amb eines de desenvolupament. SAM es pot utilitzar 

amb un conjunt d’eines per a la creació d’aplicacions serverless d’una 

manera senzilla. Un exemple seria utilitzar AWS Cloud9 IDE per a 

autoria, proves i depuració d’aplicacions. Tot i així n’hi ha moltes altres 

per a cobrir un ampli ventall de possibilitats. 

 

•  Extensió de CloudFormation. CloudFormation és una eina que permet 

desplegar i configurar una infraestructura d’AWS de manera 

automatitzada i segura mitjançant codi i un fitxer de text. SAM hi està 

relacionat i la seva plantilla pot ser tractada per CloudFormation. 

 

Veient tots aquests aspectes SAM és una molt bona opció (o potser la millor 

juntament amb Serverless framework) per al desenvolupament d’aplicacions 

sense servidor amb el proveïdor AWS. Tot i això, aquest últim framework que 

hem mencionat té l’avantatge del desplegament en molts altres proveïdors. 

 

4.10.5 Pulumi  

Pulumi és una plataforma Open Source per a la creació i el desplegament 

d’infraestructures i aplicacions cloud en qualsevol llenguatge i en qualsevol 

dels proveïdors que hem tractat. Podem trobar-la a www.pulumi.com on 

veurem que se’ns ofereix, a part de la possibilitat de crear aplicacions 

serverless, altres tipus de infraestructures com ara contenidors. 

 

Una avantatge que voldríem destacar d’aquest framework és que fa molt fàcil 

la interacció entre les Lambdes, Azure Functions i Cloud Functions amb molts 

dels altres serveis necessaris per a crear aplicacions completes. En la 

il·lustració 29, que trobem a la documentació de la pàgina, hi ha resumits 

aquests serveis que acabem de mencionar. 

 

http://www.pulumi.com/
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Il·lustració 29. Pulumi i serveis cloud. Font extreta de pulumi.com 

 

Tot això i molts exemples d’aplicacions els podem trobar també en la 

documentació per a fer l’experiència dels usuaris més senzilla. Al final Pulumi 

permet crear, implementar i administrar qualsevol d’aquestes aplicacions. 

 

4.10.6 Modofun  

Modofun és un framework per a la creació d’aplicacions serverless utilitzant 

el llenguatge Node.js. En el domini de github github.com/modofunjs/modofun 

trobem la documentació, exemples i codi d’aquest marc de treball. 

 

Una avantatge que proporciona és que es tracta d’un paquet Node.js molt 

lleuger i que dóna suport a les plataformes serverless de Google, Amazon i 

Microsoft amb l’objectiu de de solucionar el buit entre els desplegaments de 

funcions massa petites agrupant-les en mòduls. 

 

Les característiques de modofun i que podem trobar a la documentació són 

les següents: 

 

• Direccionament a múltiples funcions 

• Anàlisi de paràmetres 

• Construcció automàtica de respostes HTTP 

• Multi-Cloud (diferents proveïdors) 
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• Suport per a ES6 Promises24 

• Gestió automàtica d’errors 

 

Al final, es tracta d’una eina bastant diferent a la resta, sense línia de 

comandes, molt senzilla i amb unes plantilles clares. 

 

 

4.10.7 Frameworks per a AWS 

Buscant diferents framework i estudiant-los per a poder fer aquesta part de 

la teoria, una cosa que xoca una mica és el fet que la major part d’aquestes 

eines per a facilitar el desenvolupament són compatibles o han estat creades 

per a funcionar amb els serveis d’AWS. 

 

Fins ara hem nombrat i explicat la majoria d'eines que permeten el 

desplegament d’aplicacions serverless en diferents proveïdors i també SAM, 

ja que és pròpia d’AWS (no pertany a cap tercer) i l’hem considerat molt 

completa i important. Tot i això ara farem una ullada a altres frameworks que 

són per fer el desplegament als serveis d’AWS (que en són molts comparat 

amb la resta) i dels quals mencionarem els més rellevants per a donar-ne 

una petita idea i que la gent pugui veure altres possibilitats. 

 

4.10.7.1 Apex  

Apex permet construir, desplegar i gestionar funcions d’AWS Lambda amb 

facilitat. Amb Apex es poden utilitzar llenguatges de programació que no són 

compatibles de forma nativa amb Lambda, com ara Golang, mitjançant 

llibreries de Node.js injectades en la creació de les aplicacions. 

 

Apex ofereix, a més, una gran varietat d’eines relacionades amb els fluxos de 

treball, per a la prova de funcions, la possibilitat de desfer canvis i tornar a 

versions anteriors, la visualització de mètriques, registres de cua i molts 

altres. 

 

 
24 https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/JavaScript/Referencia/Objetos_globales/Promise 

https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/JavaScript/Referencia/Objetos_globales/Promise
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Aquest framework el podem trobar a apex.run amb una documentació per a 

la instal·lació, una guia i diferents links al repository de Github, als packages 

de Go i Node i a exemples de projectes. 

 

4.10.7.2 Up  

Up és un framework d’Apex i podem trobar la seva documentació  a 

apex.sh/docs/up i el seu codi a Github. Up és un framework que permet 

desplegar aplicacions, APIs i pàgines web estàtiques, totes elles serverless i 

escalables en qüestió de segons. 

 

Up es centra en desplegar servidors HTTP senzills i per tant els 

desenvolupadors no han d’aprendre res nou, i poden utilitzar frameworks 

existents com ara Express, Koa, Django o Golang, entre altres. 

Actualment, els llenguatges compatibles amb Up són Node.js, Golang, 

Python, Java i Crystal. Es tracta d’una plataforma agnòstica, que dóna suport 

com ja hem dit a AWS Lambda i API Gateway com a objectius principals. Per 

desplegar només cal la comanda $ up i ja tindrem la nostra infraestructura i 

aplicació al núvol. 

 

4.10.7.3 Claudia.js   

Un altre framework que es centra en la implementació de projectes Node.js 

a AWS Lambda i API Gateway és Claudia.js. Automatitza totes les tasques de 

desplegament i configuració i configura també tot tal i com ho esperen els 

desenvolupadors de JavaScript. 

 

Ens permet centrar-nos encara més en la resolució de problemes i el 

desenvolupament de la lògica de negoci deixant de banda les configuracions 

que requereixen els serveis d’AWS, sobretot per a aplicacions senzilles. 

Podem trobar documentació, tutorials i altra informació a claudiajs.com. 

 

4.10.7.4 Chalice  

Chalice es tracta d’un framework petit destinat a escriure aplicacions 

serverless utilitzant python. Permet crear i desplegar aplicacions que usen 

AWS Lambda ràpidament. Per a dur a terme aquesta finalitat proporciona: 
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• Un CLI per a crear, desplegar i gestionar aplicacions 

• Una API per integrar les aplicacions amb diferents serveis AWS: API 

Gateway, S3, SNS, SQS, i altres. 

• Generació automàtica de polítiques IAM (Identity Access 

Management), un servei que ajuda a controlar de forma segura l’accés 

als recursos d’AWS, per controlar qui està atutenticat i autoritzat. 

 

Podem trobar el codi, exemples i documentació de Chalice al Github 

github.com/aws/chalice. 

 

4.10.7.5 Ruby on Jets   

Jets és un framework serverless de Ruby que permet crear i desplegar serveis 

de manera senzilla que inclou tot el necessari per a construir APIs i desplegar-

les a AWS Lambda. A més també és perfecte per a escriure funcions que 

lliguin serveis d’AWS i la resta de recursos. 

 

El funcionament és senzill: tu escrius codi i Jets el transforma en funcions 

Lambda i altres recursos AWS. S’encarrega d’orquestrar el subministrament 

i desplegament perquè els usuaris es puguin centrar en la lògica de les 

aplicacions. 

 

En el domini rubyonjets.com/docs trobem documentació, exemples i tutorials 

per a començar i aprendre a desenvolupar aplicacions serverless amb Jets. 

 

4.10.8 Altres 

Farem un breu llistat d’algun altre framework que hem trobat però que per 

no extendre massa aquest capítol no explicarem. A la llista hi posarem el 

nom, l’enllaç al seu domini i el proveïdor: 

 

• Kappa - github.com/garnaat/kappa - AWS 

• Aegis - github.com/tmaiaroto/aegis - AWS 

• Python-Lambda - github.com/nficano/python-lambda - AWS 

• Shep - github.com/bustle/shep - AWS 

• Apache OpenWhisk - openwhisk.apache.org/ - Propi cloud 

https://github.com/nficano/python-lambda
https://github.com/bustle/shep
https://openwhisk.apache.org/
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• Sigma - docs.slappforge.com/ - GCP / AWS 

• Azure Express Functions - github.com/yvele/azure-function-express 

 

4.10.9 Elecció per a la prova de concepte 

Després de contemplar totes les opcions anteriors i algunes altres que hem 

descartat perquè no s’ha cregut oportú afegir-les totes, sembla que l’opció 

que serà l’escollida per al model pràctic queda entre dues opcions: SAM i 

Serverless Framework, no només perquè molts experts les situen per davant 

de les altres, però també per les característiques que ofereixen i l’àmplia 

documentació, els exemples que podem trobar-ne i que serveixen per a 

desenvolupar amb AWS Lambda. 

 

Tot i que SAM potser és millor per a aplicacions desenvolupades amb serveis 

d’AWS, utilitzarem serverless framework, precisament perquè, d’aquesta 

manera, podrem tractar una eina que també servirà per a solucions que 

utiltizin serveis d’altres proveïdors canviant només algun paràmetre. 

 

Així doncs, serverless framework el veurem més a fons quan expliquem els 

passos que realitzarem en la realització del model pràctic. 

  

https://docs.slappforge.com/
https://github.com/yvele/azure-function-express
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5. Part II: Serverless. Prova de concepte 

Com ja hem vist en la definició de tasques i com hem mencionat al final del 

bloc teòric, aquesta prova de concepte es tracta d’un seguit de petites 

aplicacions exemple o casos de prova que tenen l’objectiu de fer de guia i 

posar en pràctica els coneixements adquirits. 

 

Aquestes petites aplicacions exemple que hem creat, cobreixen alguns casos 

d’ús i han estat realitzades amb serveis d’Amazon Web Services i utilitzant 

com a suport el marc de treball Serverless Framework. 

 

La prova de concepte té com a propòsit posar en pràctica la teoria apresa 

sobre les arquitectures serverless. Per tal de complir amb l'objectiu del 

projecte de ser capaç de formar gent en les arquitectures serverless, es 

presentarà aquesta pràctica en format tutorial. L'objectiu ensenyar a 

qualsevol persona sense molt coneixement previ com crear una petita 

arquitectura serverless que satisfaci algunes funcionalitats de negoci. 

Dividirem el tutorial en dues parts: 

 

• Una primera part per a entendre una mica com funciona el marc de 

treball Serverless Framework: instal·lació, configuració, repàs de les 

diferents comandes del CLI, comprensió del fitxer .yaml, entre altres. 

Aquesta part és de caràcter general i té l’objectiu de transmetre uns 

coneixements previs per a poder crear alguna petita funcionalitat 

nosaltres mateixos, i per a entendre bé les comandes bàsiques. 

 

• Una segona part on tractarem dos casos d’ús i per posar en pràctica 

coneixements que haurem vist en la primera part del tutorial i durant 

la part teòrica. Utilitzarem diferents serveis d’AWS per a cobrir 

diferents funcionalitats i fer-nos una idea de les diferents coses que 

podem arribar a fer amb molt poc temps i a cost gairebé zero. 
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Abans de començar llistem els prerequisits: 

 

• Tenir un compte d’AWS 

• Tenir o crear un compte de Serverless Framework 

• Node.js (https://nodejs.org/en/download) 

• Editor de text (nosaltres utilitzarem Visual Studio Code) 

 

Per a la segona part del tutorial tindrem algun prerequisit més en un dels 

casos d’ús, ara per ara, però, amb aquests serà suficient. 

 

Al final de la secció s’inclouen les conclusions un cop realitzada la prova de 

concepte, i la informació d’empleats d’Everis en base a aquest tutorial. 

 

5.1 Tutorial 1a part: coneixements previs per al 

desenvolupament d’aplicacions serverless 

En aquesta primera part del tutorial es tractarà sobre: instal·lació i 

configuració de Serverless Framework, creació de projectes, anàlisi del fitxer 

de configuració, estructura de fitxers, desplegament i tancament de serveis, 

proves en local de les nostres funcions i monitorització i visualització dels 

registres resultants de l’execució d’aquestes. 

 

5.1.1 Instal·lació de Serverless Framework i configuració 

Per a instal·lar el marc de treball el que farem és una comanda simple a la 

línia de comandes: 

 

$npm install -g serverless 

 

El flag -g ens permet instal·lar l’última versió disponible de la plataforma. A 

partir d’ara podem utilitzar la comanda serverless o sls indiferentment. A 

més, per comprovar que aquesta s’ha fet correctament, podem executar la 

comanda $sls --version. 

https://nodejs.org/en/download/
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Després d’això el que haurem de fer és dirigir-nos a la consola d’AWS per 

crear un rol d’usuari, que ens permetrà més endavant, desplegar i fer canvis 

a les nostres aplicacions mitjançant una configuració que veurem a 

continuació. 

 

Un cop a la consola ens dirigim a AWS IAM (Identity and Access Management) 

que, com el seu propi nom indica ens servirà per crear un usuari per a 

identificar-nos i accedir als serveis de la nostra conta d’AWS. Des de la 

pestanya d’usuaris clicarem a “Add user” i seguirem els passos per a 

configurar el rol d’un usuari que utilitzarem posteriorment (il·lustració 30). 

 

 

Il·lustració 30. Creació d’un rol d’usuari amb AWS 

 

El nom el podem escollir nosaltres, però des d’Amazon es recomana que per 

al nostre propòsit sigui serverless-admin. A més, triarem l’opció d’Accés 

mitjançant programació per a obtenir els credencials que utilitzarem 

posteriorment des del CLI de Serverless Framework. 

 

En fer clic a següent arribarem a una nova finestra on se’ns demana establir 

diferents polítiques a aquest usuari. Aquí n’hi trobem diferents segons les 

nostres necessitats i nosaltres simplement hi afegirem permisos 

d’Administrador, que trobarem a la llista que apareix en polítiques existents. 

Val a dir que per a aplicacions reals potser no sempre hi donarem aquest 

tipus d’accés. 

 

https://console.aws.amazon.com/iam/home#/users


 

135 
 

Un cop complerts aquests dos passos ja podem passar a la creació de l’usuari 

(ignorant l’apartat d’etiquetes) amb la política d’Accés d’Administrador i 

obtindrem les claus d’accés. 

 

 

Il·lustració 31. Claus d’accés de l’usuari 

 

Per acabar la configuració, ens tornarem a dirigir a la línia de comandes i 

acabarem de configurar el nostre rol d’usuari per a poder desplegar les 

nostres funcions i infraestructures al núvol mitjançant Serverless Framework: 

 

$sls config credentials --provider aws --key XXX --secret YYY --profile 

serverless-admin 

 

Com hem anticipat, aquest marc de treball que utilitzarem en el tutorial no 

només admet com a proveïdor AWS, en el nostre cas el definim així, però cal 

tenir en compte que hi ha la possibilitat d’escollir altres opcions. Pel que fa a 

la clau (--key) i a la clau secreta (--secret) i al perfil (--profile) aquestes 

opcions corresponen als paràmetres de l’usuari que hem creat prèviament i 

que podem veure a la il·lustració 31. 

 

Quan executem aquesta comanda es guardarà en la carpeta de credencials 

de Serverless Framework (en local), dins del directori del proveïdor AWS, 

aquest perfil perquè el puguem utilitzar des del nostre fitxer .yaml 

posteriorment. Per accedir-hi utilitzarem el nom que li hem establert a la 

comanda (per comoditat és millor que coincideixi amb el que hem fixat en la 

consola d’AWS IAM quan l’hem creat). Més endavant veurem com.  

 

Un cop realitzats aquests passos estem llestos per començar a crear les 

nostres aplicacions serverless. 
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5.1.2 Creació de projectes utilitzant plantilles 

Per a crear una aplicació des de zero, aquest framework ens proporciona la 

comanda $sls create, que ens permet utilitzar diferents plantilles. Nosaltres 

explicarem els trets més importants que podem establir, però per a obtenir-

ne tota la informació podem fer-ho accedint a la documentació del domini 

web que trobem a [44]. 

 

$sls create --template template_name --path proj_dir_name --name 

serv_name 

 

Les opcions que ens proporciona aquesta comanda són les següents: 

 

• --template o -t. Aquest paràmetre correspon a una gran varietat de 

plantilles per a diferents proveïdors i llenguatges. És obligatori en cas 

de no posar-hi --template-path o --template-url 

 

• --template-url o -u. També correspon al nom d’alguna de les 

plantilles però en aquest cas hi posarem la seva URL. També es 

obligatori si no hi apareixen cap de les altres dues 

 

• --template-path. Correspon al camí on es troba la plantilla que volem 

utilitzar al nostre ordinador en local. També obligatori sense cap de les 

dues anteriors. 

 

• --path o -p. El camí on es crearà el servei. En aquest cas no és 

necessari però si no hi posem res es crearà en la carpeta on ens trobem 

quan llancem la comanda. 

 

• --name o -n. El nom del servei en el fitxer .yml tot i que el podrem 

establir després de manera molt senzilla. 
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Un cop executem la comanda es crearà un servei o projecte amb diferents 

fitxers segons la plantilla que haguem escollit. Dels fitxers que es generen de 

manera automàtica en destacarem dos: serverless.yml i handler.X (sent X 

l’extensió del llenguatge establert segons la nostra plantilla). També es crearà 

un fitxer per al control de versions amb Github (.gitignore) i alguns altres 

depenent de la plantilla.  

 

Aquest pas no és necessari i podem fer-ho nosaltres mateixos de manera 

manual. Tot i això no recomano que es faci així tenint aquesta possibilitat. 

 

5.1.3 Serverless.yml 

Aquest fitxer es tracta del més important quan utilitzem Serverless 

Framework i cal entendre com funciona i les diferents possibilitats de 

configuració que ens ofereix. Cal tenir en compte que els espais són molt 

importants. Quan tractem codi dins d’aquest fitxer el fons serà negre com 

apareix en l’editor de text Visual Studio Code. 

 

service: service-name 

 

Aquest primer paràmetre ens serveix per definir el nom del nostre servei, 

però ara passarem a tractar les configuracions més importants. 

 

5.1.3.1 Bloc provider 

provider: 

  name: aws 

  runtime: nodejs12.x  

  profile: serverless-admin 

  region: eu-west-1 

  environment: 

    VAR1: value1 

    VAR2: value2 

  ... 
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El bloc que comença amb el nom provider ens serveix per configurar diferents 

característiques referents al proveïdor de servei que estem utilitzant. En el 

nostre cas es tracta d’AWS. 

 

Hi podem definir el runtime (entorn a utilitzar), la regió, el perfil que volem 

usar (que hem guardat i configurat prèviament), variables d’entorn i altres 

paràmetres relacionats amb aspectes molt variats com ara rols d’IAM (per si 

necessitem permisos per accedir a altres serveis), configuracions de l’API 

Gateway, el pla d’ús que volem utilitzar i molts altres.  

 

És important tenir en compte que els paràmetres que quedin definits dins 

d’aquest bloc, afectaran a totes les nostres Lambdes. Per a trobar-ne més 

informació podem visitar la documentació que trobem al domini del 

framework que ja hem mencionat accedint al proveïdor corresponent. 

 

5.1.3.2 Bloc functions 

El següent bloc que analitzarem és el de les funcions. En trobem un exemple 

del codi a continuació: 

 

functions: 

  f1: 

    handler: ruta_relativa_a_f1 

    memorySize: 128 

    timeout: 3 

    events: 

      - http: 

          path: ruta_crida 

          method: post 

  f2: 

    handler: ruta_relativa_a_f2 

    events: 

      - http: 

          path: ruta_crida 

          method: get 

    environment: 
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En el nostre exemple veiem que en aquest bloc podem definir-hi el que seran 

les nostres funcions (un cop desplegat es convertiran en les nostres 

Lambdas). Tot i que en podem declarar més d’una en el mateix servei, cada 

una correspondrà a una única Lambda. 

 

Per definir una funció, primer de tot hi posem el nom i després tots els 

paràmetres referents a la seva configuració. El handler és la ruta al codi de 

la funció i és l’altre paràmetre obligatori per a poder desplegar la funció amb 

normalitat.  

 

La resta de paràmetres ens serveixen per a diferents configuracions: 

memorySize per a determinar la memòria de la funció, timeout per a marcar 

el límit de temps que pot estar en execució la funció, environment per a 

variables d’entorn però definides en el context de la funció (a diferència de 

les del bloc provider, que es definien per a totes les funcions) i, entre altres 

paràmetres, trobem també els esdeveniments. 

 

Els esdeveniments són condicions que s’han de complir i que faran que la 

nostra funció s’executi, els desencadenants. Se’n poden configurar de molts 

tipus i en el nostre exemple el que trobem és un esdeveniments HTTP. També 

podem fer que les nostres funcions s’executin de forma periòdica o per altres 

factors, com ara  canvis que detectem en altres serveis, com ara 

modificacions d’una taula d’una base de dades. 

 

En el cas de l’esdeveniment HTTP, quan despleguem la nostra aplicació es 

crearà una adreça que serà la que activarà la nostra funció quan la cridem. 

El path que indiquem serà el final d’aquesta adreça. També hi podem 

determinar el mètode o, fins i tot, algun tipus de política. 

 

5.1.3.3 Context de les variables i configuracions 

Acabem de nombrar en l’apartat anterior la diferència entre definir les 

variables d’entorn en el bloc del provider o en el bloc functions. Aquest 

aspecte és important i cal tenir-lo en compte. 
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Quan definim variables o altres aspectes en el primer dels dos blocs, aquests 

englobaran tot el servei, és a dir, aplicaran a totes les funcions que hi hagi 

definides en el fitxer de configuració. Tot i això, i aquest matís és el que volem 

remarcar en aquest apartat, podem definir la configuració o variables pròpies 

per de cada funció en el seu propi context. D’aquesta manera es 

sobreescriuen de forma individual els paràmetres definits al bloc provider. 

 

Per entendre-ho millor posem-ne un exemple: suposem que definim la 

variable global al bloc provider nom = Marc. Per a totes les funcions, si usem 

la variable nom, tindrà aquest valor. Però si a una d’elles, per exemple f1 hi 

definim la variable nom = Pep, quan l’usem dins d’aquesta funció tindrà aquest 

segon valor i es sobreescriurà el primer. 

 

Aquest aspecte també aplica a paràmetres com la memòria o el temps màxim 

d’execució seguint el mateix comportament. 

 

5.1.3.4 Bloc resources 

En aquest últim bloc hi posarem tots aquells recursos els quals volem utilitzar 

en el nostre servei. Per veure-ho més clar tenim un petit codi d’exemple a 

continuació. 

 

resources: 

 Resources: 

   Resource1: 

     Type: AWS::S3::Bucket 

     Properties: 

       BucketName: resource-example 

 

Com podem veure, definim el bloc amb el nom resources i a continuació 

indiquem la llista del recursos que voldrem utilitzar i desplegar quan creem 

el nostre servei. Aquesta part del fitxer, en el cas que estiguem treballant 

amb el proveïdor d’AWS, funciona seguint les plantilles de CloudFormation. 

 

Per a veure’n els diferents recursos i les propietats que tenen cada un ens 

podem dirigir a la documentació d’Amazon que trobem a [45]. 
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Aquest bloc ens serveix per crear els recursos que formaran part de la 

infraestructura del nostre servei i que es desplegaran conjuntament amb les 

nostres funcions i seran aquestes últimes qui els utilitzaran. 

 

5.1.4 Estructuració de la resta de fitxers i carpetes 

La resta de fitxers seran diferents depenent de com ho vulgui organitzar el 

programador i també de la plantilla o el llenguatge que vulguem utilitzar. 

 

Dins un mateix servei hi podem tenir més d’una funció i les podem posar al 

mateix fitxer o en fitxers diferents sempre i quan mantinguem la coherència 

en el bloc de functions (respectant el camp handler, on hi tenim la ruta). 

També hem de tenir en compte que quan usem la comanda per a crear i 

depenent de la plantilla que usem, tindrem diferents fitxers auto generats. 

 

5.1.5 Desplegament dels nostres serveis 

Un cop creat el servei i implementades les funcions, el que falta és desplegar-

les. Això ho farem mitjançant la comanda: 

 

$sls deploy 

 

Aquesta comanda ens servirà per desplegar el nostre servei seguint com a 

plantilla el fitxer serverless.yml. Aquest fitxer es tradueix a una plantilla de 

CloudFormation (en el cas d’AWS) i es despleguen tots els recursos 

necessaris. Com a base, també es desplega un S3 bucket on es guarda un 

fitxer comprimit amb tota la nostra aplicació. 

 

Per a poder continuar i no allargar massa aquesta part (volem que sigui un 

tutorial funcional) no explicarem tots els processos que tenen lloc quan 

llancem aquesta comanda. Tot i això, sí que cal dir que és obligatori el 

desplegament complet si hem realitzat algun canvi en el fitxer de configuració 

(haurem de tornar a fer el desplegament amb la comanda anterior). A més, 

amb l’opció -v podrem veure el progrés i tot el que el framework realitza 

durant el desplegament. 
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Aquest procés té una durada d’uns minuts i no sempre és necessari. Com a 

alternativa i si no hem realitzat canvis en el fitxer serverless.yml, però sí en 

el codi d’alguna de les nostres funcions, podem utilitzar la comanda: 

 

$sls deploy function --function nom_funció 

 

D’aquesta manera ens estalviarem desplegar tot de nou i el procés serà molt 

més ràpid que amb l’altra comanda. 

 

Per últim cal mencionar que deploy ens permet llançar el nostre servei en 

diferents etapes de producció i també escollint la regió de desplegament 

(recordem que també la podem indicar en el fitxer). Això ho farem utilitzant 

les opcions --region i --stage.  

 

5.1.6 Tancament dels nostres serveis 

D’igual manera que despleguem els nostres serveis per a que estiguin 

disponibles, els podem tancar de manera molt senzilla utilitzant la comanda: 

 

$sls remove 

 

També tenim la possibilitat d’utilitzar l’opció -v per a poder veure el que 

succeeix durant el procés i --stage o --region per a indicar quin servei en 

concret volem tancar. 

 

Quan executem la comanda remove desapareixen del núvol d’AWS les nostres 

Lambdas, però també la resta de serveis que havíem desplegat com ara el 

S3 bucket, instàncies de base de dades i tots els recursos que havíem indicat 

en els resources. 
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5.1.7 Proves (en local) de les funcions 

Entre altres avantatges destacarem la que acabem de nombrar al títol 

d’aquest apartat: Serverless Framework ens permet reproduir l’entorn del 

núvol de manera local, per a poder provar els nostres serveis o funcions sense 

desplegar-los. 

 

Tot i això, no sempre serà possible i molts cops, depenent del tipus 

d’instàncies que hem desplegat, aquesta tasca serà impossible. Això 

dependrà dels serveis complementaris que haguem declarat en el bloc 

resources i també de si les funcions utilitzen o necessiten alguns d’aquests 

recursos. Tot i això si podrem simular instàncies de serveis com ara 

DynamoDB. 

 

Per poder provar les nostres Lambdes de manera [local] utilitzarem la 

comanda, si no afegim aquesta opció estarem executant la Lambda: 

 

$sls invoke [local] --f nom_funcio 

 

Podem utilitzar diferents opcions, entre les quals tenim maneres de passar 

dades que puguin utilitzar les funcions mitjançant --path, per passar dades 

en un fitxer, o --data, per passar dades directament en la crida. A més, també 

hi podem afegir opcions que ja hem vist abans (--stage o --region) per 

indicar sobre quina funció fem la crida (si en tenim més d’una en diferents 

regions o etapes de producció amb el mateix nom). Veiem dos exemples més 

complets: 

 

$serverless invoke --function nom_funcio --stage dev --region eu-west-

1 --path ruta_al_fitxer.json 

 

i en el fitxer podríem tenir-hi per exemple: 

 

{ 

  "resource": "/", 

  "path": "/", 
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  "httpMethod": "GET" 

  "data": { nom : “Marc”; nom2: “Lecha” } 

} 

 

 

D’aquesta manera estaríem passant com a dades per a la funció el contingut 

del fitxer. Sinó podem passar directament les dades a la funció de la següent 

manera: 

 

$serverless invoke --function nom_funcio --stage dev --region eu-west-

1 --data “Hola” 

 

Finalment, i per poder veure els resultats i esdeveniments que succeeixen en 

la crida podem afegir-hi l’opció --log. 

 

5.1.8 Monitorització i visualització dels registres de les 

funcions 

Per últim, per poder veure els resultats i esdeveniments que succeeixen en 

les execucions de les funcions, i també per veure’n les estadístiques, tenim 

dues opcions. 

 

Podem fer-ho de manera directa a través de la consola d’AWS mitjançant la 

pestanya de monitorització que hi ha a les Lambdes i a l’opció de view logs 

on CloudWatch.  

 

Però també tenim la possibilitat de monitoritzar i veure els registres en local 

utilitzant la comanda: 

 

$sls logs -f nom_funcio 
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Amb aquesta comanda podem obtenir fins a 1MB de registres de la funció 

que escollim. Disposem de diferents opcions per a filtrar segons algun string 

(--filter), triant la regió o l’etapa (--region o --stage) o fent una selecció 

segons un període de temps (--startTime). 

 

Destacarem l’opció --tail o -t, que ens servirà per a llistar els registres i 

escoltar a noves crides de funcions en temps real, que aniran apareixent a 

mesura que passen les execucions d’aquestes funcions. 

 

5.1.9 Podem fer el mateix sense Serverless Framework? 

Arribats a aquest punt ens podem preguntar si és necessari utilitzar un marc 

de treball per a poder crear aplicacions serverless. La resposta a aquesta 

pregunta és no. No és necessari, però sí que és recomanable i ens farà la 

feina com a desenvolupadors molt més senzilla. 

 

Com ja hem vist en el capítol on parlàvem de la facilitat d’integració entre 

diferents serveis d’un mateix proveïdor, hem utilitzat les consoles d’AWS, GCP 

i Azure. 

 

Aquestes consoles ens permetien crear els diferents serveis de forma manual, 

incloent funcions, API, taules i molts altres, i enllaçar-los. Tot i això, quan ho 

fem d’aquesta manera és molt fàcil que ens deixem algunes tasques per fer 

i que ens trobem amb molts més errors del que ens esperàvem. A més, a 

mesura que creix la lògica de les aplicacions, aquests conceptes costen més 

de gestionar i fer-hi canvis: hem de vigilar permisos, rutes, noms i per fer 

proves hem de desplegar els diferents serveis. Entre moltes altres coses. 

 

Per últim hem de respondre a la pregunta que hem fet al títol de l’apartat 

completament: sí podem fer el mateix però els frameworks ens faciliten les 

coses. Tot i això n’hi ha molts altres que poden donar suport d’una manera 

semblant a com ho fa Serverless Framework. 
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5.2 Tutorial 2a part: Exemples i casos d’ús reals 

amb AWS i Serverless Framework 

D’ara en endavant tractarem tres casos d’ús i farem petites proves de 

concepte utilitzant Serverless Framework juntament amb els serveis 

d’Amazon Web Services. Crearem petites aplicacions que ens permetran 

exemplificar part del que hem explicat, no només en els darrers apartats, 

sinó també a la teoria. 

 

Els dos exemples constaran d’un servei que s’executarà de forma periòdica 

utilitzant com a trigger un esdeveniment programat i un altre servei que 

consistirà en una pàgina web i que ens permetrà veure una mica més a fons 

una arquitectura serverless. 

 

Amb aquests exemples volem mostrar la facilitat que ens dóna serverless i el 

potencial que té en algunes de les solucions i casos d’ús nombrats en la teoria, 

alhora que serveixi a la gent que comença com a tutorial i forma 

d’aprenentatge. 

 

5.2.1 Tasca rutinària amb AWS i Serverless Framework 

Tots sabem que a moltes empreses i en moltes solucions de negoci hi tenim 

tasques que volem que es repeteixin: neteja automàtica de fitxers, enviament 

de notificacions al correu, llançament d’scripts, entre moltes altres tasques 

que puguem imaginar d’aquest estil i que molts cops es realitzen de forma 

manual. 

 

Si bé aquestes tasques les podem realitzar en màquines virtuals contractades 

o en servidors apartats, molts cops no serà una bona pràctica. A més, si es 

dóna aquest cas, ens trobarem que desaprofitem gran part del potencial 

d’aquest recurs contractat quan estigui inactiu i també hi haurem de fer el 

manteniment i les actualitzacions necessàries. Finalment, haurem 

d’implementar mecanismes de control i monitoratge de les nostres tasques 

rutinàries. El codi el podrem trobar a 

https://github.com/Schrams/Serverless_CronJobAWS/. 

https://github.com/Schrams/Serverless_CronJobAWS/
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5.2.1.1 Objectius 

Per aquest exemple tenim principalment dos objectius: 

 

• Veure com configurar l’esdeveniment d’unes funcions que s’executaran 

de manera periòdica segons les nostres necessitats i condicions. 

 

• Veure les execucions a la demostració posterior utilitzant els registres 

que s’associen a les execucions de les nostres funcions. També 

aprendrem com arribar-hi. 

 

Els prerequisits coincideixen amb els anteriors que hem llistat al principi 

abans de començar el tutorial. 

 

5.2.1.2 Inici 

Per a començar primer crearem el servei. Ho farem des de la carpeta on 

vulguem tenir els diferents projectes que crearem utilitzant la comanda: 

 

$sls create --template aws-nodejs --path cron_job --name 

execucioPeriodicaLambdaTutorial 

 

En el nostre cas farem servir com a proveïdor AWS i utilitzarem l’entorn de 

nodejs. Ho farem en una nova carpeta que tindrà de nom cron_job i el servei 

tindrà el nom que veiem al final, tot i que un cop creat també podrem canviar-

lo. 

 

Quan ja està creat el projecte podem observar que s’han generat els fitxers 

que ja sabíem: .gitignore, handler.js i serverless.yml. Obrim l’últim dels tres 

amb un editor de text i procedim a definir el servei i crear les nostres 

funcions.  
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5.2.1.3 Configuració del fitxer serverless.yml 

En el bloc de provider hi establim la regió que ens sigui més adient, en el 

nostre cas hi posarem eu-west-1. També definim la memòria i el temps 

d’execució de les funcions en 128 MB i 1 minut respectivament. Després de 

fer aquests canvis (que per a aquest servei seran suficients), passem al bloc 

de funcions on definim les nostres Lambdes per a executar de forma 

periòdica. 

 

L’objectiu d’aquest cas d’ús és que puguem veure amb quina facilitat podem 

fer que una funció s’executi de forma periòdica i com podem veure els 

resultats de les nostres funcions. En definirem dues perquè puguem veure 

dos formats diferents i per la visualització de registres posterior. 

 

Crearem una funció que s’executarà cada 50 minuts i una altra que 

s’executarà diàriament. El codi d’aquest bloc serà senzill i es tracta del 

següent: 

 

functions: 

  funcio_cada_50_min: 

    handler: handler.funcio_cada_50_min 

    events: 

      - schedule: rate(50 minutes) 

  

  funcio_cada_dia_12PM: 

    handler: handler.funcio_cada_dia_12PM 

    events: 

      - schedule: cron(0 12 * * ? *) 

 

Per a aquest cas d’ús no haurem de definir recursos ni tampoc cap rol d’IAM. 

Això ha fet molt més senzill el fitxer serverless.yml. 
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5.2.1.4 Altres fitxers 

Finalment, i de la manera com hem definit les nostres funcions al fitxer .yml, 

haurem de crear, en el fitxer handler.js les dues functions amb els noms 

corresponents. El codi que hi tindrem no té importància en aquests moments. 

Podem fer que la nostra funció faci el que vulguem, sense gaire complexitat. 

Podem trobar al repositori que hi ha a l’inici d’aquest cas d’ús el nostre codi 

d’exemple. 

 

 

5.2.1.5 Desplegament del servei 

Un cop creades les dues funcions amb el seu codi corresponent (en el nostre 

cas, un simple codi d’exemple) farem ús de la comanda que ja hem vist per 

desplegar tot el nostre servei (recordem que fa molt més ràpid el 

desplegament, si només hem canviat el codi d’alguna de les funcions, el fet 

de desplegar-la de forma individual amb l’opció function): 

 

$sls deploy 

 

Quan acabi el procés i si no hem comès cap error, les nostres funcions ja 

estaran disponibles i desplegades, esperant a ser executades segons algun 

esdeveniment. En el nostre cas un s’executarà cada 50 minuts i l’altra 

diàriament a les 12 PM. 

 

5.2.1.6 Anàlisi dels registres de la funció i comprovacions 

En aquest cas d’ús, com hem dit, volem veure que realment que les nostres 

funcions s’han desplegat i s’executen segons les normes que hem establert. 

Per fer-ho ens disposarem a veure els registres uns dies després d’haver-les 

desplegat. A la il·lustració 32 podem veure que si ens dirigim al servei de 

Lambda de la consola apareixen aquestes dues que acabem de crear. 
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Il·lustració 32. Dues Lambdes creades en el servei 

 

I si entrem en cada una d’elles podrem veure els registres des de la finestra 

de monitoreig, accedint a l’opció de view logs in CloudWatch. 

 

Per a la primera de les dues funcions podem comprobar com s’ha executat 

cada 50 minuts de manera periòdica (il·lustració 33). 

 

Il·lustració 33. Registre d’execucions de Lambda cada 50 minuts. 

 

En el cas de la funció que s’executa diàriament a les 12 PM, i després de 

deixar passar tres dies des del desplegament, podem observar aquestes 

execucions seguint els mateixos passos (il·lustració 34). Cal anotar que 

l’hora establerta no coincideix amb l’horari que hi havíem posat degut a la 

diferència horària de la regió on s’ha desplegat. 
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Il·lustració 34. Registre d’execucions de Lambda diàriament. 

 

Per a obtenir aquests registres ho hem fet accedint des de la consola d’AWS 

però recordem que el framework que estem utilitzant ens permet també 

obtenir els registres des de la línia de comandes. 

 

Com a repte després de veure aquesta funcionalitat proposem en aquest 

tutorial el fet d’intentar donar un ús a aquestes funcions que hem programat 

que vagi més enllà d’una execució sense gairebé cap finalitat. Podem 

experimentar i intentar utilitzar un llenguatge diferent com ara Python. 

 

 

5.2.2 Pàgina web dinàmica amb AWS Lambda, DynamoDB, 

S3 Bucket i Serverless Framework 

Aquesta serà la part on posarem en pràctica més conceptes. Els objectius 

seran més amplis i aprendrem funcionalitats una mica més complicades. El 

codi complet d’aquesta demostració el trobarem al repositori de Github 

https://github.com/Schrams/Serverless_WebPage i cal consultar-lo si necessitem 

ajuda per a veure el codi dels fitxers, ja que no els comentarem de forma 

completa. 

 

5.2.2.1 Arquitectura final del cas d’ús 

A continuació veiem l’arquitectura final de l’aplicació que crearem en aquesta 

part del tutorial (il·lustració 35). 

https://github.com/Schrams/Serverless_WebPage
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Il·lustració 35. Arquitectura cas d’ús pàgina web. 

 

Com podem apreciar, tenim la part del client que en el nostre cas farà les 

peticions des d’un navegador web. Les crides http seran processades per 

Amazon API Gateway i es mapejaran a les Lambdes que s’encarreguin de 

gestionar cada una de les crides. 

 

Podem apreciar que hi ha dues de les nostres Lambdes que no hi estan 

lligades i això es deu a que aquestes tindran com a desencadenador uns 

esdeveniment que consistiran en la detecció d’algun canvi en la nostra base 

de dades o una simple invocació a través d’una altra funció. 

 

També podem apreciar que hi ha dues Lambdes que connecten amb Amazon 

S3. Ho faran per a obtenir o modificar-ne algun fitxer. I la Lambda create que 

s’encarregarà de les insercions a la base de dades. 

 

Per últim, mencionar que totes les nostres funcions estan connectades de 

manera implícita amb AmazonWatch per a poder monitoritzar-les i consultar 

els registres de les execucions d’aquestes. 
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5.2.2.2 Prerequisits 

A més dels prerequisits que hem vist al començament del tutorial, 

nombrarem dos prerequisits extres a més dels que hem vist al començament 

del tutorial: la instal·lació del plugin25 serverless-s3-sync, que ens permetrà 

sincronitzar el nostre projecte local amb els buckets S3; i també la instal·lació 

d’un altre plugin per poder llençar un script26. Aquest script ens servirà per a 

poder executar una de les nostres Lambdes de manera automàtica després 

de desplegar l’aplicació. Per a la instal·lació només ens cal executar les 

comandes següents des del terminal: 

 

$ npm install --save serverless-s3-sync 

$ npm install --save serverless-plugin-script 

 

Més endavant explicarem com configurar i utilitzar-lo per al nostre cas d’ús. 

 

5.2.2.3 Objectius 

Els objectius d’aquesta part del tutorial són més amplis que en el cas d’ús 

anterior i també hi estan implicats més serveis. Cal dir que la solució ha estat 

realitzada per a poder veure diferents funcionalitats tant del framework com 

dels serveis d’AWS. Volem: 

 

• Veure com guardar i actualitzar una pàgina web estàtica des del nostre 

projecte utilitzant Serverless Framework i el plugin serverless-s3-sync. 

• Aprendre a configurar una base de dades de DynamoDB i com donar 

els permisos necessaris perquè hi puguem accedir des de les nostres 

Lambdes. 

• Fer el mateix que en el punt anterior amb S3. 

• Executar les nostres funcions com a resposta a esdeveniments http 

però també com a resposta a canvis en la nostra base de dades 

utilitzant streams. 

 
25 Un plugin és aquella aplicació que, en un programa informàtic, afegeix una funcionalitat 
addicional o una nova característica a el programari. 
 
26 Un script és un guió o conjunt d'instruccions. Permeten l'automatització de tasques creant 
petites utilitats. 
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• Implementar un servei API REST serverless per a la base de dades amb 

creació i llistat de votacions. 

• Consolidar com definir variables globals per a la nostra aplicació i 

també consolidar el funcionament del fitxer serverless.yml. 

• Veure com una Lambda pot invocar-ne una altre durant la seva 

execució 

• Utilitzar tots aquests recursos per a crear una pàgina web amb un 

sistema de votacions serverless. 

 

5.2.2.4 Inici 

Per començar crearem el nostre servei des de la línia de comandes com hem 

fet fins ara. Ens situem al directori on vulguem crear el nostre projecte i 

executem la comanda següent: 

 

$sls create --template aws-nodejs --path webpage_list --name webpageList 

 

El path serà en aquest cas on es crearà el servei i el name el podem escollir 

nosaltres. Cal tenir en compte que ha de ser un nom alfanumèric tot i que 

després el podrem canviar. Un cop creat ens dirigim al fitxer serverless.yml i 

comencem a configurar el nostre servei. 

 

5.2.2.5 Configuració del fitxer serverless.yml 

Primer de tot hem de configurar el plugin que hem instal·lat anteriorment. Ho 

farem en un bloc que anomenarem plugins i només hem d’indicar el nom. Si 

en algun altre projecte necessitem utilitzar-ne un altre, caldrà afegir-lo a 

aquesta llista. 

 

plugins: 

  - serverless-s3-sync 

  - serverless-plugin-scripts 

 

En aquest servei, degut a que és més complex que l’anterior, utilitzarem un 

bloc que anomenarem custom per a definir algunes variables que utilitzarem 

en el fitxer i també per a definir paràmetres per a la configuració dels plugins. 

Ens quedarà de la següent manera: 
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custom: 

  scripts: 

    hooks: 

      'deploy:finalize': sls invoke -f createTable 

  

  s3Sync: 

    - bucketName: ${self:custom.bucketName} 

      localDir: static 

  

  tableName: 'votes-table-TFG-${self:provider.stage}' 

  bucketName: 'webpage-list-votes-${self:provider.stage}' 

 

El que trobem entre claudàtors precedits d’un signe del dòlar es tracta de 

variables que tenim en el propi fitxer o en algun altre. En el cas de 

${self:provider.stage}, self es refereix al fitxer serverless.yml, 

provider.stage és el valor de la variable stage que trobem en el bloc provider. 

Val a dir que aquesta nomenclatura és molt intuïtiva i alhora molt útil. 

 

Als paràmetres del plugin s3Sync trobem el nom del bucket d’S3 i el directori 

on tindrem en local els fitxers que s’actualitzaran o que es crearan a S3 quan 

fem el desplegament. Les variables tableName i bucketName les utilitzarem 

en aquest mateix fitxer. Ho fem per homogeneïtzar i utilitzar bones 

pràctiques. 

 

L’altre plugin ens servirà només per la funcionalitat que ja hem nombrat i que 

ens permetrà llançar l’execució de la Lambda createTable quan despleguem 

el servei. 

 

Dins del bloc provider passarem per alt els paràmetres típics que ja hem 

configurat i que ja hem vist anteriorment i ens centrarem en els nous. 

 

provider: 

  name: aws 

  profile: SchramsServerless 
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  runtime: nodejs12.x 

  stage: dev 

  region: eu-west-2 

  iamRoleStatements: 

    - Effect: Allow 

      Action: 

        - dynamodb:* 

        - lambda:InvokeFunction 

      Resource: 

        - { "Fn::GetAtt": ["VotesDynamoDBTable", "Arn" ] } 

        - arn:aws:lambda:${self:provider.region}:*:* 

  

  environment: 

    VOTES_TABLE: ${self:custom.tableName} 

    BUCKET_NAME: ${self:custom.bucketName} 

    REGION: ${self:provider.region} 

    LAMBDA_LIST: ${self:service}-${self:provider.stage}-list 

 

L’apartat de iamRoleStatements ens serveix per definir els permisos per totes 

les nostres funcions. En el nostre cas volem tenir accés a dynamoDB i 

l’asterisc indica que hi podem fer qualsevol tipus d’operació (getItem, 

putItem, deleteItem…). Si només volguéssim permetre algun dels tipus 

d’operació les podem definir de forma individual. També volem el permís per 

a poder invocar Lambdes.  

 

A resource indiquem sobre quins recursos permetrem aquestes accions. En 

el nostre cas, sobre la taula de votacions que definirem més avall i per a les 

lambdes de la regió on ens trobem. Per últim, a environment hi definim 

variables globals que podran utilitzar totes les nostres funcions amb el mateix 

valor. Cal mencionar que podríem definir la memòria i temps d’execució per 

a les funcions, però amb la que s’assigna per defecte ja en tenim prou. 

 

Un cop definit aquest bloc passem a analitzar el bloc on definim totes les 

nostres funcions. Per a la nostra solució necessitarem quatre Lambdes. Ara 

explicarem quina funcionalitat tindrà cadascuna i quins esdeveniments les 

activaran i perquè ho hem decidit així. El codi d’aquest bloc és el següent: 
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functions: 

  default: 

    handler: functions/default.default 

    events: 

      - http:  

          path: default/ 

          method: get 

  list: 

    handler: functions/list.list 

  create: 

    handler: functions/create.create 

    events: 

      - http: 

          path: create/ 

          method: post 

  createTable: 

    handler: functions/createTable.createTable 

    events: 

      - stream: 

          type: dynamodb 

          batchSize: 1 

          startingPosition: LATEST 

          arn: 

            Fn::GetAtt: 

              - VotesDynamoDBTable 

              - StreamArn 

 

La funció default serà l’encarregada d’imprimir la nostra pàgina web. 

L’agafarà del s3 bucket i serà activada mitjançant un esdeveniment que serà 

una petició http, en el desplegament veurem quina serà exactament l’adreça 

per fer aquesta crida. 

 

La funció list ens servirà per obtenir les dades de la nostra taula de la 

DynamoDB. Aquesta no tindrà esdeveniment associat ja que només la 

invocarem des d’una altra de les nostres Lambdes per a obtenir aquesta 

informació de la base de dades. 
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La funció create ens permetrà fer insercions a la base de dades, ja sigui per 

a actualitzar un usuari o per a crear-ne de nous. Aquesta funció la invocarem 

amb una petició http des del formulari de la pàgina web quan fem una 

votació.  

 

L’última de les nostres funcions serà createTable. Aquesta funció tindrà com 

a esdeveniment un altre tipus de mètode. Estarà escoltant un stream de la 

nostra base de dades i quan hi detecti canvis s’executarà. A més, aquesta 

funció accedirà a S3 per a guardar-hi un fitxer amb la taula de la base de 

dades actualitzada que ens servirà per a completar l’html mitjançant 

l’execució de la Lambda default. 

 

Tenim el codi de totes elles en el repositori que hem mencionat al 

començament d’aquest cas d’ús. Val la pena fer-hi una ullada per a veure 

com accedir a S3, fer insercions a DynamoDB o invocar altres Lambdes des 

de les nostres Lambdes. En el paràmetre handler de totes aquestes Lambdes 

s’indica la ruta al codi de la funció que tindrà cada Lambda. Per a tenir-ho 

més organitzat ho hem posat dins d’una carpeta functions. 

 

L’últim que analitzarem del fitxer serverless.yml és el bloc dels resources, on 

definim els recursos que utilitzen les nostres Lambdes. Aquest bloc és el més 

extens i hi definirem tres components: la base de dades de DynamoDB, el 

bucket S3 i una política (que es defineix com a recurs) per a accedir a aquest 

últim. 

 

resources: 

  Resources: 

    VotesDynamoDBTable: 

      Type: 'AWS::DynamoDB::Table' 

      Properties: 

        AttributeDefinitions: 

          - 

            AttributeName: userId 

            AttributeType: S 
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        KeySchema: 

          - 

            AttributeName: userId 

            KeyType: HASH 

        ProvisionedThroughput: 

          ReadCapacityUnits: 1 

          WriteCapacityUnits: 1 

        TableName: ${self:custom.tableName} 

        StreamSpecification: 

          StreamViewType: NEW_IMAGE 

     

    BucketForHTML: 

      Type: AWS::S3::Bucket 

      Properties: 

        AccessControl: PublicRead 

        BucketName: ${self:custom.bucketName} 

        WebsiteConfiguration: 

          IndexDocument: index.html 

  

    StaticSiteS3BucketPolicy: 

      Type: AWS::S3::BucketPolicy 

      Properties: 

        Bucket: 

          Ref: BucketForHTML 

        PolicyDocument: 

          Statement: 

            - Sid: PublicReadGetObject 

              Effect: Allow 

              Principal: "*" 

              Action: 

              - s3:* 

              Resource: 

                Fn::Join: [ 

                  "", [ 

                    "arn:aws:s3:::", 

                    { 

                      "Ref": "BucketForHTML" 

                    }, 
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                    "/*" 

                  ] 

                ] 

 

Per a la taula de dynamoDB hem de definir el tipus de recurs, algunes 

propietats, el nom i, en aquest cas, també hem de declarar l’stream que ens 

permetrà més tard que les Lambdes detectin els canvis i puguin executar-se 

com a conseqüència de canvis en la taula. 

 

De les propietats en destacarem la definició dels atributs per aclarir que 

només cal posar-hi la clau primària (atribut únic per a cada element de la 

taula). La resta de columnes s’afegeixen quan hi fem insercions. El nom de 

la taula el posem segons el paràmetre que hem definit al bloc custom. 

 

Pel que fa al bucket s3 el marcarem com a públic perquè tothom pugui llegir-

ne el contingut i poder accedir als objecte, en definirem també el nom i per 

últim configurarem un altre punt important del nostre plugin serverless-s3-

sync i marcarem com a document per a la web l’index.html (que buscarà a la 

carpeta static com hem indicat abans). 

 

Finalment, hem de definir una política per poder accedir a aquest bucket des 

de les nostres Lambdes. Aquest recurs és l’últim i hem d’indicar la referència 

(nom que hem donat al bucket s3 anterior en el fitxer) i també les accions 

que permetem sobre aquest objecte. Un cop acabat això ja tindrem el nostre 

fitxer de configuració llest. 

 

5.2.2.6 Estructura i altres fitxers 

La resta de fitxers no els hem de modificar nosaltres i són autogenerats quan 

creem el nostre servei i modificats quan fem les instal·lacions corresponents 

amb npm install. Només haurem de programar el codi de les nostres funcions 

el qual el podem trobar al repositori de Github com ja hem mencionat. 

L’estructura final del nostre projecte en local és la que podem trobar a la 

il·lustració 36. 
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Il·lustració 36. Estructura de fitxers final del servei web 

 

5.2.2.7 Desplegament del servei 

Un cop desenvolupat el codi de les funcions ja podem desplegar el nostre 

servei. Ho farem amb la comanda que ja hem après abans: 

 

$sls deploy 

 

En fer el desplegament mitjançant aquesta comanda es crearan tots els 

recursos que necessitem, així com les diferents polítiques i les nostres 

Lambdes. A més, també s’autogenera un bucket s3 (diferent del que hem 

configurat al fitxer serverless.yml) amb una còpia de la nostra aplicació. 

 

En la línia de comandes veiem tots aquests recursos i els passos que va fent 

el framework per a desplegar el servei. Ho veiem a la il·lustració 37. 
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Il·lustració 37. Procés de desplegament de de la línia de comandes 

 

També podem veure les diferents adreces per a fer les crides a les nostres 

funcions Lambda si hi hem posat un esdeveniment http com a disparador. 

 

A més, degut a que estem usant serverless-s3-plugin també se’ns 

sincronitzarà el contingut del bucket s3 amb el contingut del nostre directori 

static. Degut a això perdrem el fitxer generat de la taula amb els vots de la 

base de dades i per això usem l’script per generar-lo cada cop que 

despleguem el servei, amb l’execució de la funció createTable. 

 

5.2.2.8 On queda desplegat el nostre servei? 

Per ser conscients d’on queden desplegades totes les components del nostre 

servei ens hem de dirigir a la consola d’AWS. Allà, seleccionant la regió 

corresponent i navegant entre els diferents serveis, podem trobar tant les 

nostres Lambdes com la resta de components. 
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A més, tenim també dins de la consola de Lambda la possibilitat de navegar 

a les nostres aplicacions (dins de la regió seleccionada a la part superior 

dreta), i allà tindrem la vista de totes aquestes components que hem creat. 

Ho podem veure la il·lustració 38. 

 

 

Il·lustració 38. Aplicació desplegada i vista des de la consola d’AWS 

 

5.2.2.9 Tancament i etapa del servei 

Un cop desplegat el nostre servei també el podem eliminar i amb ell, totes 

les seves components mitjançant la comanda remove. Val a dir, però, que 

també perdrem per complet les dades que tenim a la base de dades i altres 

fitxers que haguem generat. Per evitar-ho hi ha opcions de configuració que 

impedeixen que perdem aquestes dades. A més, haurem de modificar la crida 

http que fem des del nostre index.html per tal que usem l’adreça correcta de 

la nostra funció create, ja que aquesta última haurà canviat. 

 

Per últim comentar també que en totes les etapes del nostre tutorial hem 

posat com a stage (com a etapa del projecte) el valor dev. Aquest valor 

correspon a aplicacions o serveis en desenvolupament. Recomano que, un 

cop acabada aquesta etapa es desplegui el servei en etapa de producció 

(prod). 
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5.2.2.10 Registres i monitorització 

En la primera part del tutorial hem pogut veure que un cop desplegades les 

nostres funcions les podem provar i veure els resultats de les execucions i 

també podem veure els registres resultants de l’execució d’aquestes. 

 

Ho podem fer mitjançant les comandes que ja hem vist utilitzant la línia de 

comandes, però a més, en cada una de les nostres Lambdes desplegades a 

la consola d’AWS, tindrem una opció on podem veure tot el que fa referència 

a la monitorització i els registres (il·lustració 39). Aquesta opció va lligada 

a CloudWatch i és una característica implícita de cada Lambda que creem. Un 

cop dins podem veure les execucions, els temps de resposta i també els 

registres com ho faríem de forma local.  

 

Il·lustració 39. Opcions dins d’una Lambda des de la Consola d’AWS 

  

 

5.2.2.11 Consideracions finals 

Per a concloure aquest segon cas d’ús comentem alguns aspectes finals: 

• Cal tenir en compte que potser aquesta no és la millor manera de fer 

una pàgina web, ja que no caldria generar un fitxer cada cop que fem 

una acció sobre la taula de votacions, i després usar aquest fitxer per 

acabar de generar la nostra pàgina. S’ha fet d’aquesta manera per 

provar més funcionalitats i executar una Lambda que està esperant 

canvis a la base de dades. 

• No és un cas d’ús del tot real i per això no hem elaborat una funció per 

a esborrar elements de la taula. La lògica de les nostres Lambdes més 

enllà de les connexions entre serveis i Lambdes no era una part clau 

d’aquest tutorial. 

• Els permisos i rols d’accés i identitat podrien ser més estrictes. Per a 

aplicacions reals caldrà elaborar tant perfils d’AWS com polítiques més 

específiques. 
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• Hem volgut provar el framework amb AWS però això no significa que 

amb altres proveïdors deixi de ser una opció viable. A més, també 

podríem haver utilitzat un altre entorn diferent de node.js. 

 

5.3 Conclusions de la prova de concepte 

Tots els coneixements adquirits i l’elaboració del tutorial han estat explicats 

als empleats mitjançant una presentació amb una demostració. A més, alguns 

empleats han realitzat el tutorial anterior.  

 

Tot i que no s’ha fet cap enquesta sobre els resultats i les opinions, els ha 

resultat entenedor i útil per a començar a aprendre aquesta tecnologia. Més 

endavant, quan més gent l’hagi realitzat intentarem fer una enquesta per a 

poder fer millores i veure el feedback que obtenim d’aquesta part i de la part 

teòrica. 
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6. Aspectes legals 

En aquest breu apartat tractarem aspectes legals pel que fa a la realització 

del projecte i també a la seva difusió posterior. Tractarem les lleis que poden 

aplicar-hi i també les llicències que hem utilitzat. 

6.1 Lleis aplicades al projecte 

Pel que fa a les lleis aplicades, no podem fer menció a cap llei de protecció 

de dades o similar degut a la naturalesa d’aquest projecte. Tot i així si que 

podem destacar la llei de propietat intel·lectual. 

 

La llei de propietat intel·lectual estipula que el propietari de qualsevol treball 

és l’única persona que el pot usar per obtenir-ne beneficis. Aquesta llei la 

podem aplicar tant en la realització, degut a que no podem copiar el projecte 

d’un altre ja existent, però també un cop realitzat, ja que cap entitat o 

persona que no pertanyi a Everis en podrà fer ús per al seu propi benefici. 

6.2 Llicències 

Pel que fa a les llicències s’han utilitzat diferents comptes per a cada un dels 

proveïdors que hem tractat. Tot i que amb la capa gratuïta ha estat suficient. 

També com a desenvolupador he utilitzat la llicència de Microsoft Office per 

a la realització de la memòria. 

 

Finalment, també s’ha fet ús de la llicència de O’reilly de la qual disposa Everis 

pels seus empleats.  
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7. Seguiment del projecte 

7.1 Canvis de planificació i pressupost 

Pel que fa a la planificació, s’ha pogut mantenir gairebé del tot el que s’havia 

plantejat al començament del projecte. La primera idea era que el projecte 

fós principalment teòric, la qual cosa s’ha mantingut i també s’han pogut 

mantenir les tasques d’aquesta part. El canvi de rumb més important ha estat 

en la segona part, la part pràctica. 

 

En aquesta part del projecte es volia implementar una petita solució de negoci 

que pogués aportar alguna funcionalitat i que tingués utilitat dins l’empresa 

d’Everis, si més no, dins l’equip on he estat treballant. Al final, un cop acabada 

la part teòrica no vam trobar cap possibilitat per a fer-ho d’aquesta manera i 

es va decidir fer un tutorial per a poder veure i posar en pràctica els conceptes 

que s’havien explicat sobre aquesta tecnologia i d’aquesta manera consolidar 

aquests coneixements, tant per part del desenvolupador com de qualsevol 

persona que pugui beneficiar-se de la lectura del treball. 

 

A més, aquest tutorial cobreix alguns casos d’ús i també permet l’anàlisi i 

aprenentatge d’un dels marcs de treball que s’ha estudiat, alhora que permet 

posar en pràctica l’arquitectura Serverless i conceptes estudiats a la 

universitat. 

 

Pel que fa al pressupost no s’ha vist alterat respecte al planificat al 

començament del projecte. Els canvis de la segona part no han suposat ni un 

augment ni una disminució en el nombre d’hores acordades en el contracte i 

s’ha pogut realitzar en aquesta franja acordada. 
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7.2 Execució real 

Pel que fa a la realització de les tasques i als sprints, s’han respectat en la 

mesura del possible tot i que no quedi reflexat en l’organització de la part 

teòrica degut a l’estructuració de les dades. Aquesta reestructuració s’ha fet 

perquè un cop realitzades les tasques s’ha cregut que era més entenedor per 

als futurs lectors ordenar la informació d’aquesta manera. 

 

Així doncs, pel que fa als sprints si que s’han mantingut tant l’organització de 

la fase inicial, que comprenia les tasques T1 fins a T6, com el primer sprint, 

que comprenia les tasques T7 fins a T9. El segon sprint si que ha tingut alguna 

alteració pel que fa a la tasca que finalment no s’ha realitzat (la tasca T13) i 

aquest sprint ha quedat una mica més curt. 

 

El tercer, quart i cinquè sprint han tingut la durada esperada i s’hi ha realitzat 

les tasques esperades. Cal mencionar que a la part pràctica hi ha tingut molt 

més pes l’últim dels casos d’ús. 
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8. Sostenibilitat 

Per definir la sostenibilitat del projecte la dividim en tres parts: projecte posat 

en producció, vida útil i riscos. Al seu torn, tractarem cada una d’aquestes 

parts des de tres punts de vista diferents: ambiental, econòmic i social. Cal 

mencionar que per a la fita inicial no tindrem en compte aspectes referents 

als riscos i només tractarem alguns punts del PPP i de la vida útil. 

8.1 Projecte posat en producció 

En aquest apartat el que volem és intentar estimar l’impacte que tindrà el 

projecte durant la seva posada en producció.  

 

8.1.1 Impacte ambiental 

Pel que fa als recursos materials, es consideren amortitzats tant ordinador 

com pantalles i altres perifèrics degut a la seva antiguitat i ús. A Everis els 

ordinadors passen entre empleats i també ho fan tots els perifèrics 

corresponents. A la il·lustració 40 tenim en compte el consum elèctric que 

suposen aquests aparells. 

 

 

Il·lustració 40. Consum elèctric del material 

 

Per a la producció també hem de tenir en compte els recursos humans. En 

aquest cas parlem de l’activitat del desenvolupador. Si considerem que una 

persona consumeix 0,1 kWh en rutina habitual i ho multipliquem per les 533 

hores del projecte i hi afegim 20 hores més que corresponen a l’activitat de 

ponent i director durant les reunions, suposa un total de 555 hores per un 

consum de 0,1 kWh que equival a 55,5 kWh. Pel que fa al producte que 

crearem com a demostració, no implica costos ja que es tracta de software. 

 

Així doncs, l’impacte ambiental de la posada en producció del projecte suposa 

un total de 119,5 kWh. 
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8.1.2 Impacte econòmic 

En l’apartat de pressupost ja hem considerat el cost total del projecte de dues 

maneres diferents. La primera i tenint en compte el sou de becari del 

desenvolupador suposa un cost total de 7.636 €. La segona, calculada com si 

es tractés d’un projecte realitzat per personal professional, suposa un cost de 

16.932 €. Veiem doncs que el nostre projecte és més sostenible en l’aspecte 

econòmic durant la producció ja que estalviem una part considerable de 

diners. A més, tots dos pressupostos ja inclouen material i altres recursos. 

 

8.1.3 Impacte social 

A nivell personal per al desenvolupador, aquest projecte suposa una gran font 

de coneixement. No només perquè el tema tractat és desconegut i suposa 

una gran adquisició de coneixement, sinó també pel que fa al 

desenvolupament de projectes: planificació, realització, documentació, càlcul 

de pressupostos i defensa davant d’un tribunal, entre d’altres. 

 

8.2 Vida útil 

A continuació veurem l’impacte del projecte un cop finalitzat i analitzarem la 

seva vida útil des dels mateixos tres punts de vista que hem fet amb la fase 

de producció. Cal tenir en compte que la vida útil del projecte serà relativa ja 

que dependrà que gent que vulgui saber més sobre el tema que es tracta 

l’utilitzi per a aquest fi. 

 

8.2.1 Impacte ambiental 

Un cop finalitzat el projecte ens hem de fer una pregunta: com millorarà 

ambientalment la solució que hem proposat nosaltres a les que ja existeixen 

prèviament? Pel que fa a aquest projecte en concret i ja que es tracta d’un 

projecte principalment teòric, no considero que millorem cap solució existent, 

però tampoc crec que puguem millorar ambientalment cap solució prèvia. 
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8.2.2 Impacte econòmic 

Pel que fa a la resolució actual del problema trobem que, tot i trobar molta 

informació, aquesta està bastant dividida i, la que és més extensa i de 

qualitat, normalment suposa un cost econòmic. El projecte serà bàsicament 

per al benefici de l’empresa, tant per l'aprenentatge del desenvolupador com 

d’empleats. No millorarà segurament de forma econòmica cap solució, però 

serà més específic i estarà a l’abast de qui el necessiti. 

 

8.2.3 Impacte social 

Realment, aquest projecte pot millorar la qualitat de vida de qui l’usi amb fins 

d’aprenentatge ja que suposa una formació que pot aportar beneficis 

professionals en un futur pròxim. La informàtica és una disciplina que està en 

constant canvi i convé especialitzar-se però també adaptar-se a noves 

tecnologies i aprendre coses noves. Aquí és on entra en joc aquest treball: a 

l’hora de possibilitar l’aprenentatge de les arquitectures serverless. 

 

Finalment, mencionar que no considero que el projecte tingui una necessitat 

real ja que no cobreix cap necessitat vital. Tot i així, si que serà útil per a 

aquelles persones que en vulguin fer un ús per a l’aprenentatge. 
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9. Conclusions i treball futur 

9.1 Competències tècniques treballades i relació 

amb l’especialitat d’enginyeria del software 

Pel que fa a les competències tècniques treballades durant aquests quatre 

mesos podem dir que potser no han estat totes les que es podrien esperar 

d’un projecte pràctic. Les analitzarem seguint el llistat que trobem a la pàgina 

web de la FIB. 

 

Pel que fa a les competències tècniques comunes de totes les especialitats se 

n’ha posat en pràctica bastantes. Les nombrem a continuació: 

• CT1. Demostrar coneixement i comprensió de fets essencials, 

conceptes, principis i teories relatives a la informàtica i a les seves 

disciplines de referència. [BASTANT] 

 

• CT2. Utilitzar d'una manera apropiada teories, procediments i eines en 

el desenvolupament professional de l'enginyeria informàtica en tots els 

seus àmbits (especificació, disseny, implementació, desplegament -

implantació- i avaluació de productes) de manera que es demostri la 

comprensió dels compromisos adoptats a les decisions de disseny. [No 

aplicava molt al projecte però si que s’ha realitzat en la mesura del 

possible] 

 

• CT7. Avaluar i seleccionar plataformes de producció hardware i 

software per a l'execució d'aplicacions i de serveis informàtics. [MOLT] 

 

• CT8. Planificar, concebre, desplegar i dirigir projectes, serveis i 

sistemes informàtics en tots els àmbits, liderar-ne la posada en marxa, 

la millora contínua i valorar-ne l'impacte econòmic i social. [Tot i que 

he estat sol, també s’ha practicat] 
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I pel que fa a les competències tècniques pròpies de l’especialitat de 

l’enginyeria del software: 

• CES1. Desenvolupar, mantenir i avaluar serveis i sistemes software 

que satisfacin tots els requisits de l'usuari, que es comportin de forma 

fiable i eficient, que tinguin un desenvolupament i un manteniment 

assequible i que compleixin normes de qualitat aplicant les teories, els 

principis, els mètodes i les pràctiques d'Enginyeria del Software. [Pel 

que permetia el treball, se n’ha treballat] 

 

• CES2. Valorar les necessitats del client i especificar els requisits 

software per a satisfer aquestes necessitats, reconciliant objectius en 

conflicte mitjançant la cerca de compromisos acceptables, dintre de les 

limitacions derivades del cost, del temps, de l'existència de sistemes 

ja desenvolupats i de les organitzacions. [No massa ja que no hi 

havia unes necessitats molt marcades] 

 

 

• CES3. Identificar i analitzar problemes; dissenyar, desenvolupar, 

implementar, verificar i documentar solucions software sobre la base 

d'un coneixement adient de les teories, dels models i de les tècniques 

actuals. [Molt] 

9.2 Conclusions personals 

Del desenvolupament d’aquest treball en trec moltes conclusions. 

Primerament, m’ha servit per a adonar-me, d’una manera molt més clara, 

que el món de la informàtica està en constant canvi. Aquest canvi, tot i que 

no ens adonem és cada cop més ràpid i, si no estem al dia de les últimes 

tecnologies, ja sigui assistint a conferències, fent recerca, realitzant tutorials 

o mitjançant altres pràctiques, els nostres coneixements poden quedar 

desfasats d’un moment a un altre. 

 

És important ser conscients que no podem perdre la motivació i l’interès per 

aquest món si volem seguir creixent i cal ser crítics per a poder aprendre i 

seguir progressant. 
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Pel que fa al tema principal del treball, les arquitectures serverless, n’he pogut 

treure moltes conclusions. Tot i que al final de les seccions corresponents se 

n’ha anat comentant, a continuació les comentarem totes de nou i de forma 

més general. 

 

La primera, i potser la que considero més important, és que aquesta 

tecnologia, tot i que encara està en desenvolupament, pot arribar a marcar 

un abans i un després per al món de la informàtica, sobretot de la informàtica 

al Cloud. Totes les avantatges que ens aporta pel que fa al desplegament, 

l’estalvi de temps i sobretot, pels costos de moltes solucions la fan, des del 

meu punt de vista, una eina amb un potencial enorme de cara als següents 

anys. Només cal veure els avenços que s’hi ha fet des de l’aparició del 

concepte fins ara mateix i els recursos i esforços que grans proveïdors hi 

estan dedicant. 

 

Una altra conclusió que potser xoca una mica amb aquesta primera és que 

penso que tot i el canvi i l’impacte que pugui tenir aquesta nova tecnologia, 

no acabarà de substituir les ja existents, d’igual manera que ha passat al llarg 

dels anys i com hem comentat repetides vegades, mai hi haurà una única 

millor opció per a totes solucions i les que ja existien segueixen tenint molt 

de pes. 

 

Un cop estudiat i posat en pràctica molts dels coneixements apresos i 

estudiats, em puc atrevir a dir que es tracta d’una forma completament 

diferent de veure les arquitectures i aplicacions. Un cop dominada aquesta 

tecnologia podem fer, en molts casos, el mateix que fèiem però d’una manera 

molt més ràpida i intuitiva. El fet de poder desenvolupar aplicacions 

funcionals en qüestió de poques setmanes, dies o inclús hores em semblava 

una cosa impensable fa un temps que ara s’ha fet realitat. Tot i això, encara 

queden coses per millorar com ara la dificultat de testejar o la latència deguda 

a les moltes comunicacions entre components que apareixen en solucions 

serverless. 
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Pel que fa a la facilitat d’aprenentatge pel món serverless trobo que encara 

queda molt per fer. Si una cosa m’he adonat és que degut a la precocitat 

d’aquesta tecnologia, que encara es troba en fase de desenvolupament, es fa 

difícil trobar informació fiable i contrastada i maneres d’aprendre, com ara 

cursos o tutorials, completes i fàcils. És per això, entre altres coses, que 

considero que aquest treball pot ajudar bastant a persones que tinguin interès 

en aprendre o utilitzar aquest tipus de solucions per a les seves empreses o 

casos particulars. 

 

Des del meu punt de vista, i centrant-nos en la part que fa referència a la 

comparació entre diferents proveïdors d’aquesta nova tecnologia al cloud, 

trobo que si hagués de decidir a hores d’ara em decantaria clarament per 

Amazon Web Services. Com ja hem comentat Azure hi està molt a prop, però 

pel que fa a documentació i serveis, i pel simple fet que AWS compta amb 

molts més marcs de treball de tercers i inclús un marc de treball propi, 

aquests em semblen motius de pes tot i que els preus i les prestacions siguin 

molt semblants. Google encara queda lluny d’ells però el progrés ja hem 

anotat que és bo. 

 

Per últim m’agradaria comentar què aquest treball m’ha servit per adquirir 

molts coneixements nous, aprendre noves pràctiques i consolidar moltes de 

les competències vistes durant el grau i nombrades a l’apartat anterior. 

 

9.3 Treball futur 

Per manca de temps i degut a l’extensió que hauria tingut aquest treball han 

quedat per tractar alguns aspectes de les arquitectures serverless que es 

podrien utilitzar com a ampliació per a treballs futurs o com a continuació 

d’aquest mateix treball. 

 

Pel que fa a la part teòrica i sobretot pel que fa a l’apartat de comparació 

entre els diferents proveïdors, es podria fer un estudi sobre diferents 

característiques dels serveis serverless referents a temes de rendiment. 
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Aquest estudi podria implicar comparació entre diferents proveïdors pel que 

fa a temps d'arrencada de les funcions (tant en fred com per a instàncies ja 

iniciades), temps de comunicació entre serveis o temps d’execució per a 

funcions amb el mateix codi en cada proveïdor. També es podrien estudiar 

aquests mateixos aspectes per a diferents entorns i veure quin llenguatge és 

més ràpid pel que fa a l'arrencada. 

 

Un cop realitzat el tutorial i per a ampliar també la part de la prova de 

concepte, es podria desenvolupar una aplicació real amb la tecnologia 

serverless, ja sigui amb AWS o algun altre proveïdor i amb serverless 

framework o algun altre marc de treball, com ara SAM. 

 

Tots aquests aspectes quedaven fora de l’abast del nostre projecte però 

serien bons punts de partida per a l’ampliació del mateix o per a treballs 

posteriors iniciats des de zero o que utilitzessin una part d’aquest com a base. 

 

Serverless té molt de camí per recórrer i molt de progrés per fer, tot i això ja 

s’ha convertit en una eina puntera en el món de l’arquitectura del software. 

Esperem que ens aporti grans avenços i millores pels desenvolupadors. 
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