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Introducció

Una part fonamental en qualsevol projecte és organitzar-se bé. Sense uns criteris
organitzatius clars i establerts, qualsevol projecte mitjanament complex es torna
caòtic, i els projectes multimèdia interactius no en són una excepció. És molt
freqüent que en el procés creatiu es generin una gran quantitat de documents que
després siguin necessaris. Com trobar-los? Com catalogar-los de manera que
puguin servir no tan sols per a projectes actuals sinó per poder-los compartir en el
futur?

En la unitat “Administració de mitjans digitals” es tracten mètodes establerts
per poder organitzar el treball en equip en projectes multimèdia interactius. Apren-
dreu què és important tenir en compte a l’hora d’establir criteris i quines eines són
necessàries. També treballareu amb sistemes de seguretat per evitar pèrdues de
dades i per tenir un control precís sobre l’evolució del desenvolupament, de les
versions i de les funcionalitats implementades per l’equip.

En el primer apartat, “Catalogació i arxivament de fonts i mòduls d’infor-
mació”, s’estudien les eines emprades en el món professional. També s’hi
destaquen aspectes importants com l’etiquetatge i les metadades dels arxius
multimèdia. Aquests dos conceptes són fonamentals en projectes seriosos, perquè
tenen impacte en l’àmbit de negoci i en l’àmbit legal. L’apartat també inclou un
recull de bones pràctiques per catalogar i arxivar la informació, sobretot tenint en
compte les capacitats del gestor d’informació utilitzat. En aquest sentit, també es
presenta una introducció al processament per lots d’arxius.

Part de l’aprenentatge és organitzatiu, és a dir, aprendre a coordinar un grup de
gent amb capacitats i estils diferents. Posar en comú criteris és fonamental, i els
criteris estilístics formen part d’aquesta coordinació. En aquesta unitat també es
veuen bones pràctiques per fer-ho correctament.

En el segon apartat, “Manteniment i control de versions”, aprendreu a mantenir
la informació segura tant si treballeu sols com si ho feu en equip. A més, s’estudien
els sistemes de control de versions per poder treballar en paral·lel. Bona part
dels problemes crítics que sorgeixen en organitzacions tenen a veure amb la
pèrdua d’informació. Tot i que avui dia és un problema resolt amb les solucions
d’emmagatzemament basades en el núvol, el cert és que els projectes multimèdia
precisament solen ser molt exigents en termes d’espai i processament. Per tant,
el núvol normalment no és una solució eficient, i menys per treballar en equip.
En aquest apartat es donen solucions basades en les còpies de seguretat per evitar
pèrdues de dades. En el treball en equip, en molts casos cal fer modificacions
sobre els mateixos arxius en paral·lel. El problema és com seleccionar els canvis
adients si dues o més persones han fet canvis en el mateix fitxer. Els sistemes de
control de versions són capaços de resoldre aquestes qüestions i moltes més. En
aquesta unitat hi ha una introducció a Git, el protocol de sistema de control de
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versions més utilitzat professionalment avui dia.

Per assolir els objectius d’aquesta unitat heu de llegir el contingut dels materials
i fer els exercicis d’autoavaluació i les activitats proposades. En cas de dubte
podeu preguntar al fòrum de l’assignatura, ja que així els companys o el professor
us podran ajudar.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

1. Cataloga les fonts i els mòduls d’informació multimèdia, analitzant protocols
normalitzats d’arxivament i intercanvi de fonts i aplicant eines d’administració de
mitjans digitals.

• Cataloga i arxiva les fonts i els mòduls d’informació, decidint el format més
adequat segons l’arquitectura tecnològica, el suport de difusió i la destinació
de publicació del projecte multimèdia interactiu.

• Fa còpies de seguretat dels mòduls d’informació i de les fonts, garantint la
seva integritat i disponibilitat.

• Crea punts de tornada per facilitar les eventuals modificacions sobre els
requisits inicials i les possibles reestructuracions del projecte, utilitzant les
eines de control de versions.

• Situa les fonts i els mòduls d’informació conforme als criteris d’organització
i de catalogació establerts en el projecte.

• Fa el processament per lots de fonts multimèdia mitjançant eines d’adminis-
tració de mitjans digitals (DAM).

• Etiqueta i documenta les fonts multimèdia emprant metadades, segons el
procediment establert en el projecte.
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1. Catalogació i arxivament de fonts i mòduls d’informació

Per ser eficient a l’hora de desenvolupar i mantenir un projecte d’aplicacions
multimèdia interactives (AMI) complex cal tenir tota la informació organitzada
amb uns criteris clars. Aquesta necessitat es torna més evident quan es treballa
en equip. No tan sols ha de quedar normalitzat l’accés al contingut, sinó que el
contingut produït també ha de seguir unes pautes per tal que sigui tan homogeni
com sigui possible. En cas contrari, l’usuari final es pot trobar amb productes
poc cuidats, en què s’evidencia la feina de múltiples persones de manera poc
cohesionada.

És molt important conèixer de manera tècnica com fer servir les eines adients per
mantenir segura tota la informació, guardar còpies de seguretat i poder treballar
en paral·lel en millores sense molestar la resta de l’equip.

1.1 Tècniques i eines d’administració de mitjans digitals

En qualsevol projecte de desenvolupament mitjanament complex es genera una
gran quantitat de documents associats, al marge del desenvolupament i el
codi. Per exemple, en jocs hi ha els documents de disseny del o GDD (game
design documents), que en resumeixen el concepte amb prou informació per
poder posar d’acord tot un grup i establir-los com una guia bàsica. Aquests
documents poden ser molt extensos i plens d’il·lustracions. Altres casos, com
ara documents per aplicar-los a projectes europeus, poden ser fins i tot més
caòtics. Aquest tipus de projectes requereix típicament que diverses institucions,
públiques i privades i localitzades en diferents països, treballin conjuntament en
els mateixos documents.

És pràcticament impossible que una sola persona escrigui tot el material. Això
implica que els continguts s’elaboren en grup. Cada persona pot tenir una opinió
i estil diferent i, per tant, cal posar-ho en comú. En projectes amb càrrega visual
alta, com poden ser els videojocs, aquest és un factor determinant, ja que des del
punt de vista de l’usuari cal que tot el joc tingui un estil homogeni. També des
del punt de vista de la programació és important, ja que cal definir un patró clar
per a les convencions dels noms de classes, atributs i mètodes. En cas contrari, el
codi es pot tornar caòtic i es pot perdre molt de temps buscant noms.

A més de les qüestions estètiques i pràctiques, poden sorgir també multitud de
problemes tècnics. Els projectes com un videojoc poden tenir una altíssima
complexitat, amb multitud de disciplines treballant en el mateix objectiu. Tots els
equips han d’estar coordinats respecte als tipus de fitxers, programaris, versions i
sistemes operatius que cal fer servir, per evitar incompatibilitats. Encara més, fins i



Realització de projectes multimèdia interactius 10 Administració de mitjans digitals

tot amb tots aquests aspectes sota control poden sorgir problemes com l’orientació
arbitrària d’objectes 3D, els centres o la quantitat de triangles de les malles. No
tenir criteris clars pot causar fàcilment errors costosos en temps o pèrdua de
rendiment per excés de detall.

Cal mantenir uns criteris clars en qüestions estètiques (seguir un
estil homogeni), pràctiques (treballar conjuntament) i tècniques (evitar
incompatibilitats), perquè si no hi pot haver fàcilment errors costosos en
temps o pèrdua de rendiment per excés de detall.

Administrar fonts de diversos tipus és més complex del que pot semblar a primera
vista. No tan sols es tracta de tenir-los disponibles, sinó d’assegurar-se que només
hi puguin accedir els membres d’un equip que siguin necessaris, que es guardin
diverses versions, que es puguin compartir...

A més, no sempre es vol restringir l’ús dels arxius per a un únic projecte, o fins
i tot un únic grup. Arxius de gran qualitat tenen un valor intrínsec al marge de
cada projecte, i es poden oferir a altres persones a canvi de diners o d’algun acord.
D’aquesta manera es poden ingressar diners o expandir la marca no tan sols amb
productes, sinó amb els arxius que conformen aquests productes.

Hi ha diverses eines de gestió d’actius digitals (Digital Asset Management, DAM)
que fan aquesta feina. Per exemple, Bynder (www.bynder.com) té una versió
gratuïta. Aquesta eina permet guardar arxius al núvol, compartir-los amb més
usuaris i fer cerques avançades. També hi ha eines integrades dins d’eines de
desenvolupament. Per exemple, Unity incorpora una botiga on desenvolupadors
i artistes poden penjar la seva feina de manera gratuïta o cobrant a Unity Asset
Store.

A més d’oferir aquests intercanvis, els DAM solen oferir també estadístiques
per tal que els autors puguin saber què millorar, i també eines per poder parlar
amb els usuaris. Aquestes funcionalitats són fonamentals, perquè molts cops els
creadors o artistes professionals estan allunyats i no coneixen de primera mà les
necessitats de cada projecte. Per tant, per fer ajustos ràpids és fonamental facilitar
la comunicació.

Una altra eina DAM que ofereix Dalim (www.mam.dalim.com) inclou també un
sistema per establir uns criteris des de la direcció i que no s’hagin d’aprovar
les compres de materials constantment. Aquests processos solen ser molt lents,
perquè poden tenir molta burocràcia associada. D’aquesta manera s’incrementa el
control sense augmentar la càrrega de treball de la directiva. També permet pujar
una única versió d’un arxiu i descarregar-ne múltiples. D’aquesta manera també
s’aconsegueix escurçar el temps de desenvolupament per múltiples productes dins
un únic context. Per exemple, si un equip està creant tant una pàgina web com
aplicacions mòbils, molt probablement farà servir recursos gràfics estàtics, com
per exemple fotografies.

Els fotògrafs professionals normalment treballen amb el format RAW, que tot
i ser molt adient per a edició i retoc és molt poc pràctic per a pàgines web o

https://www.bynder.com/en/orbit/?utm_campaign=Orbit%20Official&utm_source=website&utm_medium=website
https://mam.dalim.com/en/media-asset-management.php?channel=capterra
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aplicacions, ja que ocupa molt més que altres formats. Normalment es fan servir
fitxers JPG a webs i aplicacions. Per tant, això vol dir que per a cada recurs gràfic
validat i retocat cal convertir-lo al format escollit per a webs o aplicacions, i es
necessita un aplicatiu específic. A més, és molt probable que s’utilitzin també
recursos per a xarxes socials i per a revistes o notes de premsa, on normalment
els formats són també diferents, com poden ser arxius TIFF i PNG. Eines com el
DAM de Dalim permeten descarregar cada cop els fitxers en el format requerit
i, per tant, fa que sigui innecessari tenir aplicatius específics per transformar-los.
Molts DAM permeten referenciar els recursos via URL, de manera que si l’arxiu
original referenciat canvia, es veu reflectit a tot arreu.

Finalment, cal tenir en compte diversos factors a l’hora d’escollir el DAM utilitzat
en el projecte en curs. És molt probable que les eines amb què treballeu per crear
i editar les fonts multimèdia ofereixin part o totes les funcionalitats relatives a
l’administració d’arxius multimèdia que necessiteu per al projecte. Els paquets
de programes d’edició, com els que ofereix Adobe Creative Cloud, ja inclouen
l’accés a serveis basats en el núvol i un cert control de versions.

La tendència dels paquets d’eines de creació i edició de fonts multimèdia és oferir
solucions completes abastant cada cop més passos dins les cadenes de producció.
No seria estrany que en pocs anys oferissin solucions equivalents a un DAM.

Per tant, avalueu bé primer les necessitats del projecte i decidiu l’eina que us
convingui. N’hi ha moltes al mercat que ofereixen un temps de prova gratuït.
Canviar una eina a mig projecte pot ser una feina molt major del que espereu i
pot portar a un retard important en l’entrega. No escatimeu esforços a l’hora de
fer proves inicials.

1.1.1 Interpretació dels criteris d’organització i de catalogació

Catalogar consisteix a descriure un contingut de manera succinta o establir un
criteri d’organització per tal que es pugui trobar fàcilment. Per exemple, un criteri
de catalogació pot ser ordenar alfabèticament o de manera jeràrquica: ordenar per
tipus d’arxiu (documents, multimèdia, animació...) i, dins de cada categoria, fer-
ho per nom. En tot cas, per ser eficient la catalogació ha de complir una sèrie de
requisits:

• Ha de ser unívoca, és a dir, seguir els criteris ha de portar a un únic arxiu.

• Ha d’aconseguir una uniformitat del contingut.

• Ha de fer senzill tant guardar com extreure contingut des d’un sol sistema
o des de sistemes diferents.
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Poder trobar la informació necessària en qualsevol moment és vital per a
la gran majoria de projectes. Per fer-ho és necessari tenir eines i criteris per
organitzar i catalogar les dades. Produccions amb diferents tipus d’arxius i
dades, com poden ser els videojocs, són un repte, perquè abasten una gran
quantitat de casos.

Un cop establerts els criteris, cal ser sempre metòdics amb les dades i els arxius.
És molt fàcil que a mesura que creix un projecte s’hi comencin a afegir molts
arxius i la prioritat deixi de ser tenir les dades ben organitzades. Això a la
llarga és molt perjudicial per als equips. D’altra banda, ser massa estrictes amb
l’estructura pot causar una rigidesa innecessària i una lentitud o sobretreball que
només endarrereixin el projecte. Per tant, cal analitzar cada cas i prendre decisions
idealment comptant amb algú que tingui experiència en projectes similars.

Una manera d’evitar aquests problemes és que els equips facin servir sistemes de
control de versions amb repositoris i que els individus puguin fer totes les proves
necessàries en local o amb les branques de desenvolupament, i després organitzar-
ho tot abans d’incloure-ho a les branques comunes. Una altra manera és fer servir
eines d’administració de mitjans digitals. En tot cas, comptar amb programaris
dedicats a aquestes tasques no només és útil, sinó que ajuda a sistematitzar la feina
d’organització i catalogació.

Una bona pràctica és analitzar periòdicament l’estat de la catalogació d’arxius.
Cal fer-se una sèrie de preguntes:

• Ha seguit tothom totes les pautes?

• És fàcil trobar arxius concrets?

• És senzill trobar tots els arxius amb una sèrie de característiques?

Cada cert temps cal revisar aquestes qüestions i fer-se aquestes preguntes. Si
cal, reescriviu pautes i criteris per assegurar-vos que es pot seguir creixent en
complexitat sent eficients i sense que el projecte esdevingui caòtic.

Catalogar és una activitat necessària en qualsevol projecte gran. Es tracta
d’establir uns criteris per tal que una classificació sigui unívoca, uniforme i
senzilla de seguir. Amb una política ben escollida, l’equip pot ser molt eficient
i capaç de trobar qualsevol informació en molt poc temps. A més, repensant
periòdicament els criteris i analitzant possibles problemes es pot créixer i estalviar
molts maldecaps en el futur.

1.1.2 Edició de metadades i informació sobre drets d’autor

Qualsevol arxiu conté bastant més informació que no tan sols el seu contingut.
Per exemple, cada arxiu té una mida, un tipus, un autor, un autor de l’última
modificació, una data de creació i de modificacions, una sèrie de permisos, un
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programa utilitzat per modificar o crear... A més, depenent del tipus d’arxiu hi
pot haver més metadades. Per exemple, els vídeos tenen una llargada, un còdec,
un bit rate, una resolució... En la figura 1.1 podeu veure les metadades d’un fitxer
que conté una imatge.

Figura 1.1. Exemple de metadades en un fitxer de
imatge

Les metadades són un recull d’informació addicional (com per exemple,
data de creació, autor, mida...) associades a un arxiu digital o recurs.

Tota aquesta informació pot fer-se indispensable. Per exemple, molts projectes
tenen diferents versions segons el dispositiu o la gamma de dispositius als quals
es dirigeixen. Per exemple, no té gaire sentit fer servir gràfics en alta definició si
la pantalla del dispositiu amb què es visualitza no ho és.

A banda, moltes d’aquestes metadades s’omplen i es processen automàticament.
Gràcies a això es poden establir criteris de catalogació senzills, ràpids i eficaços
que minimitzin l’acció dels usuaris. També hi ha molts sistemes automatitzats
que poden llegir aquestes metadades molt ràpidament; per tant, és molt eficient
a l’hora de fer cerques i recuperar informació. Com més metadades afegiu als
fitxers, més operacions i més complexes es poden fer.

Avui dia, les metadades són cada cop més presents gràcies a la intel·ligència
artificial. Aquests sistemes comencen a ser capaços d’analitzar el contingut i
extreure patrons i conclusions d’alt nivell. Per exemple, ja és habitual trobar
serveis que puguin distingir tipus d’animals en fotografies. Aquesta informació
es pot incorporar al conjunt de metadades per accelerar les cerques.
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Una de les metadades més importants a afegir són els drets d’autor. Incloure els
drets aplicats a cada imatge pot ser fonamental per diversos motius. Per exemple,
a l’hora de fer cerques us pot interessar filtrar només per aquelles amb un tipus
determinat de drets d’ús, com a la imatge figura 1.2. Potser les voleu gratuïtes
perquè no teniu pressupost per comprar material multimèdia o bé perquè voleu fer
un projecte públic amb uns certs drets d’autor que hagin de complir tots els arxius
de la producció.

Figura 1.2. Exemple de filtre per drets d’ús al cercador Google

En la figura 1.2 podeu veure com Google té actualment cinc opcions de cerca en
funció de la llicència: la primera és no aplicar cap filtre, la segona és un filtre
perquè es pugui fer servir comercialment amb modificacions, la tercera és per fer
servir els arxius comercialment sense modificacions, la quarta és per a usos no
comercials amb modificacions, i l’última és per a usos no comercials.

Un altre motiu clar és l’altra cara de la moneda, és a dir, per poder vendre imatges o
arxius digitals en general. Els usuaris professionals són els més disposats a l’hora
de pagar per material multimèdia. Però aquests usuaris són precisament els que
més es miren els detalls de drets d’ús. Per tant, si no estan especificats enlloc,
molt probablement no pagaran pels arxius per por de no tenir els drets per fer-los
servir.

Existeixen eines per facilitar aquesta tasca. Per exemple, coneguts editors d’i-
matges com Photoshop tenen apartats que aporten aquesta funcionalitat. Permet
introduir totes les dades necessàries perquè quedin registrades dins del fitxer.
Fins i tot permet crear plantilles per poder reutilitzar la informació respecte als
drets d’autor que es volen aplicar. En aquest enllaç s’ofereix un tutorial per fer-ho:

https://www.youtube.com/embed/YCCsM2DYD4A?controls=1

Per tant, és essencial parar atenció als drets d’autor i a la integració dins de les
metadades. Sense aquesta informació, difícilment les fonts poden tenir difusió. A
més, si es fan servir fonts de manera que no es corresponguin amb els drets d’autor
pot haver-hi problemes legals molt seriosos.

https://www.youtube.com/embed/YCCsM2DYD4A?controls=1
https://www.youtube.com/embed/YCCsM2DYD4A?controls=1
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1.1.3 Operacions de cerca i filtratge

Una de les operacions més comunes en el dia a dia de qualsevol empresa o equip
de producció és buscar un fitxer en concret per revisar-lo o editar-lo. A mesura
que les empreses es van fent grans i els projectes es fan més complexos, el nombre
de fitxers creix ràpidament, i si abans trobar fitxers era ràpid, ara es pot convertir
en una tasca lenta i desesperant. Si cada membre d’un equip de 10 persones perd
només sis minuts al dia buscant fitxers, al final del dia s’haurà perdut entre tots una
hora, i al cap de dues setmanes sumarà més d’una jornada laboral d’una persona.
Si multipliqueu pel sou per dia i pel nombre de setmanes d’un any veureu quin
valor econòmic pot tenir posar en marxa una política on sigui fàcil trobar fitxers.

Per poder trobar un fitxer de manera eficient s’han de poder respondre algunes
preguntes bàsiques:

• Quin tipus de fitxer és?

• Quin contingut té?

• Aproximadament en quina data es va crear o modificar?

• Qui és l’autor?

• Recordeu alguna paraula del nom del fitxer?

Depenent de la política de classificació, només contestant algunes d’aquestes
preguntes ja es pot trobar el fitxer corresponent, o potser ja s’haurà filtrat tant
per poder veure’l a ull nu entre uns quants.

Exemple de cerca de fitxers

Un grup de treball té la següent política de noms de fitxers: any+mes+dia_nom del
fitxer_autor.extensió. Per exemple, un fitxer creat el dia 10 de setembre del 2018
pel Rodrigo i que és una presentació de dades es diria 20180910_Presentació de
dades_Rodrigo.pdf.

Això permet trobar molts fitxers ràpidament. Només sabent la data de creació,
probablement ja es pot trobar l’arxiu, ja que normalment no se’n creen tants al dia. A
partir de l’autor i el tipus de fitxer, segurament es redueix la cerca de manera considerable.

Moltes eines permeten fer cerques complexes amb més nivells de filtratge. Per
exemple, Google Drive conté múltiples opcions, tal com podeu veure en la figura
1.3. També permet cercar dins dels arxius. Si un fitxer conté algunes paraules
clau, es poden escriure en l’últim camp de cerca i els resultats contindran el fitxer.
Evidentment, com més paraules del fitxer es coneguin més fàcil serà trobar-lo.
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Figura 1.3. Exemple de cerca en Google Drive

Altres cops és possible buscar grups de fitxers i no només un en concret. Per
exemple, si treballeu en múltiples projectes potser voleu eliminar projectes antics
que ja sabeu que no serveixen, o potser canvieu de projecte i ja no treballeu en
un altre. En aquests casos la resposta és que depèn dels protocols d’organització
establerts.

Per exemple, una política habitual és classificar arxius per temes: temes
legals, vendes, màrqueting i operacions. Aquesta política pot ser eficaç per a
organitzacions en què cada departament treballa de manera independent. Però
què passa si es vol consultar tot allò relacionat amb un client? L’empresa pot tenir
un contracte amb aquest client i, per tant, hauria d’estar arxivat a la part legal, però
les vendes haurien de ser a la carpeta de vendes, i probablement també hi hagi un
projecte amb la seva pròpia carpeta dins de la d’operacions. Com es fa per trobar
tots aquests fitxers?

Una manera de solucionar aquest problema és de nou tenir una política de noms
que ho faciliti. Per exemple, es pot fer servir la següent: any+mes+dia_nom del
fitxer_client_autor.extensió (per exemple, un fitxer creat el dia 10 de setembre
del 2018 pel Rodrigo i que és una presentació de dades per al client A es diria:
20180910_Presentació de dades_A_Rodrigo.pdf). D’aquesta manera, les cerques
seran senzilles. Això sí, s’afegeix feina a l’hora de crear fitxers. Per tant, cal
avaluar si es creen molts fitxers o es fan moltes consultes d’aquest tipus. Si només
es fan de tant en tant potser és millor tenir un altre sistema i que costi més temps
recopilar tots els fitxers.

Una bona política de noms pot optimitzar les cerques i estalviar molt de temps
a un equip. El criteri d’anomenar als fitxers així: any+mes+dia_nom del
fitxer_client_autor.extensió és utilitzat per moltes empreses i pot ser molt útil
per als projectes. En tot cas, sempre en podeu fer servir d’altres, en trobareu
molts exemples a internet.



Realització de projectes multimèdia interactius 17 Administració de mitjans digitals

1.1.4 Operacions de processament per lots

Hi ha diverses operacions relatives a fitxers que pot ser que es vulguin fer totes de
cop. Per exemple, es pot voler aplicar metadades a un conjunt de fitxers o fer un
processat per canviar alguna característica d’algun vídeo.

Una de les maneres més fàcils de fer aquestes operacions és amb petits scripts de
consola. A Windows aquests scripts són fitxers amb extensions .bat, i en altres
sistemes operatius com Linux o macOS pot ser que no tinguin extensió. Aquests
scripts són petits programes que s’executen a la línia de comandes i poden tenir
multitud de funcions. Visiteu aquesta pàgina, on podreu trobar moltes de les
comandes possibles per fer scripts de Windows: bit.ly/2COVAbl

Per començar a introduir-se en el coneixement de com fer servir la línia de
comandes es poden emprar alguns exemples senzills. Com que Windows és el
sistema operatiu més utilitzat, l’exemple següent se situa en aquest context. El
procés per a Linux o per a altres sistemes seria molt similar, encara que lògicament
la sintaxi i els mots clau són diferents.

Exemple de ’script’ per a línia de comandes per a Windows

A Windows, els scripts són fitxers .bat.

Per crear-ne un cal obrir un fitxer buit de text i copiar-hi les següents comandes:

1 echo off
2 title Exemple de .bat
3 :: Aquesta línia és un comentari
4 echo Mostrem aquesta línia per pantalla
5 pause

Cal guardar l’arxiu i canviar-li l’extensió a .bat.

Finalment s’executa l’arxiu fent doble clic. El resultat és el de la figura 1.4:

Figura 1.4. Resultat de l’execució del fitxer .bat

Els accents i altres símbols poden donar problemes. S’ha d’intentar evitar-los en la mesura
del possible.

https://commandwindows.com/command3.htm
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Les comandes volen dir el següent:

• echo off : serveix per no mostrar per pantalla les comandes de l’arxiu. Com que ja les
coneixeu perquè les heu escrit, no us cal veure-les per pantalla.

• title Exemple de .bat : serveix per anomenar la finestra.

• ::: qualsevol cosa a continuació no es té en compte. És simplement per fer anotacions quan
es torna un script molt gran.

• pause: serveix perquè l’usuari hagi de prémer una tecla abans de continuar.

Una funció molt habitual relacionada amb els vídeos és recodificar-los a un altre
format. Amb aquesta línia de comandes més l’aplicatiu ffmpeg instal·lat es poden
convertir tots els arxius d’una carpeta de format .avi a .mp4.

1 for /f "tokens=1 delims=." %a in (’dir /B *.avi’) do ffmpeg −i "%a.avi" "%a.mp4
"

Amb les eines basades en intel·ligència artificial molt probablement es fan operaci-
ons de processament per lots. Moltes de les tècniques de reconeixement d’imatges
es basen a etiquetar manualment arxius multimèdia per entrenar l’eina i després
aplicar-la a la resta de fitxers per aconseguir que els processi automàticament.

Tot i que és bastant avançat, aquest enllaç bit.ly/2wTGxYl ofereix un tutorial per
fer entrenar un sistema basat en TensorFlow allotjat al núvol de Microsoft, Azure.

No cal ser expert en scripts si no es fan servir cada dia. En tot cas, l’important
és ser-ne conscient i conèixer les possibilitats que aporten. D’aquesta manera,
quan siguin necessaris ja es busca com fer exactament la tasca concreta. A llocs
com stackoverflow.com/ hi ha informació més que suficient. Avui dia, amb tanta
gent treballant en programació, hi ha una alta probabilitat que allò que no sabem
fer ja ho hagi intentat sense èxit algú altre i ho hagi preguntat a pàgines com
la mencionada. També és probable que algú, de manera desinteressada, li hagi
respost.

1.1.5 Etiquetatge i documentació de fonts multimèdia

Les etiquetes associades als arxius multimèdia són la manera com els cercadors
són capaços de trobar tipus d’imatges. A més, en l’ús d’eines DAM és molt
important tenir correctament etiquetades les fonts multimèdia. Una manera
eficient d’estalviar feina en un projecte web és lligar les fonts amb el DAM, de
manera que no només se n’extreuen els arxius sinó també les etiquetes. Així, la
descripció de la web queda molt més completa i els cercadors web la indexen
millor.

Els DAM són capaços en la gran majoria dels casos de llegir les metadades
associades als fitxers. Això sí, no existeix avui en dia un sistema únic que permeti
assignar informació sobre el contingut d’un arxiu multimèdia via metadades.

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/batch-ai/quickstart-tensorflow-training-cli
https://stackoverflow.com/
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Tot i que hi ha sistemes automatitzats basats en el reconeixement d’imatge, àudio
o vídeo amb intel·ligència artificial, aquests no sempre són fiables. A més, cal
entrenar gairebé tots aquests sistemes amb un etiquetatge manual. També hi
ha una fragmentació sobre els resultats d’aquests sistemes, perquè no existeix
un estàndard. Per tant, no tots els DAM són capaços de treballar amb els
resultats generats per sistemes automàtics. Malauradament cal fer l’etiquetatge
manualment en gairebé tots els casos.

La manera més pràctica per fer aquest etiquetatge és a través del DAM escollit.
Tots els DAM tenen una eina per fer-ho, ja que és una part fonamental de la seva
funcionalitat. Com que és una operació que es fa sovint en un projecte multimèdia,
cal assegurar que és ràpida de fer a l’hora d’escollir el DAM.

En resum, dedicar temps a etiquetar correctament les fonts multimèdia pot
ser útil per una multitud de raons, des d’una millor indexació en els cercadors a
internet fins a un entrenament correcte per a sistemes d’intel·ligència artificial.

1.1.6 Reagrupament i reestructuració de la informació

Tot i ser meticulosos amb les pautes i els criteris definits, és molt possible trobar-
se que cal canviar alguns aspectes de l’organització. És impossible predir-ho
tot de bon començament i, per tant, poden sorgir canvis de requisits a mig
desenvolupament o bé simplement veure que una proposta no funciona.

En el cas de la necessitat de fer canvis cal afrontar-ho de manera ordenada. El
primer pas és establir quins són els problemes que han sorgit o quines noves
necessitats hi ha. Després cal consensuar amb l’equip les noves normes i,
finalment, assegurar que tothom les ha entès.

La casuística possible és massa àmplia per fer una descripció detallada de tots els
passos necessaris en aquests processos. Es poden destacar bones pràctiques en
la implementació de reestructuracions, sobretot per a aquells projectes públics
o que tenen milers d’usuaris:

• Escollir un moment que no sigui crític per executar el canvi. L’ús de
qualsevol aplicació massiva o dels fitxers d’un projecte amb molts membres
fluctua. Els treballadors deixen de treballar després de la seva jornada
laboral i els usuaris tenen en general un comportament diferent els dies
festius que els dies feiners. S’ha d’escollir un moment en què es pugui predir
que la demanda d’informació serà mínima, ja que molt probablement caldrà
restringir o tallar l’accés durant el procés.

• No introduir canvis ni reestructurar just abans d’un període en què no hi
haurà ningú per mantenir-lo. Per exemple, els divendres solen ser els dies
prohibits a moltes empreses per publicar canvis, ja que si hi ha un error
durant el cap de setmana no hi haurà ningú per arreglar-lo.

Si hi ha canvis de requisits es pot donar el cas que calgui canviar també les
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estructures organitzatives. S’ha de procurar fer aquests canvis en moments de
poca pressió i sempre amb algú treballant-hi activament.

1.1.7 Organització dels productes

Hi ha molts aplicatius que treballen amb fitxers per manegar dades. Un exemple
molt clar són les aplicacions ofimàtiques. El problema més comú sorgeix quan
es fan servir diferents aplicatius o diferents versions del mateix que no són
compatibles o que causen errors. Tot i que cada cop se soluciona més i més, aquest
era el problema més comú de les aplicacions ofimàtiques fa uns anys.

L’arrel del problema és que tot sovint s’introdueixen millores no previstes des del
començament als aplicatius. En aquests casos, les novetats només són compatibles
amb les versions noves dels aplicatius. D’aquesta manera, els fitxers generats amb
les versions més modernes deixen de ser compatibles amb les versions antigues.

Si bé és impossible preveure exactament el futur, el cert és que hi ha bones
pràctiques per evitar aquests problemes. La més comuna és establir una única
versió dels aplicatius fets servir per tots els membres d’un equip en un projecte
i mantenir la versió durant tot el procés. Es busca que els desenvolupaments
dels projectes tinguin cicles curts per diverses raons, i aquesta n’és una. Un
desenvolupament que duri massa pot començar amb eines modernes i acabar en
un moment en què les mateixes eines estiguin ja fora de mercat. En el millor
dels casos el resultat serà una aplicació pobra visualment, però pot arribar el
cas que fins i tot calgui cancel·lar el projecte. Un efecte tan negatiu es pot
evitar actualitzant les versions a mig projecte, però les conseqüències poden ser
imprevisibles i causar molts problemes i retards. En la gran majoria dels casos és
molt millor planificar la separació de cada projecte en diverses versions, limitant-
ne l’abast i reduint el cicle de desenvolupament.

En la mesura de les possibilitats és millor planificar els projectes en cicles de
desenvolupament curts. Normalment s’entén que són cicles al voltant d’un any.
Les grans companyies de programari solen tenir cicles de renovació anuals per
als seus productes, i si se’n fa servir algun de manera intensiva és una bona idea
seguir uns cicles similars.

Els sistemes operatius tenen cicles més llargs de moment. Són cicles d’uns quatre
anys aproximadament per als de Microsoft com a versió més recent, tot i que
mantenen el suport durant més temps. Els sistemes basats en Ubuntu evolucionen
de manera anual, però les versions LTS donen suport durant quatre anys, i n’hi ha
una de nova cada dos anys. Amb aquest coneixement es poden prendre decisions
informades sobre els sistemes més adequats.
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1.1.8 Diagramació dels continguts organitzats

Com que els criteris de catalogació poden ser jeràrquics, es poden dibuixar
perfectament en diagrames senzills i ben entenedors. Un diagrama és una molt
bona manera de comunicar a un equip o al públic en general.

Vegeu ara un exemple de diagrama d’organització dels fitxers d’un videojoc.
Imagineu que es vol fer un joc de simulació de futbol. Com podeu imaginar, hi
haurà una gran diversitat de fonts. Contindrà models en 3D dels jugadors, les seves
textures, les seves animacions, el so, la intel·ligència artificial... A més, el projecte
tindrà el so dels comentaristes en diferents idiomes, les textures de les interfícies
i els tutorials.

La pregunta pot ser: com cal començar a organitzar-se? No hi ha una única
resposta vàlida, i depèn de les dinàmiques de treball dels equips. En projectes
tan grans els equips solen ser petits i tenir líders que es comuniquen amb altres
líders d’equips, i les estructures de fitxers poden reflectir aquesta organització. Per
tant, la figura 1.5 pot ser una solució inicial de manera simple.

Figura 1.5. Solució inicial de diagrama d’organització de continguts

El problema d’aquesta organització és que no facilita la col·laboració. Per exemple,
simular un futbolista és més que un model 3D. Li calen les animacions, les
textures... De fet, a l’hora de dissenyar i provar el seu comportament cal poder
visualitzar el resultat i fer les modificacions apropiades. Per tant, tot i que aquests
criteris són clars, no faciliten els projectes multidisciplinaris.

Una alternativa més adient en aquests casos és formar unitats autocontingudes.
Per exemple, tot el que és necessari perquè un equip pugui dissenyar un jugador
de manera completa. En el diagrama de la figura 1.6 es pot veure un exemple
d’aquesta organització.
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Figura 1.6. Solució de diagrama d’organització de continguts seguint
els fluxos de producció

Però encara es pot millorar. Els equips que treballen amb models 3D o textures
normalment ho fan de manera indiferent de si es tracta d’un model o un altre. A
més, un partit de futbol no té només un jugador, sinó fins a 28. I a més els equips
solen estar en una lliga, que al seu torn també té unes característiques. Per tant,
es pot jerarquitzar encara més. En el diagrama de la figura 1.7 es poden veure en
plural totes aquelles classificacions que tindran múltiples instàncies. Per exemple,
un equip tindrà múltiples jugadors i una lliga, múltiples equips.

Figura 1.7. Solució de diagrama d’organització de continguts aplicant
jerarquies

En resum, és fonamental determinar els mòduls d’informació dels projectes
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AMI. Establir criteris per organitzar i classificar la informació de manera consis-
tent i sistemàtica no tan sols és una bona pràctica, sinó que és clau per establir
processos eficients. Penseu que no hi ha una única solució a cada context, sinó
que depèn de les dinàmiques de cada equip o conjunt d’equips. El mateix projecte
amb un abast més petit o més gran pot requerir diferents maneres d’estructurar els
fitxers i diferents criteris d’organització.

1.2 Coherència de fonts

Cada persona té el seu estil creatiu. Hi ha arts en què aquest fet és molt evident
perquè els artistes són més coneguts, com la pintura o la música, però el cert és
que aquest fet es dóna en tots els nivells i en tots els estils creatius.

En projectes realitzats en equip això pot ser un problema. Si les diferències són
prou grans, es notarà una falta de coherència que pot resultar molt confusa per als
usuaris finals. Per evitar-ho cal crear guies d’estil.

1.2.1 Unitat estilística i guies d’estil

Una guia d’estil per a una organització és un document explicatiu sobre les
polítiques i els estàndards que cal seguir. Cada disciplina n’hauria de tenir
un. Per exemple, per a documents de text, quina llargada s’espera? Quin tipus
de recursos visuals s’esperen? Es poden fer servir vídeos incrustats?

Seguint l’exemple dels documents de text, no tan sols la presentació és important,
sinó també el contingut i el tipus de llenguatge. Per exemple, els idiomes es poden
fer servir de maneres diferents arreu del món. Hi ha diferències importants entre
el castellà de l’Argentina i el de Mèxic, o l’anglès dels Estats Units i el d’Austràlia.

Sorgeixen diverses qüestions. Per exemple: es fa servir l’activa o la passiva? En
quin temps verbal es parla en cada situació? Com es dirigeix l’autor a l’audiència?
Totes aquestes qüestions cal tenir-les resoltes.

1.2.2 Unitat estilística en arxius multimèdia

Des del punt de vista de la unitat estilística estètica, el més important és definir
jeràrquicament l’estil del projecte. Una de les primeres decisions que cal prendre
és si el projecte és en 2D o en 3D. A partir d’aquesta resolució, moltes preguntes
estilístiques ja poden quedar resoltes. Per exemple, el nombre de polígons per
objecte no és rellevant en projectes en 2D. En aquest cas, el següent pas és decidir
el tipus d’art. Algunes de les qüestions són: és un projecte retro que imita
antigues consoles de 8 bits o s’utilitza la màxima resolució possible? Quin és
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Referències bibliogràfiques

Trobareu informació sobre com
citar i gestionar la bibliografia en

el següent enllaç:
bit.ly/3AEdh7Lg.

l’espai de color que es farà servir? Es tracta d’un projecte amb un estil visualment
més aviat fosc o es vol donar un aspecte més de còmic? Totes aquestes preguntes
i més qüestions similars han de trobar resposta.

Els projectes en 3D tenen complexitats afegides. A més de preguntar-se el mateix
que en el cas de projectes en 2D, els equips que desenvolupen l’aplicació s’han
de posar d’acord en altres aspectes tècnics. El nombre de triangles per pantalla
està directament relacionat amb el rendiment d’una aplicació en 3D. Això vol dir
que si hi ha massa personatges, personatges amb massa detall o escenes massa
complexes, l’aplicació perd fluïdesa i l’experiència d’usuari es veu perjudicada
ràpidament. També aspectes com la il·luminació i la interactivitat són un factor
fonamental que clarament afecta el rendiment. Aquestes qüestions, però, estan
lligades a la qualitat visual resultant.

Per exemple, una aplicació en 3D amb unes malles de molt baixa resolució
poligonal, una il·luminació amb poc detall i colors plans és coherent. En canvi,
amb una il·luminació i unes textures realistes però malles amb un mínim de
polígons no quedaria gens coherent. Per tant, cal tenir en compte els requisits
globalment i definir criteris des del punt de vista estètic i tècnic.

La unitat estilística narrativa és probablement més senzilla d’establir en forma
de normes, però més difícil de concretar detalladament. Cal decidir els temps
verbals (quin passat, per exemple), si hi ha narrador o no, si l’enfocament és més
en els diàlegs o en la descripció del context, si les descripcions són extenses o
curtes... Alguns d’aquests elements no són sempre senzills d’acotar. Per exemple,
és difícil acotar què vol dir una descripció extensa.

També hi ha factors molt específics que es poden definir per homogeneïtzar
documents narrativament. Per exemple, les referències a altres textos. En
documents tècnics és del tot habitual referir-se a contingut ja publicat per reforçar
algun argument o per comparar alguna idea, entre altres motius. Per no haver de
repetir tot el contingut de la font es pot marcar una referència per tal que el lector
pugui trobar fàcilment el text referenciat.

Aquestes referències gairebé sempre es donen dues parts:

• Una part inserida en el moment en què es fa la referència.

• Una part que és la indicació completa de la font. Normalment es dóna cap al
final, agrupada amb tota la resta de referències del document, en una secció
que es diu bibliografia.

Com que és una operació molt habitual, hi ha diversos estàndards que marquen de
manera molt precisa tant el format de la referència com el de la bibliografia. Per
exemple, hi ha el format American Psychology Association (APA) o el Vancouver,
que són molt diferents visualment. Com que és bastant feixuc estar pendent de tots
els detalls del format de les referències, hi ha moltes eines per gestionar-les.

És important de cara a l’usuari tenir una coherència de fonts. En cas contrari,
fins i tot el millor projecte tècnic es pot veure deslluït, i els usuaris ho noten. La
coherència de fonts és bàsica tant per a les creacions en forma de text com per a

https://biblioteca.udg.edu/ca/aprenentatge/com-citar-documents
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la resta. La millor manera d’establir aquesta coherència és mitjançant les guies
d’estil.
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2. Manteniment i control de versions

Hi ha dos tipus de problemes extremament comuns que en el pitjor cas poden
enfonsar qualsevol empresa o projecte: la pèrdua de dades i introduir canvis
que continguin errades. Per solucionar aquests problemes hi ha dues eines ben
provades al món real: les còpies de seguretat i els sistemes de control de versions.

Aquests dos sistemes funcionen de manera molt diferent, però són complementaris.
Si bé conèixer el detall complet de tots els sistemes no és necessari d’entrada, és
important conèixer-ne la base.

2.1 Sistemes d’emmagatzematge i còpies de seguretat

Tot sistema de transmissió i emmagatzemament de dades està subjecte a errades.
Les transmissions es poden tallar per una àmplia varietat de motius, des de
físics (talls de cables o de l’electricitat, tempestes electromagnètiques...) fins a
errades humanes, passant per atacs maliciosos. L’emmagatzemament té el mateix
problema, i és que qualsevol sistema al final es pot trencar i pot sofrir el pas del
temps. De fet, tots els suports físics d’emmagatzemament tenen una garantia i
uns períodes estimats de duració. Pel desgast que pateixen els materials en fer
escriptures i lectures, com més operacions d’aquesta mena es fan, abans deixen de
funcionar. Tot i semblar que un disc dur està en perfectes condicions, pot haver-hi
parts que no funcionin correctament. El resultat és que de tant en tant la informació
no es pot guardar o llegir correctament.

Quan hi ha un problema amb un suport físic, tant de lectura com d’escriptura,
passa que quan es volen llegir les dades el resultat és incoherent. L’aplicació
encarregada d’utilitzar les dades o el sistema operatiu, en el millor dels casos
emet un missatge d’error que informa que les dades no es poden interpretar. En
el pitjor dels casos pot causar un error i paralitzar l’aplicació o el sistema operatiu
sencer. La primera conseqüència d’aquest procés és que els programadors han de
ser conscients que aquests casos es poden donar. Per tant, s’ha de controlar sempre
cada lectura per possibles errors d’integritat.

La solució més òbvia a aquest problema pot ser tenir còpies de seguretat, guardant
diversos cops cada fitxer en diferents carpetes o suports físics. Això no és una
solució gens eficient, ja que vol dir ocupar el doble d’espai sempre, mentre que
aquests errors són molt poc freqüents. A més, no és una solució fiable del tot, ja
que si de dos fitxers se’n poden llegir dades diferents, tampoc es té cap criteri per
decidir quin és el fitxer correcte. I, evidentment, afegir-hi un tercer fitxer només
fa el sistema més complex.

Una altra solució pot ser escriure sempre fitxers diferents i conservar sempre el
fitxer anterior. En aquest cas, perdre un dels fitxers antics no suposa cap problema,
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però no serveix de res en cas de pèrdua del més recent. I també suposa un ús encara
menys eficient dels recursos, ja que potencialment hi ha una infinitat de còpies de
qualsevol fitxer.

Aquests sistemes estan àmpliament superats pels sistemes moderns de còpies de
seguretat, de protecció de dades amb redundància i de control de versions. Amb
aquests sistemes no tan sols es poden guardar fitxers amb molta més seguretat
respecte a fallades, sinó que es fa de manera eficient i fins i tot transparent de cara
al sistema operatiu. Les còpies de seguretat i els sistemes de control de versions
funcionen de manera molt diferent, però són complementaris. Si bé conèixer el
detall complet de tots els sistemes no és necessari d’entrada, és important conèixer-
ne la base.

Com a programadors cal vetllar per la integritat i la disponibilitat de la
informació. Hi ha dos problemes extremadament comuns que, en el pitjor
dels casos, poden enfonsar qualsevol empresa o projecte: la pèrdua de dades
i introduir canvis que continguin errades. Per solucionar aquests problemes
teniu dues eines ben provades al món real: les còpies de seguretat i els
repositoris.

2.1.1 Sistemes RAID

Els sistemes Redundant Array of Independent Discs (RAID) s’aprofiten del fet que
no tot deixa de funcionar de cop, i que dos discs durs no comencen a donar errades
alhora. De fet, es pot esperar que hi hagi un marge prou gran de solapament,
de manera que si un falla l’altre encara funcioni durant un temps suficient per
recuperar la informació i arreglar l’altre disc dur.

Hi ha diferents configuracions de RAID segons les necessitats i els components
que es configurin, però el concepte en el fons és el mateix. La idea és tenir
la informació distribuïda de manera redundant en diversos discs durs. Tenir
redundància amb les dades porta a errors i problemes. És molt problemàtica i té
un cost, però en aquest cas la gestió es fa en l’àmbit del maquinari i a un nivell molt
primitiu dels controladors dels discs durs. D’aquesta manera, fins i tot el sistema
operatiu pensa que és un únic disc dur i no una unitat més complexa. Com que
és compatible amb discs durs de gammes baixes, l’augment de cost pel fet de
necessitar més discs durs per la mateixa quantitat d’informació no és tan alt i es
pot justificar bé pels beneficis obtinguts.

No totes les configuracions RAID estan pensades per salvaguardar la integritat
de les dades. Per tant, cal conèixer-les i saber-les aplicar quan convingui:

• RAID 0, la primera configuració RAID. Està pensada per augmentar la
velocitat d’accés a les dades. La manera com ho fa és amb dos discs durs i
posant la meitat de la informació en cadascun. D’aquesta manera, quan es
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vol llegir un fitxer es demana la informació als dos discs durs alhora, i el
resultat és que la informació arriba el doble de ràpid. Com a nota important,
en aquest sistema, si es perd un disc dur, o fins i tot una part, es perd tota la
informació.

• RAID 1 és una configuració simple però eficaç a l’hora d’assegurar la
protecció de les dades. El sistema simplement utilitza un dels discs durs
com a còpia exacta de l’altre. Aquí el sacrifici és que es necessita el doble
de discs durs i que el sistema només pot oferir tant d’espai com la mida
del disc dur més petit. A canvi, si s’espatlla qualsevol dels dos discs durs
es pot continuar i recuperar les dades sense cap problema. La resta de
configuracions treballen a còpia de tenir com a mínim tres discs durs, un dels
quals emmagatzema el resultat d’una combinació de les dades dels altres
discs durs. L’avantatge d’aquestes configuracions és que no cal duplicar la
capacitat dels discs durs, sinó que només amb un disc dur extra ja n’hi ha
prou.

• Configuracions niades, en les quals es poden dividir parts dels discs durs
per configurar-les com algun tipus de RAID, mentre que la connexió entre
els diversos discs durs es configura com un altre RAID. Per exemple, es pot
tenir un RAID 0+1, en què dos discs durs estan configurats en RAID 1 i
alhora cada disc dur està subdividit en RAID 0 internament.

Per molt eficaços i pràctics que siguin els sistemes RAID, no permeten tornar a
versions anteriors. És a dir, serveixen com un sistema afegit de seguretat, però no
com un sistema complet de protecció de la informació. Si, per exemple, un equip
detecta que durant una setmana ha avançat en una tasca que no porta enlloc i vol
tornar enrere, els sistemes d’emmagatzemament en RAID no aporten cap solució.

Cal tenir cura de les decisions preses a l’hora de dissenyar l’estratègia de còpies de
seguretat. No tan sols cal ser conscients de les conseqüències d’aquestes decisions,
sinó de les implicacions quant a operacions diàries i de manteniment. Amb les
còpies de seguretat cal ser rigorós i metòdic, perquè el dia que hi ha un mal
funcionament és probablement el dia menys pensat. Una bona planificació de
còpies de seguretat pot ser la diferència entre poder continuar la feina malgrat els
problemes o haver de parar.

2.1.2 Interpretació dels protocols d’operació i de seguretat

La primera tasca del responsable de la política de seguretat de la informació és
documentar al màxim possible els protocols d’operació. És a dir: resumint,
s’ha de completar un document que detalli qui té quines tasques, quan les fa i
com. En aquest document s’han de clarificar les polítiques, els procediments i les
responsabilitats, i assignar-les a les persones encarregades.

És possible que ja existeixin polítiques de seguretat i bones pràctiques però que
no estiguin documentades, però també es pot donar el cas que calgui crear-ne de
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noves. En tot cas, és fonamental tenir un document explicatiu dels procediments
per integrar ràpidament el nou personal i reduir errades degudes a la novetat. A
més, és la millor manera de posar tothom d’acord.

En aquest document cal definir tècnicament els procediments per executar les
còpies de seguretat. Això es fa responent a les següents preguntes:

• A quin o quins sistemes van a parar les còpies?

• Qui té accés a aquests sistemes?

• Quins programes s’utilitzen?

• Quins fitxers es guarden?

• Amb quina freqüència es guarden els fitxers?

• Com es pot saber si una còpia de seguretat ha funcionat correctament o hi
ha hagut errades?

Escriure un document detallat de totes les polítiques de còpies de seguretat pot
semblar una feina exigent que distreu de l’activitat principal d’un equip. La realitat
és que qualsevol equip preocupat per protegir les dades pot seguir una sèrie de
bones pràctiques molt senzilles. Una de les regles és la 3-2-1, que indica que s’ha
de procurar que hi hagi tres còpies de les dades més sensibles en dos dispositius
diferents, on almenys un sigui fora del lloc habitual de treball. Si només hi ha dues
còpies d’un arxiu i són diferents, no es pot identificar la correcta, però amb tres
sí. Definir a on van a parar aquestes còpies de seguretat, quins programes es fan
servir i alguns detalls més ja és suficient per establir una política eficient amb un
document d’una plana. Per a equips més grans o necessitats més complexes, les
polítiques creixeran també en complexitat en la mateixa mesura.

Un cop creat el document, cal compartir-lo amb tothom i assegurar-se que les
normes es van complint. De manera periòdica cal revisar l’estat de les còpies
de seguretat. S’estan fent correctament? Són eficaces? Interrompen el treball de
l’equip? És bo no donar per feta la manera de treballar, ja que si l’equip creix o
les necessitats canvien cal adaptar la política de seguretat.

Finalment, cal fer proves reals amb els programes. La prova més fiable és fer una
còpia de seguretat i una restauració de les dades. És probable que els primers cops
sorgeixin errors, però és necessari deixar un procés clar i comprovat.

2.1.3 Realització i verificació de còpies de seguretat

Cal preguntar-se amb quina freqüència cal fer còpies de seguretat. No hi ha
una única resposta: depèn molt de cada cas. Per exemple, en entorns amb
equips de poques persones en què la velocitat de canvi no és gaire gran es pot
fer setmanalment. En el pitjor dels casos es perdrà una setmana de feina de tots
els integrants de l’equip, però aquest cas és molt poc probable, sobretot si es fa
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servir la regla 3-2-1. Cada membre tindrà còpies de seguretat en local als seus
dispositius, i n’hi hauria d’haver algun que no estigui al mateix entorn físic. Per
tant, és poc probable i l’impacte no seria tan gran. D’altra banda, amb equips
molt molt grans, perdre potencialment una setmana de treball seria tan car que
justifica una despesa major en còpies de seguretat, i per tant fer-les de manera
diària. Finalment, en entorns amb una generació molt alta de dades que costen
molt de generar (com per exemple en centres d’investigació) les còpies de seguretat
podrien ser fins i tot més freqüents. En tot cas, analitzeu l’entorn i reflexioneu
sobre les necessitats.

A part de fer les còpies de seguretat, també cal verificar que no hi ha hagut
problemes. Els errors més comuns tenen a veure amb accessos concurrents a
fitxers. Per exemple, si algú està escrivint un fitxer al disc dur, en aquell moment no
s’hi pot accedir des d’un programa extern per fer-ne una còpia. Alguns programes
automàtics ho tenen en compte i anoten internament que un fitxer no era accessible
i ho tornen a provar un cop han acabat de fer la còpia de la resta de documents.

No sempre es poden solucionar els errors. Per tant, és important almenys ser-ne
conscients per investigar-ne la causa. Això pot indicar errors d’altres menes que
poden tenir múltiples conseqüències. A més a més, detectar errades com la falta
d’accés a un fitxer pot permetre solventar-ho a temps. D’altra manera, es podria
donar que la còpia sencera pot ser invàlida, i per tant, en cas de fallada no es podria
salvar el projecte. És imprescindible tenir present quan una còpia de seguretat ha
fallat i solucionar el problema com abans millor.

Tots els programes de còpies de seguretat automàtics tenen un resum que es genera
un cop acabada la còpia. Aquest resum inclou el nombre de fitxers guardats,
el nombre d’errors i algunes estadístiques més, depenent del programa. Els
errors sempre queden marcats clarament, i en moltes ocasions s’envia un correu
electrònic amb un resum d’aquestes fallades. Com que la casuística sobre els tipus
de resums que es poden trobar és molt àmplia i depèn completament de les eines
que es facin servir, no es pot cobrir en aquest curs.

2.1.4 Tipus i automatització de còpies de seguretat

Una còpia de seguretat es pot fer de diverses maneres. La més senzilla i evident és
copiar cada arxiu sencer, i fer-ho així per a cada modificació. Aquest sistema
funciona i és molt fàcil d’implementar i automatitzar, però és perfectible. Té
l’inconvenient de duplicar la necessitat d’espai d’un sol fitxer i de no mantenir
versions antigues.

En comptes de fer una còpia completa, alguns sistemes fan còpies de seguretat
incrementals. D’aquesta manera només es guarden els nous valors i no cal tornar
a guardar tot el fitxer sencer. Aquesta és una pràctica molt comuna en sistemes
on en principi el passat és immutable. Per exemple, les transaccions bancàries,
un cop fetes, queden registrades i ja no es poden canviar. De fet, en cas d’error,
els bancs enregistren una nova operació desfent l’errada, però no modifiquen les
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dades inicials. Un altre exemple poden ser els videojocs. Molts estudis volen veure
com els jugadors fan servir els seus productes. Per fer-ho, enregistren totes les
accions rellevants a mesura que els usuaris les activen. Lògicament, els interessa
fer còpies incrementals d’aquests registres, perquè les accions passades ja no es
poden canviar.

El problema d’aquest sistema és que per calcular l’estat més actual cal llegir tots
els fitxers des del començament. Això pot significar una pèrdua de rendiment
important i un temps de resposta molt baix. A més, si es perd fins i tot només un
dels fitxers, fins i tot dels antics, ja no es pot calcular l’estat més actual. La solució
a aquests problemes és fer còpies d’estat actuals de manera regular, per tal que
no calgui llegir gaires fitxers fins a tenir les dades més recents.

Una còpia de seguretat diferencial és un concepte senzill que es basa a guardar
només els canvis entre versions d’un mateix fitxer. D’aquesta manera, es minimit-
za l’espai necessari per a cada còpia de seguretat. Té l’avantatge, respecte a les
còpies de seguretat incrementals, que funciona en qualsevol tipus d’entorn. No
cal que siguin dades amb un ús concret, sinó que pot ser molt eficient per a fitxers
tan canviants com el codi d’un projecte. De fet, és el tipus de còpia de seguretat
que es fa servir en tots els sistemes de control de versions. A més, permet tornar
fàcilment a una versió antiga i comparar-la amb l’actual. D’aquesta manera es
poden fins i tot assignar comentaris a cada còpia de seguretat, de manera que es
puguin identificar ràpidament els canvis que representen.

De totes maneres, cal entendre que no tots els casos són òptims per a aquest tipus
de còpies de seguretat. Per exemple, els fitxers binaris de dades molt canviants
o les dades encriptades o comprimides representen tants canvis als fitxers que
no val la pena fer còpies diferencials. L’ús més adient és per a text, perquè és
comprensible pels humans i perquè permet veure molt fàcilment els canvis.

Tant els sistemes de còpies diferencials com els sistemes de còpies incrementals
poden no ser sostenibles a llarg termini. Es tendeix a acumular massa informació
innecessària, i en algun moment cal netejar. Una pràctica comuna és establir
còpies de seguretat dels arxius sencers i de l’estat actual un cop per setmana i
començar repositoris nous amb versions totalment noves.

2.1.5 Restauració de còpies de seguretat

Els programes dedicats a les còpies de seguretat inclouen les funcions necessàries
per restaurar-les. Per exemple, els sistemes de còpies de seguretat integrats a molts
dels sistemes operatius les fan en un únic fitxer. Aquesta és una manera en general
eficient, ja que es pot comprimir fàcilment molta informació i és fàcil de localitzar
quan una versió és antiga i eliminar-la. També és senzilla l’operació de restauració,
perquè generalment implica escollir només un fitxer i un nombre reduït d’opcions.
Els sistemes més avançats amb còpies remotes i múltiples fitxers requereixen un
coneixement profund de l’eina concreta i, per tant, queden fora de l’abast d’aquest
curs.
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El terme model de dades es
refereix a les estructures de
dades que es guarden i a la
manera com es guarden. És
a dir, quines dades es
guarden i amb quina
seqüència.

En entorns de producció més complexos, com servidors o equips al núvol, les
opcions són més elaborades. En molts casos, cada segon en què el servidor
no està operatiu pot significar pèrdues quantioses. Per tant, en aquests casos
s’opta normalment per sistemes basats en màquines virtuals combinades amb
mecanismes de còpia de seguretat tradicionals.

En el cas de perdre dades tot i tenir les proteccions adequades cal saber reaccionar
i ser capaços de recuperar les màximes dades possibles. Afortunadament, hi ha
moltes eines que ajuden en aquesta tasca. De fet, fins i tot hi ha blogs amb entrades
dedicades a comparar diversos programes de recuperació de dades. Un exemple
és lifewire.com. La idea de tots aquests sistemes és que en moltes ocasions, tot i
que el disc dur no sigui capaç d’entendre que té informació, els sectors del disc dur
la tenen. Això pot ser perquè el disc dur ha sofert algun tipus de problema parcial
i ha calgut canviar-ne alguna part. Molt sovint, aquests problemes ocasionen que
el disc dur deixi de funcionar correctament, tot i tenir la informació correctament
emmagatzemada.

Els programes dedicats a recuperar dades solen ser molt senzills d’utilitzar. Es
configuren indicant els discs durs que es volen analitzar, i per als més avançats
cal indicar si hi ha algun tipus de configuració RAID. Un cop iniciat el procés
només cal esperar, i normalment no triguen gaire. Cal dir que de vegades per a
algunes dades no queda bé la lectura (al cap i a la fi és normal, esteu intentant
recuperar dades d’un disc dur que havia deixat de funcionar correctament). Per
tant, els programes poden generar diversos resultats amb diverses interpretacions.
Com a usuaris cal examinar els resultats manualment i determinar quin és el
millor. Seria molt optimista desitjar una recuperació completa de totes les dades
i sense errors, tot i que no és descartable. El cas més probable és una recuperació
de la majoria de dades, però alguns arxius es perdran.

En resum, cal ser conscient de les opcions relatives a la seguretat i establir uns
objectius i unes polítiques. És necessari documentar-les i consensuar-les amb
l’equip, a més de ser rigorós a l’hora d’aplicar-les. Finalment, cal tenir experiència
restaurant les dades amb operacions normals i amb processos d’emergència.

2.2 Manteniment i control de versions de fonts i productes

Tot sovint, canvis de versions de programes signifiquen deixar de ser compatibles
amb les dades disponibles. O se n’afegeixen de noves, o es modifica el significat,
o s’elimina la necessitat... Per tant, els programadors han de ser conscients que
alguns usuaris poden estar fent servir còpies de seguretat.

Una manera de facilitar la compatibilitat enrere és guardant dins de les dades
la versió del model de dades que s’està fent servir. És a dir, si la versió del
programa canvia però les dades no es modifiquen, el model de dades no canvia.
Però si canvien els camps que es guarden o el tipus d’estructures, llavors es pot
considerar que és un model nou de dades. Tenint en compte això es poden fer
diferents lectures dels fitxers depenent del model de dades i evitar molts errors.

https://www.lifewire.com/free-data-recovery-software-tools-2622893
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Tots els fitxers digitals són
arxius binaris perquè es

guarden com una sèrie d’1 i
0. La diferència entre el que

es coneix com a arxius
binaris i la resta és que són

llegibles per als humans. És
a dir, que contenen text.

Com a alternativa es poden programar conversors. Són petits programes que
transformen els formats antics a formats nous, de manera que les versions més
noves també siguin compatibles. Aquest és el mètode més emprat en els paquets
de programari més coneguts.

Siguin quines siguin les fonts, hi ha una sèrie d’operacions necessàries per poder
treballar en equip correctament: compartir versions noves, rebre versions noves i
resoldre conflictes de versions. Quan algú treballa en alguna part concreta d’un
projecte no ha de distreure’s amb els nous fitxers que provenen d’altres membres
de l’equip. Aquests nous fitxers poden introduir incompatibilitats i problemes
que no hi eren a l’inici, i estar constantment ajustant el mateix desenvolupament a
causa de les novetats només causa retards. És molt més eficient treballar localment,
rebre les novetats un únic cop, resoldre els possibles conflictes creats per ajuntar
les versions pròpies i les de la resta i, finalment, compartir el resultat.

Aquesta és la feina que facilita el fet de fer servir un sistema de control de versions.
Pràcticament qualsevol projecte en equip mínimament complex s’executa avui en
dia amb sistemes de control de versions. Per fer-los servir no tan sols cal entendre
per a què serveixen, sinó també quines són les seves limitacions i els protocols
més habituals.

2.2.1 Versions de fonts multimèdia

Els arxius multimèdia són més complicats de mantenir en relació amb les versions.
Això és perquè són fitxers binaris, la qual cosa vol dir que la informació que
contenen és una sèrie de valors d’1 i 0, que no tenen un sentit per si mateixos.
Per exemple, una imatge està codificada al disc dur de manera que si es canvia
la més mínima part gairebé tot el fitxer canvia. És el mateix cas per als vídeos
i els àudios, tot i que en menor mesura. Això es deu al fet que es codifica i es
comprimeix tota la informació amb una sèrie d’algoritmes molt eficients a l’hora
de conservar espai, però que simplement refan gran part d’un fitxer per qualsevol
canvi.

La implicació és que és complicat automatitzar els canvis de versions. Per
exemple, si en una imatge d’una casa feu un retoc molt localitzat, pràcticament
imperceptible, el sistema de versions rep un fitxer molt diferent i no és capaç de
distingir que ha de guardar un canvi molt petit. Per tant, bàsicament guarda els
dos fitxers, on l’últim a arribar és la versió més actual. Això pot implicar un ús
d’espai important en un projecte amb bastantes fonts.

Amb els fitxers de text o codi font no existeix aquest problema, i cada lletra que
es canvia només afecta una petita part del fitxer. Per tant, una nova versió té un
impacte molt petit al disc dur, perquè només es guarda aquesta diferència. A
més, molts sistemes de control de versions avançats tenen una certa intel·ligència,
i si comproven que un mateix fitxer s’ha canviat en diferents parts per diferents
persones alhora però els canvis són compatibles (operacions que no afecten l’una
a l’altra), barregen automàticament les versions. En el pitjor dels casos hi ha un
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conflicte de versions que es resol amb una eina senzilla de fer servir, i al final
el sistema de versions només guarda els petits canvis que resulten de resoldre el
conflicte.

El dubte és què fer amb els fitxers multimèdia. Hi ha grups que suggereixen
que no és adequat fer servir sistemes de control de versions, i n’hi ha que sí.
L’argumentació més purista és que si els fitxers no segueixen la mateixa manera
de treballar respecte a les versions no hi haurien de ser. D’altra banda, si un
fitxer multimèdia no es modifica, incloure’l dins d’un repositori de versions no
incrementa l’ocupació de l’espai (ja que existeix o bé fora del repositori o bé inclòs
en aquest, i no hi ha noves versions que multipliquin l’espai ocupat). A més, si es
fan modificacions a una font multimèdia interessa fer-ne una còpia de seguretat, i
fins i tot tenir la possibilitat de tornar a una versió anterior. Justament això és el
que proporcionen els sistemes de control de versions.

Gairebé totes les empreses fan servir d’una manera o d’una altra un control
de versions per als arxius multimèdia. Algunes utilitzen serveis basats en
protocols de sistemes de control de versions com Git per unificar processos de codi
i fonts multimèdia. D’altres opten per sistemes propietaris perquè estan inclosos
a les eines de creació, com és el núvol d’Adobe Creative Cloud. Tot i que les
tecnologies poden ser molt diferents, la qüestió fonamental és protegir els arxius
contra pèrdues d’informació i poder desfer canvis per corregir errors.

2.2.2 Manteniment de versions de fonts segons la qualitat

Els arxius multimèdia tenen una particularitat que els distingeix dels altres: poden
contenir informació molt diferent i, tot i així, les diferències poden ser impercep-
tibles pels humans. Un clar exemple és el so. El 1993, el Moving Picture Experts
Group va publicar un format d’arxiu d’àudio capaç d’emmagatzemar cançons en
molt menys espai. En un moment en què en un disc es podien emmagatzemar de
10 a 20 cançons, van aconseguir que n’hi cabessin centenars, pràcticament sense
pèrdua perceptible de qualitat. Aquell format es diu MP3, i avui en dia és el format
de so més utilitzat.

Tots els fitxers multimèdia es poden emmagatzemar avui en dia en formats amb
una compressió alta. Hi ha dos tipus de compressió: amb pèrdues i sense
pèrdues. Això té a veure amb el fet que un mètode de compressió sigui capaç
o no de reconstruir exactament l’original quan es descomprimeix l’arxiu. Si no
n’és capaç, es diu que és compressió amb pèrdues, perquè elimina part de la
informació a canvi d’aconseguir una compressió major. La clau en aquest cas
és que les pèrdues no siguin perceptibles. Per exemple, el format MP3 és una
compressió amb pèrdues, però l’algoritme està basat en el funcionament de l’oïda
humana, i elimina informació que les persones no són capaces de sentir.

En els recursos visuals (imatges i vídeo), la diferència de mida segons el format
escollit pot ser molt important. També hi ha un gran impacte en altres components,
com la resolució o el nombre de bits per segon que cal emmagatzemar en un
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vídeo, etc. El problema és que en molts casos els projectes desenvolupats es
gaudeixen en diferents dispositius amb diferents mides i diferents resolucions. Per
tant, és important pensar no només en els dispositius actuals, sinó en els futurs i
en possibles restriccions. Per exemple, moltes regions del món poden tenir una
connectivitat pitjor i més cara. Per tant, pot interessar tenir versions diverses,
mantenint sempre una versió amb la màxima qualitat possible.

2.2.3 Repositoris i sistemes de control de versions

Quan un equip treballa amb els mateixos fitxers poden sorgir dubtes i problemes.
Alguns poden ser: com es poden compartir els fitxers?, com es pot assegurar la
qualitat del producte?, com cal assignar responsabilitats?, com es pot tornar a una
versió estable si es troba un error?

Totes aquestes preguntes es resolen en l’actualitat amb els sistemes de control de
versions o repositoris de versions. Conceptualment no són més que un dipòsit
on es guarden totes les versions de tots els fitxers de manera ordenada perquè
qualsevol persona pugui consultar la versió més recent o una d’antiga i un membre
d’un equip pugui també guardar els seus canvis en privat sense afectar tothom. Els
més populars són SVN, Mercurial i Git. De fet, el concepte amb el qual treballen
és molt similar, i cada cop es tendeix més a fer servir Git.

Aquests tres sistemes es basen a definir una sèrie de fitxers i carpetes que formen
part d’un projecte i a guardar-los de manera centralitzada en un arxiu que es
diu repositori. Com que està tot centralitzat, es pot gestionar més fàcilment l’ús
compartit. A més, els sistemes han de poder detectar cada cop que un usuari fa
canvis. Aquests canvis no es guarden automàticament, sinó que són els usuaris els
que decideixen quan tot està llest per enviar-ho al repositori. En aquest moment,
l’usuari executa una sèrie d’ordres, depenent del protocol i s’emmagatzemen no
tan sols les diferències dels fitxers actuals amb les versions del repositori, sinó
també els comentaris de l’usuari. Aquestes petites notes serveixen per descriure
d’una manera molt breu la intenció dels canvis introduïts.

Vegeu ara com fer servir el tipus de repositori més popular avui en dia: Git. Primer
cal descarregar-lo de la pàgina oficial d’internet: git-scm.com/downloads.

Cal fer una distinció entre Git i GUI, que també és a la pàgina de descàrregues.
Git és el protocol que controla totes les operacions amb el repositori. Per la
seva banda, GUI (Graphical User Interface) és un programa que mostra una sèrie
de pantalles per facilitar la comprensió a l’usuari del que està passant a cada
moment. Molts usuaris no estan acostumats a treballar amb ordres i prefereixen
veure gràficament les seves operacions.

Treballar amb ordres té múltiples avantatges:

• Per molt ben dissenyada que estigui una interfície, a la pràctica escriure
ordres és molt més ràpid.

• L’usuari és molt més conscient de què està passant. Cada proveïdor de

https://git-scm.com/downloads
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programes d’interfícies de Git té un llenguatge visual diferent, un disseny
diferent i en general una usabilitat diferent. Però les ordres de Git són les
mateixes en qualsevol entorn i no es preveu que canviïn.

• És molt més fàcil treballar en remot. Connectar-se a una consola d’un
ordinador al núvol és molt més senzill que carregar tot l’entorn gràfic i
treballar remotament. De fet, en moltes ocasions això no és ni possible,
a causa de les configuracions de l’equip o del sistema operatiu.

Per aquest motiu, tractem com fer servir Git amb línia d’ordres.

1. Crear un repositori. El primer pas és crear un repositori. L’opció més senzilla
és treballar amb el Git Bash. A Windows podeu utilitzar l’explorador d’arxius i fer
clic amb el botó dret a la carpeta que contingui els arxius que voleu incloure en el
repositori. De les opcions que apareixen, escolliu Git Bash here (en altres sistemes
operatius, l’operació serà semblant). Us ha de sortir una pantalla semblant a la de
la figura 2.1. Si no surt, repasseu la instal·lació de Git.

Figura 2.1. Pantalla de Git Bash

Per veure tota la llista de possibles ordres i una petita descripció de què fan podeu
escriure l’ordre git i prémer la tecla Enter. La llista resultant és com la de la figura
2.2.
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Figura 2.2. Ordre git

2. Configurar l’usuari. El primer cop que feu servir Git no tindreu configurat
el vostre usuari. No és estrictament necessari per treballar-hi, però és útil fer-ho
un cop i ja deixar-ho fet. Per configurar-lo heu d’escriure l’ordre git config

�global user.name i el vostre nom entre cometes. Exemple: git config

�global user.name �Rodrigo Pizarro�. Un cop escrita l’ordre, només cal
prémer la tecla Enter i el nom ja queda registrat. La vostra adreça electrònica
la podeu configurar d’una manera molt similar, i és amb l’ordre git config

�global user.email més l’adreça entre cometes. En la figura 2.3 podeu veure
com queda un exemple.

Ordres de Git

Les ordres de Git consten de diferents parts. Per fer-les servir cal escriure primer git,
després l’acció a executar, després opcionalment algun modificador assenyalat amb dos
guions mitjans, seguit de la configuració de l’acció si cal i, finalment, els valors necessaris.

En el cas de la configuració, l’acció és config, l’atribut opcional és global (perquè en
aquest cas no és la configuració d’un projecte concret, sinó de tots els projectes) i la
configuració de l’acció és user.name. Per això l’ordre per configurar el nom queda: git

config �global user.name �nom cognom�. Els valors estan entre cometes perquè és
una manera senzilla de marcar que és tot allò que es troba dins de les cometes. Si no s’hi
posessin no seria fàcil entendre si és un nom i cognom o només és un nom i després hi ha
algun paràmetre més o és un error.

A més d’una línia d’ordres que entén les ordres de Git, el Git Bash entén també les ordres
d’UNIX. Si bé aquest curs no se centra en les ordres d’UNIX, és interessant saber que es
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poden fer servir i poden ser útils. Per exemple, l’ordre clear esborra totes les ordres de la
pantalla i serveix per tenir una pantalla neta i organitzar-se millor.

Repasseu les ordres disponibles. Tal com diu la descripció, l’ordre git init serveix per
crear un repositori nou o per reinicialitzar-ne un d’existent. Aquesta acció crearà també
una carpeta privada dins del directori que s’està versionant anomenada .git i que conté
una estructura interna per mantenir la configuració del repositori. La descripció detallada
dels continguts d’aquesta carpeta queda fora de l’abast d’aquest temari, però cal remarcar
que els fitxers i els directoris generats són necessaris i que esborrar-los o modificar-
los pot causar problemes o fins i tot fer que deixi de funcionar el sistema. De fet, una
manera simple de treure un repositori d’una carpeta és esborrant el directori .git. Per tant,
simplement comprovant que el directori .git s’ha creat, ja podeu continuar.

Figura 2.3. Ordre git config per configurar l’adreça electrònica i el nom d’usuari

3. Guardar les dades. Un cop creat el repositori, la línia d’ordres inclou al final,
de color blau clar, la indicació que és a la branca master (vegeu la figura 2.4).

Figura 2.4. Ordre git init per començar un repositori
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El concepte de les branques és senzill. Cada cop que algun membre d’un equip
vol fer un desenvolupament i el vol guardar sense estar acabat, es crea una branca
i hi guarda la informació. D’aquesta manera, la informació queda ben guardada i
no es molesta la resta de l’equip.

Un repositori en si mateix, però, no té cap utilitat. Un cop creat cal fer-lo servir
per guardar-hi dades. Per aconseguir-ho heu de seguir un procés en dues etapes:

1. Dir-li a Git que voleu que observi alguns directoris o fitxers.

2. Dir-li a Fit que voleu guardar l’estat en què es trobi.

Per aconseguir dir-li a Git quins són els fitxers i directoris que formen part del
projecte, feu servir l’ordre git add i el fitxer o directori que voleu afegir al
repositori. Vegeu un exemple de com fer servir la comanda per afegir el directori
actual. El directori actual se simbolitza amb un punt, i el directori pare amb dos
punts seguits. Qualsevol subdirectori s’afegeix amb el nom de la carpeta. Per
facilitar-vos la vida podeu posar tots els fitxers necessaris en un directori i afegir-
lo al repositori amb una única comanda. En la figura 2.5 es mostra com afegir la
carpeta actual.

Figura 2.5. Ordre git add per afegir fitxers i directoris

La raó per la qual cal dir-li a Git quins són els fitxers i directoris necessaris és
perquè molts projectes fan servir fitxers de configuració que depenen de l’entorn
concret on s’està executant o programant. Si aquests fitxers s’afegissin a un
repositori comú per a un equip seria impossible treballar, perquè cada membre
de l’equip hauria de canviar aquests fitxers cada cop que obtingués l’estat del
repositori. D’aquesta manera, la manera de treballar és molt més senzilla: només
s’afegeixen al repositori tots aquells fitxers i directoris comuns, i tot allò que
depèn de l’entorn s’exclou. També s’exclouen totes les dependències i llibreries
de tercers que calguin per fer servir el projecte.

Aquesta situació és molt comuna en projectes complexos. Molts cops, una
llibreria desenvolupada per algú i distribuïda per internet ja fa la feina que es
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necessita i, per tant, no cal reinventar la roda. És molt més senzill integrar la
llibreria i fer servir les funcions dins del projecte. Els problemes arriben quan la
llibreria s’actualitza i pot deixar de ser compatible amb part del projecte. També
pot passar que alguns membres de l’equip vulguin provar versions diferents per
veure els canvis o per qualsevol altre motiu. Si estiguessin dins del repositori
es complicarien aquestes operacions. Finalment, quan un projecte creix, el seu
repositori creix en la mateixa mesura, i alleugerir les operacions pot arribar a
ser crític. Quan hi ha milers de fitxers en un repositori, les operacions es tornen
més lentes i hi ha un impacte en l’espai ocupat en el disc dur.

Per guardar els fitxers al repositori es fa servir l’ordre git commit. Per provar
que aquesta ordre funciona, primer creeu un fitxer de prova, que en aquest cas
anomenarem exemple.txt. El concepte de commit és guardar un estat actual al
repositori. D’aquesta manera es va treballant a còpia d’anar guardant els estats
del projecte a mesura que es va progressant, i si algú detecta algun error o vol
comprovar alguna cosa d’alguna versió anterior ho pot fer tornant a un estat
anterior. La comanda està formada per les primeres paraules clau git commit, i
després l’opció -m i un text per descriure què representa l’estat que s’està guardant.

Si només teniu dues o tres versions no hi ha problema per saber què representa cada
versió. Però si teniu un projecte en què treballen trenta persones durant mesos és
impossible tenir un control mental de què conté cada versió. Per tant, és imperatiu
que treballeu amb uns criteris clars de com descriure cada versió i quins canvis
aporta. Tant és així que Git no deixa fer un commit si no hi ha un comentari. Vegeu
en la figura 2.6 el resultat de fer un primer commit de la carpeta on es treballa. El
comentari d’exemple diu que aquest és el primer commit. El sistema ens torna
un missatge que informa que hi ha un fitxer que s’ha afegit i un fitxer que s’ha
modificat. Lògicament és el mateix fitxer.

Figura 2.6. Ordre git commit per afegir l’estat actual al repositori
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2.2.4 Modificació concurrent de fitxers

Si algú vol guardar una versió que encara és inestable o no ha estat provada, hi ha
les branques. Qualsevol persona pot crear una branca per guardar canvis sense
afectar la resta; la idea és que després les branques s’abandonen perquè no porten a
cap millora o es fusionen amb els canvis de la resta. Cada branca es pot anomenar
de la manera que es vulgui, tot i que les bones pràctiques indiquen que el nom
ha de ser indicatiu d’allò en què es treballa. La branca principal es diu master, i
es fa servir com la branca amb la qual tothom està d’acord que és la més estable.
L’objectiu de totes les branques és que els canvis més rellevants acabin a la branca
master.

Per crear una branca podeu fer servir l’ordre git branch seguida del nom de la
branca. Aquesta comanda crea una branca com una còpia de la branca on sou (és a
dir, tot l’estat és el mateix), però no fa cap més canvi. Si voleu començar a treballar
amb la nova branca heu de fer git checkout seguit del nom de la branca. Per
fer les dues operacions alhora podeu fer servir l’ordre git checkout -b seguida
del nom de la branca.

2.2.5 Actualització de canvis, detecció i resolució de conflictes

Una pràctica molt comuna és crear branques per a cada funcionalitat nova que
es vol afegir i assignar-les a cada persona, i d’aquesta manera no s’entorpeix el
treball de ningú. Per agregar tots els canvis en una versió comuna cal fusionar les
branques. Per fer-ho cal fer servir l’ordre git merge més el nom de la branca
que volem fusionar. Aquesta ordre afegeix tots els canvis de la branca que es vol
fusionar amb la branca pare. És a dir, una branca sempre es crea a partir d’una
altra, que és la branca pare. En fusionar-la es veuen tots els canvis i, si no hi ha
conflictes, s’afegeixen a la branca pare. Un conflicte és un canvi en un fitxer que
no sigui evident de fusionar.

Exemple de conflictes a l’hora de fusionar branques

Tenim una branca que es diu pare, una branca que es diu fill, un fitxer que es diu A.txt i
dues persones en un equip. Suposeu que una persona edita el fitxer A.txt a la branca pare,
fa commit i l’altra persona de l’equip també edita les mateixes parts del fitxer A.txt i també
fa commit, però a la branca fill.

En fusionar la branca fill, el problema és que Git no sap escollir si ha de quedar-se amb la
versió d’A.txt de la branca pare o de la branca fill.

Si no es resolen els conflictes no es poden fusionar les branques. Per resoldre
els conflictes hi ha moltes eines. Un exemple d’ordre per resoldre’ls és git

mergetool �tool=kdiff3. Totes les eines funcionen de manera similar. Bà-
sicament ensenyen el canvi d’una branca, el canvi de l’altra, i deixen que l’usuari
decideixi quin canvi es converteix en definitiu.



Realització de projectes multimèdia interactius 43 Administració de mitjans digitals

2.2.6 Restauració de versions

Hi ha diverses maneres de restaurar una versió anterior, però totes tenen un factor
comú. Cal conèixer el codi de la versió que es vol restaurar. Això es pot fer
senzillament amb la comanda git log, on es pot veure cada versió dins del
repositori associada a un codi.

La manera més ràpida de restaurar una versió és fer servir la comanda git reset

�hard més el codi de la versió. Aquesta comanda elimina l’estat actual del
directori (respecte als fitxers que estan versionats) i el deixa tal com estava a la
versió indicada. Vegeu-ne un exemple en la figura 2.7.

Figura 2.7. Ordre git reset -hard per restaurar una versió del repositori

Una manera menys dràstica i més utilitzada és la comanda git checkout -bmés
el nom d’una nova branca i el codi de la versió que es vol restaurar. D’aquesta
manera es crea una branca amb el contingut de la versió que li indiqueu. Aquest
mètode és més emprat, perquè normalment quan es restauren versions és per
treballar en una funcionalitat nova. Per tant, se sol obrir una branca igualment.

Resumidament, treballar amb Git és qüestió de pràctica i de conèixer bé unes
quantes comandes. Hi ha una gran quantitat de tutorials molt accessibles a la xarxa,
i fent cerques a plataformes com Youtube o Google trobareu fàcilment recursos
en pràcticament qualsevol idioma.
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