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Introducció

Avui dia, per desenvolupar una aplicació cal conèixer i utilitzar múltiples tecnolo-
gies. No només és necessari dominar el llenguatge en què es desenvoluparà l’apli-
cació, sinó que també cal fer servir un conjunt d’eines per facilitar l’assemblatge,
el manteniment i el desplegament de l’aplicació.

Aquestes eines permeten configurar l’entorn de desenvolupament per treballar
en múltiples projectes al mateix temps, encara que els requisits del sistema
de desplegament siguin molt diferents de les característiques del vostre equip.
També permeten crear contenidors per desplegar les aplicacions web en entorns
controlats, optimitzar el procés de generació dels fitxers que formen l’aplicació i
automatitzar tasques per simplificar l’assemblatge.

En aquesta unitat aprendrem a crear entorns de desenvolupament amb Vagrant
i contenidors amb Docker, gestionar un servei LDAP mitjançant l’eina phpL-
DAPAdmin, per a què serveixen els servidors de DNS, i com utilitzar eines
basades en Node.js per millorar el flux de treball utilitzant preprocessadors de
CSS, compiladors de JavaScript i automatitzadors de tasques.

A l’apartat “Serveis de xarxa” es descriu què són els contenidors i en què
consisteix la virtualització. Seguidament, es detalla el funcionament de Docker,
incloent-hi un exemple pas a pas de com crear i desplegar un contenidor amb
Docker. A continuació, s’explica què és Vagrant i com instal·lar i utilitzar una
caixa de Vagrant al vostre equip. Finalment, es parla del servei de noms (DNS) i
els serveis de directoris (LDAP).

A l’apartat “Utilització de serveis de xarxa i automatització” s’ensenya a
utilitzar Node.js i el gestor de paquets npm per instal·lar eines per a la línia d’ordres
basades en Node.js, com ara el preprocessador de CSS (Sass, Less i stylus), el
compilador d’ES5 Babel (per ES2015 i TypeScript) i les eines d’automatització
Gulp i Grunt.

Per assimilar correctament els coneixements que comprenen aquesta unitat, és
molt important instal·lar el programari indicat al vostre equip i seguir els exemples
mostrats pas a pas. En cas de dubte, utilitzeu el fòrum de l’assignatura per
compartir-los amb els vostres companys i els professors.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

1. Verifica l’execució d’aplicacions web comprovant els paràmetres de configura-
ció de serveis de xarxa.

• Descriu l’estructura, la nomenclatura i la funcionalitat dels sistemes de
noms jeràrquics.

• Identifica les necessitats de configuració del servidor de noms en funció dels
requeriments d’execució de les aplicacions web desplegades.

• Identifica la funció, els elements i les estructures lògiques del servei de
directori.

• Analitza la configuració i la personalització del servei de directori.

• Analitza la capacitat del servei de directori com a mecanisme d’autenticació
centralitzada dels usuaris en una xarxa.

• Especifica els paràmetres de configuració en el servei de directoris adequats
per al procés de validació d’usuaris de l’aplicació web.

• Elabora documentació relativa a les adaptacions realitzades en els serveis
de xarxa.
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1. Serveis de xarxa

A l’hora de desenvolupar una aplicació web, s’ha de tenir en compte que l’entorn
de desplegament no és el mateix que el de desenvolupament. Aquestes diferències
acostumen a provocar errors, en desplegar l’aplicació, que no es produeixen durant
el desenvolupament local. Per resoldre aquests problemes s’acostuma a recórrer
a dues tècniques diferents, que poden utilitzar-se combinades: la utilització de
contenidors i la virtualització.

Els contenidors permeten configurar els entorns de desplegament de manera que
poden reproduir-se de forma idèntica en qualsevol màquina, independentment del
sistema operatiu i la configuració de l’amfitrió. D’aquesta manera, es pot fer servir
la mateixa configuració per al servidor de desplegament, el servidor de proves i
els equips locals de desenvolupament.

La virtualització consisteix a crear una màquina virtual amb una configuració
semblant a la del servidor de desplegament. Per facilitar aquesta tasca, hi ha pro-
grames com Vagrant, que permeten configurar el seu entorn de desenvolupament
de la mateixa manera a un mateix equip de programadors, ja que permet crear les
màquines virtuals i aprovisionar-les a partir d’un mateix fitxer de configuració en
lloc de fer les instal·lacions individualment.

Pel que fa als serveis de xarxes, un dels més utilitzats és el servei de DNS, ja que
es fa servir tant a internet com en xarxes privades. Aquest servei permet traduir un
nom de domini en una adreça IP, i a la inversa. Així és com el navegador detecta
que en accedir a https://google.es cal connectar amb el servidor que es troba a la
IP 216.58.211.195.

Entre les implementacions de servei de directori més utilitzades hi ha l’LDAP.
Aquest servei permet consultar informació sobre usuaris i recursos de la xarxa,
així com autenticar els usuaris (fins i tot en altres serveis de tercers). LDAP pot
gestionar-se mitjançant fitxers des de la línia d’ordres, però s’acostumen a utilitzar
interfícies gràfiques com phpLDAPAdmin, un client LDAP al qual s’accedeix des
del navegador.

1.1 Contenidors i virtualització

Cal tenir en compte que a l’hora de desenvolupar i desplegar una aplicació web
és habitual haver de treballar en diferents entorns (configuracions de maquinari
i programari). Per una banda, hi ha l’entorn de desplegament, que és on es
desenvolupa l’aplicació (probablement l’ordinador personal) i, per l’altra, hi ha
l’entorn de proves on es comprova que l’aplicació funciona correctament abans
de fer-ne el desplegament (aquest entorn pot coincidir amb el de desenvolupament

https://google.es
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Informació addicional
sobre contenidors

Podeu trobar-ne més informació
a l’enllaç següent:

goo.gl/N44YOg.

Docker és un sistema de
contenidors amb llicència de

programari lliure.

o trobar-se en una altra màquina en una xarxa local o remota). Finalment, hi ha
l’entorn de producció, que es troba en un servidor remot.

Com que cadascun d’aquests entorns pot tenir una configuració de maquinari i
programari diferent, sovint hi ha problemes en desplegar aplicacions web: mentre
que a l’entorn de desenvolupament pot funcionar perfectament, en desplegar-la a
qualsevol dels altres entorns poden produir-se errors provocats per les diferències
entre sistemes operatius, servidors webs, biblioteques instal·lades o, fins i tot, pel
sistema de fitxers.

Per minimitzar aquests problemes es pot recórrer a la utilització de sistemes de
contenidors (i així ens assegurem que la configuració de l’entorn de proves i el de
desplegament és idèntica) i a la virtualització (per crear entorns de desenvolupa-
ments el més similar possibles a l’entorn de producció o desplegament).

Tot i que la utilització de contenidors i màquines virtuals pot semblar molt
similar, no es tracta del mateix concepte.

• Els contenidors són molt més lleugers i pràcticament no afecten el rendi-
ment de l’aplicació, fet que possibilita utilitzar-los en el desplegament.

• Les màquines virtuals són instal·lacions completes del sistema operatiu i
afegeixen capes extres a l’execució dels programes, ja que cada instrucció
ha de passar pel sistema operatiu virtualitzat, el programari de virtualització,
el maquinari de virtualització de l’equip hoste i el nucli del sistema operatiu
hoste.

Els contenidors utilitzen el mateix nucli del sistema operatiu i, per aquest motiu,
no hi ha cap disminució apreciable de rendiment. A més a més, l’espai que ocupa
en disc és molt reduït, ja que només s’hi han d’afegir els fitxers específics que
requereix l’aplicació que s’executa en el contenidor.

En el cas de sistemes distribuïts (una aplicació desplegada a múltiples màquines),
és molt útil utilitzar contenidors, ja que només cal preparar el contenidor una
vegada i instal·lar-lo en tants servidors com sigui necessari. Aquest és un dels
motius pels quals Google fa servir contenidors per desplegar les seves aplicacions
en lloc d’haver de configurar milers d’equips individualment.

Un inconvenient d’aquesta tecnologia és que no és possible fer servir contenidors
que utilitzen un sistema operatiu en un altre de diferent (per exemple, un conteni-
dor de Linux a Windows). Per aquesta raó, en entorns de desenvolupament s’ha
de recórrer a la virtualització.

Tot i que aquesta tecnologia es troba disponible des dels anys 80 al sistema operatiu
UNIX, fins a l’aparició de Docker, l’any 2013, no era gaire popular. Actualment és
fàcil trobar proveïdors de serveis d’allotjament que admeten Docker i permeten fer
el desplegament de les aplicacions automàticament (per exemple, Amazon Web
Services i Google Cloud).

https://es.wikipedia.org/wiki/Virtualizaci%C3%B3n_a_nivel_de_sistema_operativo
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Contenidors en entorns virtualitzats

En cas d’haver de treballar amb contenidors en ordinadors amb un sistema operatiu
diferent del del contenidor, es pot recórrer a la utilització de màquines virtuals. Cal tenir
en compte que es perd part de l’eficiència proporcionada per aquesta tecnologia, però
és habitual treballar d’aquesta manera en entorns de desenvolupament, ja que l’equip
de programadors pot treballar amb el sistema operatiu que s’adapti més bé a les seves
necessitats. A més a més, en aquests casos, la pèrdua de rendiment no és crítica.

En el cas de les màquines virtuals, cada màquina es troba completament aïllada
de la màquina hoste i, per consegüent, això afecta el rendiment: cada acció ha de
ser processada per la màquina virtual, el programari de virtualització i la màquina
hoste. A més, la instal·lació del programari de cada màquina ha de ser completa, és
a dir, ha d’incloure com a mínim tots els fitxers del sistema operatiu per funcionar i,
per tant, l’espai en disc necessari serà molt més gran que en el cas dels contenidors.

Per altra banda, com que es tracta d’una instal·lació completa, és possible fer
servir màquines virtuals amb diferents sistemes operatius independentment de
quin estigui instal·lat a la màquina hoste (per exemple, una màquina virtual amb
Linux a una màquina hoste amb Windows).

Cal destacar VirtualBox i VMware com a programaris de virtualització perquè són
els més populars i perquè ofereixen versions gratuïtes. Tots dos poden utilitzar-
se per realitzar instal·lacions completes d’entorns de desenvolupament. Això sí:
en lloc d’accedir directament a la màquina creada, s’acostuma a utilitzar altres
programes com Vagran, que gestionen el programari de virtualització per generar
aquests entorns, automatitzant part de les tasques i simplificant moltes accions
habituals, com pot ser la creació d’una màquina base a partir d’un repositori,
l’aprovisionament de la màquina o la configuració de les carpetes compartides.

1.1.1 Linux Containers

Linux Containers és el nom del projecte darrere les tecnologies LXC, LXD i
LXCFS que té com a objectiu proporcionar un entorn neutral per al desenvolu-
pament de les tecnologies de contenidors a Linux.

• LXC és un conjunt d’eines per a la creació de contenidors sobre Linux.

• LXD proporciona una nova interfície per treballar amb LXC mitjançant una
única eina de línia d’ordres i una forma de treballar més similar a la que
s’utilitza habitualment amb màquines virtuals.

• XLCFS és un sistema de fitxer per noms d’usuari (FUSE, en anglès) que
soluciona alguns problemes amb què es troben els usuaris que fan servir un
sistema de contenidors.

Quan es treballa amb aquestes tecnologies es recomana utilitzar la distribució de
Linux Ubuntu, ja que inclou totes les dependències necessàries, i Cannonical Ltd
inclou suport a llarg termini (LTS o long term support, en anglès) per a LXC a les
seves pròpies distribucions de tipus LTS.

Virtualització

Podeu trobar-ne més informació
a l’enllaç de la Wikipedia:
goo.gl/Ey7GcC.

Vagrant és una eina per
construir i gestionar
màquines virtuals.

https://es.wikipedia.org/wiki/Virtualizaci%C3%B3n
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OpenStack

OpenStack és un sistema
operatiu per a núvols que permet

controlar una gran quantitat de
recursos mitjançant un centre de

dades. Se’n pot trobar més
informació a l’enllaç següent:

goo.gl/SZWz5s.

Anteriorment, per utilitzar
Docker en sistemes

operatius no basats en
Linux, s’utilitzava Docker

Toolbox. Aquesta eina, però,
es troba obsoleta i no s’ha
d’utilitzar amb els sistemes

operatius actuals.

El component LXC és la base del sistema de contenidors i el seu objectiu és crear
un entorn el més proper possible a una instal·lació estàndard de Linux, però fent
servir el mateix nucli del sistema operatiu de la màquina on s’executa.

Per altra banda, el component LXD fa servir la implementació de LXC inter-
nament, però afegeix un sistema de càrrega d’imatges per crear els contenidors.
Els contenidors es gestionen de manera similar a com es faria si fossin màquines
virtuals i permet realitzar aquestes operacions a través de la xarxa.

Un altre avantatge de fer servir LXD és que pot utilitzar-se conjuntament amb
OpenStack (mitjançant el connector nova-lxd), de manera que es pot treballar
al núvol tant amb contenidors com amb màquines virtuals de forma transparent
de cara als usuaris. Això obre la porta a fer servir sistemes més avançats que
incloguin servidors de càrrega i la creació automatitzada d’instàncies, per exemple,
per augmentar el nombre de contenidors que serveixen una determinada aplicació
segons el nombre d’usuaris connectats al sistema.

1.1.2 Contenidors: Docker

Docker és un sistema de contenidors basat en el nucli de Linux. Es tracta de
programari lliure i entre els principals col·laboradors hi ha empreses com Google,
IBM, Cisco, Microsoft i Red Hat.

Com que es tracta d’un contenidor basat en Linux, no pot utilitzar-se directament
a màquines amb altres sistemes operatius, però és possible utilitzar-lo en altres
entorns de desenvolupament mitjançant la virtualització. Al seu web hi ha enllaços
a instal·ladors que simplifiquen aquesta tasca i inclouen tots els fitxers necessaris
per instal·lar Docker a Linux, Mac i Windows.

Alguns avantatges de desplegar una aplicació utilitzant Docker són els següents:

• L’aplicació funciona igual en el servidor de proves que en el de producció
perquè l’entorn és el mateix.

• Cada aplicació es troba aïllada de la resta d’aplicacions, en el seu propi
contenidor.

• No cal instal·lar cap altre component, a banda de Docker, per executar
l’aplicació en un altre equip. L’aplicació funciona directament en instal·lar
el contenidor, perquè totes les dependències es troben al contenidor.

Els contenidors de Docker són instàncies d’una imatge que conté tots els fitxers
necessaris empaquetats per crear el contenidor en un sol fitxer. Al seu torn, aquesta
imatge és construïda a partir d’un fitxer anomenat Dockerfile, que conté totes les
ordres necessàries per assemblar-la (vegeu la figura 1.1).

https://www.openstack.org/software/
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Figura 1.1. Procés d’execució d’un contenidor

El primer pas per treballar amb contenidors de Docker és instal·lar-lo fent servir
l’enllaç següent: goo.gl/n7d5qg. En aquesta pàgina es pot trobar l’instal·lador
per utilitzar Docker amb Mac, Windows i diferents distribucions de Linux. La
instal·lació és molt simple en tots els sistemes operatius, però en cas de dubte
recordeu que podeu trobar tota la informació necessària a la mateixa pàgina de
descàrrega.

Una vegada instal·lat, cal executar-lo. En la majoria de sistemes operatius, es
necessiten permisos d’administrador per poder gestionar la xarxa. Per comprovar
que s’ha instal·lat amb èxit, obriu una finestra amb la terminal o el símbol del
sistema (segons quin sistema operatiu feu servir) i escriviu-hi docker -v.

El resultat ha de ser similar al següent:

1 ~ $ docker −v
2 Docker version 17.03.1−ce, build c6d412e

1.1.3 Creació i desplegament d’un contenidor amb Docker

Per veure el funcionament d’un contenidor, cal crear-ne un per executar una
aplicació en PHP que mostri per pantalla el missatge: “Hola món!”. Primer, creeu
un directori anomenat prova-docker, on es desaran tots els fitxers d’aquest projecte.
Dintre d’aquest directori, creeu-ne un altre anomenat src amb un fitxer de text pla
anomenat index.php i el contingut següent:

1 <?php
2

3 echo "Hola món!";

Per poder executar aquesta aplicació és necessari un sistema operatiu, un servidor
web (per exemple, Apache) i PHP. Per indicar a Docker que ha d’incloure la imatge,
creeu un fitxer de text pla dins del directori prova-docker anomenat Dockerfile.

Docker requereix el nom d’una imatge per fer-la servir com a base. Aquestes
imatges inclouen els fitxers propis de la distribució (per exemple, Ubuntu o
Debian) i en alguns casos algunes aplicacions preinstal·lades com PHP o MySql.

L’enllaç a la imatge de Docker oficial per a PHP es troba a l’enllaç següent:
hub.docker.com/_/php/. Al principi de la pàgina hi ha la llista d’imatges dispo-
nibles (vegeu la figura 1.2).

Repositori d’imatges per
Docker

Podeu trobar imatges de Docker
fiables per utilitzar com a base a
l’enllaç següent:
hub.docker.com. En aquest
repositori hi ha tant imatges
oficials (més fiables) com
públiques.

https://www.docker.com/community-edition#/download
https://hub.docker.com/_/php/
https://hub.docker.com
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Figura 1.2. Imatge de Docker oficial PHP

Com es pot apreciar, el llistat és força extens. Si voleu més informació sobre
cadascuna de les opcions, podeu consultar la mateixa pàgina. En aquest exemple
es fa servir el servidor web Apache i, per consegüent, la imatge base correspon a
la fila “7.1.3-apache, 7.1-apache, 7-apache, apache”.

Fixeu-vos que a cada fila es mostren, d’esquerra a dreta, les opcions disponibles, de
la més concreta a la més genèrica. És a dir, si s’especifica 7.1.3-apache es farà
servir la imatge amb la versió 7.1.3 de PHP i Apache, mentre que si s’especifica
en el fitxer 7-apache es farà servir una versió de PHP 7, però no sabreu quina
(habitualment la més recent que s’hagi afegit a aquest repositori). En un cas encara
més extrem, si només s’especifica apache, la versió de PHP podria ser qualsevol
(per exemple, PHP 8 o 9).

Per aquests motius es recomana fer servir sempre una versió concreta. En cas
contrari, es poden produir incompatibilitats en les aplicacions i, fins i tot, pot
passar que a partir d’una mateixa imatge base es generin diferents imatges, ja que
la versió pot canviar en qualsevol moment.

Habitualment els números de versió d’un programa indiquen les diferències
següents:

• El primer indica el número de la versió, i no acostuma a ser completament
compatible amb l’anterior (per exemple, PHP 7.0 no és compatible amb
PHP 5.6).

• El segon número s’utilitza quan s’afegeixen noves funcionalitats.

• El tercer número indica correccions.
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Així doncs, a l’hora de seleccionar una imatge, normalment només cal indicar els
dos primers números de versió. Per exemple, si s’indica 7.1 com a versió, s’inclou
la versió més recent amb totes les correccions actualitzades.

Per indicar a Docker la imatge base, es fa amb l’ordre FROM seguida del nom del
repositori (php), dos punts (:) i el nom de la imatge (per exemple, 7.1-apache):

1 FROM php:7.1−apache

Com que es vol copiar l’aplicació dins del contenidor, cal utilitzar l’ordre COPY
indicant la ruta d’origen i la ruta de destí:

1 COPY src/ /var/www/html

Aquesta és la ruta que utilitza aquesta imatge en concret, que està basada en la
distribució de Debian de Linux. Per saber a quina distribució pertany una imatge
i tot el que conté, només cal clicar l’enllaç a la dreta de cada fila per accedir al
fitxer Dockfile utilitzat per crear-la.

Finalment, cal indicar a Docker que cal exposar el port 80 del contenidor per poder
accedir a la pàgina web. Per fer-ho s’utilitza l’ordre EXPOSE:

1 EXPOSE 80

Així doncs, el contingut del fitxer Dockerfile per crear la imatge ha de ser:

1 FROM php:7.1−apache
2 COPY src/ /var/www/html
3 EXPOSE 80

Una vegada creat el fitxer Dockerfile i desat dintre de la carpeta prova-docker, per
generar la imatge heu d’escriure a la línia d’ordres:

1 docker build −t hola−mon .

El paràmetre -t es fa servir per indicar el nom de la imatge (en aquest cas, “hola-
mon”) i el punt final indica que es crearà en el mateix directori. Una vegada es
premi la tecla retorn, començaran a descarregar-se els fitxers necessaris per crear
la imatge.

El resultat ha de ser similar al següent:

1 ~/prova−docker $ docker build −t hola−mon .
2 Sending build context to Docker daemon 3.584 kB
3 Step 1/3 : FROM php:7.1−apache
4 7.1−apache: Pulling from library/php
5 6d827a3ef358: Pull complete
6 87fe8fbc743a: Pull complete
7 f6d1a8d304ab: Pull complete
8 caf3547d9b73: Pull complete
9 1004db2760ff: Pull complete

10 66e2d66a547e: Pull complete
11 bbfaa62c234a: Pull complete
12 19ce8807f4d1: Pull complete
13 63f8d35ca798: Pull complete
14 a5594b4d2a52: Pull complete
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15 42f1cbd038cf: Pull complete
16 a739656e85cb: Pull complete
17 97b6a5f245a1: Pull complete
18 Digest: sha256:c865c723fbe6a41ccc9006c6c3f3c0225ad06f3ab69c752419d6cd8f7ca51e5e
19 Status: Downloaded newer image for php:7.1−apache
20 −−−> b177bfebca36
21 Step 2/3 : COPY src/ /var/www/html
22 −−−> a021f0647910
23 Removing intermediate container 4db2b286aeca
24 Step 3/3 : EXPOSE 80
25 −−−> Running in f1da636d83b5
26 −−−> e991d0ca6063
27 Removing intermediate container f1da636d83b5
28 Successfully built e991d0ca6063

Seguidament, per executar el contenidor, heu d’escriure des de la línia d’ordres:

1 docker run −p 80:80 hola−mon

L’opció run indica que es vol executar una instància de la imatge “hola-mon”.
Fixeu-vos que el nom de la imatge ha d’anar al final de l’ordre. L’opció -p indica
la redirecció de ports (és el primer el port de la màquina hoste i el segon el port
del contenidor). És a dir, s’executarà el contenidor “hola-mon” i es podrà accedir
al seu port 80 des del port 80 de la màquina hoste.

El resultat d’executar-lo ha de ser similar al següent:

1 AH00558: apache2: Could not reliably determine the server’s fully qualified
domain name, using 172.17.0.2. Set the ’ServerName’ directive globally to
suppress this message

2 AH00558: apache2: Could not reliably determine the server’s fully qualified
domain name, using 172.17.0.2. Set the ’ServerName’ directive globally to
suppress this message

3 [Sat Apr 08 12:36:18.758692 2017] [mpm_prefork:notice] [pid 1] AH00163: Apache
/2.4.10 (Debian) PHP/7.1.3 configured −− resuming normal operations

4 [Sat Apr 08 12:36:18.758735 2017] [core:notice] [pid 1] AH00094: Command line:
’apache2 −D FOREGROUND’

Tot i que es mostren missatges d’advertència d’Apache, l’aplicació ha de funcionar
correctament. Per comprovar-ho només heu d’obrir el vostre navegador i introduir
com a URL “localhost”. Hauria de mostrar-se per pantalla el missatge “Hola
món!”.

En cas de voler utilitzar un port diferent de la màquina hoste (per exemple, el
8080, per accedir des de l’URL localhost:8080), només cal executar la imatge
canviant aquest port, tal com es mostra en l’exemple següent:

1 docker run −p 8080:80 hola−mon

Si proveu de modificar el fitxer index.php i actualitzeu la pàgina al navegador,
veureu que els canvis no s’hi veuen reflectits. Això és d’esperar, perquè l’aplicació
s’ha copiat dins del contenidor. Si es vol actualitzar l’aplicació, cal tornar a
construir el contenidor.

Hi ha casos en què aquest comportament no és el desitjat (per exemple, durant
el desenvolupament). Per solucionar aquest problema, Docker ofereix l’opció de
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muntar volums que funcionaran com a directoris compartits entre la màquina hoste
i el contenidor.

Per muntar un volum, s’ha de fer des de la línia d’ordres utilitzant l’opció -v i
indicant el nom del directori de la màquina hoste, dos punts (:), i el nom del
directori al contenidor.

1 docker run −p 80:80 −v /provar−docker/src/:/var/www/html/ hola−mon

Cal destacar que s’ha d’utilitzar la ruta absoluta. No és vàlid fer servir ˜ per indicar
que es tracta de la carpeta de l’usuari actual a Linux o Unix, ni .. per indicar que
es tracta del directori pare.

Fixeu-vos que, per muntar un contenidor, s’ha de fer des de la línia d’ordres i no al
fitxer Dockerfile: d’aquesta manera s’evita que es trenqui la portabilitat. Com que
es tracta de recursos externs al contenidor, Docker no pot assegurar que aquests
estiguin disponibles en qualsevol equip.

Si llisteu el contingut del vostre directori, no veureu la imatge creada enlloc. Això
és normal: no forma part de la vostra aplicació i no tindria sentit que es mostrés en
aquest directori. Per veure un llistat de les imatges instal·lades, s’utilitza l’ordre
docker images i el resultat serà similar al següent:

1 REPOSITORY TAG IMAGE ID CREATED
SIZE

2 hola−mon latest e991d0ca6063 56 minutes ago
387 MB

3 php 7.1−apache b177bfebca36 2 weeks ago
387 MB

Per poder desplegar l’aplicació l’heu de pujar al repositori d’imatges de Docker.
Per fer-ho, necessiteu crear un compte a Docker Hub (hub.docker.com). Una
vegada creat el compte i confirmat mitjançant l’enllaç rebut al correu, podeu
connectar amb la pàgina (vegeu la figura 1.3).

Figura 1.3. Pàgina principal d’usuari a Docker Hub

Per poder pujar la imatge al repositori, heu d’autenticar-vos amb el nom d’usuari
i la contrasenya des de la línia d’ordres, fent servir l’ordre docker login. No
cal passar cap paràmetre, però us demanarà el nom d’usuari i la contrasenya. El
resultat serà similar al següent:

1 ~/prova−docker $ docker login
2 Login with your Docker ID to push and pull images from Docker Hub. If you don’t

have a Docker ID, head over to https://hub.docker.com to create one.
3 Username: iocm08
4 Password:
5 Login Succeeded

http://hub.docker.com
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El següent pas és etiquetar la imatge per pujar-la al repositori. Per fer-ho, cal saber
l’identificador (ID) de la imatge i fer servir l’ordre docker tag seguida de l’ID,
l’espai de noms (que es correspon amb el nom d’usuari de Docker Hub), el nom
del repositori, dos punts (:) i l’etiqueta (tag, en anglès).

Podeu veure l’identificador de la imatge executant l’ordre docker images, que us
mostrarà el llistat d’imatges amb el seu repositori, l’etiqueta, l’identificador, quant
fa que es va crear i la mida.

Per exemple, per poder pujar el contenidor amb identificador “0991d0ca6063” al
repositori “iocmo8/hola-mon”, cal executar l’ordre següent:

1 docker tag e991d0ca6063 iocm08/hola−mon:latest

En executar docker images, el resultat serà similar al següent:

1 ~/prova−docker $ docker images
2 REPOSITORY TAG IMAGE ID CREATED

SIZE
3 hola−mon latest e991d0ca6063 2 hours ago

387 MB
4 iocm08/hola−mon latest e991d0ca6063 2 hours ago

387 MB
5 php 7.1−apache b177bfebca36 2 weeks ago

387 MB

Fixeu-vos que a banda de la imatge utilitzada com a base i la imatge del contenidor
creat originalment, s’ha afegit una nova imatge que inclou l’espai de noms, però
conserva l’identificador original.

Seguidament, podeu pujar la imatge a Docker Hub fent servir l’ordre docker
push, i el resultat serà similar al següent:

1 The push refers to a repository [docker.io/iocm08/hola−mon]
2 2c16acb979ce: Pushed
3 1c6da1b67140: Mounted from library/php
4 524998ac985c: Mounted from library/php
5 b0048e0cd0f0: Mounted from library/php
6 0739f0fe8939: Mounted from library/php
7 8f3f5d50c083: Mounted from library/php
8 46af8a5b5036: Mounted from library/php
9 4b63183c9b32: Mounted from library/php

10 5e34f9b1cc0a: Mounted from library/php
11 882b0937fe95: Mounted from library/php
12 6b42159d1088: Mounted from library/php
13 0e985d879eb0: Mounted from library/php
14 2b6ca8b57a27: Mounted from library/php
15 5d6cbe0dbcf9: Mounted from library/php
16 latest: digest: sha256:

bd3d069c537bdadc9587e52d9a88e1c06b7d4bd56c3b304cbb590fbbdb36dfaf size:
3242

Si actualitzeu la pàgina web amb l’usuari autenticat a Docker Hub, veureu com ha
aparegut el repositori “hola-mon”, tal com apareix a la figura 1.4).
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Figura 1.4. Pàgina principal d’usuari a Docker Hub

Per poder provar que el contenidor s’ha pujat correctament, podeu descarregar-lo
i provar de posar-lo en marxa, però primer heu d’eliminar la imatge creada. Per
eliminar una imatge o un tag, s’ha d’utilitzar l’ordre docker rmi, indicant el nom
de la imatge i l’etiqueta en cas que aquesta no sigui “latest” (que fa referència a
l’última).

És possible que alguna de les imatges o etiquetes siguin utilitzades per algun
contenidor (encara que els contenidors s’hagin aturat). Per forçar-ne l’eliminació,
s’ha de fer servir l’opció –force. Així doncs, per eliminar la imatge “hola-mon”
i l’etiqueta “iocm08/hola-mon”, suposant que la segona estigui sent utilitzada, es
fa de la manera següent:

1 docker rmi hola−mon
2 docker rmi iocm08/hola−mon −−force

El resultat serà similar al següent:

1 Untagged: hola−mon:latest
2 Untagged: iocm08/hola−mon:latest
3 Untagged: iocm08/hola−mon@sha256:

bd3d069c537bdadc9587e52d9a88e1c06b7d4bd56c3b304cbb590fbbdb36dfaf
4 Deleted: sha256:

e991d0ca60632dcf5795cb8e18da70f3aa814b0309539c003ad0bbb468686f7d
5 Deleted: sha256:

a021f0647910f846584fdd047aa9e4ec5fb9aebfcbfa2e0ff08c843ac7f10ada

Si executeu l’ordre docker images, comprovareu que només hi ha la imatge base
utilitzada per crear la vostra imatge:

1 ~/prova−docker $ docker images
2 REPOSITORY TAG IMAGE ID CREATED

SIZE
3 php 7.1−apache b177bfebca36 2 weeks ago

387 MB

Per acabar, podeu descarregar la imatge utilitzant l’ordre docker pull i indicant
el repositori on es troba (espai de noms i nom del repositori). Aquesta informació
també es pot trobar a la pàgina d’usuari de Docker Hub fent clic al repositori
que vulgueu descarregar. Per exemple, per descarregar la imatge del repositori
“iocm08/hola-mon”, heu d’utilitzar l’ordre següent:

1 docker pull iocm08/hola−mon

El resultat que obtindreu serà similar al següent:
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1 ~/prova−docker $ docker pull iocm08/hola−mon
2 Using default tag: latest
3 latest: Pulling from iocm08/hola−mon
4 6d827a3ef358: Already exists
5 87fe8fbc743a: Already exists
6 f6d1a8d304ab: Already exists
7 caf3547d9b73: Already exists
8 1004db2760ff: Already exists
9 66e2d66a547e: Already exists

10 bbfaa62c234a: Already exists
11 19ce8807f4d1: Already exists
12 63f8d35ca798: Already exists
13 a5594b4d2a52: Already exists
14 42f1cbd038cf: Already exists
15 a739656e85cb: Already exists
16 97b6a5f245a1: Already exists
17 a8f59612df6a: Already exists
18 Digest: sha256:bd3d069c537bdadc9587e52d9a88e1c06b7d4bd56c3b304cbb590fbbdb36dfaf
19 Status: Downloaded newer image for iocm08/hola−mon:latest

Un cop més, podeu utilitzar l’ordre docker images per comprovar que la imatge
és al sistema i que pot executar-se amb docker run. Per exemple, en el cas del
contenidor “iocm08/hola-mon” el resultat seria el següent:

1 ~/prova−docker $ docker images
2 REPOSITORY TAG IMAGE ID CREATED

SIZE
3 iocm08/hola−mon latest e991d0ca6063 2 hours ago

387 MB
4 php 7.1−apache b177bfebca36 2 weeks ago

387 MB

I per executar-lo es faria servir aquesta ordre:

1 docker run iocm08/hola−mon

Fixeu-vos que tot i que el contenidor original no feia servir cap espai de noms,
quan s’utilitza una imatge descarregada s’ha d’incloure. En cas contrari, Docker
no la troba.

Com heu pogut comprovar, començar a utilitzar Docker no és excessivament
complicat, però dominar totes les seves opcions i els desplegaments a una escala
major és força complex. Cal tenir en compte que aquí només s’ha presentat un
exemple molt simple, però que us pot servir per iniciar-vos en la utilització de
contenidors.

Altres aspectes de la utilització de Docker que cal tenir en compte són els següents:

• Quan acaba la tasca que s’està executant al contenidor, el contenidor s’atura
automàticament.

• Cada aplicació s’executa en un contenidor diferent, ja que cada contenidor
està lligat a un únic procés.

• Un mateix equip pot tenir múltiples contenidors funcionant al mateix temps.
Per veure els contenidors en execució es pot fer servir l’ordre docker ps.
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• Docker fa servir un sistema de capes per generar les imatges; aquestes capes
es corresponen amb les línies del fitxer Dockerfile.

• Per automatitzar el desplegament s’acostuma a utilitzar altres eines
i serveis de desplegament com Kubernetes (kubernetes.io) o Ansible
(www.ansible.com).

1.1.4 Virtualizació: Vagrant

Vagrant (www.vagrantup.com) és una tecnologia basada en la virtualització que
permet crear entorns de desenvolupament portables i fàcilment reproduïbles.
Gràcies a la virtualització és possible treballar amb diferents versions de sistemes
operatius a la mateixa màquina.

Cal tenir en compte que a l’hora de treballar en diferents projectes, les carac-
terístiques de les màquines de producció molt rarament seran les mateixes que
les de l’equip propi de desenvolupament. És a dir, ni el sistema operatiu, ni les
versions dels servidors de bases de dades, ni les versions dels servidors web es
correspondran.

Per entendre quin és el problema que soluciona Vagrant vegeu l’exemple següent:

Treballar en múltiples projectes localment

Un professional treballa en dos projectes al mateix temps com a desenvolupador, i la
màquina de desenvolupament utilitza Windows 10.

• El projecte actual és una aplicació en PHP 7, desplegada en un servidor Red Hat Enterprise
Linux 7.3, que fa servir NGINX com a servidor web.

• S’ha detectat un problema en un projecte antic que s’ha de solucionar. Aquest està
desenvolupat en PHP 5.3, desplegat en un servidor amb Ubuntu 12.02, que fa servir Apache
com a servidor web.

Per poder treballar amb tots dos projectes alhora en la mateixa màquina cal fer les accions
següents:

• Instal·lar dos servidors web diferents en la vostra màquina.

• Instal·lar dues versions diferents de PHP.

• Modificar les configuracions per evitar conflictes. (A producció no s’ha de fer; si aquest canvi
es propaga als servidors, pot provocar errors.)

S’ha de tenir en compte que cadascun d’aquests serveis consumeix recursos, s’utilitzin o
no, a la màquina principal.

Cal destacar un altre inconvenient: no es poden descobrir errors deguts al sistema operatiu
fins que no es faci el desplegament, ja que el de la màquina no es correspon amb els dels
projectes.

Com es pot apreciar a l’exemple, en el millor dels casos s’han hagut d’instal·lar
múltiples serveis a l’ordinador i no hi ha cap garantia que quan es desplegui, l’apli-
cació funcioni correctament. A més, si a l’equip hi ha més d’un desenvolupador

https://kubernetes.io
https://www.ansible.com
https://www.vagrantup.com
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treballant en els mateixos projectes, s’han de repetir aquests passos per a cadascun
dels entorns de cada desenvolupador implicat.

Penseu que les configuracions d’aquests altres equips també poden ser diferents
unes de les altres, i possiblement no han treballat en els mateixos projectes. Per
consegüent, quan s’instal·lin els nous serveis, es poden presentar nous problemes
i conflictes.

Una altra opció és treballar directament sobre servidors remots. En aquest
cas, per a cada projecte s’aconsegueix una configuració molt propera a la de
desenvolupament, però presenta els inconvenients següents:

• S’incrementa el cost de desenvolupament, ja que s’han de pagar servidors
extres per a cada projecte.

• Múltiples desenvolupadors no poden treballar sobre el mateix servidor
directament, ja que s’han de transferir els canvis i es podrien sobreescriure
els fitxers.

• Segons la configuració d’aquests servidors i altres eines de desenvolupa-
ment, moltes tasques s’han de realitzar utilitzant la línia d’ordres i editors
de text que no admeten l’ús del ratolí.

• En cas que hi hagués problemes de connectivitat, no es podria continuar
treballant-hi.

En canvi, si s’utilitzen màquines virtuals, es pot treballar amb tantes configuraci-
ons diferents com sigui necessari, independentment del sistema operatiu original.
Aquest sistema soluciona pràcticament tots els problemes detectats als mètodes
anteriors:

• Les configuracions estan encapsulades, no hi ha conflictes entre l’una i
l’altra.

• La configuració és molt propera a la de la màquina de desenvolupament.

• Cada desenvolupador treballa a la seva màquina, no hi ha perill de perdre
dades.

• Es poden utilitzar les eines de desenvolupament preferides pel programador,
ja que es poden passar les dades entre màquines utilitzant carpetes compar-
tides.

• No hi ha cap cost afegit perquè no s’han de contractar nous servidors.

• No es poden produir problemes de connectivitat, ja que tot es troba a la
mateixa màquina.

Tot i que és una molt bona opció, presenta l’inconvenient d’haver de crear
múltiples màquines virtuals quan es treballa en un equip de desenvolupadors, ja
que a cada ordinador s’ha de crear la màquina virtual per al projecte i fer tot el
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procés d’instal·lació del sistema operatiu, els serveis i la configuració o copiar els
fitxers d’una de les màquines de l’altre desenvolupador al nou.

Afortunadament, Vagrant soluciona aquest problema fent servir un fitxer de
configuració que permet, ràpidament, recrear qualsevol màquina sense interacció
de l’usuari, tot i que una vegada estan instal·lades, els desenvolupadors hi poden
interactuar utilitzant la línia d’ordres o directament, mitjançant una carpeta
compartida.

A més, quan no es necessiten, es poden destruir per recuperar l’espai al disc, ja que
es necessita molt poc temps per recrear-les i no és gens complex. En aquest cas,
només es perden les dades creades dins de la màquina: les de la carpeta compartida
no es perden, que és la carpeta on es recomana treballar.

Un altre avantatge és que Vagrant permet generar múltiples màquines a partir d’un
sol fitxer de configuració, de manera que es poden simular interaccions complexes
que no són possibles quan es treballa amb un únic ordinador.

En resum, la utilització de Vagrant presenta els avantatges següents:

• L’entorn de desenvolupament és similar al de producció.

• Es poden mantenir múltiples entorns de desenvolupament a la mateixa
màquina.

• Es pot desplegar l’entorn de desenvolupament en qüestió de minuts.

• Tots els membres de l’equip de desenvolupament treballen amb el mateix
entorn.

• Es treballa amb el codi mitjançant carpetes compartides.

• Quan un projecte no és necessari, es pot destruir la màquina virtual, perquè
per reconstruir-la (si calgués en el futur) només es necessita el fitxer
Vagranfile.

• Es poden simular conjunts de màquines.

1.1.5 Instal·lació d’una caixa amb Vagrant

Per instal·lar una màquina virtual utilitzant Vagrant, primer cal instal·lar el
programari indispensable. Independentment del sistema operatiu, cal instal·lar
Vagrant i un proveïdor (provider) per poder crear les caixes (boxes), que és el nom
donat a les màquines virtuals empaquetades.

El proveïdor recomanat és VirtualBox, perquè és gratuït i està disponible a totes
les plataformes que són admeses per Vagrant: macOS, Linux i Windows.

A continuació es detallen els passos per instal·lar Vagrant al sistema operatiu
Windows:

A Vagrant, proveïdor fa
referència a un programari
de virtualització.



Desplegament d’aplicacions web 24 Aplicacions web i serveis

Client SSH per a Windows

El client SSH més popular per a
Windows és Putty. Es pot trobar

a l’enllaç següent:
www.putty.org. Cal tenir en

compte que és un programa i no
funciona mitjançant la línia

d’ordres.

1. Entreu a la pàgina www.vagrantup.com/downloads.html i seleccioneu la
versió adequada per a Windows.

2. Quan es descarregui, feu doble clic sobre el fitxer d’instal·lació.

3. Durant la instal·lació, només demana el directori on cal instal·lar-lo (podeu
deixar-hi el que indica per defecte).

4. Una vegada finalitzada la instal·lació, reinicieu el sistema.

A continuació, cal instal·lar VirtualBox per utilitzar-lo com a proveïdor. Per
descarregar VirtualBox per al sistema operatiu Windows, cal seguir els passos
següents:

1. Entreu a la pàgina www.virtualbox.org/wiki/Downloads i seleccioneu la
versió corresponent a Windows.

2. Quan acabi de descarregar-se, feu doble clic sobre el fitxer.

3. Durant la instal·lació, es pot canviar el directori d’instal·lació i els compo-
nents per instal·lar. Deixeu-hi la configuració per defecte.

4. Abans d’acabar, demana permís per instal·lar alguns controladors. Cliqueu
el botó Instal·lar.

5. Obriu-lo automàticament. Aquest pas no és necessari, i es pot desmarcar la
casella abans de clicar Final.

En cas d’utilitzar Windows, cal instal·lar un client SSH. Aquest pas no sempre és
necessari a macOS o Linux, perquè habitualment es troba instal·lat per defecte.
Sense aquest client no es pot accedir directament a l’interior de la caixa.

Per a Windows no hi ha gaires opcions quant a clients SSH que funcionin mitjan-
çant la línia d’ordres. La més simple és utilitzar OpenSSH, que es pot descarregar
des de l’enllaç següent: www.mls-software.com/opensshd.html. Fixeu-vos que
no és el lloc oficial, però manté una versió actualitzada que funciona correctament
amb Windows; la versió oficial està obsoleta.

Durant la instal·lació podeu desmarcar la casella Server per instal·lar només el
client; en cas contrari, altres usuaris podrien connectar-se a l’ordinador mitjançant
els protocols SSH o SFTP pel port 22 (per defecte). La resta d’opcions no cal
modificar-les.

Per comprovar que la instal·lació del client SSH s’ha realitzat correctament, podeu
obrir el símbol del sistema de Windows i escriure-hi ssh per veure la llista d’ordres
disponibles. En cas que es mostri un missatge d’error, vol dir que la instal·lació
no s’ha fet correctament.

Un cop s’ha instal·lat Vagrant i VirtualBox i es disposa d’un client SSH
operatiu, es pot procedir a instal·lar la primera caixa de Vagrant. Per fer-
ho, cal indicar el nom de la caixa. Aquest ha de ser un dels disponibles a

http://www.putty.org
https://www.vagrantup.com/downloads.html
https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads
http://www.mls-software.com/opensshd.html
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app.vagrantup.com/boxes/search (que ja són inclosos a la configuració de Vagrant)
o un de nou que hi afegiu vosaltres.

En cas que hi vulgueu afegir una caixa de tercers (per exemple, de
www.vagrantbox.es), primer heu d’afegir-la amb l’ordre vagrant box add url,
on url correspon a l’URL on es pot descarregar. Per exemple, per afegir la caixa
Debian Jessie 8.1.0 Release x64 (Minimal, Guest Additions 4.3.26), que és a
l’URL goo.gl/mcJu3M, es podria posar a la línia d’ordres:

1 vagrant box add https://atlas.hashicorp.com/ARTACK/boxes/debian−jessie

Així, la caixa es descarrega automàticament i es mostra el seu nom durant el procés
(ARTACK/debian-jessie). Aquest nom està inclòs a les metadades de la caixa.

A l’hora d’utilitzar una caixa de tercers, cal assegurar-se que l’origen és de
confiança.

Una vegada se sap el nom de la caixa, es pot inicialitzar la caixa amb l’ordre
vagrant init, que mostrarà el missatge següent:

1 C:\nova−caixa>vagrant init ubuntu/trusty64
2

3 A ‘Vagrantfile‘ has been placed in this directory. You are now
4 ready to ‘vagrant up‘ your first virtual environment! Please read
5 the comments in the Vagrantfile as well as documentation on
6 ‘vagrantup.com‘ for more information on using Vagrant.

Com es pot apreciar, indica que s’ha creat un fitxer anomenat Vagrantfile. Aquest
fitxer conté la configuració de la caixa (o caixes) i es pot utilitzar per configurar-la
i aprovisionar-la sense haver de connectar-s’hi mitjançant SSH.

Per posar en marxa la caixa, s’ha d’utilitzar l’ordre vagrant up. En iniciar-se per
primera vegada, si aquesta caixa no s’ha descarregat prèviament, es descarrega i
es troba disponible globalment per a aquest usuari.

1 C:\nova−caixa>vagrant up
2 Bringing machine ’default’ up with ’virtualbox’ provider...
3 ==> default: Box ’ubuntu/trusty64’ could not be found. Attempting to find and

install...
4 default: Box Provider: virtualbox
5 default: Box Version: >= 0
6 ==> default: Loading metadata for box ’ubuntu/trusty64’
7 default: URL: https://atlas.hashicorp.com/ubuntu/trusty64
8 ==> default: Adding box ’ubuntu/trusty64’ (v20170220.0.1) for provider:

virtualbox
9 default: Downloading: https://atlas.hashicorp.com/ubuntu/boxes/trusty64/

versions/20170220.0.1/providers/virtualbox.box
10 default: Progress: 100% (Rate: 715k/s, Estimated time remaining: −−:−−:−−)
11 ==> default: Successfully added box ’ubuntu/trusty64’ (v20170220.0.1) for ’

virtualbox’!
12 ==> default: Importing base box ’ubuntu/trusty64’...
13 ==> default: Matching MAC address for NAT networking...
14 ==> default: Checking if box ’ubuntu/trusty64’ is up to date...
15 ==> default: Setting the name of the VM: nova−caixa_default_1487783290333_45930
16 ==> default: Clearing any previously set forwarded ports...
17 ==> default: Clearing any previously set network interfaces...
18 ==> default: Preparing network interfaces based on configuration...
19 default: Adapter 1: nat

https://app.vagrantup.com/boxes/search
http://www.vagrantbox.es/
https://app.vagrantup.com/ARTACK/boxes/debian-jessie
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20 ==> default: Forwarding ports...
21 default: 22 (guest) => 2222 (host) (adapter 1)
22 ==> default: Booting VM...
23 ==> default: Waiting for machine to boot. This may take a few minutes...
24 default: SSH address: 127.0.0.1:2222
25 default: SSH username: vagrant
26 default: SSH auth method: private key
27 default: Warning: Remote connection disconnect. Retrying...
28 default:
29 default: Vagrant insecure key detected. Vagrant will automatically replace
30 default: this with a newly generated keypair for better security.
31 default:
32 default: Inserting generated public key within guest...
33 default: Removing insecure key from the guest if it’s present...
34 default: Key inserted! Disconnecting and reconnecting using new SSH key...
35 ==> default: Machine booted and ready!
36 ==> default: Checking for guest additions in VM...
37 default: The guest additions on this VM do not match the installed version

of
38 default: VirtualBox! In most cases this is fine, but in rare cases it can
39 default: prevent things such as shared folders from working properly. If

you see
40 default: shared folder errors, please make sure the guest additions within

the
41 default: virtual machine match the version of VirtualBox you have installed

on
42 default: your host and reload your VM.
43 default:
44 default: Guest Additions Version: 4.3.36
45 default: VirtualBox Version: 5.1
46 ==> default: Mounting shared folders...
47 default: /vagrant => C:/nova−caixa

Entre la informació que es veu, podeu trobar algunes dades importants:

• S’està utilitzant el mode de xarxa “forwarding port”.

• Per connectar-se utilitzant un client SSH, s’ha d’utilitzar el port 2222.

• El nom d’usuari és vagrant (és un superusuari que no demana contrasenya).

• S’ha enllaçat la carpeta interna /vagrant amb la ruta C:/nova-caixa. És a
dir, tot el que es trobi dins de C:/nova-caixa estarà disponible dintre de la
caixa al directori /vagrant.

Aquesta es la configuració per defecte, però pot modificar-se editant el fitxer
Vagrantfile. El format d’aquest fitxer és una mica peculiar perquè es tracta d’un
fitxer en el llenguatge de programació Ruby, però és força fàcil d’entendre, ja que
la major part de les opcions de configuració es troben comentades i només cal
eliminar el símbol de comentari (#) i modificar l’opció que interessi.

L’única opció que no està comentada dintre del fitxer és el nom de la caixa. Per
exemple:

1 config.vm.box = "ubuntu/trusty64"

En cas d’utilitzar una caixa de tercers, cal afegir-hi l’URL de la caixa per
automatitzar el procés de descàrrega en altres equips.
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1 config.vm.box = "ARTACK/debian−jessie"
2 config.vm.box_url = "https://atlas.hashicorp.com/ARTACK/boxes/debian−jessie"

Fixeu-vos que com que tota la configuració de la caixa es troba en aquest fitxer,
només cal afegir-lo al control de versions per facilitar que qualsevol membre de
l’equip pugui posar en marxa aquesta caixa al seu propi ordinador.

Opcions de configuració

Vagrant disposa d’una gran quantitat d’opcions de configuració, però les que s’han
de modificar més habitualment són les següents:

• Configuració de carpetes compartides

• Configuració de la xarxa

• Aprovisionament

La configuració de les carpetes compartides es troba al fitxer de configuració a la
variable config.vm.synced_folder. Descomentant aquesta variable es pot canviar
la configuració de les carpetes. S’ha d’especificar, com a primer paràmetre, la
carpeta de la màquina real i, com a segon paràmetre, la carpeta que correspondrà
a la caixa.

Quant a la configuració de la xarxa, es pot diferenciar entre tres modes:

• Port forwarding: no permet utilitzar ports per sota de 1024. Utilitza els
ports de la màquina real redirigint les peticions a la caixa. Per exemple,
el port 2222 de la màquina real enllaça amb el port 22 de la virtual en la
configuració per defecte. Un altre desavantatge és que no permet utilitzar el
protocol UDP i no pot connectar amb altres màquines virtuals.

• Host-only: no es pot accedir a la caixa des d’altres equips de la xarxa, només
s’hi pot accedir des de la màquina on s’ha iniciat i des d’altres caixes al
mateix ordinador.

• Bridged networking: la caixa es connecta a l’encaminador com un altre
equip, disposa de la seva pròpia adreça IP a la xarxa i s’hi pot accedir des
de qualsevol equip.

Habitualment, les caixes de tercers es fan servir com a base i, seguidament,
s’aprovisionen amb els serveis extres concrets que es necessitin. Per exemple, es
pot crear una caixa amb Ubuntu 12.02 aprovisionada amb Apache, PHP i MySQL,
per fer servir com a servidor web.

Per aprovisionar una màquina es poden fer servir diferents sistemes d’aprovisio-
nament: el més bàsic és shell, que permet utilitzar les ordres de Linux per portar
a terme l’aprovisionament. Per exemple, per fer la instal·lació automàtica del
servidor web Apache2 es pot afegir (o descomentar) al fitxer Vagrantfile.

Opcions de Vagrant

Es poden trobar totes les opcions
de Vagrant a l’enllaç següent:
www.vagrantup.com/docs/.

Aprovisionar (provisioning)
és instal·lar programari i
executar accions
addicionals automàticament
en crear una caixa.

Entre els sistemes
d’aprovisionament admesos
per Vagrant hi ha: Puppet,
Chef, Ansible, Salt i Docker.

https://www.vagrantup.com/docs/
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Un clúster és un conjunt de
màquines interconnectades

mitjançant una xarxa per
treballar com una sola unitat.

Les màquines creades com
a clúster, una vegada

inicialitzades, es poden
iniciar, aturar i fins i tot

destruir individualment.

1 config.vm.provision "shell", inline: <<−SHELL
2 apt−get update
3 apt−get install −y apache2
4 SHELL

S’ha fet servir el paràmetre -y en instal·lar Apache2. Això indica que s’ha de
seleccionar yes a totes les preguntes que es fan durant la instal·lació. Si la màquina
ja ha estat aprovisionada anteriorment (per exemple, si no és la primera vegada que
s’inicia), cal utilitzar l’ordre vagrant provision.

Una altra de les opcions disponibles en treballar amb Vagrant és la possibilitat de
generar múltiples caixes per formar un clúster multimàquina que siguin generades
a partir d’un mateix fitxer. D’aquesta manera, poden inicialitzar-se dues o més
màquines amb els seus propis aprovisionaments per fer que treballin juntes. Per
exemple, es pot afegir una caixa com a servidor web i una altra com a servidor de
bases de dades afegint les línies següents al fitxer “Vagrantfile”:

1 Vagrant::Config.run do |config|
2 config.vm.box = "ubuntu/trusty64"
3

4 config.vm.define "web" do |web|
5 web.vm.forwarded_port 80, 8080
6 web.vm.provision :shell, path: "web−provisio.sh"
7 web.vm.network :hostonly, "192.168.33.10"
8 end
9

10 config.vm.define "bd" do |bd|
11 bd.vm.provision :shell, path :"bd−provisio.sh"
12 bd.vm.network :hostonly, "192.168.33.11"
13 end
14 end

En aquest cas, s’ha fet servir un fitxer amb les comandes que cal utilitzar per portar
a terme l’aprovisionament. Aquests fitxers són guions de Linux amb les ordres que
s’ha de portar a terme a cada màquina.

Aquest fitxer crea una màquina caixa, anomenada “bd”, que redirigeix l’entrada
del port 8080 de l’ordinador físic al port 80 de la màquina virtual i l’aprovisiona
amb el contingut del fitxer “web-provisio.sh” (que podria contenir la instal·lació
d’Apache, del client MySQL i PHP) i estableix el mode de xarxa “hostonly” i la
IP 192.168.33.10.

La segona màquina, anomenada “bd”, és aprovisionada amb el contingut del
fitxer bd-provision.sh (que podria contenir la configuració del servidor MySQL) i
estableix el mode de xarxa host-only amb IP 192.168.33.11.

Com que se sap l’adreça de totes dues caixes, és possible accedir al servidor
MySQL des de la caixa amb el servidor web. S’ha de tenir en compte que per poder
connectar aquestes màquines entre si, la configuració de xarxa ha de ser host-only
(no pot accedir-s’hi des d’altres equips) o bridge networking (altres equips podran
connectar-s’hi).
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Resum d’ordres de Vagrant

Aquí es presenta un resum de les ordres més utilitzades per treballar amb Vagrant:

• vagrant -v: mostra la versió de Vagrant instal·lada.

• vagrant init nom: inicialitza la màquina amb el nom indicat.

• vagrant up: posa en marxa la caixa corresponent a la carpeta actual, ja
estigui aturada o en suspensió, i si és necessària la descàrrega.

• vagrant box -add url: afegeix la caixa que es troba a l’URL a la llista
de caixes disponibles.

• vagrant box -list: llista les caixes instal·lades (aquestes són globals,
poden ser utilitzades per a múltiples projectes).

• vagrant ssh: connecta a la caixa mitjançant SSH.

• vagrant suspend: posa la caixa en suspensió.

• vagrant resume: reactiva una caixa en suspensió.

• vagrant halt: atura la màquina virtual.

• vagrant detroy: elimina la caixa del disc, però no de la llista de caixes.

• vagrant status: mostra l’estat de les caixes inicialitzades.

• vagrant reload: reinicia la caixa i recarrega el fitxer Vagrantfile.

• vagrant provision: reaprovisiona la caixa.

• vagrant package: permet empaquetar una caixa activa.

Cal destacar l’ordre vagrant package, que permet reempaquetar una caixa amb
tots els canvis que s’hagin realitzat internament amb un altre nom. Per exemple,
si a la caixa heu instal·lat Apache, MySQL i PHP, la podeu reempaquetar per
distribuir-la:

1 vagrant package −−output el−meu−entorn−lamp.box

Es recomana fer servir aquest mètode en lloc d’utilitzar l’aprovisionament quan les
accions que s’han de realitzar són complexes o s’executen lentament. Per exemple,
en el cas d’haver d’instal·lar múltiples serveis o haver de realitzar instal·lacions on
es requereixi la interacció de l’usuari.

1.2 Servei de sistema de noms de domini (DNS)

El sistema de noms de domini (domain name system o DNS, en anglès) és
un servei encarregat de convertir els noms de domini (com ioc.xtec.cat) en
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Un nombre de 8 bits està en
el rang que va de 0 fins a

255, mentre que un nombre
de 16 bits està en el tram

entre 0 i 65.635.

Canviar el servei de DNS

Podeu trobar més informació
sobre com canviar el servei de

DNS que utilitza la vostra
connexió a internet a l’enllaç

següent: goo.gl/Duj2ej.

l’adreça IP corresponent (per exemple, 83.247.151.178), comparable a una guia
telefònica adaptada a internet, però amb la diferència que és possible actualitzar-la
automàticament sense afectar els usuaris.

Cal tenir en compte que cada equip connectat a internet té una adreça IP que
l’identifica. Aquesta adreça pot estar formada per 4 nombres de 8 bits (protocol
IPv4) o 8 nombres de 16 bits (protocol IPv6), però no totes les adreces corresponen
a un domini concret.

Per altra banda, cal distingir entre les adreces IP públiques i privades. Les adreces
públiques són accessibles des d’internet, mentre que les privades estan reservades
i són utilitzades per configurar les xarxes locals.

A més, no totes les adreces públiques corresponen a un domini, ja que potser
no estan assignades o estan assignades a proveïdors de serveis d’internet. Per
exemple, els proveïdors tenen assignats un rang d’adreces que són utilitzades pels
seus clients. Per aquesta raó, a cada usuari que es connecta a internet se li assigna
una IP pública. Aquesta IP pública és utilitzada pel punt d’accés (per exemple,
un encaminador), i habitualment també té una IP privada que correspon a la seva
adreça IP dintre de la xarxa local (assignada per l’administrador del sistema o
l’encaminador).

També cal distingir entre un servidor de DNS local, encarregat de gestionar els
noms de domini dintre d’una xarxa privada que facilita identificar els equips d’una
empresa, i els servidors DNS d’internet, que són els que permeten identificar els
servidors que allotgen les pàgines web i altres serveis.

Cada proveïdor d’internet acostuma a configurar als seus encaminadors els seus
propis servidors de DNS, però cada usuari pot canviar-ne la configuració per
utilitzar el que prefereixi (per exemple, el servidor DNS de Google).

Tot i que actualment no és habitual trobar-se problemes amb els servidors de DNS
globals, si un o més dels servidors DNS configurats han caigut, és possible que
algunes adreces deixin de funcionar, perquè no es pot realitzar la traducció de nom
de domini a adreça IP.

Un altre problema molt més habitual és que en registrar un nom de domini i
assignar-lo a una adreça IP, o canviar l’adreça IP a la qual apunta un nom de domini,
aquest pot trigar fins a 24 hores a propagar-se a tots els servidors DNS. És a dir, hi
ha usuaris que poden accedir correctament a la nova pàgina, mentre que d’altres
continuen sense poder-hi accedir o accedint a l’adreça anterior.

Tingueu en compte que segons la legislació del país en el qual us trobeu (o les
polítiques dels mateixos proveïdors) és possible que els proveïdors de serveis
d’internet bloquegin l’accés a determinats dominis. Això ho fan a través dels seus
serveis de DNS, de manera que es poden evitar aquestes restriccions canviant la
configuració del mòdem o encaminador per utilitzar algun altre servidor de DNS.

Cal tenir en compte que per resoldre un nom de domini s’ha de realitzar una
connexió amb el servidor remot i esperar a rebre la resposta amb l’adreça IP abans
d’accedir-hi. Així doncs, és possible que alguns servidors de DNS siguin més

https://www.xataka.com/ordenadores/como-usar-los-dns-de-google-y-que-ventajas-tienen


Desplegament d’aplicacions web 31 Aplicacions web i serveis

ràpids que altres, ja sigui per la potència del servidor de DNS o per la localització
respecte a l’usuari que realitza la petició.

1.2.1 Com funciona un servei DNS

El sistema de noms de domini és jeràrquic, és a dir, consisteix en una estructura de
dades amb forma d’arbre subdividit en zones, que poden consistir en un o múltiples
dominis i subdominis. Cada node i fulla d’aquest arbre consta d’una etiqueta i pot
contenir cap o múltiples registres de recursos, a excepció de l’arrel, que té com a
etiqueta una cadena buida.

La jerarquia de dominis descendeix de dreta a esquerra, de manera que el domini
de primer nivell (top-level domain o TLD, en anglès) són les lletres que es troben
més a la dreta, precedides per un punt. Per exemple, per al domini ioc.xtec.cat, el
domini de primer nivell és .cat.

Fixeu-vos que els noms de dominis estan dividits en fragments separats per punts.
Cadascun d’aquests fragments es correspon amb una etiqueta d’un node o fulla de
l’arbre.

Cada etiqueta cap a l’esquerra es considera un subdomini de l’etiqueta a la seva
dreta. Així doncs, l’adreça ioc.xtec.cat es pot interpretar de la manera següent:

• cat és el domini de primer nivell.

• xtec és un subdomini de cat.

• ioc és un subdomini de xtec.

El sistema de noms de dominis és mantingut per un sistema de bases de dades
distribuïdes, en què els nodes d’aquesta base de dades són els servidors de noms
(name servers, en anglès). Cada domini disposa, com a mínim, d’un servidor DNS
que s’encarrega de publicar la informació sobre el domini a altres servidors per
sobre seu a la jerarquia fins a arribar als servidors de noms arrel.

Quan es realitza una consulta al servidor DNS (suposant que no fa servir un
sistema de cau), el servidor no resol el nom, sinó que retorna l’adreça d’un
altre servidor més específic al qual cercar. Per exemple, si es demana l’adreça
corresponent a ioc.xtec.cat retorna l’adreça del servidor DNS que gestiona els
dominis de primer nivell cat. Al seu torn, aquest retorna l’adreça corresponent
al subdomini xtec, que retorna l’adreça del següent servidor de la jerarquia, i el
procés continua fins que s’obté la resposta d’un servidor autoritari (authoritary
server, en anglès).

Per millorar el rendiment dels servidors de DNS, s’utilitza un sistema de cau que
emmagatzema les adreces consultades prèviament. D’aquesta manera, el servidor
pot resoldre la consulta automàticament sense haver de consultar els servidors de
noms arrel i fer tot el recorregut cada vegada que es demana una adreça.

Més informació sobre DNS

Podeu trobar-ne més informació
a l’enllaç següent:
goo.gl/a3UwWh.

Normalment les consultes
als servidors DNS són
redirigides a servidors
propers a l’usuari perquè
augmenti la velocitat de la
resposta.

A la pràctica, gràcies als
sistemes de cau, les
consultes al servidor de
noms arrel són quasi
inexistents.

https://ca.wikipedia.org/wiki/Domain_Name_System
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Instal·lació de BIND a
Ubuntu

Podeu trobar una guia
d’instal·lació a l’enllaç següent:

goo.gl/JSez36

Directori actiu és el nom de
la implementació del servei

de directori de Microsoft per
al sistema operatiu

Windows.

1.2.2 Configuració dels servidors DNS i els fitxers de zona

El programari de DNS més utilitzat a internet és BIND (Berkeley Internet Name
Domain) i és considerat l’estàndard de facto en els sistemes operatius bastats
en UNIX (com Linux). La primera versió d’aquest programari va ser creada a
principis dels anys 80 i emmagatzemava les dades mitjançant fitxers de text pla
però, a partir de l’any 2007, amb la versió 9.4 es va incloure l’opció d’utilitzar
una gran varietat de sistemes d’emmagatzematge, incloent-hi LDA, PostgreSQL i
MySQL.

En el cas de les xarxes privades, és possible utilitzar un servidor DNS que
s’encarregui de gestionar les conversions dels noms dels recursos de la xarxa
(ordinadors, impressores i altres dispositius) a les seves adreces IP. En aquest cas,
com que la major part dels equips acostumen a tenir instal·lat Microsoft Windows
i en molts casos depenen de la tecnologia de directori actiu (active directory, en
anglès), s’acostuma a utilitzar el servidor de DNS de Windows.

Mentre que BIND es configura mitjançant la línia d’ordres i editant fitxers de text
pla, el servidor DNS de Windows es configura utilitzant la interfície gràfica, fet
que pot simplificar la tasca als usuaris novells.

A l’hora de configurar un servei de DNS, cal distingir entre els diferents tipus de
servidors:

• Servidor de noms cau (conegut en anglès com a resolver): servidor
responsable d’emmagatzemar les adreces resoltes per accelerar futures
consultes.

• Servidor mestre: servidor principal, responsable de gestionar els fitxers de
zona i notificar als servidors esclaus quan s’hi han produït canvis.

• Servidor esclau: servidor que, periòdicament, es connecta al servidor
mestre per rebre actualitzacions.

Tingueu en compte que, depenent de la configuració del servei, un mateix servidor
pot encarregar-se d’una o més funcions. Així, podem trobar que un servidor és
mestre d’altres servidors i esclau d’un altre, simultàniament.

Fitxers de zona

Els fitxers de zona formen la part principal d’un servidor DNS i contenen tota la
informació necessària per poder resoldre les consultes.

Vegeu a continuació un exemple de fitxer de zona de tipus SOA:

1 @ IN SOA example.com. root.example.com. (
2 2 ; Serial
3 604800 ; Refresc
4 86400 ; Reintentar

https://help.ubuntu.com/lts/serverguide/dns.html
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5 2419200 ; Expiració
6 604800 ) ; Cau negatiu (Temps de vida)

A l’exemple anterior el significat de cada fragment és el següent:

• @: és una drecera pel valor de la directriu $ORIGIN, l’origen actual.

• IN: indica que es tracta d’una adreça d’internet.

• SOA: és el tipus de registre de recursos (resource record, en anglès).

• exemple.com: correspon al domini del servidor primari de dades

• root.example.com.: és l’adreça de l’administrador del servidor DNS. Cal
destacar que l’adreça real seria root@example.com.

Els significats dels paràmetres entre parèntesis són els següents (cal tenir en
compte que l’ordre és important):

• Serial: aquest nombre s’ha de modificar cada vegada que es fan canvis en
el fitxer de zona. Serveix per indicar a altres servidors que s’han produït
canvis, ja que compararan aquest serial amb el nombre de l’última consulta
al servidor.

• Refresc: indica al servidor esclau cada quants segons ha de connectar-se
per actualitzar la informació.

• Reintentar: en cas que es produeixi un error en la comunicació a l’hora de
fer un refresc, indica quant de temps ha d’esperar per tornar a intentar-ho.

• Expiració: si el servidor esclau no pot connectar amb el servidor mestre,
un cop es sobrepassa aquesta quantitat de temps, es considera que el fitxer
de zona és invàlid.

• Cau negatiu: indica a partir de quant de temps deixa de ser vàlida la
informació del cau.

Els tipus més importants de registres de recursos són els següents:

• SOA (start of authority): defineix els paràmetres de la zona (el domini).
Només pot haver-n’hi un per fitxer de zona i ha de ser el primer registre de
recursos.

• NS (name server): indica a quin servidor es pot trobar la resposta a la
consulta.

• A (adress): especifica la traducció d’un nom de domini a l’adreça IP
corresponent.

• CNAME (canonical name): s’utilitzen com a àlies d’una adreça definida
per a un registre de recursos de tipus A.

El temps de configuració en
els registres de tipus SOA
en els fitxers de zona es
mesura en segons.

Fitxers de zona inversos

Són els fitxers de zona
responsables de fer la conversió
d’adreces IP a noms.
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• PTR (pointer): realitza la funció inversa als registres A. S’encarrega de
fer la traducció d’adreces IP a noms de domini i s’utilitza únicament en els
fitxers de zona inversos.

• MX (mail exchanger): s’utilitza per resoldre adreces de correu electrònic.

Configuració dels registres de recursos a un proveïdor de dominis

Per poder utilitzar un nom de domini a internet (per exemple, per a una pàgina web)
s’ha de contractar un proveïdor, com pot ser Namecheap (www.namecheap.com)
o Fundació.cat (www.fundacio.cat).

Una vegada s’ha contractat el domini, s’han de crear els registres per indicar a
quina adreça IP s’han de dirigir les peticions que consultin aquest nom. Així doncs,
si el vostre domini s’anomena domini.com i l’adreça IP pública del servidor
on heu desplegat l’aplicació és 77.246.38.64 necessitareu afegir un registre de
recursos de tipus A al fitxer de zona.

El més habitual és que no tingueu accés al servidor de DNS, però pràcticament tots
els proveïdors de dominis proporcionen una interfície per poder afegir i eliminar
registres de recursos de tipus A, CNAME i MX. En cas contrari, heu de contactar
directament amb el proveïdor i proporcionar-li la informació necessària perquè hi
afegeixi els registres.

A la taula 1.1 podeu veure un exemple de configuració dels registres per a un
domini en un proveïdor de dominis. Com es pot veure a la taula, s’han configurat
dos registres de tipus A, un per al domini i un altre per a un subdomini, que apunten
a adreces IP diferents (és a dir, es tracta de servidors diferents). Es pot veure que
s’han creat 3 àlies (tipus CNAME): dos per redirigir les peticions dels subdominis
www i ftp al domini principal, i el tercer per apuntar al servidor de correu sortint
(aquesta correspondria al protocol POP3). Finalment, hi ha un registre de tipus
MX utilitzat per indicar el servidor de correu entrant (que correspondria al protocol
SMTP).

Taula 1.1. Exemple de configuració dels registres en un proveïdor de dominis.

Nom Tipus Valor

domini.com A 77.246.38.64

sub.domini.com A 89.248.102.203

ftp.domini.com CNAME domini.com

www.domini.com CNAME domini.com

pop.domini.com CNAME mail.proveidor.com

domini.com MX mail.proveidor.com

Alguns proveïdors de dominis també permeten modificar els registres de tipus SOA
i NS, però en aquests, si es tenen altres serveis contractats amb el mateix proveïdor
(per exemple, comptes de correu electrònic), poden deixar de funcionar.

htpp://www.namecheap.com
http://www.fundacio.cat
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1.3 Servei de directori (LDAP)

Els serveis de directori permeten enllaçar els recursos d’una xarxa amb les seves
adreces. Mitjançant aquests serveis es poden gestionar, administrar i organitzar
els elements i recursos de la xarxa, que inclouen dics, carpetes, fitxers, usuaris i
dispositius, entre altres objectes.

El protocol més utilitzat per treballar amb serveis de directoris és LDAP
(Lightweight Directory Access Protocol). Aquest protocol permet iniciar una
connexió segura, autenticar un usuari, realitzar cerques i comparacions, i gestionar
entrades del directori.

Les entrades del directori són representades en el format LDAP Data Interchange
Format (LDIF) com un arbre jeràrquic, i el contingut presenta l’aspecte següent:

1 dn: cn=John Doe,dc=example,dc=com
2 cn: John Doe
3 givenName: John
4 sn: Doe
5 telephoneNumber: +1 888 555 6789
6 telephoneNumber: +1 888 555 1232
7 mail: john@example.com
8 manager: cn=Barbara Doe,dc=example,dc=com
9 objectClass: inetOrgPerson

10 objectClass: organizationalPerson
11 objectClass: person
12 objectClass: top

A partir d’aquesta entrada es poden identificar els següents elements a la primera
línia:

• dn: és el nom distintiu de l’entrada (distinguised name (DN), en anglès).
No és un atribut ni forma part de l’entrada.

• cn=John Doe: és el nom distintiu relatiu.

• dc=example,dc=com: és el nom distintiu de l’entrada pare.

La resta d’elements de l’entrada són atributs que proporcionen més informació
sobre l’entrada, com el nom, l’adreça de correu electrònic, el número de telèfon,
etc.

Habitualment, els serveis de directoris són utilitzats per organitzacions grans
com les empreses públiques i les universitats. En aquests casos, els recursos no
estan limitats a una xarxa local, sinó que pot ser que estiguin connectats a través
d’internet.

Les operacions que pot realitzar un client sobre el servidor LDAP són les següents:

• StartTLS: per iniciar una connexió segura.

• Bind: per autenticar-se al servidor.

Més informació sobre LDAP

Podeu trobar-ne més informació
a l’enllaç següent:
goo.gl/XiYdHE.

http://acacha.org/mediawiki/Ldap
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phpLDAPadmin

Podeu trobar tota la informació
sobre aquest client a l’enllaç

següent: goo.gl/vwWu26.

• Search: per cercar i accedir a entrades del directori.

• Compare: per comprovar si una entrada conté un valor d’atribut determi-
nat.

• Add, Delete i Modify: per afegir, eliminar i modificar entrades, respectiva-
ment.

• Modify Distinguished Name (DN): per moure o canviar el nom d’una
entrada.

• Abandon: per cancel·lar una petició.

• Extended operation: per definir altres operacions.

• Unbind: per tancar la connexió.

Un dels avantatges de fer servir un servei de directori és que fa possible utilitzar el
mateix nom d’usuari i contrasenya per autenticar un usuari en diferents recursos
o, fins i tot, serveis aliens a la xarxa privada.

1.3.1 Configuració i administració d’usuaris en phpLDAPadmin

Com que gestionar el servei de directoris mitjançant la línia d’ordres és molt pesat,
s’acostuma a gestionar-los utilitzant altres eines que proporcionen una interfície
gràfica.

Entre aquestes eines hi ha phpLDAPadmin, un client LDAP web que permet
administrar un servidor LDAP instal·lat a Linux mitjançant qualsevol navegador.
Per instal·lar aquest client és necessari que el servidor tingui instal·lat prèviament:

• Servidor LDAP

• Servidor web (per exemple, Apache)

• PHP v5 o superior que admeti les directives: PCRE, SESSION, GETTEXT,
LDAP i XML.

Per evitar haver de crear i configurar completament una màquina virtual amb
LDAP, PHP i Apache, trobareu els passos necessaris per descarregar una caixa
de Vagrant, que ja té aquest programari instal·lat i configurat. Cal tenir en compte
que en alguns casos es visualitzaran errors o avisos, però no són crítics i és possible
seguir tots els passos sense complicacions.

1. Descarregueu-vos la configuració de la caixa. Ho podeu fer des de l’enllaç
bit.ly/2iane6n o utilitzar Git per clonar el repositori que trobareu a GitHub:

1 git clone https://github.com/cforcey/vagrant_ubuntu_openldap.git

http://phpldapadmin.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page
https://github.com/XavierGaro/vagrant_ubuntu_openldap/archive/master.zip
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2. Una vegada descarregat, entreu a la carpeta on hi ha el fitxer Vagrantfile i
obriu-lo amb un editor de text pla. A la línia 11, on posa config.vm.box =
“precise64” canvieu-ho per config.vm.box = “hashicorp/precise64”. Si
no es fa aquest canvi, la màquina no arrenca correctament. Seguidament, escriviu
el següent:

1 vagrant box add hashicorp/precise64
2 vagrant up

Aquestes línies afegeixen la caixa hashicorp/precise64 si encara no està
descarregada al sistema, i posen en marxa Vagrant.

3. Connecteu amb la màquina virtual i executeu l’ordre per instal·lar phpLDAPad-
min i les seves dependències:

1 vagrant ssh
2 sudo apt−get install phpldapadmin ldap−utils slapd

4. Feu dos canvis al fitxer /etc/phpldapadmin/config.php. Per fer-ho podeu utilitzar
l’editor nano:

1 sudo nano /etc/phpldapadmin/config.php

5. Una vegada obert el fitxer, busqueu aquesta línia:

1 $servers−>setValue(’server’,’base’,array(’dc=example,dc=com’));

Substituïu-la per la següent:

1 $servers−>setValue(’server’,’base’,array(’dc=puppetlabs,dc=test’));

Busqueu aquesta altra línia:

1 $servers−>setValue(’login’,’bind_id’,’cn=admin,dc=example,dc=com’);

I substituïu-la per la següent:

1 $servers−>setValue(’login’,’bind_id’,’cn=admin,dc=puppetlabs,dc=test’);

Aquest canvi és necessari, perquè la instal·lació de phpLDAPadmin en alguns
casos no actualitza correctament els valors del servidor LDAP i, si no es fa el
canvi manualment, no connecta. En cas de no trobar-les, comproveu si hi ha les
línies amb dc=puppetlabs,dc=test. Si és així, vol dir que la configuració s’ha
fet correctament.

Editor nano

L’editor nano és un editor de text pla que no requereix un entorn gràfic per ser utilitzat
i es troba preinstal·lat a la majoria de distribucions de Linux. A la part inferior de la
finestra podeu veure les combinacions de tecles per realitzar diferents accions. Algunes
de destacades són les següents:

• CTRL + W: cercar al document
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Tingueu en compte que si
no heu fet les modificacions

indicades al fitxer
/etc/phpldapadmin/config.php,
l’autenticació no funcionarà

correctament.

• CTRL + O: desar el document

• CTRL + X: tancar el document

6. Proveu d’accedir des del navegador a l’URL
http://localhost:8080/phpldapadmin i us ha de mostrar la pàgina amb la
interfície de phpLDAPAdmin. A la dreta veureu que l’única opció que surt a
l’arbre és Login, com es veu en la figura 1.5. Feu clic sobre l’element Login per
autenticar-vos amb el nom d’usuari cn:admin,dc=puppetlabs,dc=test i la
contrasenya test.

Figura 1.5. Autenticació a phpLDAPadmin

Una vegada autenticats, a l’esquerra de la pantalla hi surt un arbre desplegable on
es pot veure tota la informació del directori (vegeu la figura 1.6).

Figura 1.6. Usuari autenticat a phpLDAPadmin

Per consultar el detall de qualsevol de les entrades només cal que hi cliqueu i a la
zona central apareixen totes les propietats. Si la voleu modificar, només cal fer els
canvis desitjats o afegir propietats, com es pot apreciar a la figura 1.7.

http://localhost:8080/phpldapadmin/
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Figura 1.7. Detall d’un usuari a phpLDAPadmin

Des de la mateixa vista de detall, es pot canviar el nom de l’entrada, exportar-la,
comparar-la amb altres entrades, moure-la o copiar-la, eliminar-la i crear noves
entrades descendents de la que s’està visualitzant.

En cas que vulgueu afegir una nova entrada hi ha dues opcions:

• Podeu fer clic a l’enllaç anomenat Create a child entry, a la part superior
del detall d’una entrada.

• Podeu fer clic a l’enllaç Create a new entry here, que es troba a l’arbre
d’entrades (sempre és l’últim element de cada branca).

El primer pas per crear un nou element és seleccionar una de les plantilles
disponibles (vegeu la figura 1.8). Per exemple, si voleu crear un usuari, primer heu
de crear un grup amb una entrada de tipus “Generic: Posix Group” que indiqui el
nom del grup.



Desplegament d’aplicacions web 40 Aplicacions web i serveis

Figura 1.8. Llistat de plantilles per crear una nova entrada

Per crear un usuari, heu de fer clic sobre l’enllaç Create a new entry here a dintre
de la branca (per exemple, la branca ou=people). A la llista de plantilles heu de
seleccionar Generic: User Account.

Veureu que a la llista desplegable GID Number apareix el nom del grup creat. Com
que es tracta d’un camp obligatori, si el grup no s’ha creat abans, no és possible
crear cap usuari. Ompliu les dades (vegeu la figura 1.9) i, en acabar, premeu el
botó Create Object per generar l’entrada, i confirmeu-la.

Figura 1.9. Creació d’un usuari genèric
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Tingueu en compte que el “Common Name” està format pel “First Name” i el
“Last Name” i, per consegüent, s’omplirà automàticament.

Proveu de desconnectar-vos del compte “admin” i connecteu-vos amb el nou
usuari que heu creat. Recordeu que si heu afegit l’entrada com a descen-
dent d’una altra, s’ha d’afegir aquesta informació al nom distingit. Per exem-
ple, en el cas d’haver creat l’entrada amb cn=ioc daw com a descendent
de la branca ou=people, el nom distingit complet de l’usuari serà: cn=ioc
daw,ou=people,dc=puppetlabs,dc=test.

1.3.2 Interacció dels serveis de directori amb aplicacions web

Donat que LDAP permet als usuaris connectar-se remotament i iniciar sessió,
és possible desenvolupar aplicacions que facin servir aquesta funcionalitat per
autenticar els usuaris.

Podeu trobar-ne un exemple a Jira (www.atlassian.com/software/jira), un progra-
mari de gestió de projectes utilitzat per grans organitzacions que pot configurar-se
per autenticar els usuaris mitjançant múltiples serveis de directoris (LDAP, entre
ells).

Un altre exemple d’autenticació es pot trobar a Microsoft Imagine, una plataforma
de Microsoft que permet la descàrrega gratuïta i legal del seu programari a
estudiants d’instituts i universitats (per a la resta d’usuaris els continguts són de
pagament). En el cas d’alguns centres, com la Universitat Oberta de Catalunya,
l’autenticació es realitza mitjançant un servei de directori que bloqueja els usuaris
que no són estudiants o que no estan matriculats en el curs actual.

Pel que fa al desenvolupament d’aplicacions que utilitzen aquests serveis no
és difícil trobar biblioteques que facilitin la tasca d’accedir a la informació
proporcionada per LDAP en els llenguatges de programació més populars:

• Per a Node.js: LDAPJS (ldapjs.org)

• Per a Java: LDAP Java API (directory.apache.org/api/java-api.html)

• Per a PHP: no cal cap biblioteca, només cal activar-la a la configuració.

• Per a Ruby: Net::LDAP (goo.gl/wuZkmK)

Així doncs, en cas d’haver d’implementar l’autenticació mitjançant LDAP en qual-
sevol aplicació, només cal cercar una biblioteca (o les opcions de configuració) per
al llenguatge utilitzat.

El nom distingit d’un usuari
es pot veure a la capçalera
del detall de l’entrada
corresponent.

https://www.atlassian.com/software/jira
http://ldapjs.org/
http://directory.apache.org/api/java-api.html
http://www.rubydoc.info/gems/ruby-net-ldap/Net/LDAP
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2. Utilització de serveis de xarxa i automatització

L’any 2009 es va crear Node.js, un entorn de programació per escriure aplicacions
basat en el motor V8 de JavaScript de Chrome. Els seus usos més habituals són el
desenvolupament de serveis web, els servidors d’aplicacions (com poden ser xats
o servidors de jocs) i les eines per a la línia d’ordres. Per aquests motius, Node.js
s’ha convertit en un component fonamental en el desenvolupament d’aplicacions
modernes.

Com que JavaScript és un dels llenguatges fonamentals per a tot desenvolupador
d’aplicacions web, aprendre a desenvolupar aplicacions amb Node.js i utilitzar les
eines de la línia d’ordres és força senzill.

Aquestes eines faciliten molt la feina dels desenvolupadors i augmenten la produc-
tivitat, ja que permeten generar els fitxers optimitzats pel desplegament a partir
dels fitxers de producció.

Entre moltes altres funcions, aquestes eines faciliten les tasques següents:

• Preprocessar fitxers Less i Sass per generar CSS.

• Compilar codi ES6 o TypeScript a ES5 (la versió de JavaScript que utilitzen
la majoria dels navegadors).

• Copiar fitxers entre carpetes (per exemple, des de les carpetes de les
biblioteques de desenvolupament a les carpetes públiques de l’aplicació per
desplegar).

Tot i que aquestes eines no s’executen a la banda del client, la seva finalitat és
processar el codi per generar la versió de l’aplicació web per desplegar.

Cal destacar que com que es tracta d’eines que funcionen completament mitjan-
çant la línia d’ordres, poden fer-se servir en qualsevol entorn, com pot ser la
terminal del sistema operatiu, un servidor remot al qual us connecteu utilitzant
SSH o una màquina virtual gestionada per Vagrant.

Aquestes eines poden instal·lar-se de diferents maneres:

• Descarregant-les des d’una pàgina web.

• Important-les des d’un repositori de control de versions (com pot ser
GitHub).

• Utilitzant un gestor de paquets com npm o Yarn.

Com podeu imaginar, cada cop que es fan canvis al codi, sigui al codi JavaScript
o CSS, s’han de repetir tots els processos lligats. Per exemple, compilar els fitxers

Minimització

Terme provinent de l’anglès
minification. Eliminació de tots
els espais i salts de línia i
substitució dels noms de
variables i funcions per altres
amb el mínim nombre de
caràcters possibles. Així,
totalProductes =
preUnitari *
quantitatProducte; es
converteix en alguna cosa
semblant a a=b*c;.
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APT

Acrònim d’advanced packaging
tool (eina avançada

d’empaquetat). Sistema de gestió
de paquets creat pel projecte

Debian (inclòs a Ubuntu) que
permet instal·lar i eliminar

programes mitjançant la línia
d’ordres.

El nom del programa
Node.js a Linux és nodejs,

per evitar conflictes amb
altres paquets.

npm

És, per defecte, el gestor de
paquets per a Node.js

(www.npmjs.com) .

en ES6 (si s’ha escollit aquesta versió del llenguatge), concatenar els fitxers JS
generats per reduir el nombre de peticions i minimitzar el fitxer normal. En el cas
de projectes grans, pot ser molt fàcil ometre algun pas o concatenar els fitxers en
un ordre incorrecte.

La solució a aquest problema és utilitzar alguna eina d’automatització com GULP
o GRUNT, que permeten configurar i executar de forma ordenada totes les tasques
necessàries. D’aquesta manera, només cal executar l’automatitzador per generar
tots els fitxers necessaris per al desplegament.

2.1 Instal·lació de Node.js i npm

El primer pas per poder utilitzar qualsevol eina basada en Node.js és instal·lar
Node.js. Podeu descarregar l’instal·lador des de la pàgina web corresponent:
nodejs.org/es.

Cal destacar que en el cas d’algunes distribucions de Linux el programari Node.js
pot venir preinstal·lat o pot instal·lar-se mitjançant un gestor de paquets (com
APT), però aquesta versió acostuma a estar molt més endarrerida que les versions
que es troben a la pàgina de Node.js.

Un cop instal·lat a l’equip, per comprovar que la instal·lació s’ha portat a terme
correctament, heu d’accedir al símbol del sistema o la terminal (segons el sistema
operatiu) i introduir:

1 node −v

O en el cas de Linux:

1 nodejs −v

La instal·lació de Node.js també acostuma a incloure el gestor de paquets npm,
que permet actualitzar-lo i instal·lar biblioteques, eines i mòduls per utilitzar en
els programes desenvolupats amb Node.js, com Express i Socket.io. Tot i així, si
feu servir un gestor de paquets com APT per fer la instal·lació de Node.js, haureu
de fer la instal·lació de npm de forma independent.

La instal·lació a Linux mitjançant els gestors de paquets pot ser problemàtica,
ja que habitualment no tenen les versions més recents de Node.js ni npm als
seus repositoris. Com que les versions més antigues de npm són rebutjades pels
servidors, no és possible instal·lar nous paquets.

En el cas d’Ubuntu, per actualitzar la versió de Node.js i npm cal escriure a la
terminal:

1 sudo apt−get install curl
2 sudo apt−get purge nodejs npm
3 curl −sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo bash −
4 sudo apt−get install −y nodejs

http://www.npmjs.com
https://nodejs.org/es
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2.1.1 Creació d’un servidor HTTP amb Node.js

Per comprovar el funcionament de Node.js, podeu provar el programa següent.
Consisteix en la creació d’un servidor HTTP que respon a qualsevol petició amb
el missatge “Hola món” en format text pla.

Creeu un fitxer anomenat hola-mon.js, amb el contingut següent:

1 var http = require(’http’);
2 http.createServer(function(peticio, resposta) {
3 resposta.writeHead(200, {’Content−Type’:’text/plain;charset=utf−8’});
4 resposta.end(’Hola món’);
5 }).listen(8080, ’127.0.0.1’);
6 console.log(’Servidor executant−se a http://127.0.0.1:8080/’);

Executeu-lo, escrivint a la línia d’ordres:

1 node hola−mon

O en el cas de Linux:

1 nodejs hola−mon

Aquest codi realitza les accions següents:

• Importa el mòdul http.

• Crea un servidor que escolta pel port 8080 i l’adreça IP 127.0.0.1.

• La resposta del servidor a totes les peticions és la següent: escriu a la
capçalera el codi 200, defineix el tipus de contingut com a text pla amb
el joc de caràcters UTF-8 i afegeix com a cos de la resposta el missatge
“Hola món”.

• Mostra un missatge a la terminal per indicar a l’usuari que s’ha iniciat el
servidor.

Si obriu l’URL 127.0.0.1:8080 al vostre navegador, veureu que es mostra una
pàgina en blanc amb el missatge “Hola Món”. Si inspeccioneu el codi, el resultat
serà semblant al següent (pot variar segons el navegador que feu servir):

1 <html>
2 <head>
3 <link rel="alternate stylesheet" type="text/css" href="resource://gre−

resources/plaintext.css" title="Ajusta les línies llargues">
4 </head>
5 <body>
6 <pre>Hola Món</pre>
7 </body>
8 </html>

Com es pot apreciar, és molt senzill crear un servidor amb Node.js, perquè es
tracta d’un entorn de programació orientat a la creació de serveis web.

Els programes
desenvolupats amb Node.js
s’anomenen mòduls.

http://127.0.0.1:8080
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npm

Podeu trobar més informació
sobre el gestor de paquets npm a

l’enllaç següent:
www.npmjs.com.

La instal·lació de paquets
de forma global pot requerir

executar l’ordre com a
administrador o superusuari.

2.2 Gestors de paquets

A l’hora d’instal·lar una biblioteca o mòdul per utilitzar a les aplicacions, disposeu
de diverses opcions, però una de les més recomanables és utilitzar un gestor de
paquets especialitzat en el desenvolupament d’aplicacions web.

L’avantatge d’utilitzar els gestors de paquets és que la informació d’aquestes
biblioteques passa a ser gestionada pel gestor de paquets. Això facilita la
distribució de l’aplicació i l’actualització de les dependències, ja que a partir
del fitxer de configuració (per exemple, el fitxer package.json per a npm) podeu
tornar a descarregar tots els fitxers necessaris per al projecte. A més, els
gestors s’encarreguen de descarregar també totes les dependències. És a dir, si
una biblioteca requereix cinc mòduls diferents, aquests mòduls es descarreguen
automàticament.

Entre els gestors de paquets més utilitzats hi ha npm i Yarn. npm va ser creat
poc després de l’aparició de Node.js, té més de 300.000 paquets enregistrats i és
utilitzat per més de 5 milions de desenvolupadors. Per la seva banda, Yarn va
ser desenvolupat pels enginyers de Facebook en col·laboració amb els enginyers
d’Exponent, Google i Tilde.

Un altre gestor de paquets molt popular però que no es recomana utilitzar és
Bower, ja que es va deixar des desenvolupar a finals de l’any 2016. Aquest
gestor de paquets permetia fer una instal·lació “plana” de les dependències, de
manera que s’evitava la duplicació de biblioteques, al contrari que npm, que
descarrega les dependències de cada paquet individualment (es troben imbricades).
Habitualment s’utilitzava npm per als paquets utilitzats a la banda del servidor i
Bower per als paquets utilitzats a la banda del client.

2.2.1 npm

npm és el gestor de paquets més utilitzat i es troba inclòs a la instal·lació de Node.js.
Per comprovar que es troba instal·lat correctament al vostre equip podeu escriure
a la línia d’ordres:

1 npm −v

Aquest gestor permet instal·lar nous mòduls, biblioteques i entorns de treball a
Node.js. Per exemple, per instal·lar la biblioteca Express per crear un servidor
HTTP avançat, es fa amb l’ordre següent:

1 npm install express

En executar aquesta ordre, es descarrega la biblioteca Express juntament amb totes
les seves dependències, que queden emmagatzemades dins d’una carpeta a l’arrel
del projecte anomenada node_modules.

https://www.npmjs.com
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A més a més, pot actualitzar-se a si mateix amb l’ordre següent:

1 npm install npm@latest −g

Fixeu-vos en el paràmetre -g. Indica que aquesta ordre s’ha d’executar per a la
instal·lació global de npm. Utilitzant aquest mateix paràmetre poden instal·lar-se
paquets globalment. Això és especialment útil a l’hora d’instal·lar eines per a la
línia d’ordres.

Vegeu com s’instal·la Babel, el compilador de TypeScript i ES6:

1 npm install babel−cli −g

Aquest gestor de paquets utilitza el fitxer package.json per llegir la informació
del projecte, incloent-hi els autors, la versió i la llicència. Si esteu començant el
vostre projecte des de zero, podeu crear-lo manualment amb un editor de text pla
o utilitzant l’ordre npm init i omplint les dades.

Vegeu un exemple d’inicialització del projecte “hola-mon” a continuació:

1 xavier@Ubuntu−Node:~/hola−mon$ npm init
2 This utility will walk you through creating a package.json file.
3 It only covers the most common items, and tries to guess sensible defaults.
4

5 See ‘npm help json‘ for definitive documentation on these fields
6 and exactly what they do.
7

8 Use ‘npm install <pkg> −−save‘ afterwards to install a package and
9 save it as a dependency in the package.json file.

10

11 Press ^C at any time to quit.
12 name: (hola−mon)
13 version: (1.0.0)
14 description: Primer programa amb Node.js
15 entry point: (hola−mon.js)
16 test command:
17 git repository:
18 keywords:
19 author: Xavier Garcia
20 license: (ISC)
21 About to write to /home/xavier/hola−mon/package.json:
22

23 {
24 "name": "hola−mon",
25 "version": "1.0.0",
26 "description": "Primer programa amb Node.js",
27 "main": "hola−mon.js",
28 "dependencies": {
29 "express": "^4.14.0"
30 },
31 "devDependencies": {},
32 "scripts": {
33 "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
34 },
35 "author": "el vostre nom",
36 "license": "ISC"
37 }

Fixeu-vos que a dependencies apareixen els mòduls i les biblioteques instal·lades
al vostre projecte mitjançant npm. Així, si heu instal·lat la biblioteca Express a la
llista de dependències, apareix amb el número de versió.
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Opcions d’npm

Podeu trobar totes les opcions
del client npm a l’enllaç següent:

docs.npmjs.com/cli.

Els sistemes de control de
versions (per exemple, Git o

Subversion) permeten
mantenir el control de tots
els canvis realitzats en els
fitxers d’un projecte al llarg

del temps.

Aquest fitxer es pot modificar manualment amb un editor de text per modificar els
continguts, afegir noves dependències o eliminar les que hi ha, tot i que en aquest
últim cas cal recordar que no s’eliminen els fitxers afegits al projecte (continguts
a la carpeta node_modules). Per eliminar-los, cal utilitzar l’ordre uninstall. Per
exemple, per eliminar el paquet Express del directori node_modules i totes les
seves dependències cal d’escriure:

1 npm uninstall express

Cal destacar que l’actualització del fitxer package.json no es realitza automàti-
cament en utilitzar les ordres npm install ni npm uninstall. Per a aquesta
actualització s’han d’utilitzar les opcions següents:

• -S, –save: el paquet apareix o és eliminat de dependencies.

• -D, –save-dev: el paquet apareix o és eliminat de devDependencies.

• -O, –save-optional: el paquet apareix o és eliminat
d‘optionalDependiencies.

És a dir, si proveu d’instal·lar el paquet Express amb l’opció -S, apareix automà-
ticament dins del fitxer package.json a la secció dependencies:

1 npm install Express −S

I si ho desinstal·leu amb la mateixa opció, serà eliminat de la secció
dependencies:

1 npm uninstall Express −S

És important que les dependències estiguin enregistrades correctament al fitxer
package.json. Això permet executar l’ordre npm install sense especificar cap
altre argument i descarregar totes les dependències del vostre projecte. D’aquesta
manera, només cal mantenir el fitxer package.json sota el control de versions del
vostre projecte en lloc de tots els fitxers del directori node_modules.

Proveu d’afegir novament la biblioteca Express al vostre projecte com a dependèn-
cia (opció -S) i, seguidament, esborreu la carpeta node_modules, amb les següents
ordres:

1 npm install Express −S
2 rm −Rf node_modules

Executeu l’ordre npm install, sense cap altre argument per instal·lar totes les
dependències definides al fitxer package.json:

1 npm install

Com podeu comprovar, llistant el contingut del directori, s’ha tornat a generar
la carpeta node_modules i s’han afegit la biblioteca Express i totes les seves
dependències.

https://docs.npmjs.com/cli/
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2.2.2 Yarn

Yarn (yarnpkg.com) pot instal·lar-se mitjançant npm però no es recomana: la
instal·lació no es realitza de forma determinista, el paquet no és signat i només
es fa una comprovació d’integritat, com a mesura de seguretat. En conseqüència,
els desenvolupadors de Yarn estimen que aquest tipus d’instal·lació és un risc de
seguretat per a aplicacions grans.

Tot i així, en cas de voler instal·lar-lo utilitzant npm, l’ordre seria la següent:

1 npm install yarn −g

Fixeu-vos que al començament de la instal·lació mitjançant npm apareix un avís
similar al següent:

1 npm WARN deprecated yarn@0.24.4: It is recommended to install Yarn using the
native installation method for your environment. See https://yarnpkg.com/
en/docs/install

És a dir, es recomana instal·lar Yarn utilitzant el sistema nadiu de cada sistema
operatiu que pot trobar-se a l’enllaç següent: yarnpkg.com/en/docs/install.

Yarn va ser desenvolupat per Facebook per solucionar els problemes que tenien
en utilitzar npm com a gestor de paquets. Quan treballaven en projectes grans,
es trobaven que per a cada canvi en algun dels fitxers es produïen enviaments
de canvis al repositori amb centenars de milers de línies (que s’havien regenerat
automàticament), i per solucionar els problemes produïts es perdia un dia de feina
d’un dels enginyers.

Per altra banda, no hi havia cap garantia que les dependències es descarreguessin
en el mateix ordre en tots els equips, de manera que podien produir-se inconsistèn-
cies: segons l’ordre de descàrrega, la versió d’alguna dependència podia canviar
(per exemple, perquè es tractava d’una subdependència).

A més a més, el nombre de fitxers descarregats per npm en alguns projectes
era exageradament gran. Per exemple, en instal·lar React Native, que tenia
62 dependències, s’havien de descarregar, a la carpeta node_modules, més de
120.000 fitxers.

Per resoldre aquests problemes, Facebook, juntament amb Exponent, Google i
Tilde, va crear Yarn com un gestor de paquets més ràpid i fiable del qual destaquen
les característiques següents:

• Cau fora de línia: Yarn descarrega, al disc de l’equip, una còpia de cada
paquet utilitzat i es diferencien per registre d’origen (per exemple, npm) i
versió (per exemple, 4.1.4). D’aquesta manera, es poden fer instal·lacions
fora de línia i només es descarreguen els paquets que no es trobin al cau.

• Instal·lacions deterministes: la instal·lació dels paquets en qualsevol equip
sempre es du a terme en el mateix ordre i amb la mateixa versió dels paquets.

React Native és un entorn
de desenvolupament per
crear aplicacions mòbils
natives utilitzant JavaScript i
React (altre entorn de
desenvolupament). Tant
React com React Native són
propietat de Facebook.

https://yarnpkg.com
https://yarnpkg.com/en/docs/install


Desplegament d’aplicacions web 50 Aplicacions web i serveis

Característiques dels
preprocessadors

Podeu trobar exemples de la
implementació de les
característiques dels

preprocessadors a l’enllaç
següent: goo.gl/GSKSx8.

• Ràpid: la instal·lació de paquets és més rapida perquè es realitza en paral·lel
i fa servir el cau per als paquets que s’han descarregat prèviament.

• Segur: abans d’executar el codi de qualsevol paquet Yarn, realitza una
comprovació d’integritat del fitxer.

Tot i que pot semblar que aquest gestor és superior a npm, sembla que en alguns
casos no funciona correctament. Respecte a les instal·lacions deterministes,
es poden obtenir a npm mitjançant l’opció shrinkwrap o indicant al fitxer
package.json la versió exacta que es vol utilitzar.

2.3 Preprocessadors de CSS

Els fulls d’estil en cascada (en anglès, cascading style sheets o CSS) són un
element indispensable per canviar la representació de qualsevol pàgina o aplicació
web, ja que aquest llenguatge és el responsable de modificar l’aspecte que mostren
els elements HTML. Gràcies al CSS, es pot modificar la font utilitzada en un text,
la mida o el color, indicar el tipus de vora que es vol afegir, etc. En les versions
més recents, fins i tot es pot animar qualsevol element HTML.

Malauradament, CSS és un llenguatge de marques i no inclou funcionalitats
avançades com la utilització de variables, operadors i funcions definides pels
usuaris. Això provoca greus problemes de manteniment, ja que en qualsevol lloc
web és habitual haver de reutilitzar elements i configuracions (per exemple, el color
principal de l’empresa, l’estil de les ombres o el radi d’una vora arrodonida).

Exemple de canvi del color principal al lloc web d’una empresa

En el lloc web d’una empresa s’ha estat fent servir el color vermell (#ff00000) com a color
principal de l’empresa (corresponent al de la seva marca) per als botons, els enllaços, les
capçaleres i el text destacat.

Un dia s’adonen que això no és correcte, que el color principal de la seva marca és
(#ff2020) i s’ha de canviar a tot arreu. Això implica modificar tots els fitxers CSS i fer un
reemplaçament on s’hagi fet servir aquest color, però només quan es mostra com a color
de la marca (per exemple, sense modificar el color quan es fa servir per mostrar errors).

Com que aquest procés és manual, és molt possible cometre errors: deixar fitxers sense
modificar, modificar colors que no mostren elements de la marca o modificar missatges
d’error amb el nou color.

Un cas més extrem podria consistir a canviar els colors d’un entorn de treball complet,
com per exemple Bootstrap, per ajustar-lo al de l’empresa. Això implicaria canviar no sols
el color principal, sinó també els múltiples colors que es poden trobar a l’entorn, que són
lleugerament més clars o més foscos que el color principal. Aquest tipus de canvi requeriria
modificar centenars de línies de codi (a la versió 3.3.7 de Bootstrap hi ha més de 500
elements amb propietats que modifiquen el color).

Per solucionar aquests problemes es van crear els preprocessadors de CSS.

Els preprocessadors de CSS fan servir un llenguatge propi que augmenta el
llenguatge CSS. Llavors, es preprocessen aquests fitxers i es generen els fitxers

https://htmlmag.com/article/an-introduction-to-css-preprocessors-sass-less-stylus
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amb el codi CSS. Entre les característiques que es poden trobar en aquests
llenguatges hi ha les següents:

• Declaració de variables: permeten emmagatzemar valors com colors o
dimensions (amplada, alçària, mida de font, etc.).

• Operadors: permeten realitzar operacions entre nombres o variables.

• Mixins: permeten afegir blocs de codi CSS configurats utilitzant arguments
(de forma similar a les funcions).

• Funcions predefinides: cada preprocessador inclou les seves, però és
habitual trobar la funció lighten, que permet aclarir un color, o darken,
que permet enfosquir-lo.

• Importació: permet importar altres fitxers, de manera que és més fàcil
organitzar-los. Per exemple, el fitxer “principal” pot importar els fitxers
“variables”, “colors”, “mides” i “pagina”. El resultat de preprocessar
“principal” serà un únic fitxer CSS amb el contingut dels 5 fitxers.

• Imbricació (en anglès, nesting): permet imbricar el codi generant una
jerarquia en forma d’arbre, de manera que el codi generat és més senzill
d’entendre i de modificar.

• Condicionals i bucles: permeten la creació de bucles i aplicar unes regles
o unes altres de forma condicional.

Cal destacar que no totes les noves característiques que formen part de l’especifi-
cació de CSS es troben implementades a tots els navegadors. En alguns casos es
requereix utilitzar un prefix especial perquè encara es troben en fase experimental
o pot ser que no siguin implementades. Per aquesta raó, alguns preprocessadors
inclouen automàticament les versions prefixades de les regles més recents i, quan
és possible, alguna alternativa per als navegadors més antics.

S’ha de tenir en compte que segons quin preprocessador s’utilitza es pot treballar
directament amb codi CSS estàndard o no, ja que no tots l’admeten.

Els preprocessadors més populars són els següents:

• Sass: és més potent que Less però més complicat d’aprendre, tot i que amb
la nova sintaxi és molt més similar a Less.

• Less: inclou menys característiques que Sass, tot i que les més importants
es troben presents i és més fàcil d’aprendre perquè la seva sintaxi és molt
similar a la de CSS.

• Stylus: és un preprocessador inspirat en Less i Sass que inclou la majoria
de les característiques dels dos i també altres de pròpies. És el més complex
dels tres, però també ofereix més opcions en tots els àmbits.

Com que Sass i Less fa més temps que circulen, és habitual trobar que els entorns
de treball i biblioteques ofereixen, a banda dels fitxers CSS, els fitxers en format
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Les sigles Sass signifiquen
“fulls d’estil sintàcticament

impressionants” (en anglès,
syntactically awesome

stylesheets).

Preprocessador Sass en
línia

Per preprocessar el codi Sass en
línia i veure’n el resultat

immediatament es pot visitar
l’enllaç següent:

www.sassmeister.com.

Les barres de navegació de
les pàgines web acostumen

a crear-se fent servir
l’element nav, i afegint els

elements com a llistes
desordenades (ul),

elements de les llistes (li) i
enllaços (a).

Sass o Less, perquè es puguin fer les pròpies compilacions. Per exemple, Bootstrap
ofereix l’opció de descarregar els fitxers en tots dos formats, de manera que
canviar el color principal de l’entorn només requereix canviar una única variable
i preprocessar-lo.

2.3.1 Sass

Sass (sass-lang.com) és un projecte de codi lliure que ha estat en desenvolupament
durant més de deu anys i ha assentat les bases dels preprocessadors CSS moderns.

Actualment accepta dues sintaxis diferents:

• Sass (extensió ”.sass”): té la sintaxi original, no és directament compatible
amb CSS.

• SCSS (extensió ”.scss”): té una nova sintaxi més similar a CSS i Less.

Convé tenir en compte que la sintaxi Sass no és compatible directament amb CSS,
al contrari que SCSS. És a dir, si el contingut d’un fitxer Sass és codi CSS, es
produeix un error en preprocessar-lo; en canvi, amb SCSS és preprocessa sense
problema.

Sass inclou les següents característiques: variables, imbricació, importació i
parcials, mixins, herència, operadors i funcions predefinides.

Les variables s’identifiquen perquè van prefixades pel símbol $. Per exemple, per
establir el color i la mida de la font utilitzant variables es fa de la manera següent:

1 $mida−font: 15px;
2 $color: #ff0000;
3

4 p {
5 font−size: $mida−font;
6 color: $color;
7 }

I, en ser preprocessat, generaria la sortida següent:

1 p {
2 font−size: 15px;
3 color: #ff0000;
4 }

La imbricació permet imbricar elements dintre d’altres elements.

En el cas d’una barra de navegació (element nav), es poden afegir els estils de
tots els elements que s’apliquen només quan aquests es troben dintre de la barra
de navegació:

1 nav {
2 ul {
3 list−style: none;

https://www.sassmeister.com
http://sass-lang.com
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4 margin: 0;
5 padding: 0;
6 color: light−grey;
7 }
8

9 li {
10 display: inline−block;
11 }
12

13 a {
14 text−decoration:none;
15 display: block;
16 padding: 5px;
17 }
18 }

Com es pot apreciar, es veu molt clarament com s’organitzen els estils. Vegeu, a
continuació, el codi generat en preprocessar-lo:

1 nav ul {
2 list−style: none;
3 margin: 0;
4 padding: 0;
5 color:light−grey;
6 }
7

8 nav li {
9 display: inline−block;

10 }
11

12 nav a {
13 text−decoration: none;
14 display: block;
15 padding: 5px;
16 }

En aquest cas no hi ha gaire diferència, però es perd la claredat que proporciona
visualitzar els continguts jerarquitzats.

Sass permet importar fitxers sencers o parcials mitjançant la directriu @import.
La diferència es troba en el fet que els fitxers parcials no són preprocessats en
fitxers individuals, ja que són inclosos en altres fitxers. El nom dels fitxers parcials
sempre ha de començar per una barra baixa (_).

Exemple d’importació de fitxers

Imagineu que teniu un fitxer anomenat pagina.scss al qual voleu importar el fitxer parcial
_parcial.scss i el fitxer complet colors.scss. Aquesta operació es faria de la manera següent:

1 @import ’parcial’;
2 @import ’colors’;

Fixeu-vos que en cap dels dos casos no s’hi ha afegit l’extensió i s’ha prescindit de la
barra baixa en el nom del parcial. Sass s’encarrega automàticament de cercar els fitxers
correctes.

Per declarar un mixin cal utilitzar la directriu @mixin, i per incloure-la cal fer
servir la directriu @include. Aquests mixins es poden tractar com a funcions que
són cridades passant un argument i que retornen el codi per inserir.

Per exemple, per afegir una ombra a diferents elements tenint en compte els
prefixos dels diferents navegadors (-webkit-, -moz-, -o- i -ms-).
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1 @mixin afegir−ombra($opacitat) {
2 −webkit−box−shadow: 10px 10px 5px 0px rgba(0,0,0,$opacitat);
3 −moz−box−shadow: 10px 10px 5px 0px rgba(0,0,0,$opacitat);
4 box−shadow: 10px 10px 5px 0px rgba(0,0,0,$opacitat);
5 }
6

7 p {
8 margin: 20px;
9 @include afegir−ombra(0.75);

10 }
11

12 span {
13 @include afegir−ombra(0.50);
14 }
15

16 div {
17 @include afegir−ombra(1);
18 }

Fixeu-vos que dins del mixin s’hi han afegit les versions prefixades de la regla
CSS, de manera que es genera el codi compatible amb el màxim de navegadors
possibles. El resultat de preprocessar aquest codi és el següent:

1 p {
2 margin: 20px;
3 −webkit−box−shadow: 10px 10px 5px 0px rgba(0, 0, 0, 0.75);
4 −moz−box−shadow: 10px 10px 5px 0px rgba(0, 0, 0, 0.75);
5 box−shadow: 10px 10px 5px 0px rgba(0, 0, 0, 0.75);
6 }
7

8 span {
9 −webkit−box−shadow: 10px 10px 5px 0px rgba(0, 0, 0, 0.5);

10 −moz−box−shadow: 10px 10px 5px 0px rgba(0, 0, 0, 0.5);
11 box−shadow: 10px 10px 5px 0px rgba(0, 0, 0, 0.5);
12 }
13

14 div {
15 −webkit−box−shadow: 10px 10px 5px 0px black;
16 −moz−box−shadow: 10px 10px 5px 0px black;
17 box−shadow: 10px 10px 5px 0px black;
18 }

Com es pot apreciar, la versió SCSS, a banda de ser més clara, permet canviar la
mida de totes les ombres només modificant el mixin, i totes les regles s’actualitza-
rien quan es preprocessés el fitxer.

L’herència permet copiar propietats d’un selector en un altre. Per fer-ho, només
cal utilitzar la directriu @extend dins del selector que volem que hereti les
propietats. Per exemple, es pot crear un selector icona, amb les propietats
bàsiques de totes les icones, i després fer que cada icona concreta sigui herència
d’aquesta (imprimir, previsualitzar, esborrar, etc.), com es pot veure a continuació:

1 .icona {
2 width: 16px;
3 height: 16px;
4 margin: 2px;
5 }
6

7 .imprimir {
8 @extend .icona;
9 background−image: url(’imprimir.png’);

10 }
11
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12 .previsualitzar {
13 @extend .icona;
14 background−image: url(’previsualitzar.png’);
15 }
16

17 .esborrar {
18 @extend .icona;
19 background−image: url(’esborrar.png’);
20 }
21

22 .desar {
23 @extend .icona;
24 background−image: url(’desar.png’);
25 }

Utilitzant l’herència no s’ha de modificar la definició d’ .icona en cap moment,
de manera que es poden afegir nous botons en qualsevol altre punt del fitxer, o
fins i tot en fitxers diferents, i farien servir la mateixa definició. El resultat seria
el següent:

1 .icona, .imprimir, .previsualitzar, .esborrar, .desar {
2 width: 16px;
3 height: 16px;
4 margin: 2px;
5 }
6

7 .imprimir {
8 background−image: url("imprimir.png");
9 }

10

11 .previsualitzar {
12 background−image: url("previsualitzar.png");
13 }
14

15 .esborrar {
16 background−image: url("esborrar.png");
17 }
18

19 .desar {
20 background−image: url("desar.png");
21 }

Com es pot apreciar, per cada nou botó que s’afegeix en CSS, s’ha de modificar la
regla que defineix .icona per incloure la nova classe, i això faria que afegir noves
icones fos més enrevessat, sobretot si no es trobessin definides en el mateix fitxer
CSS.

Sass inclou els operadors matemàtics de suma, resta, multiplicació, divisió i
mòdul. Aquests operadors es poden utilitzar per fer càlculs. Per exemple, per
ajustar la mida de les capçaleres d’una pàgina a partir de la mida establerta per la
font principal, com es pot veure en l’exemple següent:

1 $mida−font: 14px;
2

3 p {
4 font−size: $mida−font;
5 }
6

7 small {
8 font−size: $mida−font / 3 * 2;
9 }

10

11 h1 {
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Funcions predefinides de
Sass

Podeu trobar una llista completa
d’aquestes funcions a l’enllaç

següent: goo.gl/mcZFoZ.

12 font−size: $mida−font * 2;
13 }
14

15 h2 {
16 font−size: $mida−font * 1.5;
17 }
18

19 h3 {
20 font−size: $mida−font * 1.2;
21 }
22

23 h4 {
24 font−size: $mida−font + 1;
25 }

Fixeu-vos que es poden combinar els operadors amb l’ús de variables. El resultat
és el següent:

1 p {
2 font−size: 14px;
3 }
4

5 small {
6 font−size: 9.33333px;
7 }
8

9 h1 {
10 font−size: 28px;
11 }
12

13 h2 {
14 font−size: 21px;
15 }
16

17 h3 {
18 font−size: 16.8px;
19 }
20

21 h4 {
22 font−size: 15px;
23 }

L’avantatge d’usar els operadors per a aquest tipus de càlcul és que en cas d’haver
de modificar la mida de la font només caldria modificar el valor de la variable; la
resta s’actualitzaria automàticament.

Sass inclou moltes altres funcions predefinides per tractar color, cadenes de text,
llistes, etc. Per exemple, es poden utilitzar les funcions lighten (aclarir) i darken
(enfosquir) per crear variacions d’un color, com es pot veure a continuació:

1 $color−principal: blue;
2 $color−vora: darken($color−principal, 20%);
3 $color−enllac: lighten($color−principal, 20%);
4

5 div {
6 color: $color−principal;
7 border: 1px solid $color−vora;
8

9 a {
10 color:$color−enllac;
11 }
12 }

http://sass-lang.com/documentation/Sass/Script/Functions.html
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Exemple d’ús de funcions predefinides en Sass

En l’exemple següent s’estableix el color blau per als continguts del contenidor div, però
afegint una vora de color blau enfosquida un 20% i els enllaços de color blau aclarits un
20%.

El codi CSS generat és el següent:

1 div {
2 color: blue;
3 border: 1px solid #000099;
4 }
5

6 div a {
7 color: #6666ff;
8 }

Si en lloc d’utilitzar el color blau, es vol utilitzar el color vermell o qualsevol altre color,
només cal canviar el valor de la variable $color-principal, i automàticament tot el lloc
web passa a ser del nou color, incloses les vores i els enllaços (aquest és el sistema que
utilitzen les plantilles i entorns de treball com Bootstrap).

Originalment, per instal·lar Sass era necessari tenir instal·lat el llenguatge de
programació Ruby, ja que Sass s’instal·la com una gemma. Així, segons el sistema
operatiu, s’ha d’instal·lar Ruby en primer lloc (a Ubuntu, per exemple, ja es troba
preinstal·lat).

Tot i que es pot instal·lar el preprocesador de Sass com un paquet de Node.js
mitjançant npm, és possible que no funcioni si el sistema no té les biblioteques
del llenguatge necessàries instal·lades (Ruby o, en versions més recents, C). En
cas que sigui necessari, podeu instal·lar Ruby seguint les instruccions per al vostre
sistema operatiu a l’enllaç següent: goo.gl/B06ehR.

Per instal·lar el preprocessador mitjançant npm, escriviu a la línia d’ordres:

1 npm install node−sass −g

Una vegada instal·lat, per utilitzar-lo, haureu de crear un fitxer de text que serà
executat per Node.js, amb el codi següent:

1 var fs = require("fs");
2 var sass = require("node−sass");
3

4 sass.render(
5 {
6 file: "nom−del−vostre−fitxer.scss"
7 },
8 function(error, result) {
9 if (!error) {

10 // No s’han trobat errors, es desarà al disc
11 fs.writeFile(’resultat.css’, result.css, function(err) {
12 if (!err) {
13 // Fitxer escrit al disc
14 console.log("Preprocessament realitzat amb èxit");
15 }
16 });
17 }
18 }
19 );

Primer de tot, es carreguen els dos mòduls necessaris per executar el programa:

Ruby és un llenguatge de
programació empleat a la
banda del servidor. El
gestor de paquets d’aquest
llenguatge s’anomena
RubyGems i els paquets
s’anomenen gemmes.

https://www.ruby-lang.org/en/documentation/installation/
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Rhino és una implementació
de JavaScript en Java que

pot incrustar-se en diferents
dispositius.

Preprocessar Less en línia

Per preprocessar el codi Less en
línia i veure’n el resultat, es pot

visitar l’enllaç següent:
less2css.org

• fs: correspon al mòdul FileSystem (encarregat de les operacions de lectura
i escriptura al disc).

• node-sass: correspon al mòdul preprocessador Sass.

Seguidament, s’invoca la funció render del mòdul node-sass, a la qual s’ha de
passar, com a primer paràmetre, un objecte amb la configuració on s’indica el nom
del fitxer (aquí heu de posar el nom del vostre fitxer Sass) i, com a segon paràmetre,
la funció que serà executada en finalitzar el preprocessament.

Aquesta funció rep automàticament dos paràmetres: el primer és un objecte, si
s’ha produït cap error, i en cas que no se n’hagi produït cap, un segon paràmetre
amb el resultat del preprocessament. Com que el resultat es troba a la memòria,
cal desar-lo en un fitxer. Això s’aconsegueix invocant la funció writeFile del
mòdul fs, indicant el nom del fitxer de destí, el contingut del fitxer (obtingut de la
propietat css del paràmetre rebut result) i una funció cridada automàticament
en finalitzar el procés de desar les dades que, en aquest cas, serveix per comprovar
si s’ha desat amb èxit o no.

Una vegada s’ha desat el fitxer, es pot executar com qualsevol altre programa
de node. Per exemple, si heu anomenat “compilar-sass.js” al fitxer, l’ordre és la
següent:

1 node compilar−sass.js

Recordeu que a Linux el nom del programa és diferent i, per tant, l’ordre és aquesta
altra:

1 nodejs compilar−sass.js

Una vegada executat el programa, dintre del mateix directori hi ha un fitxer
anomenat “resultat.css” (el nom s’ha indicat dins del programa), amb el codi Sass
preprocessat.

2.3.2 Less

Less (lesscss.org) és un preprocessador que pot executar-se a Node.js, al navegador
(encara que només es recomana durant el desenvolupament) i a Rhino. Cal tenir en
compte que, en conjunt, Sass és més complet que Less, però tant l’un com l’altre
tenen les característiques bàsiques més importants.

A Less, s’hi poden trobar les característiques següents: variables, imbricació,
importació, mixins, herència, operadors i funcions predefinides. A Less, per
declarar variables s’utilitza el símbol @.

Exemple de definició de variables a Less

Vegeu com es defineixen dues variables per establir el color i la mida de la font dels
elements de tipus paràgraf:

http://less2css.org
http://lesscss.org
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1 @mida−font: 15px;
2 @color: #ff0000;
3

4 p {
5 font−size: @mida−font;
6 color: @color;
7 }

El codi CSS preprocessat és el següent:

1 p {
2 font−size: 15px;
3 color: #ff0000;
4 }

La imbricació d’elements és idèntica a com es codifica a Sass (amb la sintaxi
SCSS). Per imbricar els estils necessaris per formatar una barra de navegació, el
codi Less és el següent:

1 nav {
2 ul {
3 list−style: none;
4 margin: 0;
5 padding: 0;
6 color: light−grey;
7 }
8

9 li {
10 display: inline−block;
11 }
12

13 a {
14 text−decoration:none;
15 display: block;
16 padding: 5px;
17 }
18 }

I el resultat CSS és el que trobeu a continuació:

1 nav ul {
2 list−style: none;
3 margin: 0;
4 padding: 0;
5 color: light−grey;
6 }
7 nav li {
8 display: inline−block;
9 }

10 nav a {
11 text−decoration: none;
12 display: block;
13 padding: 5px;
14 }

Less també inclou la capacitat d’importar altres fitxers que, en ser processats, són
inclosos directament al fitxer CSS. Per fer-ho, s’utilitza la directriu @import, igual
que a Sass, com es pot comprovar en l’exemple següent:

1 @import ’parcial’;
2 @import ’colors.css’;
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Si no s’afegeix cap extensió al fitxer Less, s’interpreta que l’extensió ha de ser
.less. En qualsevol cas (a excepció de l’extensió .css, que no és preprocessada),
s’interpreta el fitxer com a codi Less.

En el cas dels mixins, a Less no cal utilitzar cap directriu: es declaren com si
fossin una classe però especificant els paràmetres que accepten si són necessaris.

Exemple de mixin a Less

Per crear un mixin que afegeixi una ombra a un element es fa de la manera següent:

1 .afegir−ombra(@opacitat) {
2 −webkit−box−shadow: 10px 10px 5px 0px rgba(0,0,0,@opacitat);
3 −moz−box−shadow: 10px 10px 5px 0px rgba(0,0,0,@opacitat);
4 box−shadow: 10px 10px 5px 0px rgba(0,0,0,@opacitat);
5 }
6

7 p {
8 margin: 20px;
9 .afegir−ombra(0.75);
10 }
11

12 span {
13 .afegir−ombra(0.50);
14 }
15

16 div {
17 .afegir−ombra(1);
18 }

Fixeu-vos que per afegir el mixin als elements tampoc no es fa servir cap directriu,
s’afegeixen com si fossin classes imbricades.

El codi resultant de preprocessar és aquest:

1 p {
2 margin: 20px;
3 −webkit−box−shadow: 10px 10px 5px 0px rgba(0, 0, 0, 0.75);
4 −moz−box−shadow: 10px 10px 5px 0px rgba(0, 0, 0, 0.75);
5 box−shadow: 10px 10px 5px 0px rgba(0, 0, 0, 0.75);
6 }
7 span {
8 −webkit−box−shadow: 10px 10px 5px 0px rgba(0, 0, 0, 0.5);
9 −moz−box−shadow: 10px 10px 5px 0px rgba(0, 0, 0, 0.5);
10 box−shadow: 10px 10px 5px 0px rgba(0, 0, 0, 0.5);
11 }
12 div {
13 −webkit−box−shadow: 10px 10px 5px 0px #000000;
14 −moz−box−shadow: 10px 10px 5px 0px #000000;
15 box−shadow: 10px 10px 5px 0px #000000;
16 }

Less també inclou la possibilitat d’heretar propietats d’altres classes, però en lloc
d’utilitzar una directriu, s’utilitza el selector de pseudoclasse extend.

Exemple de sistema d’icones a Less

Un sistema d’icones en el qual totes les icones siguin herència de la classe icona que
conté les propietats comunes podria implementar-se així:

1 .icona {
2 width: 16px;
3 height: 16px;
4 margin: 2px;
5 }
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6

7 .imprimir {
8 &:extend(.icona);
9 background−image: url(’imprimir.png’);
10 }
11

12 .previsualitzar {
13 &:extend(.icona);
14 background−image: url(’previsualitzar.png’);
15 }
16

17 .esborrar {
18 &:extend(.icona);
19 background−image: url(’esborrar.png’);
20 }
21

22 .desar {
23 &:extend(.icona);
24 background−image: url(’desar.png’);
25 }

El codi CSS generat seria el següent:

1 .icona,
2 .imprimir,
3 .previsualitzar,
4 .esborrar,
5 .desar {
6 width: 16px;
7 height: 16px;
8 margin: 2px;
9 }
10 .imprimir {
11 background−image: url(’imprimir.png’);
12 }
13 .previsualitzar {
14 background−image: url(’previsualitzar.png’);
15 }
16 .esborrar {
17 background−image: url(’esborrar.png’);
18 }
19 .desar {
20 background−image: url(’desar.png’);
21 }

El conjunt d’operadors matemàtics que ofereix no inclou el mòdul, només inclou
la suma, la resta, la multiplicació i la divisió. Per exemple, per definir la mida de
la font de diferents elements a partir d’una variable es fa de la manera següent:

1 @mida−font: 14px;
2

3 p {
4 font−size: @mida−font;
5 }
6

7 small {
8 font−size: @mida−font / 3 * 2;
9 }

10

11 h1 {
12 font−size: @mida−font * 2;
13 }
14

15 h2 {
16 font−size: @mida−font * 1.5;
17 }
18
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Funcions predefinides de
Less

Podeu trobar una llista completa
d’aquestes funcions a l’enllaç
següent: lesscss.org/functions.

19 h3 {
20 font−size: @mida−font * 1.2;
21 }
22

23 h4 {
24 font−size: @mida−font + 1;
25 }

Com es pot apreciar, a excepció del prefix de la variable, el codi és exactament el
mateix que a Sass. El codi generat és el següent:

1 p {
2 font−size: 14px;
3 }
4 small {
5 font−size: 9.33333333px;
6 }
7 h1 {
8 font−size: 28px;
9 }

10 h2 {
11 font−size: 21px;
12 }
13 h3 {
14 font−size: 16.8px;
15 }
16 h4 {
17 font−size: 15px;
18 }

Igual que Sass, Less inclou moltes funcions predefinides per tractar el color, les
cadenes de text o les llistes. La forma d’utilitzar-les és la mateixa, només cal
invocar la funció passant com a argument els paràmetres requerits. Per exemple,
per obtenir un color aclarit es pot fer servir la funció lighten, i per enfosquir es
fa servir un color la funció darken.

Vegeu, a continuació, com es poden combinar aquestes funcions per crear un
esquema de color reutilitzable a partir d’un color principal:

1 @color−principal: blue;
2 @color−vora: darken(@color−principal, 20%);
3 @color−enllac: lighten(@color−principal, 20%);
4

5 div {
6 color: @color−principal;
7 border: 1px solid @color−vora;
8

9 a {
10 color:@color−enllac;
11 }
12 }

El codi resultant és el següent:

1 div {
2 color: blue;
3 border: 1px solid #000099;
4 }
5 div a {
6 color: #6666ff;
7 }

http://lesscss.org/functions/
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Fixeu-vos que si es canvia el color principal, els colors de la vora i dels
enllaços també canvien. Per exemple, si canviem el color principal a vermell
(@color-principal: red), el codi CSS generat passa a ser el següent:

1 div {
2 color: red;
3 border: 1px solid #990000;
4 }
5 div a {
6 color: #ff6666;
7 }

Es pot instal·lar directament el gestor de paquets npm sense cap altre requisit de
la terminal, amb l’ordre següent:

1 npm install less −g

Per utilitzar-lo només cal introduir l’ordre less, indicant el nom del fitxer:

1 less estils.less

El resultat es mostra per pantalla. Si voleu que es desi en un fitxer, heu
d’especificar el nom del fitxer com a segon paràmetre. Per exemple:

1 less estils.less estils.css

Alternativament, es pot importar com a mòdul de Node.js per crear els propis
programes, per exemple, per automatitzar processos.

Exemple de programa Less desat en disc

Vegeu un programa d’exemple que carrega el fitxer indicat a la configuració i el desa al disc:

1 var fs = require("fs");
2 var less = require("less");
3 var entrada = fs.readFileSync(’nom−del−vostre−fitxer.less’, ’utf8

’);
4

5 less.render(entrada,
6 {},
7 function(error, result) {
8 if (!error) {
9 // No s’han trobat errors, es desarà al disc
10 fs.writeFile(’resultat.css’, result.css, function(err) {
11 if (!err) {
12 // Fitxer escrit al disc
13 console.log("Preprocessat realitzat amb èxit");
14 }
15 });
16 }
17 }
18 );

Cal destacar que mentre que en utilitzar el mòdul node-sass només cal indicar el nom
del fitxer amb el codi d’entrada, en treballar amb el mòdul less cal llegir primer el fitxer
(fs.readFileSync). A més, la lectura s’ha de fer de forma síncrona (per defecte és asíncrona),
perquè en cas contrari podria executar-se el processament abans de finalitzar la lectura del
fitxer d’entrada.

Less ofereix l’opció de preprocessar-se al navegador. Aquesta opció pot ser
interessant durant el desenvolupament o si per alguna raó no es poden generar

A macOS i UNIX l’ordre per
executar Less és lessc,
perquè less es correspon a
una eina del sistema
operatiu.
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Funcions predefinides
d’Stylus

Podeu trobar una llista completa
d’aquestes funcions a l’enllaç

següent: goo.gl/tiI93I.

els fitxers CSS al servidor. Cal tenir en compte que aquesta opció provoca un
retard en la presentació de la pàgina, ja que no es mostra la pàgina fins que no s’ha
descarregat la biblioteca i s’han processat els fitxers CSS.

Per afegir la compilació al navegador, primer heu d’afegir la càrrega del fitxer
less.js a la capçalera del fitxer HTML. Aquest fitxer pot estar allotjat al propi
servidor o ser un enllaç a una xarxa de lliurament de continguts, per exemple.

1 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/less.js/2.7.2/less.min.js">
</script>

A continuació, també dintre de la capçalera de la pàgina, heu d’afegir els enllaços
als vostres fulls d’estil amb el format següent:

1 <link rel="stylesheet/less" type="text/css" href="estils.less" />

Haureu d’afegir una línia per a cada fitxer Less, especificant, a l’atribut href,
l’URL on es troba el fitxer que voleu preprocessar.

Una vegada es carregui el fitxer less.min.js, cercarà tots els fitxers marcats com a
stylesheet/less, els preprocessarà i els afegirà com a fulls d’estil CSS.

2.3.3 Stylus

Stylus (stylus-lang.com) és un preprocessador que inclou totes les característiques
de Sass i Less (està inspirat en tots dos) però també hi afegeix les seves pròpies
característiques. Com que la seva sintaxi és força diferent de la de Sass i Less
i ofereix gran quantitat d’opcions, Stylus és un preprocessador més difícil de
dominar.

Una diferència important amb altres preprocessadors és que els punts i comes,
les comes i els claudàtors són opcionals. Per altra banda, el sagnat ha de fer-
se correctament, ja que en cas contrari el resultat no seria l’esperat. Una altra
diferència és que les variables a Stylus poden declarar-se al mateix lloc que es fan
servir i no requereixen cap prefix especial (tot i que es pot fer servir el símbol $).

Pel que fa a les funcions, Stylus no només té funcions predefinides sinó que permet
crear funcions pròpies que retornin valors i no només mostrin codi CSS. El conjunt
d’operadors admesos és molt superior que el d’altres processadors, ja que inclou
operadors binaris, unaris, lògics i fins i tot admet rangs de llistes.

Stylus s’instal·la mitjançant el gestor de paquets npm amb l’ordre següent:

1 npm install stylus −g

Una vegada instal·lat, es pot utilitzar l’ordre stylus indicant el nom del fitxer amb
el codi Stylus i el nom del fitxer CSS de destí. Per comprovar-ho, creeu un fitxer
anomenat prova.styl amb el contingut següent:

http://stylus-lang.com/docs/bifs.html
http://stylus-lang.com
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1 color_principal= blue
2 color_vora = darken(color_principal, 20%)
3 color_enllac = lighten(color_principal, 20%)
4

5 div
6 color: color_principal
7 border: 1px solid color_vora
8

9 a
10 color:color_enllac

Fixeu-vos que, per assignar el valor a les variables, s’ha fet servir el signe igual
(=) i el nom de les variables s’ha separat amb una barra per sota en lloc d’un guió
(a Stylus no es pot fer servir el guió en els noms de variables).

Per generar el fitxer CSS escriviu a la línia d’ordres:

1 stylus prova.styl resultat.css

Es generarà el fitxer resultat.css a la mateixa carpeta amb el contingut següent:

1 div {
2 color: #00f;
3 border: 1px solid @00c;
4 }
5 div a {
6 color: #33f;
7 }

En lloc de fer servir la línia d’ordres, es pot crear un programa en Node.js per crear
configuracions de preprocessament més complexes. Per comprovar-ho, creeu un
fitxer anomenat processar-stylus.js, amb el contingut següent:

1 var fs = require("fs");
2 var stylus = require("stylus");
3 var entrada = fs.readFileSync(’prova.styl’, ’utf8’);
4

5 stylus(entrada)
6 .render(function(error, css) {
7 if (!error) {
8 // No s’han trobat errors, es desarà al disc
9 fs.writeFile(’resultat.css’, css, function(err) {

10 if (!err) {
11 // Fitxer escrit al disc
12 console.log("Preprocessat realitzat amb èxit");
13 }
14 });
15 }
16 }
17 );

En executar aquest programa, es preprocessa el fitxer prova.styl i el resultat es desa
a “resultat.css”. Per comprovar-ho, escriviu a la línia d’ordres:

1 node processar−stylus.js

En el cas de Linux, hi heu d’escriure:

1 nodejs processar−stylus.js

API JavaScript per Stylus

Podeu trobar tota la
documentació d’API JavasScript
a l’enllaç següent:
goo.gl/ZeM6Fu.

http://stylus-lang.com/docs/js.html
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JSDOC és un format de
documentació per a

JavaScript similar al que es
pot trobar a altres

llenguatges com Javadoc
per a Java i PHPDoc per a

PHP.

Llistat de llenguatges que
compilen a JavaScript

Podeu trobar el llistat en l’enllaç
següent: goo.gl/A5sNah.

Cal destacar que Stylus ofereix més opcions que altres preprocessadors, també pel
que fa a l’API de JavaScript, fet que permet crear programes més complexos per
gestionar el preprocessament dels fitxers.

2.4 Compiladors JavaScript

Tot i que la idea d’un compilador per a un llenguatge interpretat com a JavaScript
pot semblar estranya, es tracta d’una eina molt utilitzada.

Un dels problemes de JavaScript és que quan s’executa en el navegador d’usuari,
no es pot controlar l’entorn d’execució. Pot tractar-se d’un navegador en un
ordinador d’escriptori o d’un dispositiu mòbil, i no hi ha cap garantia que aquest
navegador estigui actualitzat, ni tan sols que el seu fabricant hagi inclòs les
característiques necessàries per al bon funcionament de la vostra aplicació.

S’ha de tenir en compte que el ritme d’adaptació dels navegadors a les noves
versions de JavaScript és molt lent. Per exemple, ES5 va trigar 10 anys a ser
completament admès per la majoria dels navegadors, és a dir, el mateix any que
va ser llançada la següent versió.

En cas de voler utilitzar les versions més recents de JavaScript és possible
implementar les aplicacions utilitzant aquesta versió, i posteriorment compilar-la a
una versió que sigui admesa més àmpliament. En aquest àmbit, el compilador més
utilitzat es Babel.js, que permet compilar programes desenvolupats en ES2015 i
posteriors a ES5.

Un altre compilador de JavaScript (no gaire utilitzat) és el Closure Compiler
(goo.gl/4AR0x5), desenvolupat per Google, que permet optimitzar el codi i,
mitjançant els comentaris inclosos com a documentació en format JSDOC, ins-
peccionar determinats comportaments que en cas que no es complissin, mostrarien
avisos durant la compilació. Per exemple, si s’anota una variable com si fos una
constant i s’intenta canviar el valor més endavant, es mostra un avís durant la
compilació.

Per altra banda, al llarg del temps s’han creat múltiples llenguatges que són
compilats a JavaScript. D’aquesta manera, poden ser desenvolupats en aquests
llenguatges i ser utilitzats al navegador (recordeu que l’únic llenguatge que pot
executar-se en aquest entorn és JavaScript). Entre aquests llenguatges hi ha
CofeeScript, TypeScript i Dart.

Fora de l’entorn dels navegadors cal destacar el compilador Rhino, utilitzat per
compilar JavaScript a Java, que s’utilitza incrustat en altres dispositius i permet
programar-los utilitzant JavaScript.

https://github.com/jashkenas/coffeescript/wiki/list-of-languages-that-compile-to-js
https://developers.google.com/closure/compiler/
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2.4.1 ECMAScript 2015, ES6 i Babel

Quan es parla d’ES6 es fa referència a la sisena edició de JavaScript, tot i que
el nom oficial de l’estàndard és ECMAScript 2015 (i posteriors). És a dir,
JavaScript és la implementació de l’estàndard ECMAScript.

La cinquena edició del llenguatge s’anomenava ES5 (correspon a JavaScript 5),
però a la sisena edició van canviar el nom diverses vegades fins que finalment
van escollir ECMAScript 2015 (abreviat com a ES2015) i van decidir ampliar el
llenguatge anualment.

Cada any, el mes de juny, es publica una ampliació de l’especificació i en canvien
el nom: ES2015 el juny de 2015, ES2016 el juny de 2016, ES2017 el juny de 2017,
etc.

Quan es treballa amb alguna característica avançada del llenguatge, és important
saber en quina versió s’ha afegit per poder determinar si està disponible o no, ja
que algunes característiques només existeixen com a especificació i no es troben
implementades en cap navegador ni compilador.

Tot i que moltes de les característiques no es troben implementades als navegadors,
hi ha alguns desenvolupadors que prefereixen utilitzar aquestes versions del
llenguatge, ja que eventualment aquest és el llenguatge que cal utilitzar al web.
A més, aquestes versions ofereixen moltes característiques interessants, com ara
la creació de classes, la declaració de constants, el context de bloc, la importació
de mòduls, l’encapsulació i la utilització de funcions fletxa o lambdes.

És més, molts dels entorns de treball més populars com AngularJS, React, Vue.js,
etc., estan programats en ES2015 o TypeScript, ja que a l’hora de treballar en
projectes grans és habitual haver de fer un processament dels fitxers i no costa
gens afegir la compilació de ES2015 al flux de treball.

Cal destacar que Node.js inclou pràcticament la totalitat de l’especificació de
ES2015, és a dir, els mòduls de Node.js estan desenvolupats en ES2015.

El compilador més utilitzat per compilar el codi de ES2015+ a ES5 és Babel
(babeljs.io). Per instal·lar-lo mitjançant el gestor de paquets npm podeu utilitzar
l’ordre següent:

1 npm install −−save−dev babel−cli babel−preset−env
2 npm install −−save−dev babel−preset−latest

Fixeu-vos que la instal·lació recomanada de Babel es fa localment, afegint-se a la
llista de dependències del projecte (al fitxer package.json). Tingueu en compte
que si treballeu amb ES2015+, el vostre projecte no funcionarà correctament en
tots els navegadors si no es compila abans a ES5.

Un cop instal·lats aquests paquets, podeu començar a utilitzar Babel per compilar
JavaScript.

Noves característiques
d’ECMAScript 2015

Podeu trobar una llista
d’aquestes característiques a
l’enllaç següent:
es6-features.org.

Compatibilitat de ES2015
amb Node.js

Es pot trobar informació
detallada sobre la implementació
de totes les característiques de
ES2015 a Node.js a l’enllaç
següent: node.green.

https://babeljs.io
http://es6-features.org
http://node.green
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Per comprovar que funciona correctament, creeu un fitxer anomenat hola-mon-
es2015.js, amb el contingut següent:

1 let missatge = "Hola món!";
2 console.log(missatge);

A continuació compileu-lo, amb l’ordre següent:

1 babel hola−mon−es2015.js −−presets=es2015

Com que no s’ha especificat un fitxer de sortida, mostrarà per pantalla la compila-
ció, que serà semblant a aquesta:

1 "use strict";
2

3 var missatge = "Hola món!";
4 console.log(missatge);

Convé recordar que, si no s’especifica l’opció –presets, el retorn de la compilació
és el contingut original. Babel ofereix múltiples opcions per establir el valor
d’aquesta opció: a la línia d’ordres, dins del fitxer package.json i al fitxer .babelrc.

Per afegir l’opció al fitxer .babelrc només heu d’editar-lo i afegir la propietat
presets dintre de l’objecte amb les opcions de Babel. En cas que sigui buit,
el contingut ha de ser el següent:

1 {
2 "presets": ["latest"]
3 }

Un cop afegit al fitxer, l’exportació es fa automàticament utilitzant la predefinició
més recent.

Per desar el fitxer en lloc de mostrar-lo per pantalla, s’ha de fer servir l’opció
–out-file seguida del nom del fitxer de destí. Per exemple:

1 babel hola−mon−es2015.js −−out−file hola−mon−compilat.js

El resultat és un fitxer anomenat hola-mon-compiled.js amb el mateix contingut
que es mostra per pantalla: el programa compilat a ES5.

2.4.2 TypeScript

TypeScript (www.typescriptlang.org) és un llenguatge de programació desenvo-
lupat i mantingut per Microsoft basat en l’especificació ES2015 al qual afegeix
(opcionalment) tipificació estàtica, és a dir, es comprova que els tipus de variables
i paràmetres siguin correctes durant la compilació.

Tot i que la tipificació estàtica és opcional, és molt recomanable utilitzar-la, ja que
ajuda a prevenir errors que d’altra manera poden passar desapercebuts fàcilment.

https://www.typescriptlang.org
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Vegeu un exemple de funció tipada en TypeScript:

1 function multiplicar(a: number, b: number): number {
2 return a * b;
3 }

Aquesta funció accepta dos paràmetres anomenats a i b, tots dos de tipus number,
i el valor retornat és de tipus number.

Cal destacar que TypeScript interpreta JavaScript correctament, de manera que en
una aplicació desenvolupada en aquest llenguatge pot utilitzar-se juntament amb
JavaScript (incloses biblioteques) en el mateix fitxer.

TypeScript fa servir el seu propi compilador, que pot instal·lar-se utilitzant el gestor
de paquets npm, escrivint la següent ordre a la línia d’ordres:

1 npm install typescript −g

Una vegada instal·lat, per compilar un fitxer només cal utilitzar l’ordre tsc seguida
del nom del fitxer. Per comprovar-lo creu un fitxer anomenat hola-mon.ts, amb el
contingut següent:

1 function mostrarMissatge(missatge: string) {
2 console.log(missatge);
3 }
4

5 mostrarMissatge(’Hola món!’);

Executeu l’ordre següent:

1 tsc hola−mon.ts

Es crea un fitxer anomenat hola-mon.js al mateix directori amb el contingut
següent:

1 function mostrarMissatge(missatge) {
2 console.log(missatge);
3 }
4 mostrarMissatge(’Hola món!’);

Com veieu, s’ha eliminat l’anotació que obligava a passar una cadena de text com
a paràmetre de la funció mostrarMissatge.

Per comprovar que el programa funciona correctament podeu executar-lo com un
programa de Node.js, amb l’ordre següent:

1 node hola−mon.js

O la següent, si es tracta de Linux:

1 nodejs hola−mon.js

Si desitgeu comprovar el funcionament de la tipificació estàtica, podeu modificar
la invocació de la funció al fitxer hola-mon.ts per la següent:
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1 mostrarMissatge(42);

A continuació, intenteu compilar-lo de nou:

1 tsc hola−mon.ts

Aquest cop el resultat de la compilació dona un error similar al següent:

1 hola−mon.ts(5,17): error TS2345: Argument of type ’42’ is not assignable to
parameter of type ’string’.

És a dir, en aquest cas 42 no és assignable a un paràmetre de tipus string.

2.5 Eines d’automatització

Quan es desenvolupen aplicacions web és molt important optimitzar els fitxers
generats, perquè es redueix el pes i el nombre de peticions HTTP que s’han de
realitzar per carregar l’aplicació.

Els navegadors només processen entre 4 i 8 peticions HTTP al mateix temps, i
el temps mitjà per obtenir la resposta a cada petició és al voltant dels 100 ms en
línies d’alta velocitat (ADSL, fibra i cable) i per sobre de 400 ms en línies mòbils
(3G, 4G), independentment del pes de la resposta. És a dir, en molts casos el coll
d’ampolla per descarregar els continguts d’una pàgina web es troba en el nombre
de peticions i no pas en el pes dels continguts.

Aquest és un dels problemes més greus d’utilitzar sistemes gestors de continguts
(CMS) com WordPress o Joomla, ja que acostumen a realitzar 60 peticions
(superant-ne el centenar en alguns llocs) només per descarregar fitxers JS i CSS.
Aquest nombre de peticions es podria reduir a 2 o 3 fitxers en la majoria dels casos.

Convé destacar que, molt sovint, quan es parla de desenvolupar un lloc o una
aplicació web, s’acostuma a pensar en un nombre molt petit de fitxers: un parell
de fitxers CSS, un fitxer amb el codi JavaScript, un fitxer HTML i algunes
imatges decoratives. Però avui dia això està molt lluny de la realitat, atesa
la complexitat de les aplicacions que s’han de desenvolupar, les dependències
necessàries (compiladors de JavaScript, preprocessadors de CSS, gestió de fitxer,
etc.) i el nombre i tipus de fitxers diferents amb els quals s’ha de treballar.

A més, s’ha de tenir en compte que molts d’aquests fitxers no formen part del
desplegament i es generen molts fitxers intermedis. Per exemple, en el cas del
preprocessament de fitxer Less es podrien fer els passos següents:

1. Es preprocessen els fitxers Less i es generen els fitxers CSS.

2. Els fitxers CSS es concatenen per formar un únic fitxer.

3. Es minimitza el fitxer final.
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Cal ressaltar que, si canvia l’ordre de concatenació dels fitxers, també pot canviar
el resultat final (els estils CSS s’apliquen en cascada), així que és necessari que
el procés es realitzi sempre en el mateix ordre. Per altra banda, al desplegament
només cal afegir-hi el fitxer final minimitzat; la resta de fitxers CSS es poden
descartar, i els fitxers Less no han de sortir de l’entorn de desplegament.

Fixeu-vos que aquest cas s’aplica als fitxers Less propis, però segurament haureu
d’incloure en aquest procés els fitxers Less i CSS inclosos en altres biblioteques.
Per exemple, si el projecte inclou Bootstrap i FontAwesome, aquests també s’han
d’afegir al vostre fitxer CSS:

1. En el cas de Bootstrap, s’ha de descarregar la versió Less i importar-la al
vostre fitxer Less principal per poder modificar directament les variables i
processar-lo juntament amb els vostres fitxers.

2. El fitxer CSS de FontAwesome es pot afegir directament al començament
de la concatenació de fitxers CSS.

Continuant amb el mateix exemple, el següent pas és copiar els fitxers d’imatges
i fonts necessàries a la carpeta de desplegament, tenint en compte que aquestes
imatges i fonts poden canviar al llarg del desenvolupament, ja sigui perquè s’han
modificat algunes imatges o perquè s’ha actualitzat la biblioteca que les incloïa.

Després, s’hi han d’afegir els fitxers JavaScript, seguint un procés similar al dels
fitxers Less:

1. Compilar els fitxers necessaris (ES2015, TypeScript, Dart, etc.) a ES5.

2. Concatenar tots els fitxers JavaScript en un sol fitxer en el següent ordre:

(a) Biblioteques principals utilitzades per l’aplicació (per exemple,
jQuery, AngularJS, Vue.js, etc.)

(b) Codi d’altres biblioteques i connectors necessaris

(c) Codi propi

3. Minimitzar el fitxer resultant.

En alguns casos, cal generar els fitxers optimitzats amb diferents continguts (és a
dir, repetir tots aquests processos amb diferents configuracions).

Per exemple:

• Per obtenir un fitxer que només inclogui el codi de la secció d’administració
del lloc i que no serà carregat per usuaris no autoritzats.

• Per generar un fitxer amb els continguts comuns a totes les pàgines del lloc
(que després pot ser concatenat a altres fitxers més especialitzats).

• Per generar fitxers únics per a diferents tipus de continguts de l’aplicació:
uns fitxers per a la pàgina principal, un altre per a la pàgina de cerca, un
altre per al panell d’administració, etc.

Variables Less de
Bootstrap

Podeu trobar totes les variables i
els seus valors per defecte a
l’enllaç
següent:goo.gl/mrHCG8.

https://getbootstrap.com/docs/3.3/customize/
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Els programes que
permeten automatitzar el

flux de treball a JavaScript
també són coneguts com a
executors de tasques (task
runners) o automatitzador

de tasques.

Com es pot apreciar, aquest procés és molt feixuc, pot consumir molt de temps
i és molt fàcil de cometre errors. A més, s’ha de repetir cada vegada que es fan
canvis al codi, cosa que fa inviable realitzar totes aquestes operacions manualment.
Durant molts anys, s’han fet servir eines per automatitzar els processos en altres
llenguatges: Ant, Graddle o Maven.

A JavaScript, s’ha aprofitat la potència de Node.js per crear eines pròpies que
s’integren perfectament amb el flux de treball, ja que es programen i configuren
amb JavaScript i permeten realitzar tot tipus de tasques. Les dues eines més
populars per portar a terme aquesta automatització són: Grunt i Gulp.

La decisió de fer servir qualsevol d’aquestes eines generalment recau en la decisió
del vostre equip de desenvolupament o de l’entorn de programació escollit. Per
exemple, les aplicacions desenvolupades amb Laravel feien servir Gulp com a
automatitzador, però a les versions més recents ha estat reemplaçat per Webpack
(un gestor de paquets).

2.5.1 Gulp

Gulp (gulpjs.com) és una eina basada en Node.js que permet automatitzar el
processament de tasques. La configuració es realitza mitjançant un fitxer que conté
el codi JavaScript, en el qual s’afegeixen els mòduls necessaris i la configuració
de les diferents tasques.

Per instal·lar Gulp mitjançant el gestor de paquets npm, s’han d’introduir les ordres
següents:

1 npm install gulp−cli −g
2 npm install gulp −D

La primera ordre instal·la el client de Gulp de forma global, mentre que la segona
instal·la el mòdul gulp i l’afegeix al fitxer package.json com a dependència de
desenvolupament.

Gulp requereix un fitxer anomenat gulpfile.js. Aquest fitxer ha de contenir un
programa de Node.js que serà utilitzat pel client de Gulp per portar a terme
les tasques, a part de ser el responsable d’importar els connectors necessaris.
Cal tenir en compte que els connectors s’han d’instal·lar per separat. Així,
si voleu preprocessar fitxers Less i minimitzar-los, cal instal·lar primerament
els connectors “gulp-less”, “gulp-csso” i “gulp-concat”, tal com podeu veure a
continuació:

1 npm install gulp−less gulp−csso gulp−concat −g

Un cop instal·lats els connectors necessaris, es pot crear una tasca que processi tots
els fitxers Less d’una carpeta, que concateni el fitxer CSS resultant i el minimitzi.
El contingut de gulpfile.js seria similar al següent:

1 var gulp = require(’gulp’);
2 var less = require(’gulp−less’);

http://gulpjs.com


Desplegament d’aplicacions web 73 Aplicacions web i serveis

3 var minifyCSS = require(’gulp−csso’);
4 var concat = require(’gulp−concat’);
5

6 gulp.task(’css’, function(){
7 return gulp.src(’less/*.less’)
8 .pipe(less())
9 .pipe(concat(’estils.css’))

10 .pipe(minifyCSS())
11 .pipe(gulp.dest(’build/css’))
12 });
13

14 gulp.task(’default’, [ ’css’ ]);

Com podeu apreciar, Gulp fa servir un sistema de canonades: la sortida d’una
funció és l’entrada de la següent. Així doncs, la sortida de la funció src és
l’entrada de la funció less, la seva sortida, al seu torn, és l’entrada de la funció
concat, i així successivament.

Per comprovar que funciona correctament, creeu un directori anomenat less, amb
dos fitxers anomenats full1.less i full2.less.

Afegiu al fitxer full1.less el codi següent:

1 @mida−font: 15px;
2 @color: #ff0000;
3

4 p {
5 font−size: @mida−font;
6 color: @color;
7 }

I al fitxer full2.less, afegiu-hi el següent:

1 @color−principal: blue;
2 @color−vora: darken(@color−principal, 20%);
3 @color−enllac: lighten(@color−principal, 20%);
4

5 div {
6 color: @color−principal;
7 border: 1px solid @color−vora;
8

9 a {
10 color:@color−enllac;
11 }
12 }

A continuació, executeu l’ordre següent:

1 gulp

La sortida serà similar a la següent:

1 [10:33:06] Using gulpfile ~/gulpfile.js
2 [10:33:06] Starting ’css’...
3 [10:33:06] Finished ’css’ after 84 ms
4 [10:33:06] Starting ’default’...
5 [10:33:06] Finished ’default’ after 23 µs

Quan s’executa Gulp sense cap paràmetre, s’executa la tasca per defecte
(default), que en aquest cas només inclou la tasca css i, per consegüent, el
resultat és l’execució d’aquesta tasca.
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El resultat és la creació d’un fitxer anomenat estils.css dintre del directori build/css.
Si algun d’aquests directoris no existeix, es crea automàticament. El contingut
d’aquest fitxer és el següent: preprocessat, concatenat i minimitzat.

La sortida serà similar a la següent:

1 p{font−size:15px;color:red}div{color:#00f;border:1px solid #009}div a{color:#66
f}

Si s’executa Gulp indicant el nom de la tasca css, el resultat és el mateix:

1 gulp css

Fixeu-vos que en aquest cas la sortida només indica que s’ha iniciat la tasca css:

1 [10:41:28] Using gulpfile ~/gulpfile.js
2 [10:41:28] Starting ’css’...
3 [10:41:28] Finished ’css’ after 89 ms

Per afegir noves tasques al fitxer gulpfile.js, només cal invocar la funció task del
mòdul gulp passant com a primer argument el nom de la tasca i com a segon
argument una funció que conté el codi necessari per executar-la. Per exemple, per
afegir una tasca que mostri un missatge per la pantalla només cal afegir al fitxer
gulpfile.js el següent codi:

1 gulp.task(’hola’, function() {
2 console.log("Hola mòn!");
3 });

Seguidament podreu executar la tasca “hola” amb l’ordre següent:

1 gulp hola

I el resultat mostrat per la pantalla serà el següent:

1 [10:49:08] Using gulpfile ~/gulpfile.js
2 [10:49:08] Starting ’hola’...
3 Hola mòn!
4 [10:49:08] Finished ’hola’ after 477 µs

Fixeu-vos que si no hi afegiu cap paràmetre, l’execució per defecte no processa
aquesta nova tasca, ja que no s’hi ha inclòs. Per afegir-la, reemplaceu la tasca
default per la següent:

1 gulp.task(’default’, [ ’css’, ’hola’ ]);

Si ara executeu l’ordre gulp sense cap paràmetre, el resultat serà similar al
següent:

1 [10:52:23] Using gulpfile ~/gulpfile.js
2 [10:52:23] Starting ’css’...
3 [10:52:23] Starting ’hola’...
4 Hola mòn!
5 [10:52:23] Finished ’hola’ after 620 µs
6 [10:52:24] Finished ’css’ after 92 ms
7 [10:52:24] Starting ’default’...
8 [10:52:24] Finished ’default’ after 31 µs
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Convé destacar un detall molt important: les tasques s’inicien paral·lelament, és a
dir, totes les tasques s’inicien alhora i la segona tasca finalitza abans que la primera,
perquè, com que és molt simple, requereix menys temps de processament. És un
avantatge respecte a Grunt, ja que aquest sistema és més ràpid que executar les
tasques seqüencialment.

Per altra banda, s’ha de tenir molt clar que cada tasca ha de ser independent de la
resta per evitar conflictes. Per exemple, si teniu una tasca que concatena els fitxers
CSS i una altra que els preprocessa, la tasca de preprocessament començarà abans
que els fitxers siguin concatenats i el resultat serà incorrecte.

Val la pena recordar que gulpfile.js és un fitxer de JavaScript executat sobre
Node.js i, consegüentment, podeu utilitzar qualsevol dels seus mòduls segons les
necessitats. Per exemple, seria possible utilitzar el mòdul FileSystem per desar la
data i hora de l’última compilació, iniciar una bateria de proves unitàries o generar
la documentació actualitzada.

2.5.2 Grunt

Grunt (gruntjs.com) és una de les primeres eines per automatitzar el flux de treball
que es va desenvolupar sobre Node.js. Actualment té més de 5.000 connectors, fet
que fa que ja existeixi el connector adequat per a, pràcticament, qualsevol tasca.

La principal diferència amb Gulp és que en lloc d’implementar les tasques mitjan-
çant codi, aquest està basat en configuracions (tot i que el fitxer de configuració
també és un fitxer en JavaScript).

Per instal·lar Grunt mitjançant el gestor de paquets npm escriviu les ordres
següents:

1 npm install grunt−cli −g
2 npm install grunt −D

Com es pot apreciar, el client de Grunt s’instal·la globalment, mentre que el mòdul
Grunt s’instal·la localment i s’afegeix com a dependència de desenvolupament al
fitxer package.json.

A continuació, s’han d’instal·lar els connectors necessaris. Per exemple, si es
vol crear una tasca per preprocessar fitxers Less, concatenar-los i minimitzar-los,
cal instal·lar els connectors “grunt-contrib-cssmin” i “grunt-contrib-less” (aquest
connector s’encarrega, a més a més, de fer la concatenació automàticament):

1 npm install grunt−contrib−cssmin −−save−dev
2 npm install grunt−contrib−less −−save−dev

Un cop instal·lats els connectors, podeu crear el fitxer Gruntfile.js amb el contingut
següent:

1 module.exports = function(grunt) {
2

http://gruntjs.com
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3 grunt.initConfig({
4 less: {
5 dist: {
6 src: [’less/*.less’],
7 dest: ’build/css/estils.css’
8 }
9 },

10

11 cssmin: {
12 target: {
13 files: [{
14 expand: true,
15 cwd: ’build/css’,
16 src: [’*.css’, ’!*.min.css’],
17 dest: ’build/css’,
18 ext: ’.min.css’
19 }]
20 }
21 }
22

23

24 });
25

26 grunt.loadNpmTasks(’grunt−contrib−cssmin’);
27 grunt.loadNpmTasks(’grunt−contrib−less’);
28

29 grunt.registerTask(’default’, [’less’, ’cssmin’]);
30 };

Cal tenir en compte que tot el codi de la configuració es troba dintre de la funció
exportada (module.exports = function (grunt)). Dintre d’aquesta funció
es poden distingir 3 seccions:

• Inicialització (grunt.initConfig): conté la configuració de les tasques
(que corresponen als connectors). En aquest cas, less i cssmin. Aquí
s’indiquen els fitxers d’origen i destí de cada connector, entre altres opcions.

• Càrrega dels connectors (grunt.loadNpmTasks): carrega els connectors.

• Enregistrament de la tasca (grunt.registerTask): s’enregistra la tasca
amb el nom i la llista de tasques i l’ordre en què s’han d’executar.

Un cop creat el fitxer Gruntile.js, per poder comprovar que heu realitzat les tasques
correctament, heu de crear un directori anomenat less i dos fitxers anomenats
full1.less i full2.less (si no els heu creat anteriorment).

Afegiu al fitxer full1.less el codi següent:

1 @mida−font: 15px;
2 @color: #ff0000;
3

4 p {
5 font−size: @mida−font;
6 color: @color;
7 }

I al fitxer full2.less, afegiu-hi el següent:

1 @color−principal: blue;
2 @color−vora: darken(@color−principal, 20%);
3 @color−enllac: lighten(@color−principal, 20%);
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4

5 div {
6 color: @color−principal;
7 border: 1px solid @color−vora;
8

9 a {
10 color:@color−enllac;
11 }
12 }

Arribats a aquest punt només cal executar l’ordre grunt a la línia d’ordres per
comprovar que es realitza el processament correctament. La sortida serà similar
a la següent:

1 Running "less:dist" (less) task
2 >> 1 stylesheet created.
3

4 Running "cssmin:target" (cssmin) task
5 >> 1 file created. 124 B → 81 B
6

7 Done.

Una vegada finalitzat, s’haurà creat un directori anomenat build/css que contindrà
dos fitxers: estils.css i estils.min.css, amb la versió minimitzada i el contingut
següent:

1 p{font−size:15px;color:red}div{color:#00f;border:1px solid #009}div a{color:#66
f}

Fixeu-vos que, al contrari que en el cas de Gulp, el processament de les tasques és
seqüencial, és a dir, fins que no acaba la tasca less no s’inicia la tasca cssmin.
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