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Resum  
   
Actualment, a l’hora de realitzar la predicció de l’èxit o fracàs d’una intervenció quirúrgica 
els doctors obren un canal de comunicació amb els investigadors del grup de recerca 
SIMBIOSYS dins la Universitat Pompeu Fabra. Aquests investigadors són els encarregats 
d’executar els processos i/o codis necessaris per obtenir els càlculs desitjats, el que implica 
una gran quantitat de temps per a obtenir un resultat final. 
 
 
L’objectiu principal del projecte és comprendre la tecnologia d’orquestració de contenidors 
Docker anomenada Kubernetes per a implementar una infraestructura que aporti la facilitat i 
aplicar la proximitat dels doctors al processament de codi sobre imatges 3D.  
Aquests processament es durà a terme per a la previsió de si els òrgans a tractar són aptes (o 
no) per a la posterior intervenció quirúrgica (en aquest cas es tracta d’implants coclears 
(HEARU) i detecció de nòduls pulmonars (INSPIRE).  
 
Per fer-ho, caldrà avaluar el context en que es troba la infraestructura actualment, per després 
dissenyar, desenvolupar, implementar i avaluar la nova infraestructura creada. 
 
 
Abstract 
 
  
Currently, when is wanted to predict the success or failure of a surgical intervention, doctors 
open a communication channel with the researchers of SIMBIOSYS group at the Pompeu 
Fabra University so that they are in charge of executing the processes and codes necessary to 
obtain the desired results, which implies a large amount of time to obtain a final result. 
 
The main objective of the work is to understand the technology of cloud orchestration Docker 
and Kubernetes to implement an infrastructure to facilitate and apply the proximity of the 
doctors to the process of code of 3D images to predict if the organs to treat are apt (or not) for 
surgical intervention (in this case it is cochlear implants (HEARU) and pulmonary 
segmentation (INSPIRE). 
 
To do this, it will be necessary to evaluate the context in which infraestructure is currently 
located, and then design, develop, implement and evaluate the new infrastructure created. 
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1. INTRODUCCIÓ  

 
Aquest document aporta una solució tecnològica eficient al procés de la predicció de l’èxit o 
fracàs d’una intervenció quirúrgica, on els doctors obren un canal de comunicació amb els 
investigadors del grup de recerca SIMBIOSYS dins la Universitat Pompeu Fabra i aquests 
són els encarregats d’executar els processos i/o codis necessaris per obtenir els  càlculs 
desitjats, el que implica una gran quantitat de temps per a obtenir un resultat final. 
 
Dins el projecte es tracten tots els conceptes relacionats amb l’entorn clínic el qual 
s’implementarà (implants coclears i segmentació pulmonar), la tecnologia emprada per al 
desenvolupament de l’entorn, el disseny i implementació d’aquest i la verificació del seu 
correcte funcionament. 
 
 
 

1.1  Objectius del treball  
 
 
Aquest projecte es desglossa en dos objectius principals, on el primer consisteix en un 
objectiu estrictament científic i el segon és un objectiu tècnic.  
 
L’objectiu científic del treball consisteix en investigar les noves tecnologies necessàries per a 
dissenyar, crear i implementar una infraestructura per aplicar d’una forma ràpida la 
transferència de resultats científics a resultats clínics. Conseqüentment, aportarà facilitat i 
proximitat als doctors a l’hora de processar les imatges 3D mitjançant el codi encapsulat 
apropiat. 
 
Per altre banda, l’objectiu tècnic del projecte és comprendre la tecnologia que serà utilitzada 
per així desenvolupar un entorn per tal d’executar-hi els serveis desitjats. D’aquesta manera, 
permetrà una avaluació i comparació amb l’entorn actual i decidir si s’implementa dins el 
marc empresarial en qüestió. 
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Els objectius científics es poden subdividir segons la Taula 1 que es mostra a continuació: 
 

 
 

Taula 1 Objectius científics del projecte. 

Com podem observar a la taula anterior, es realitza una divisió de sis objectius científics. 
  
Com a primer objectiu s’estudiarà el marc teòric de la tecnologia a emprar. Una vegada s’ha 
decidit la tecnologia en qüestió, s’ha de realitzar un estudi complert de la tecnologia per 
comprendre tot el ventall d’opcions que aquesta proporciona, i així facilitar i ampliar el marc 
d’idees per al disseny de la infraestructura. Un cop s’ha acabat l’estudi, es realitzaran 
experiments previs al desenvolupament del sistema per a validar la seva comprensió i correcte 
funcionament. 
 
En segon lloc, i degut a la sol·licitud dels doctors de una plataforma de fàcil i ràpid accés, 
s’ha de dissenyar una aplicació que permeti aquests requisits.  El procés de disseny implica 
fer un anàlisi de l’entorn on s’ha d’implementar la plataforma: recollir els requisits i analitzar 
quins són els productes que permeten que la plataforma tingui un ús eficient i pugui conviure 
en un entorn de producció.  
 
Una vegada complert l’objectiu del disseny caldrà iniciar una fase de desenvolupament i  
implementació en base al disseny realitzat. Complir amb l’objectiu de desenvolupament  i 
implementació implica que tots els paràmetres pensats en la fase de disseny s’apliquin a la 
infraestructura i adaptar aquells que no sigui possible desenvolupar ja sigui per falta de 
recursos com per impediments marcats per l’entorn que no s’havien tingut en compte. 
 
 

1. Comprendre la tecnologia a emprar

2. Ràpid accés als doctors

3. Plataforma multi-algorítmica, paral·lela i asincrona

4. Cas d’ús

5. Estalvi de recursos

6. Facilitat d’ús
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Això es durà a terme oferint la màxima seguretat i de la manera més ràpida possible, d’una 
forma neta i evitant un nivell de complexitat alt. Com a requisit personal el disseny obtindrà 
un aspecte visual senzill i bonic. 
 
Aquesta infraestructura ha de permetre l’execució multi-algorítmica, paral·lela i asíncrona per 
a tal de proporcionar la màxima comoditat possible als usuaris, i així evitar alts temps 
d’espera entre el llançament d’execucions al sistema. Es gestionarà de manera que les 
execucions segueixin un ordre concret, establert prèviament al disseny. 
 
Per a la verificació i comprovació que el sistema funciona correctament, s’impartirà un cas 
d’ús amb la col·laboració d’un investigador. D’aquesta manera es permet implementar la 
infraestructura a un cas real per a determinar si suporta o no els requisits prèviament 
establerts. 
 
Finalment, es realitzarà el càlcul dels costos per tal de desenvolupar el sistema en diferents 
entorns, i així permetre avaluar la possibilitat de comercialitzar aquest producte.  
 
 
Respecte als objectius tècnics, els podem desglossar com a la Taula 2: 
 

 

Taula 2 Objectius tècnics del projecte. 

 
 
En aquest cas, es tractaran set objectius tècnics. 
 

1. Comprensió de la tecnologia

2. Passar de l’entorn de màquines virtuals a un entorn Kubernetes

3. Virtualització

4. Crear entorn estable

5. Alta disponibilitat

6. Automatització

7. Monitorització
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Abans de començar la fase de  disseny i implementació, de la mateixa manera que als 
objectius científics, caldrà fer un estudi específic dels conceptes associats a la matèria: 
Kubernetes, Docker, virtualització, clúster, implants coclears i segmentació pulmonar. Un 
dels primers objectius a complir serà posar una base de coneixement sòlida per començar el 
desenvolupament. Això implicarà entendre les infraestructures de tipologia clúster i les 
tècniques que existeixen per gestionar-los, a més de tots els conceptes que en puguin derivar 
al llarg del treball degut a l’entorn clínic en qüestió. 
 
Un cop establerts els coneixements del marc teòric, el següent objectiu és evolucionar d’un 
entorn de màquines virtuals on cada servei va destinat a una única màquina, a un entorn 
Kubernetes. Per dur a terme aquest objectiu s’haurà de dissenyar i implementar la 
infraestructura adient utilitzant aquestes noves tecnologies establertes.  
Aquest entorn ha de ser un entorn virtualitzat, el que permetrà el múltiple llançament de 
serveis independents entre sí. Aquesta infraestructura ha de aconseguir uns requisits 
d’estabilitat, ja que en un entorn productiu els serveis oferts han de oferir uns nivells d’alta 
disponibilitat, i conseqüentment, una estabilitat adequada. 
 
Com a objectiu també s’ha establert evitar al màxim la interacció humana un cop desplegada 
la infraestructura, de forma que necessiti el mínim servei tècnic possible, i controlar el 
sistema amb uns paràmetres de monitorització que indiquin si en algun determinat instant de 
temps hi ha alguna incidència. Per encarar el desenvolupament caldrà avaluar el context en 
què es troba la tecnologia actual, per després dissenyar, desenvolupar, implementar i avaluar 
la nova infraestructura creada. 
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2. ESTAT DE L’ART 
 
Com a estudi previ, el projecte enfoca principalment dos entorns clínics concrets: Implantació 
coclear i Segmentació pulmonar. 
 

2.1 Implantació Coclear 
  
La implantació coclear (IC) ha demostrat ser un gran efectiu per restablir capacitat auditiva en 
pacients que pateixen de mitjana a severa una pèrdua d'audició. No obstant això, el nivell de 
restauració depèn en gran mesura dels factors específics de cada pacient, com l'anatomia del 
pacient [1-3], fent que la predicció del rendiment de IC no sigui trivial.  
 
Actualment, les estadístiques basades en la durada de la manca d’audició del pacient 
s'utilitzen principalment per estimar el rendiment dels implants coclears. Alguns autors han 
intentat identificar els paràmetres que poden afectar el nivell de restauració auditiu, i aquests 
s’han establert com a paràmetres predictors dels resultats de l'implant. Tanmateix, encara no 
s'ha observat una clara associació entre les mesures preoperatòries i el resultat del IC del 
pacient, ja que intervé un gran nombre de factors. [2-4]. 
 
Estudis previs van proposar l'activitat metabòlica cerebral com un factor per predir 
efectivament els resultats de IC abans de la cirurgia [4, 5]. No obstant això, aquestes dades 
preoperatòries clíniques no sempre estan disponibles, i aquestes hipòtesis encara han de ser 
provades per complet amb altres experiments funcionals [4]. En conseqüència, les noves eines 
de predicció poden tenir un paper important en l'avaluació del rendiment dels implants.  
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A continuació podem observar com la Figura 1 ens mostra el disseny d’un implant coclear: 
 

 
Figura 1 Disseny d'un implant coclear. Es detallen els difernts factors rellevants d’aquest. 

 
 
 
La còclea té un mapatge tonotòpic, que implica la relació de posició freqüencial a la 
membrana basilar de la còclea, seguint la funció de Greenwood [6] que podem comprovar 
gràcies a la Figura 2.  
Aquest proporciona un mapa de freqüències que descriu els rangs de freqüència relacionats 
que té una subpoblació de columnes ANF, segons la seva ubicació a la columna. En 
particular, les altes freqüències estan relacionades amb fibres a la base de la còclea i les 
baixes a les fibres de l'àpex. 
 

 
Figura 2 Diagrama de freqüència seguint la funció Greenwood. 
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2.2 Segmentació pulmonar  
  
El càncer de pulmó és el càncer més mortífer al món. Actualment a Espanya representa 
aproximadament el 27% de les morts  relatives al càncer, on al 2015 s’han identificat 22.430 
casos [7].  
 
La detecció automàtica de nòduls pulmonars en tomografia computada toràcica (TAC) ha 
estat una àrea activa de recerca de les últimes dues dècades. Tanmateix, només hi ha hagut 
pocs estudis que proporcionen un rendiment comparatiu de diferents sistemes en una base de 
dades comuna. 
 
 
En les últimes dues dècades, els investigadors han estat desenvolupant sistemes de detecció 
assistits per ordinador (CAD1) per a detecció automàtica de nòduls pulmonars. Els sistemes 
CAD interpreten les imatges de la Tomografia Assistida per Ordinador (CT2) més ràpida i 
d’una forma més precisa, millorant així el cost-efectivitat del programa de cribratge.   
 
La configuració d'un sistema de CAD consisteix en: 1) el pre-processament, 2) detecció de 
candidats nòduls, i 3) reducció de falsos positius. 
A continuació podem observar la diferència entre un fals positiu (Figura 3) i un positiu 
verificat. Al positiu verificat (Figura 4) observem clarament el nòdul detectat. 
 

 
Figura 4 Positiu verificat. 

 
El pre-procés s'utilitza per estandarditzar les dades, restringint l 'espai de cerca dels nòduls als 
pulmons i reduint els artefactes de soroll i imatge. 
  

                                                
1 CAD: Computer-Aided-Detection. 
2 CT: Computed Tomography. 

Figura 3 Fals positiu. 
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L'etapa de detecció passa per una prèvia segmentació, exemplificada a la Figura 5 i pretén 
detectar candidats a nòduls a una alta sensibilitat, que normalment prové molts falsos positius. 
Posteriorment, l'etapa de reducció disminueix la quantitat de falsos positius entre els 
candidats i genera el conjunt final de marques CAD.  
 
 

 
Figura 5 Segmentació pulmonar prèviament processada i post processada. 
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3. MATERIALS I MÈTODES 
 
A continuació es detallen les infraestructures, serveis i tecnologies que permetran el disseny i 
desenvolupament del sistema a implementar. Primerament, s’explicarà la infraestructura on 
residirà el sistema, detallant els recursos que aquest utilitzarà, Tot seguit la tecnologia 
seleccionada  que serà emprada per a desenvolupar la infraestructura en qüestió, i finalment 
els serveis que aquesta oferirà. 
 
 

3.1 Arquitectura de la xarxa de la Pompeu Fabra  
 
 
A continuació es pot observar de forma esquemàtica l’arquitectura del Campus Poblenou de 
l’UPF, on es mostren els diferents components lògics de la infraestructura que implementa la 
universitat. 
 

 

Figura 6 Arquitectura de la Universitat Pompeu Fabra Campus Poblenou, que consta de l’entorn d’aules i despatxos i d’un 

CPD propi, on s’ubicarà la infraestructura a desenvolupar. 
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A partir de la Figura 6 podem concloure que el campus es pot dividir en dues zones 
remarcades; per una banda les aules i els despatxos i per l’altra el CPD3 Poblenou. 
Entrarem amb una mica més de detall a aquest últim, ja que és on estan ubicats els 
components d’interès de la infraestructura.  
 
A continuació s’explicarà el funcionament d’aquesta infraestructura, el que inclourà també els 
dos entorns mostrats. Dins d’aquests entorns s’hi troben els components bàsics necessaris per 
al correcte funcionament d’un entorn acadèmic, com per exemple els servidors i l’arquitectura 
que empren  juntament amb l’emmagatzematge assignat a aquests. 
 
La primera capa que trobem a la infraestructura del campus Poblenou és una capa gestionada 
per dos tallafocs, els quals són controlats i administrats pel Grup de Suport a la Recerca del 
Campus Poblenou. 
Dins d’aquesta capa es gestiona el trànsit segons les regles adients d’entrada i sortida que 
proporciona la normativa de la UPF. 
 
Existeix, també, una forma alternativa d’accedir a les connexions del Campus Poblenou 
(exceptuant l’entorn d’aules) sense estar connectat físicament a elles. Aquest accés està 
permès mitjançant el túnel VPN4-UPF, on l’accés el tindrà qualsevol persona que disposi d’un 
usuari del Campus Poblenou (tant pot ser intern5 o extern6). 
 
Un cop es traspassa la capa dels tallafocs, trobem dos switch que seran els encarregats de 
gestionar el trànsit de tots els elements actius dins del Campus. 
Els dos switch responen al nom de Aranyo1 i Aranyo2 respectivament. 
 
Per sota el nivell dels switch, obtenim la capa on s’ubiquen els components principals de la 
infraestructura del campus. A la figura X identifiquem els dos elements clarament 
diferenciats: 
 

- El conjunt d’aules i despatxos  
- CPD Poblenou.  

 
 
 
 
  

                                                
3 CPD: respon a les sigles de Centre Processament de Dades i per definició és una instal·lació que 
es fa servir per allotjar sistemes informàtics i els components associats, com són les telecomunicacions 
i sistemes d'emmagatzematge i on es concentren els recursos necessaris per al processament de la 
informació d'una organització. 
4 VPN: de les sigles Virtual Private Network i és una tecnologia de xarxa que permet una extensió de 
la xarxa local sobre una xarxa pública 
5 Usuari intern: usuari que forma part d’un grup de recerca asociat a la Pompeu Fabra. 
6 Usuari extern: usuari que es agregat o col·laborador al grup de recerca, qui pot provenir d’una empresa o 
universitat extrangera. 
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Aules, despatxos i VPN  
 
Dins el conjunt d’elements d’aules i despatxos hi trobem els dispositius que permeten el 
correcte funcionament d’ús, que serien totes les estacions de treball dins les aules i despatxos 
i els elements de xarxa adients que permeten el correcte funcionament d’aquesta 
infraestructura (entre altres).  
Aquests components no són rellevants per a aquest projecte i simplement s’han de tenir 
presents per si es rep una petició des de el despatx d’algun investigador i/o exterior i entendre 
l’arquitectura de la UPF Poblenou. 
 
 
 
CPD Poblenou 
 
S’hi troben ubicats els diferents servidors amb el seu corresponent emmagatzematge i el 
Clúster de Computació d’Alt Rendiment HPC7 del campus Poblenou. 
Fent referència a Figura 7 i aplicant un “zoom” al CPD Poblenou, obtenim: 
 
 

 
Figura 7 Arquitectura del CPD Campus Poblenou, que consta de servidors físics, emmagatzematge gestionat per NetApp, un 

entorn de virtualització, un clúster HPC i el seu emmagatzematge propi gestionat per màquines Lenovo. 

 
 
 

                                                
7 HPC: sigles de  l’anglès High Performance Computing (HPC). Consisteix en l'agregació de potència i capacitat 
de càlcul per solucionar problemes complexos en ciència, enginyeria o gestió. Per aconseguir aquest objectiu, 
(en català) la computació d'alt rendiment utilitza la tecnologia computacional com els clústers o els 
superordinadors. 
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De la figura mostrada anteriorment podem observar que el maquinari principal del CPD està 
compost per un entorn de virtualització, un Clúster HPC format per nodes de super-
computació, servers físics, un Core d’emmagatzematge (proporcionat per la cabina NetApp) i 
elements de xarxa. 
 
L’element clau d’aquest projecte és l’entorn de virtualització. Per proporcionar aquest entorn 
virtual tenim 8 nodes ESXi8 a part de 2 nodes reservats a administració propietat del Grup de 
Suport a la Recerca del Campus Poblenou. L’entorn virtual del Campus està gestionat per la 
plataforma VMware vSphere.  
 
 
 
Entorn de Virtualització - A la Figura 8 es mostra un esquema de l’organització de l’entorn de 
virtualització: 
 

 
Figura 8 Entorn de virtualització gestionat per el servei de suport a la Recerca 

 
Aquest entorn de virtualització està gestionat mitjançant la tecnologia VMware9, la qual 
inclou l’eina bàsica i primordial que és VMware Vcenter.  

                                                
8 Node ESXi: Un node ESXi és un servidor que s’hi ha instal·lat un supervisor software directament sobre el 
maquinari del servidor per tal de posar una capa de virtualització que permeti executar varis sistemes operatius 
sobre una mateixa màquina física. La unió de varis nodes ESXi implementa el que anomenem clúster de 
virtualització: un entorn que allotja un parc de màquines virtuals sobre un maquinari físic. 
 
9 VMware Inc. és una filial de EMC Corporation (propietat de Dell Inc) que proporciona programari de 
virtualització disponible per a ordinadors compatibles amb X86. Entre aquest programari s'inclouen VMware 
Workstation (gratuit),  VMware Server i VMware Player.  El programari de VMware pot funcionar en Windows, 
Linux, i en la plataforma MacOS que corre en processadors Intel, sota el nom de VMware Fusion. 
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Cada grup de recerca té assignat un Resource Pool (RP), que no és més que una associació de 
recursos de memòria i capacitat de procés. Dins de cada RP correran les VM de tots els 
projectes del grup de recerca. VMware Vcenter és l’encarregada de gestionar els 10 nodes 
ESXi, i per tant,  totes les possibles accions a realitzar per al correcte control i funcionament 
de cada RP i les seves VM. 
 
Com s’ha comentat anteriorment i es pot apreciar a Figura 8, el clúster virtual està dividit en 
dos “sub-clústers”: 
 

- Clúster d’Administració: Compost per dos nodes ESXi. És on hi trobarem totes les 
màquines virtuals que utilitza el grup d’informàtica i que són els administradors del 
CPD Virtual. El grup d’informàtica utilitza aquest clúster per tal de desplegar serveis,  
plataformes de gestió i per a desenvolupament.  

 
- Clúster de Sistemes UPF-CCP: En aquest clúster hi trobarem les màquines virtuals 

que pertanyen als grups de recerca ubicats a la UPF. Aquestes màquines virtuals les 
utilitzen per als seus projectes tot i que l’administració la porta a terme també el grup 
d’informàtica. Com ja s’ha esmentat anteriorment, el clúster està compost per 8 nodes 
ESXi. 

 
 
Servidors físics - Conjunt de servidors físics instal·lats al CPD del Campus Poblenou els 
quals ofereixen serveis transversals proporcionats per el grup d’informàtica.  
També hi ha la possibilitat de que un grup de recerca compri el servidor, i sigui un dels 
investigadors del grup qui administri la màquina. Suport a la Recerca donarà les directrius 
bàsiques tant d'instal·lació del sistema operatiu, d'autenticació dels usuaris, de configuració de 
serveis generals, així com qualsevol ajuda específica que l'investigador requereixi durant el 
cicle de vida del mateix. 
 
 
NetApp - L’entorn d’emmagatzematge del CPD consisteix en un Core d’emmagatzematge 
NAS10 (proporcionat per la cabina NetApp11) que es troba format per dues cabines (CDOT1 i 
CDOT2) les quals es composen per un total de 72 discs d’emmagatzematge. Aquests estan 
distribuïts entre 64 discs de 4TB i 8 discs de 400GB.   
 

                                                
10 NAS: de les sigles Network-Attached Storage que significa emmagatzematge connectat a xarxa. Aquest és una 
tipologia d'emmagatzematge d'arxius dedicat que proporciona nodes de xarxa d'àrea local (LAN) amb 
emmagatzematge compartit d’arxius a través d'una connexió Ethernet estàndard. 
 
11 NetApp: Cabina d’emmagatzematge que segueix una arquitectura multiprotocol unificada. Les solucions 
d'emmagatzematge aprofiten els avantatges d'Ethernet i funcionen com un "motor d'unificació", capaç d'admetre 
NFS, CIFS, iSCSI i Fibre Channel over Ethernet (FCoE) en el mateix sistema, sense deixar de aprofitar la 
inversió en emmagatzematge Fibre Channel tradicional. 
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El sistema de fitxer que proporciona la NetApp és exportat mitjançant el protocol NFS12, que 
permet a l'usuari del sistema muntar (designar com accessible) tot (o una porció) d'un sistema 
de fitxers en un servidor.  
Els clients poden accedir a la part del sistema de fitxers que es munta segons els privilegis 
que s'assignen a cada fitxer (de només lectura o de lectura i escriptura).  
 
La connectivitat de la Netapp s’aconsegueix mitjançant cables ethernet, que fluctuen en 
diferents categories (entre Cat5e i Cat6e) arribant a velocitats de 4Gb/s. 
 
 
 
Elements de xarxa - La connectivitat del CPD s’aconsegueix gràcies a cables ethernet, que 
fluctuen en diferents categories (entre Cat5e i Cat6e) on poden arribar a velocitats fins a 
10Gb/s i  per altre banda, s’usen cables InfiniBand13 els quals arriben a velocitats de 56 Gb/s. 
 
L’entorn de virtualització del campus Poblenou és heterogeni respecte a la tipologia de 
màquines virtuals. Aquestes màquines segueixen una tipologia estàndard a l’hora de la seva 
creació a partir d’una plantilla de màquina virtual LAMP14. 
 
En canvi, per altre banda les màquines físiques de l'entorn de virtualització son homogènies a 
cada clúster.  
 
Per acabar descriurem una part de la xarxa  que juga un rol important en el desenvolupament 
del projecte. 
 
La infraestructura tecnològica de la Universitat Pompeu Fabra (Campus Poblenou) en termes 
de xarxa esta composada per una arquitectura desmilitaritzada coneguda 
com DMZ15. 

                                                
12 NFS: El sistema d'arxius (Network File System, NFS) és un protocol de fitxers distribuits que permet a un 
usuari d’equip veure, emmagatzemar i actualitzar arxius en un equip remot com si s’estigues en local. El 
protocol NFS és un de diversos estàndards de sistema d'arxius distribuïts per a emmagatzematge lligat a la 
xarxa.NFS utilitza trucades de procediment remot (RPC) per encaminar sol·licituds entre clients i servidors. 
 
13 InfiniBand: dissenyats per maximitzar el rendiment de les xarxes de computació d'alt rendiment, que 
requereixen connexions d'ample de banda elevades i de baixa latència entre els nodes de compute i els nodes de 
commutació. 
 
14 El terme LAMP és un acrònim que s'origina a finals del 2000 a Alemanya per descriure la 
plataforma sobre la que funcionen les aplicacions web creades utilitzant la següent combinació d'eines: 
- Linux, el sistema operatiu 
- Apache, el servidor web 
- MySQL, el servidor de bases de dades 
- Perl, PHP o Python, llenguatges de programació 
 
15 Una DMZ és un disseny conceptual de xarxa on els diversos components d’accés públic es col·loquen en un 
segment separat, aïllat de la xarxa. La intenció de la DMZ és assegurar que els components d’accés públic no 
puguin comunicar-se amb altres segments de la xarxa interna, en cas de que hi hagi components d’una 
infraestructura compromesa. Tal i com veurem a continuació el tallafocs (Firewall) és particularment rellevant 
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La xarxa del CPD Poblenou està organitzada per diferents xarxes d’àrea local virtuals 
(VLAN) que es defineixen en xarxes de domini públic (accessibles des de l’exterior de la 
UPF) i xarxes de domini privat (accessibles només des de la UPF). Una altre distinció a fer 
són les xarxes enrutades, que són aquelles xarxes que tenen accés des d’una altre VLAN.  
 
La xarxa que estarà present i que formarà part del projecte és la Xarxa de Servidors Producció 
(10.55.0.0/24) i altres que tindran una targeta de xarxa secundària apuntant a un espai NFS 
per emmagatzematge ampliat (Xarxa Privada i no enrutada NFS, la qual pertany al rang 
10.80.110.0/24).  
 
Per proveir peticions web cap a l’exterior, s’utilitzarà un balancejador hardware apuntant a la 
Xarxa Pública de Balancejadors i serà aquest qui s’encarregarà de redirigir les peticions al 
servidor adequat. 
  

                                                                                                                                                   
en aquest tipologia d’infraestructura ja que és el responsable de garantir les polítiques adequades per protegir la 
xarxa local DMZ. 
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3.2 Principals tecnologies emprades 
 
 

Docker 
 

 
Figura 9 Arquitectura d'un contenidor Docker 

 

Docker16 és un projecte de codi obert que permet automatitzar el desplegament d'aplicacions 
dins de "contenidors". 
 
Aquest contenidor empaqueta tot el necessari perquè un o més processos (serveis o 
aplicacions) funcionin: codi, eines del sistema, biblioteques del sistema, dependències, etc.  
 
Això garanteix que sempre es podrà executar, independentment de l'entorn en què vulguem 
desplegar-lo. No cal preocupar-se de quin programari ni versions té la nostra màquina, ja que 
la nostra aplicació s'executarà en el contenidor. 
 
 
  

                                                
16 Docker: és l'autor original i patrocinador principal del projecte de codi obert Docker. Juntament amb la 
comunitat de mantenidors i col·laboradors, Docker pretén oferir eines obertes per ajudar els desenvolupadors a 
generar aplicacions amb API obertes per ajudar a que sysadmins gestioni millor aquestes aplicacions. 
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Les principals característiques de Docker són: 
 

 
Taula 3 Característiques principals de la tecnologia de contenidors Docker 

 
 
 
A l’hora de gestionar un volum alt de contenidors Docker (per exemple, quan tenim una 
aplicació la qual la base de dades es troba distribuïda a un contenidor diferent) d’una forma 
àgil i automatitzada necessitem una capa d'orquestració.  
 
Perseguint els objectius tècnics del projecte mencionats anteriorment, s’ha decidit utilitzar la 
tecnologia Kubernetes i no tecnologies més simples com per exemple Docker Swarm17, on és 
un servei afegit del propi Docker. 
 
  

                                                
17 Docker Swarm és un gestor de clúster natiu de Docker. Converteix un grup de hosts Docker en un únic 
amfitrió Docker virtual. Com que Docker Swarm fa servir l'API estàndard de Docker, qualsevol eina que ja es 
comunica amb un dimoni Docker pot utilitzar Swarm per escalar de forma transparent a diversos hosts. 
 

1. Portabilitat

• El contenidor Docker Podem desplegar-lo en qualsevol sistema, sense
necessitat de tornar a configurar-ho realitzar les instal·lacions necessàries
perquè l'aplicació funcioni, ja que totes les dependències són
empaquetades amb l'aplicació en el contenidor.

2. Lleugeresa

• Els contenidors Docker només contenen el que les diferència del sistema 
operatiu en què s'executen, no es virtualitza un SO complet.

3. Autosuficiència

• Un contenidor Docker no conté tot un sistema operatiu complet, només 
aquelles llibreries, arxius i configuracions necessàries per desplegar les 
funcionalitats que contingui.
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Kubernetes 
 
 
K8S18 va un pas mes endavant que Docker, on es proporciona la capa d’orquestració i maneig 
de contenidors Docker mitjançant un clúster. Aquest permet empaquetar les aplicacions en 
contenidors i traslladar-les d’una manera fàcil i ràpida a qualsevol equip per desplegar-les. 
 
Kubernetes és similar a Docker Swarm, que és l'eina nativa de Docker per construir un clúster 
de màquines virtuals, tot i que està considerat com a un “esforç” de Docker. 
Per altra banda, Google s’ha centrat en crear aquesta eina robusta [9]. Va ser dissenyat per ser 
un entorn per a la creació d'aplicacions distribuïdes en contenidors.  
 
 
A l’hora de llançar a producció una aplicació de gran tamany, poden ser necessaris varis 
contenidors que incloguin varis fragments de l’aplicació. Aquests contenidors s'han 
d'implementar en diversos hosts de servidors, i Kubernetes es l’encarregat  d’oferir les 
capacitats d'orquestració i gestió que es necessiten per implementar contenidors amb aquestes 
càrregues de treball.  Kubernetes permet crear serveis d'aplicacions que empren diversos 
contenidors, programar que aquests contenidors s’executin en un clúster i finalment, escalar i 
administrar l'estat d'aquests contenidors en qualsevol punt temporal. 
 
Kubernetes també s'integra amb les connexions de xarxa, l'emmagatzematge, la seguretat, i 
altres serveis per a proporcionar una infraestructura de contenidors completa i robusta [10]. 
 
 
  

                                                
18 K8S: abreviatura de Kubernetes. És un projecte opensource de Google per a la gestió d'aplicacions en 
contenidors Docker, on Kubernetes i Docker interactuen per a treballar en conjunt com un IaaS simplificat.  
 
 IaaS: Els clients de l'IaaS provisionen màquines virtuals en AWS, o altres Cloud públiques sense preocupar-se 
pel maquinari subjacent. Trien el tipus d'instància, el sistema operatiu, la localització geogràfica, i una peça 
programari que es diu hypervisor o controlador de fàbrica coordina l'aprovisionament de les màquines virtuals 
en un dels servidors físics dins del centre de dades. La capa IaaS abstreu totalment del maquinari físic. 
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Característiques 
 
Les principals característiques de Kubernetes són: 
 

 
Taula 4 Característiques principals de l'arquitectura de Kubernetes 

 
  

1. Distribució intel·ligent

• En funció dels recursos que sol·liciti cada contenidor (entre altres restriccions que s’han
pogut establir prèviament), Kubernetes decideix quin node és més apte per executar el
contenidor per tal de optimitzar els recursos del clúster i potenciar el rendiment.

2. Autoescalat

• No cal utilitzar un mecanisme extern per al descobriment de serveis ja que Kubernetes
assigna als contenidors les seves pròpies adreces IP i un nom DNS únic per a un
conjunt de contenidors, de forma que pot balancejar la càrrega sobre ells i escalar el
servei si es necessari.

3. Administració de càrregues

• Kubernetes incorpora els seus propis balancejadors de càrrega que s’encarreguen de
realitzar aquesta tasca.

4. Facilita la gestió

• Evita al mínim la intervenció humana ja que s'autogestiona i facilita el deplegament
dels serveis desitjats.

5. Alta disponibilitat

• Proveeix alta disponibilitat degut a l'autoreparació de contenidors i auto reasignació
dels serveis en cas de caiguda de node.

6. Modularitat i flexibilitat

• Permet la segmentació del servei en múltiples parts i que aquestes es conectin d'una
manera rapida, flexible i fàcil

7. Autoreparació

• En cas de la caiguda d'un contenidor, es crearà un de nou amb una còpia gairebé exacta 
(99%). També pot reemplaçar o replanificar la ubicació dels contenidors quan un node 
mor. Si l’usuari ha definit prèviament uns mètodes de verificació que el contenidor 
funciona correctament i aquests no responen,  Kubernetes pot aturar el contenidor. taula 
o imatge
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 ARQUITECTURA  
 
 
La Figura 10 mostra l’arquitectura d’un clúster gestionat per Kubernetes i els seus elements 
principals: 
 
 

 
Figura 10 Arquitectura de Kubernetes. Formada per components de màster i de nodes. 

 
 
 
El clúster de Kubernetes està format per una sèrie de nodes (els quals utilitzen el dimoni 
kubelet) i per una o varies màquines que tenen el rol de Màster (que utilitzen components 
com APIs, scheduler, etc.). Aquesta arquitectura corre damunt d'una solució 
d'emmagatzematge distribuït. 
 
A la Figura 10 podem apreciar com el màster i els nodes es comuniquen mitjançant l’API 
Server i Kubelet. A continuació s’entra en detall en cada part: 
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MÀSTER 
 
La Figura 11 representa l’estructura del màster, qui orquestrarà tot el clúster. És on es 
declaren tots els serveis i contenidors els quals voldrem desplegar. Dins el màster, s’hi 

executen els següents serveis: 
 
 
Com a primer component hem de descriure la base 
de dades ETCD19. És el component mes important 
de la orquestració mitjançant Kubernetes, ja que es 
el nexe d’unió de tots els components.  
 
Es una base de dades la qual guarda la informació 
en parells de claus-valor de forma distribuïda 
(volent simular l’ETC de Linux però d’una forma 
distribuïda) . És l’encarregat de guardar la 
informació referent a la capa de xarxa, Pods20, 
serveis, nodes, etc. 
 
Per a convertir aquests parells clau-valor de etcd a 
objectes intel·ligibles, Kubernetes incorpora la seva 
API Server. Els converteix a objectes intel·ligibles 
per a la API Rest, de manera que facilita la resta 
d’orquestració del clúster. Aquest posseeix una 

interfície REST que processa operacions com la creació i/o configuració de Pods i serveis, o 
actualització de les dades emmagatzemades a ETCD. 
Per motius de seguretat, l’accés a ETCD hauria d’estar restringit tant sols a API Server, ja que 
si un usuari hi aconsegueix accés, entraria com  si es tractes d’un usuari “root”  i tindria accés 
a tota la informació del clúster i poder sobre aquest. 
 
Per a la organització dels Pods creats, existeix l’element anomenat Scheduler. Proveeix la 
capa d’organització dels Pods als diferents nodes segons la càrrega de cada node, afinitat, 
restriccions de recursos assignades al Pod, etc. L’scheduler s’encarrega de seleccionar el node 
adequat. Actua mitjançant la comunicació amb Api Server, que busca si hi ha Pods no 
desplegats i els desplega al node escollit. 
 
 
 
                                                
19 ETCD: projecte de coreOS que guarda bàsicament configuració i metadades utilitzant una API simple, 
robusta i ràpida. 
 
20 Pod: es fa referencia més endevant. 

Figura 11 Arquitectura del component màster. 
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Per a comprovar que l’estat del Pod és el correcte i desitjat, l’element Replication Controller 
és qui ho executa. Organitza el cicle de vida dels Pods, creant-los i destruint-los com sigui 
indicat i/o necessari. Permet escalar de forma fàcil els sistemes i és qui permet la recreació 
d'un Pod en cas de fallida, creant una copia del 99% igual quan aquest cau per algun error. 
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NODES 
 

 
 
 
Els nodes són màquines físiques o virtuals que 
tenen com a funció executar els contenidors 
Docker que s’han desplegat al màster. Es on 
s’executaran tots els components i serveis per a 
que s’executi el contenidor correctament. 
 
 
 
 
L’arquitectura d’un node es mostra a la Figura 12 
i té els següents components: 
 
El motor de cada node és l’element Kubelete. És 
el dimoni que hi ha a cada node. S’encarrega de 
comunicar-se amb el màster per a la correcte 
gestió dels Pods, de les seves imatges Docker 
desplegades, volums assignats, etc.  

 
Interactua amb l’API server preguntant constantment si hi han nous Pods a ser desplegats o 
eliminats per l’scheduler, i paral·lelament s’encarrega de comunicar les dades del clúster per a 
la monitorització tant del node com dels Pods que s'estan executant.  
 
Aquesta monitorització és complementada per cAdvisor, que tracta d’un servei dissenyat per 
a la monitorització dels contenidors Docker desplegats als nodes. Tot sent integrat a Kubelet, 
és un agent que descobreix tots els contenidors a la màquina que i recull informació sobre 
CPU, memòria, sistema de fitxers, estadístiques d'ús de la xarxa i l'ús general del node 
mitjançant l'anàlisi del contenidor arrel en la màquina.  
 
Cada Pod té com a mínim un contenidor Docker que és on s’executen les aplicacions dins de 
cada node seleccionat per el scheduler. El concepte de Pod fa referència a un o conjunt de 
contenidors Docker els quals comparteixen recursos i xarxa. Un Pod es la unitat més petita 
que Kubernetes pot desplegar, programar o editar.  
 
Per tal de aconseguir l’accés a cada Pod i fer-lo accessible des de l’exterior, Kubernetes aplica 
el concepte de Servei. Un servei, no és que una abstracció (un nom únic) que defineix la 
lògica per accedir a un o  a un conjunt de Pods. Cada Pod i/o conjunt de Pods estan destinats a 
un servei únic. 

Figura 12 Arquitectura del component node 
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El conjunt de Pods que està assignat a un servei està determinat per una "etiqueta". Amb això 
s'aconsegueix que si hi ha un canvi en un Pod, aquest és totalment transparent per a l’usuari i 
al servei en sí. 
Cada node té tots els serveis definits al màster tinguin o no el Pod executant-se dins seu. Això 
succeeix per a que es pugui distribuir el Pod a qualsevol node independentment de si aquest té 
el servei creat o no.  
 
L’encarregat de proveir els serveis Proxy de la xarxa del clúster és Kube-Proxy. Dins de cada 
node s’executa un servei Proxy i balancejador de carrega, per així poder resoldre mitjançant 
DNS 21 els serveis definits dins de cada node.  
 
Finalment, per a permetre la connectivitat entre aquests serveis, i per tant, dels Pods i 
contenidors Kubernetes no aporta cap solució. Per tant, s’ha utilitzat un agent tercer anomenat 
Flannel, qui es l’encarregat de proporcionar la capa de connectivitat entre els Pods de diferent 
node. A continuació s’explica detalladament. 
 
 
Conectivitat en kubernetes 
 
Kubernetes aporta una capa de connectivitat a diferents nivells. Es imperatiu que tots els 
nodes tinguin accés a internet i es comuniquin entre ells, ja que hauran d’oferir els seus 
serveis a través d’Internet i aquests i/o els Pods s’hauran de parlar entre ells.  
 
Kubernetes proporciona una solució mitjançant dos elements. En primer lloc, intervé 
Docker0 que és la interfície que proporciona Docker per a la comunicació entre contenidors 
dins la xarxa, creant un subxarxa virtual amb un segment privat la qual serveix de pont. Cada 
contenidor posseeix la seva pròpia IPV4 i realitzen ús del protocol NAT22.  
 
Per a la comunicació entre contenidors (Pods) de diferent node (posem el cas de que el Pod A 
del Node1 vol comunicar-se amb Pod B del Node 2) s’hi aplica un component extern 
anomenat Flannel23.  
 
  

                                                
21 DNS: Domain Name Service: encarregat de resoldre noms amb les seves IPs corresponents. 
22 NAT: Sigles en anglés (Network Area Translation) es el protocol que s’encarrega de que les xarxes 
d'ordinadors utilitzin un rang d'adreces especials (IPs privades) i es connectin a Internet utilitzant una única 
adreça IP (IP pública). 
 
23 Flannel: Flannel és un projecte creat per CoreOS el qual executa dimoni anomenat flanneld   ( dimoni que 
corre pel port 8285 i crea algunes regles de ruta a la taula de ruta del nucli) a cada host, i és l’element encarregat 
de la comunicació entre les diferents subxarxes dels nodes. Flannel utilitza l'API de Kubernetes per 
emmagatzemar la configuració de la xarxa o les subxarxes assignades  (a la base de dades genèrica ETCD).   
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Flannel 
 
Les plataformes com Kubernetes assumeixen que cada contenidor té una IP única i enrutable 
dins del clúster. A la Taula 5 podem observar la taula d’enrutament del component màster del 
clúster: 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Flannel s'encarrega de proporcionar una xarxa IPv4 entre els diversos nodes d'un clúster. 
Emmascara el bridge de Docker amb la seva mateixa xarxa assumint l’identificador de la 
interfície de Docker (docker0) i tot el trànsit que passa al bridge de docker0, flannel0 ho 
absorbeix i realitza un túnel GRE24 cap a la resta de configuracions Flannel desplegades a la 
resta dels nodes. 
 
  

                                                
24 Túnel GRE: Genereric Routing encapsulation (GRE) és un protocol originalment desenvolupat per Cisco 
Systems que s'ha convertit en un estàndard de la indústria. És un protocol per a realitzar “tunneling”, és a dir, 
que permet transportar paquets d'una xarxa a través d'una altra xarxa diferent. Per exemple, permet establir un 
enllaç de la xarxa 10.0.0.0 a través de la xarxa 172.16.0.0. 
 
 

default via 10.55.0.245 dev eth0 onlink 
 
10.55.0.0/24 dev eth0  proto kernel  scope link  src 10.55.0.231 
10.80.110.0/24 dev eth1  proto kernel  scope link  src 10.80.110.241 
10.244.0.0/24 via 10.244.0.0 dev flannel.1 onlink 
10.244.1.0/24 dev cni0  proto kernel  scope link  src 10.244.1.1 
10.244.2.0/24 via 10.244.2.0 dev flannel.1 onlink 
10.244.3.0/24 via 10.244.3.0 dev flannel.1 onlink 
172.17.0.0/16 dev docker0  proto kernel  scope link 

Taula 5 Taula d'enrutament del component màster del clúster. 
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Flannel proporciona un entorn virtual de xarxa el qual s’empra amb el següent diagrama: 
 
 

 

 
A la Figura 14 podem veure representat el procés de comunicació entre 2 contenidors de 
diferent node.  
 
Anem a suposar que el contenidor (anomenat contenidor1) al Node 1 té l'adreça IP 
10.244.1.158 vol connectar-se al contenidor (anomeneu-lo contenidor2) al Node 2 amb 
l'adreça IP 10.244.2.28 i a cada node hi ha corrent el dimoni de Flannel, anomenat flanneld. 
 
El contenidor1 crea el paquet amb src: 10.244.1.158 i dest: 10.244.2.28, llavors el kernel sap 
que cau al rang de xarxa de 10.244.1.0 i ho envia cap a flannel0. 
 
Flannel0 és un dispositiu TUN25 també creat pel nostre dimoni flanneld. Funciona en dues 
direccions: 
 

- Quan s’escriu un paquet al flannel0, el paquet serà enviat directament al kernel, i el 
kernel enviarà al paquet d'acord amb la taula d’enrutament. 

 
- Quan un paquet arriba al kernel, i les taules d’enrutament veuen el rang de xarxa i 

determinen que s'ha d’enviar al dispositiu Flannel0, el kernel enviarà el paquet 
directament al dimoni flanneld. 

 
                                                
25  TUN és una interfície de programari implementada al kernel de Linux, pot passar un paquet sense format 
entre el programa d'usuari i el kernel 

Figura 14 Comunicació entre dos contenidors de diferent node Figura 13 Comunicació entre dos contenidors de diferent node 
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Quan el paquet retorna al dimoni flanneld, veu que la ip destí es 10.244.2.28 i realitzant una 
consulta a la base de dades de Kubernetes ETCD, (que és on estan guardades les subxarxes 
per a fer el correcte mapeig dels hosts) sap que la ip que concorda amb 10.244.2.28 és 
10.244.2.0/24, i mitjançant parell clau-valor de la base de dades obtenim que es tracta del 
node 10.55.0.232, que correspon node 2. 
 
 Ara flanneld ja sap el destí, per tant empaqueta el paquet mitjançant el protocol UDP. A cada 
host, el servei flanneld esta escoltant pel port 8285, llavors simplement s’assigna al paquet el 
port de destí 8285 i s’envia.  
  
Un cop arriba al destí, el kernel envia el paquet a flanneld el qual es traspassa a flannel0, i 
mitjançant el procés esmentat anteriorment i gràcies a les taules d’enrutament, el paquet sap 
que ha d’arribar a la ip 10.244.2.28. 
 
 
A Figura 15 podem veure com des de l’inici del contenidor inicial fins que el contenidor 
envia un paquet, s'ha de copiar 3 vegades entre l'espai d'usuari i l'espai del kernel.  

 
Figura 15 Procés del contenidor abans de ser enviat cap a la interfície eth0. Procés abans de sortir del node que conté el 

contenidor. 
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Storage Kubernetes 
 
Els arxius en disc que es troben dins d’un contenidor són volàtils. Això representa alguns 
problemes per a les aplicacions a l’hora de córrer en contenidors ja que si el contenidor pateix 
algun error i cau, kubelet reinicia el contenidor, però els arxius es perdran. Per evitar això, 
Kubernetes proposa la solució de volums persistents, que es mantenen encara que el Pod 
caigui.  
També es pot donar el cas de dos contenidors que corren dins un mateix Pod, de vegades cal 
que comparteixin arxius entre ells. 
 
Un volum Kubernetes té un temps de vida explícit, concretament el mateix temps que el Pod 
que el conté. En conseqüència, un volum sobreviu a qualsevol contenidor que s'executa dins 
el Pod, i les dades es conserven després d'un reinici del contenidor. Per descomptat, si un Pod 
deixa d'existir, el volum també deixarà d'existir. 
 
Kubernetes ens ofereix múltiples tipus de volums. En essència un volum només és un 
directori amb dades, que són accessibles pels contenidors d'un Pod. Com es crea el directori, 
les seves característiques, configuracions i usos ve determinat pel tipus de volum triat. Per 
especificar el tipus de volum tenim el camp “spec.volumes” i per especificar el punt de 
muntatge “spec.containers.volumeMounts.”  
Cada Pod pot tenir especificat un punt de muntatge diferent. 
 
 
Altres elements rellevants de Kubernetes 
 
Job a Kubernetes - Un “job”, col·loquialment es pot definir com una tasca. Crea un o més 
Pods i s'assegura que un nombre prèviament determinat d'ells finalitzi amb èxit (poden haver-
hi Pods que no interessa el seu acabament).  
Mentre els Pods es completen amb èxit, els Jobs segueixen executant fins a la conclusió de 
tots els Pods. Quan s'aconsegueix un nombre especificat de Pods enllestits, el Job es 
completa.  
El Job iniciarà un nou Pod si el primer Pod ha fallat o s'elimina (per exemple, a causa d'un 
error en el maquinari del node o un reinici de node) i l'eliminació d'un Job netejarà els Pods 
que ha creat i tots els seus camps. 
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Ingress a Kubernetes - Els serveis i els seus corresponents Pods tenen IPs que només es 
poden encaminar a la xarxa del clúster. Un Ingress és una col·lecció de regles que permeten 
que les connexions entrants arribin als serveis del clúster, independentment de la IP emprada. 
Un exemple seria la Figura 16 mostrada a continuació: 

 
 
Es pot configurar per donar serveis a URL accessibles 
externament, carregar trànsit d'equilibri, resoldre SSL26, 
etc. Els usuaris sol·liciten ingrés posant el recurs Ingress 
al servidor de l'API.  
 
 

 

 

 

 
InitContainer de Kubernetes - Un pod pot tenir varis contenidors, i pot sorgir el cas de que 
abans d’executar un contenidor necessitem el resultat de l’altre en questió. 
És per aques cas que Kubernetes proporciona la tipologia de Init containers, que no permet 
executar un segon contenidor fins que el primer ha acabat la  seva execució. 
 
 
 
 
  

                                                
26 SSL: Secure Sockets Layer és un protocol dissenyat per permetre que les aplicacions poguin transmetre 
informaicó de forma segura. 

Figura 16 Funcionalitat d'ingress 
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Serveis integrats 
 
A continuació es mostren el serveis integrats dins del clúster del sistema: 
 

 Flask  
 
A l'actualitat hi ha moltes opcions i molts llenguatges per crear pàgines web (PHP, JAVA), i 
en aquest cas Flask ens permet crear d'una manera molt senzilla aplicacions web amb Python, 
amb la possibilitat d'escalar aplicacions complexes.  
 
Flask és un "micro" Framework concebut per facilitar el desenvolupament d'Aplicacions Web 
sota el patró WSGI27  i s'ha convertit en un dels marcs més populars d'aplicacions web de 
Python de l’actualitat. A continuació la Figura 17 ens mostra un exemple de la simplicitat per 
desplegar una web. 
 

 
Figura 17 Exemple del desplegament d'una web mitjançant Flask 

 

La paraula "micro" fa referència a que al instal·lar Flask, tenim les eines necessàries per a 
crear una aplicació web funcional. Si en algun moment es necessita una nova funcionalitat, hi 
ha un conjunt molt gran d’extensions (pluggins) que es poden instal·lar amb Flask que van 
dotant de la funcionalitat necessària adaptada a cada projecte web. 

 

 

 

 
  

                                                
27 WSGI és la interfície del servidor web. És una especificació que descriu com es comunica un servidor web 
amb aplicacions web i com es poden encadenar les aplicacions web per processar una sol · licitud. 
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Bootstrap  
 
Bootstrap és un framework desenvolupat i alliberat per Twitter que té com a objectiu facilitar 
el disseny web. Permet crear de forma senzilla webs de disseny adaptable, és a dir, que 
s'ajustin a qualsevol dispositiu i mida de pantalla i sempre es vegin igual de bé.  
És Open Source, de manera que el podem fer servir de forma gratuïta i sense restriccions. 
 
 

Redis  
 
Redis és una de les bases de dades NoSQL més populars, i segurament la més emprada dins el 
segment de les bases de dades de parell clau-valor.  
La popularitat de Redis recau sobretot a la seva alta velocitat, ja que assegura la informació 
en memòria però també a la seva senzillesa d'ús i flexibilitat. 
 
No obstant això, Redis a més de permetre associar valors de tipus string a una clau, permet 
utilitzar tipologia de dades avançades, que al costat de les operacions associades a aquests 
tipus de dades, aconsegueix resoldre molts casos d'ús de negoci, que a priori no es pensaria 
que fóssin capaços amb una base de dades de parell clau-valor.  
 
Entre els casos principals d'ús de Redis es troben la memòria caché28, la gestió de sessions, el 
pub/sub29 ,etc. Redis és l'acrònim del REmote DIrtic Server (servidor de diccionari remot). 

 
  

                                                
28 Memoria caché: En informàtica, una memòria caché és un component de maquinari o programari que 
emmagatzema dades perquè les sol·licituds futures d'aquestes es puguin atendre amb més rapidesa. 
 
29 Pub/sub: Publicar/subscriure missatges és una forma de comunicació de servei a servei asincrònica utilitzada 
en arquitectures sense servidor ni microserveis. En un model pub / sub, tots els missatges publicats en un tema 
són rebuts immediatament per tots els subscriptors al tema. Es pot utilitzar per permetre arquitectures orientades 
a esdeveniments o per desacoblar les aplicacions per tal d'augmentar el rendiment, la fiabilitat i la capacitat 
d'escalabilitat. 
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Orthanc 
 
 
Orthanc té com a objectiu proporcionar un servidor DICOM30 independent i senzill, però 
potent. Està dissenyat per millorar els fluxos de DICOM als hospitals i donar suport a la 
investigació sobre l'anàlisi automatitzat d'imatges mèdiques. Orthanc permet als seus usuaris 
centrar-se en el contingut dels fitxers DICOM, amagant la complexitat del format i del mateix 
protocol. 
Orthanc pot convertir qualsevol equip que executi Windows, Linux o OS X en una llibreria 
DICOM (és a dir, un mini-PACS31). La seva arquitectura és lleugera i independent, per tant 
no es requereix una administració complexa de bases de dades, ni la instal·lació de 
dependències de tercers. 
Proporciona una API REST que facilita molt les accions a realitzar, la Figura 18 mostra 
aquesta API.  Les etiquetes DICOM de les imatges mèdiques emmagatzemades es poden 
descarregar al format de fitxer JSON. A més, les imatges PNG estàndard es poden generar en 
marxa des de les instàncies de DICOM per Orthanc. 
 
 

 
Figura 18 API REST proporcionada per orthanc. 

                                                
30 DICOM: El DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) és una norma per manipular, 
emmagatzemar i transmetre informació d'imatges mèdiques. La norma inclou una definició del format del fitxer 
DICOM i dels protocols de comunicació, basats en TCP/IP, que permeten intercanviar informació entre dues 
entitats que tinguin la capacitat d'enviar i rebre informació en format DICOM. 
 
31 PACS: o el sistema d'arxiu i comunicació de fotografies és una tecnologia d'imatge mèdica que s'utilitza per 
emmagatzemar, recuperar, presentar i compartir imatges produïdes per diverses modalitats de maquinari mèdic, 
com ara X-ray, CT scan, MRI i màquines d'ultrasò. 
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3.3 Plataforma a desenvolupar 
 
 
Tractar amb els diferents conceptes clau per a la implementació i els estudis realitzats amb les 
corresponents casuístiques i finalitats ens ajuda a definir una sèrie d’objectius. Aquests són 
els objectius que s’hauria de mirar d’aconseguir a l’hora de desenvolupar, en una 
infraestructura existent, una plataforma de gestió i procés d’imatges mèdiques mitjançant 
diferents components del sistema, eines i productes específics. 
 
Desenvolupar una plataforma nova dintre d’una infraestructura en producció comporta 
realitzar canvis, però també ofereix l’oportunitat de replantejar i redefinir l’estratègia de 
administració del clúster i fixar objectius per dur a terme una modificació de part de la 
infraestructura per adaptarla a la tecnologia emprada: kubernetes. 
  
 
Requisits 
 
Quan volem implementar el clúster dins la infraestructura d’una organització el primer pas és 
fer un estudi acurat de quines són les necessitats de la infraestructura tecnològica. Definir les 
necessitats dintre de la organització ens facilitarà la elecció del producte a implementar. 
Aquestes necessitats estan determinades per una sèrie de requisits. Entenent requisit com “la 
condició i/o capacitat que necessita una infraestructura per resoldre un problema o aconseguir 
un objectiu determinat”. A continuació es relaten els requisits específics a complir per a 
trobar una solució per aquest projecte 
 
 
Plataforma centralitzada  
 
Per definició una infraestructura centralitzada és un tipus d’arquitectura on la major part del 
processament es porta a terme en una part central de la infraestructura[9]. Aplicant la 
definició de centralització, en una infraestructura de tipologia clúster,  tindrem que els 
diferents components de la infraestructura de l’organització executen els contenidors i 
obtenen els resultats, i aquests són transmesos a un altre contenidor (o plataforma de 
servidors) dedicat a traspassar la informació al doctor.  
 
 Escalable  
 
Capacitat d’adaptació i resposta d’un sistema respecte el rendiment del mateix a mesura que 
augmenten de forma significativa el nombre de sol·licituds. Està directament lligada al 
disseny que es dóna al sistema. No és un atribut del sistema que es pugui configurar, sinó que 
és una propietat de la implementació i disseny. Per tant, és un factor crític pel rendiment de la 
plataforma.  
Perquè la infraestructura sigui escalable existeixen dos possibilitats:  
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- Escalar de forma vertical: Afegir més recursos als components que formen la 

plataforma tal i com Podria ser memòria o disc dur 
 

- Escalar de forma horitzontal: Afegir components a la plataforma de manera que el 
funcionament del conjunt no sen vegi alterat. 

 
 Integració automàtica  
 
Una infraestructura tecnològica està en continuo canvi degut a que s’incorporen nous 
components o se’n dona de baixa altres.  
Quan s’integra una nova plataforma en el sistema, un dels requisits que més valor tindrà és 
que aquesta estigui preparada per respondre correctament als canvis de la infraestructura.  
Per fer-ho voldrem que la nova plataforma tingui una integració automàtica o parcialment 
automàtica de nous elements, és a dir, que la plataforma tingui la capacitat d’integrar nous 
components sense que s’hagi de realitzar una configuració especifica. Complir amb aquest 
requisit facilitarà la tasca de manteniment de la plataforma per part de l’administrador.  
 
 
 
 
Política de llicències 
 
 En la industria del programari, l’ús de llicències32 és molt habitual. Principalment se’n poden 
destacar dues:  
 
- Llicencies comercials: permeten l'ús d'un programa o aplicació computacional sense ser-ne 
el propietari i sense Poder-lo vendre, ni modificar.  
 
- Llicències lliure i codi obert (“open-source”): s’inclouen programes i aplicacions que són 
d’ús i distribució gratuïta i que permeten la modificació del programari.  
 
Val a dir, que un programari pot tenir una llicència hibrida, és a dir, que pot tenir una llicència 
de codi obert però amb funcionalitats parcials, que per tenir la totalitat del dret d’ús del 
programa o aplicació es requerirà una llicència comercial.  
 
L’ús de llicències és indispensable en termes de legalitat, ja siguin comercials com open-
source, en tots dos casos cal respectar-les i complir les regles que aquestes puguin establir.  
 
 
 
                                                
32 Una llicència és un contracte que atorga el dret d’ús sobre una propietat (física o intel·lectual) a qui no és 
pròpiament el propietari. Depenent del tipus de llicència es pot donar a canvi el pagament d'una suma 
determinada de diners o altres tipus de canvis on ambdues parts en poden sortir beneficiades. 
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Cost de Manteniment 
 
Molt relacionat amb les llicències tindrem el cost del manteniment. Com a cost de 
manteniment s’inclouen tant els costos econòmics com els de recursos tecnològics i humans.  
Per aquest requisit haurem de valorar, una vegada desenvolupada la plataforma, quins són els 
recursos a destinar per a mantenir operativa i en funcionament la plataforma.  
 
És evident pensar que al desenvolupar la infraestructura de computació d’imatges 3D o de 
qualsevol tipus voldrem que els costos de manteniment siguin els mínims possibles. Per això 
serà clau que a l’hora de desenvolupar el sistema, en la fase de disseny, aquest sigui fàcil de 
mantenir i destinant pocs recursos puguem fer-ne ús al llarg del temps. 
 
 
Suport tècnic  
 
Suport tècnic és el rang de serveis per el qual es proporciona assistència a l’usuari en cas de 
tenir algun problema a l’hora de fer ús d’un producte o servei. 
 
Aquest requisit és directament relacionat amb els requisits de política de llicències i de cost 
de manteniment.  
Una vegada tinguem la infraestructura en producció, per tal de ser previsors, s’ha de 
considerar la possibilitat de caiguda del sistema (tant per errors interns, com externs al 
sistema) i estar coberts en cas de que aquesta pugui ocasionar-se en qualsevol moment. Tenir 
suport tècnic moltes vegades requereix de tenir una llicència on està inclòs aquest servei. 
Existeixen dos possibilitats per cobrir aquest requisit.  
 
Contractar el servei de suport tècnic que incrementaria el cost econòmic de manteniment. O 
bé destinar personal dintre de la organització tecnològica a resoldre incidències relacionades 
amb la plataforma i que per tant incrementaria el cost de recursos humans tot i no modificar-
ne el cost econòmic de contractació de servei. 
 
De totes maneres, la tecnologia emprada (Kubernetes) requereix un mínim servei tècnic degut 
a la seva auto suficiència. 
 
 
 Documentació del producte 
 
Si volem desenvolupar una plataforma a partir de diferents serveis proveïts per diferents 
productes, un dels requisits que serà molt necessari és la disponibilitat de documentació dels 
productes.  
Això permetrà entendre cada una de les seves parts i funcionalitats i facilitarà i reduirà el 
temps de desenvolupament. En relació al suport tècnic, l´ús de documentació serà bàsic si 
volem destinar part del personal de l’organització a resoldre les possibles averies de la 
plataforma.  
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3.4 Definició d’experiments 
 
Per avaluar el funcionament de la plataforma i tots els seus elements és convenient realitzar 
diverses proves que ens aportaran informació sobre la qualitat del desenvolupament i conèixer 
les reaccions de la plataforma davant de possibles situacions que es puguin donar. 
 
Per comprovar l’estat del clúster en cada un dels tests utilitzarem la pròpia dashboard 
gestionada per Kubernetes, la qual té una interfície web de monitorització, gestió i consulta de 
dades del clúster molt visual. Aquesta eina permet conèixer l’estat del clúster, el consum de 
recursos de cada node i l’estat general del diferent maquinari per tal de controlar en temps 
real l’estat del sistema d’emmagatzematge de les màquines.  
 
Les mètriques a controlar són l’estat del clúster, l’estat de cada desplegament, el servei 
assignat a cada, els Pods desplegats, i els jobs creats.  Per a realitzar aquestes mètriques, 
realitzarem una sèrie de testos per verificar els diferents estats de cada component esmentat 
anteriorment. 
 
Aquests testos a realitzar, seran els següents:  
 
 

Test d’Automatització 
 
La prova d’automatització consistirà en varies testos. Primerament comprovar que un Job 
enviat per el doctor mitjançant la interfície web de l’aplicació, envia correctament la 
informació al clúster i aquest la detecta, executa el necessari per al seu correcte funcionament 
i retorna l’output al doctor.  
En segon lloc, es durà a terme la comprovació de que automàticament al acabar l’execució, es 
pot descarregar el resultat mitjançant l’aplicació web. 
 
 
 

Test d’Usabilitat 
 
La prova d’usabilitat consistirà en mirar com els diferents usuaris naveguen per la interfície 
d’usuari de la aplicació creada, mentre aquests descriuen el que estan pensant durant 
l’experiència. 
Prèviament a les proves s’explicarà les nocions bàsiques del projecte i com realitzar les 
tasques bàsiques (llançar un job i veure processos en cua). Durant la prova es realitzarà 
navegació lliure per permetre que l’usuari de la plataforma doni la opinió sobre el que espera 
trobar en la interfície d’usuari. 
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Test d’Escalabilitat de càrrega 
 
En aquest test voldrem estressar la plataforma per veure quin comportament tenen els 
diferents elements i comprovar que la plataforma és capaç de reaccionar satisfactòriament a 
pics de càrrega rellevants i així veure si la plataforma és escalable a la càrrega del sistema. 
Aquest test consistirà en testejar el comportament dels diferent maquinari de la 
plataforma quan rep pics de càrrega de treball diferent al habitual. Per testejar la seva càrrega 
farem diferents proves: 
 

- Al primer test  realitzarem un llançament de múltiples Jobs al mateix temps, per tal 
d’avaluar que tant el gestor de cues com el clúster s’adapten correctament al volum de 
càrrega estimat.  

 
- Al segon test, augmentarem el pes de algun Job a llançar per comprovar que el 

balancejador de càrrega reparteix la càrrega de treball correctament. D’aquesta manera 
serà molt visual comprovar si un node està obtenint un temps d’execució elevat, sigui 
exclòs per al processament dels Jobs següents. 

 
 

Test d’Alta disponibilitat 
 
Per comprovar que la plataforma gaudeix d’alta disponibilitat de servei i de dades 
simularem fallades de sistema i mirarem com afecta al conjunt de la plataforma. 
Avaluarem en quin moment perdem l’alta disponibilitat. Per això realitzarem diferents 
test. 
 

- En primer lloc, realitzarem una caiguda del component màster per a veure com 
reaccionen els nodes i la base de dades principal ETCD i per comprovar  al seu reinici 
com afecta la redistribució dels serveis i posada en marxa de tots els components. 

 
- En segon lloc, realitzarem una caiguda d’un node aleatori, per tal d’avaluar com 

interactua balancejador de càrrega de Kubernetes i com distribueix la càrrega de 
treball i els Pods destinats del node caigut cap a la resta de nodes del clúster. 
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4. RESULTATS: implementació i Discussió 
 

4.1 Disseny i desenvolupament 
 
Un cop avaluats els diferents conceptes teòrics de les tecnologies esmentades anteriorment i 
la necessitat pròpia del treball, ens permet definir un disseny conceptual del que ha de ser la 
infraestructura tecnològica de procés d’imatges 3D, tal i com hem definit a la Figura 19: 
 

 
Figura 19 Disseny del sistema desenvolupat. Hi interactuen múltiples elements, com són els doctors, l’aplicatiu web, el 

clúster gestionat per Kubernetes i múltiples serveis desplegats a aquest. 
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Cas d’ús general  
 
Com a cas d’ús general, el doctor procedeix a realitzar un TAC al pacient per tal d’obtenir les 
imatges necessàries i poder determinar si cal (o no) processar-les. 
 
En cas afirmatiu, el doctor penja prèviament les imatges a ser processades en format DICOM 
al servei d’Orthanc, on es guarden amb un identificador concret (que en un breu futur serà 
necessari per tal de referenciar-les). 
 
Un cop les imatges han estat pujades al servei, el doctor accedeix a l’aplicació web on 
primerament ha de superar una capa d'autenticació. Un cop identificat, el doctor observa la 
interfície d’usuari on es poden veure tres camps principals: Workflow, Input i Download. 
 
Desplegant el camp de Workflow, el doctor pot observar els algoritmes que té disponibles i 
indicar l’algoritme concret que vol executar. Per a ser executat,  aquest algoritme necessita ser 
passat un paràmetre input que serà l’identificador obtingut anteriorment mitjançant el servei 
d’Orthanc. Aquests dos camps formen el Job que serà enviat  i llançat al clúster. 
 
Un cop enviat el Job, el gestor de cues (Redis) l’ubica a la cua adequada segons l’algoritme 
que s’ha indicat, i aquest es manté a la cua fins que un Job del clúster que s’executa cada 5 
minuts, detecta l’element a la cua.  
Quan l’element ha estat detectat, un component anomenat Worker és l’encarregat de 
comprimir les imatges indicades al camp d’input (fent una petició al servei Orthanc), i és qui 
emmagatzema l’arxiu comprimit al volum compartit del clúster. 
 
Una vegada acabat el procés anterior, automàticament es llança el Pod que conté l’algoritme 
indicat al camp de Workflow amb l’arxiu d’imatges comprimides anteriorment i s’espera a la 
seva finalització. 
 
Un cop finalitzat,  els resultats obtinguts i comprimits seran retornats a l’aplicatiu web i es 
permetrà la descàrrega al doctor, qui podrà descomprimir l’arxiu i observar els resultats. 
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Descripció del disseny 
 
A l’entorn productiu, la infraestructura desenvolupada haurà de conviure amb tots els actius 
de la infraestructura de l’organització. L’arquitectura final de la plataforma mostrada a la 
Figura 19 es dividirà en dos parts lògiques: el front-end i el back-end. 
 
Com a front-end trobem l’aplicatiu web desenvolupat per tal de proporcionar el servei als 
doctors, que està esperant rebre els jobs per tal de enviar la infomració al clúster (gestionat 
per Kubernetes). 
 
Per altre banda, a back-end podem observar els components com el clúster i tots els serveis 
gestionats per Kubernetes dins aquest, juntament amb l’entorn NFS que s’emprarà com a 
emmagatzematge per a tot el contingut del clúster. 
 
El següent llistat mostra els components que incorpora la infraestructura que es vol crear. 
Aquests components els podem diferenciar de manera com estan dividits a la Taula 6 : 
 
 

 
Taula 6 Components rellevants del sistema desenvolupat. S’han dividit en quatre components. 

 

 

Doctor  

És a qui està destinada la infraestructura que s’ha dissenyat. Per cobrir les necessitats 
esmentades als objectius inicials, s’ha dut a terme una reunió amb els investigadors 
encarregats d’executar els codis on es realitzen les prediccions dels doctors, per tal de 
concretar uns requisits mínims de manera que permeti optimitzar el disseny i fer l’entorn el 
més proper possible als doctors. 

 
  

Doctor

Aplicació

Clúster

Desplegaments i serveis
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Aquests requisits es mostren a la Taula 7:  
 

 
Taula 7 Requisits estimats pels doctors. 

El procés que segueix el doctor per tal d’interactuar amb l’aplicació es remunta al pacient.  
Un pacient que arriba a la consulta és atès pel doctor, qui extreu mitjançant l’ajuda d’un 
TAC33 la conclusió de que el pacient s’ha de sotmetre a intervenció quirúrgica. És per a 
aquest motiu, que el doctor ha de realitzar unes proves de predicció i/o processament 
d’imatges mitjançant codi encapsulat, per determinar la viabilitat de la operació. 
 

Aplicació  

Un cop estudiats els requisits que els investigadors ens han esmentat, s’ha decidit utilitzar la 
tecnologia Flask i Bootstrap per desenvolupar l’aplicatiu.  

 
Aquestes tecnologies permeten 
desenvolupar una web d’una manera molt 
senzilla, a l’hora que molt visual gràcies al 
framework de Bootstrap. 
 
Aquesta aplicació posseeix una capa prèvia 
de seguretat, que consta d’una interfície 
d’autentificació mostrada a la ¡Error! No se 
ncuentra el origen de la referencia. que 
verifica l’entrada dels usuaris segons si 
estan registrats a la base de dades o no.  
 
 
 
 
 

                                                
33 TAC: la tomografia axial computeritzada (TAC) del cos utilitza una tecnologia de raigs X per ajudar a detectar 
una varietat de malalties i condicions. L'exploració per TAC és ràpida, indolora, no és invasiva i és precisa.  

1. Aplicació web visual.

2. Facilitat a l’hora de llançar qualsevol job.

3. Mínim temps d’execució possible.

4. Alta disponibilitat

Figura 20 Capa de seguretat de l'aplicació web 

desenvolupada amb el framewok Bootstrap. 
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Un cop traspassada aquesta capa, l’usuari entra dins la seva UI (interfície d’usuari) de 
l’aplicatiu. Dins la seva interfície, hi pot trobar els camps necessaris els quals permeten 
llançar Jobs al clúster gestionat per Kubernetes. Aquests camps s’han desenvolupat d’una 
forma molt visual i simple.  
 
A continuació podem veure aquesta UI gràficament: 
 

 
Figura 21 Interfície d'usuari de l'aplicació web desenvolupada amb el framework Bootstrap 

 
 
De la Figura 21 podem distingir tres camps principals: 
 
Workflow - Tracta d’un desplegable on cada usuari pot veure i seleccionar l’algoritme que 
desitja executar. Aquests algoritmes s’incorporen al desplegable segons els permisos que 
tingui el doctor, o fins i tot depenent si ha pagat per l’algoritme en qüestió o no. Aquest 
algoritme correspon al nom de codi encapsulat proporcionat pels investigadors en forma de 
Docker, i és el que serà indicat al clúster per ser executat. 
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Input - Aquest camp fa referència a les dades que es desitgin executar. Dins d’aquest camp 
s’ha d’introduir l’indicador que permeti trobar les dades a ser executades amb l’algoritme 
escollit al camp de workflow.  
 
Aquestes dades solen ser les imatges 3D resultants del TAC del pacient que el doctor ha 
penjat prèviament al servei de orthanc (on s’explica més endavant). Orthanc ofereix un 
indicador del camp d’imatges 3D, i aquest és el que el doctor posarà dins el camp d’input. 
 
Un cop seleccionats els camps de workflow i input, el botó “Send a Job” serà l’encarregat 
d’enviar el Job a la cua per a ser executat. 
 
Sota aquest camp es troba el botó de “Show Jobs in queue”, que permet veure quants Jobs es 
troben a la cua per a cada algoritme. 
 
 
Download - Botó que permet la descarrega del resultat final. Un cop l’execució de 
l’algoritme conclou, extreu un fitxer de logs (resultats) que són comprimits i enviats a 
l’aplicació per a la seva descàrrega.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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Clúster gestionat per Kubernetes 
 
 

 

El clúster dissenyat a la Figura 22 seguirà l’arquitectura mostrada a aquesta, ubicant-se dins 
l’entorn de virtualització gestionat per VMware. 
 
A cada màquina virtual s’ha instal·lat Ubuntu 16.04 LTS, instal·lat amb una imatge creada 
pel servei d’informàtica, la qual inclou totes les dependències i requisits fonamentals i  
necessaris per a utilitzar el SO i totes les seves funcions.  
 
A cada component node se li han assignat 6 Gb de RAM, i 4 CPUs el que permetrà un 
rendiment correcte en cas de el llançament de múltiples Jobs. Al component màster se li han 
assignat més recursos, 4 CPUs i 8Gb de RAM ja que ha d’orquestrar totes les accions del 
clúster. 
 
S’hi afegiran varies interfícies de xarxa, les quals corresponen a les tecnologies esmentades a 
la part de coneixements previs (eth0, eth1, docker0, flannel0) on interactuen les xarxes de 
producció i d’entorn NFS 10.55.0.0/24 i 10.80.110.234/24 respectivament. 

Figura 22 Clúster desenvolupat per al sistema, gestionat per Kubernetes. 
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Per a la instal·lació de Kubernetes i crear un entorn de clúster, s’ha utilitzat l’eina de 
“Kubeadm34”, que ha facilitat molt cada tasca i ha proporcionat tots els elements necessaris 
per a la creació de l’entorn.  
 
Un cop creat l’entorn de clúster i havent afegit els nodes, Kubernetes aporta l’eina “kubectl35” 
que és l’eina principal encarregada de realitzar totes les accions del clúster, tant com per crear 
els desplegaments de cada contenidor com per obtenir la informació d’ell. 
 
Un cop tenim el clúster en funcionament, procedim a la creació dels desplegaments i dels 
serveis de cada contenidor, per així arribar al resultat final desitjat: 
 
 

Desplegaments i serveis 
 
 
Cada desplegament i servei es desenvoluparà en un arxiu .ymal per tal de que Kubernetes ho 
interpreti correctament, i amb l’ajuda de l’eina kubectl podrem crear els nostres elements. 
 

Aplicació 
 
Per a que aquesta aplicació funcioni correctament i permeti la interacció amb el gestor de 
cues Redis (controlat per K8S), Kubernetes també ha de ser el gestor d’aquesta aplicació.  
 
Desplegament  - Per a que Kubernetes pugui desplegar l’aplicació, un cop acabada s’ha pujat 
al repositori de DockerHub i s’ha creat el contenidor per poder desplegar-lo on sigui 
necessari.  
D’aquesta manera, Kubernetes permet llançar el Desplegament del Pod que conté el 
contenidor de l’aplicació, i controlar el trànsit que hi circula llançant el seu propi servei (tot 
permetent la comunicació amb el Pod que conté el client Redis). 
 
 
Servei - Un cop tenim el Pod en correcte funcionament, per permetre l’accés des de l’exterior 
del clúster se li assigna un servei, que s’encarrega de encaminar el trànsit i permet el seu 
accés pel port 31932. 
 

                                                
34 kubeadm és un joc d'eines que proporciona l’ajudaper arrencar un clúster gestionar per Kubernetes. Ho 
realitza amb la millor pràctica, d'una manera fàcil, raonablement segura i extensible. Disposa de la gestió de 
Tokens per a l’augment i reducció de nodes del clúster per a una fàcil gestió. 
 
35 kubectl és una interfície de línia d'ordres per executar comandaments contra clústers de Kubernetes. Aquesta 
descripció general inclou la sintaxi de kubectl, descriu les operacions de comandes i proporciona exemples 
comuns. 
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Volum - Per a la correcte lectura i permetre la descarrega dels fitxers de sortida (resultats), el 
volum d’aquest desplegament serà un volum persistent muntat a l’entorn NFS del clúster. 
Aquest espai és on s’agrupen els directoris generals i on és pot trobar el directori d’outputs 
(on van a parar els resultat de cada execució).  
 
A l’anex 7.3 podem comprovar els codis emprats amb Flask, el desplegament del contenidor, 
el seu servei i el volum corresponents. 
 
 

Orthanc 
 
És l’eina encarregada de gestionar i emmagatzemar les imatges que els doctors decideixen 
pujar per a ser processades amb l’algoritme escollit. 
 
 

 
Figura 23 Interfície per a pujar imatges en format DICOM d'Orthanc. 

 
 
 A la Figura 23 podem observar com els doctors tenen una fàcil interfície web per a pujar les 
seves imatges en format DICOM.  Per al correcte funcionament d’aquesta eina s’han hagut de 
crear una sèrie de elements: 
 
 
Volum - Entorn on el contenidor guardarà les imatges 3D penjades. En el nostre cas, s’ha 
establert que la informació es guardi al punt de muntatge NFS a un directori anomenat 
Orthanc. Aquest volum està especificat per a que utilitzi un espai de 10Gb de forma 
persistent, apuntant a la cabina NetApp a l’espai dedicat al clúster. 
 
No interessa que al caure el contenidor es perdin les dades que estan ubicades al volum creat, 
per tant establim que els 10 Gb que creem siguin persistents de manera que si el contenidor 
cau per algun error i es reinicia, no es perdin les dades. 
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Desplegament - Per a l’aixecament del contenidor, hem de realitzar el desplegament d’aquest 
emprant l’espai creat anteriorment. Dins Aquest fitxer, s’establirà es port d’ús del servei, el 
qual serà 8042. 
 
 
Servei - Un cop llançat el servei, automàticament redirigeix el trànsit del port 8042 cap al 
propi assignat per Kubernetes 32084. 
 
A l’anex 7.1 podem verificar els codis usats per a cada element desplegat. 
 

Redis 
 
Desplegament - Hem de procedir a  la creació del contenidor on tindrem el client del nostre 
servei de cues Redis. Per això cridem a la imatge Redis, la qual automàticament es baixa del 
Docker hub i és implementada per el port 6379.  
Dins d’aquest entorn, podem crear varis namespaces36 els quals assignarem a cada usuari de 
la infraestructura per tal de distingir els algoritmes que ell ha pujat. 
 
Servei - És l’encarregat de proveir el servei del client Redis creat anteriorment a l’entorn 
Kubernetes per tal de que aquest es poguí comunicar amb el Pod de l’aplicació i posar en cua 
les dades enviades. 
 
A l’anex 7.2 es pot veure el codi desenvolupat per crear l’entorn Redis. 
 
 

Worker 
 
És l’script en Python encarregat de crear les cues pertinents a cada usuari, afegint un 
namespace que serà l’indicador de quants algoritmes estan disponibles per l’usuari en cada 
cas concret.  
Aquest script comprova si a les cues hi ha alguna informació disponible, i en cas afirmatiu 
utilitza aquesta informació a fer una petició al servei proporcionat per Orthanc. D’aquesta 
manera ens permet obtenir les imatges indicades pel doctor que seran processades amb 
l’algoritme indicat. Aquestes imatges es guarden comprimides a l’entorn NFS dins el volum 
compartit per tots els elements del clúster, i per tant del Pod en qüestió, on seran utilitzades 
com a input per al contenidor que es llançarà en un futur proper. 
Aquest futur contenidor serà llençat per Kubernetes mitjançant un Job i emprant un “Init 
container”. 
 
El codi desenvolupat es pot trobar a l’anex 7.4. 
                                                
36 Namespace: en català (espai de nom) és un conjunt de noms en el qual tots els noms són únics. 
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Job 
 
És el motor principal que conecta tots els “engranatges” esmentats anteriorment. Utilitza el 
recurs de InitContainer esmentat anteriorment. Dins el camp de InitContainer del Job 
declarat, és l’encarregat de llançar el primer Pod que conté el contenidor Worker cada cert 
temps, qui comprova si hi han elements a la cua del client Redis. En cas afirmatiu, aquest 
comprimeix i descarrega les imatges al volum compartit del Job i un cop acabat, el Pod es 
completa i dona pas al segon Pod a ser llançat. 
 
Aquest segon Pod, s’inicialitza un cop s’ha complert el Pod anterior amb el contenidor 
Worker i utilitza les imatges descarregades i comprimides (output del contenidor worker) dins 
el directori del mateix volum compartit per executar el contenidor Docker on l’investigador  
ha encapsulat el seu codi, i passar les imatges com a input de l’execució. El propi contenidor 
de l’investigador s’encarrega de descomprimir les imatges i processar-les com s’hagi definit. 
 
El codi desenvolupat es pot trobar a l’anex 7.5 
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4.2 Experiments        
 

Cost 
 
Com a resultat del projecte s’ha obtingut una infraestructura més eficient tant en recursos 
informàtics com econòmics.  
 
Per a calcular el cost total de la infraestructura, ens hem basat en el cost total d’aquest mateix 
servei desplegat a les infraestructures d’Amazon Web Services (AWS) i de l’empresa 
NEXICA. Un cop calculat els valors, es farà una comparativa amb el cost de desplegar-lo a la 
infraestructura de la UPF (sector públic) per determinar l’estalvi econòmic. 
 
AWS proporciona una interfície web que et permet calcular el cost d’ús dels elements 
desitjats, tot proporcionant una visió exacte del cost dels elements que s’hi vulguin utilitzar. 
Per a realitzar el càlcul, s’ha establert que per simular la mateixa infraestructura 
desenvolupada seria necessari adquirir un Balancejador de càrrega, dos servidors web, dos 
servidors d’aplicacions, una base de dades d’alta disponibilitat i espai en disc. 
 
A la Figura 24 podem observar el càlcul realitzar per AWS amb els elements esmentats 
anteriorment. 
 

 
Figura 24 Càlcul d’AWS per al desenvolupament de la mateixa infraestructura desenvolupada. 

 
El cost total del servei equival a 865.67$.  
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Per a desenvolupar el sistema dins d’una empresa (sector privat), s’han sol·licitat i obtingut 
les dades mitjançant CSUC 37.  
 
Consum 0.19€/Unitat de  consum 
Alta Servei 495€ 
Espai al CPD 15.76€ 
Memòria 4€ RAM/mes 
CPU 10€ CPU/mes 
Emmagatzematge 0.086€ Gb/mes 
 
Per al correcte desenvolupament i manteniment de la infraestructura, s’hi destinarà també un 
gestor de projectes, un administrador de sistemes i un desenvolupador. Obtenint una mitja del 
valor salarial de 25€/h per treballador, realitzarem els càlculs: 
 
RAM: 
 

1	𝑚à𝑠𝑡𝑒𝑟	𝑥	8	𝑅𝐴𝑀𝑥	4€
𝑅𝐴𝑀
𝑚𝑒𝑠 = 32€	 

 

3	𝑛𝑜𝑑𝑒𝑠	𝑥	6	𝑅𝐴𝑀	𝑥	4€
𝑅𝐴𝑀
𝑚𝑒𝑠 = 72€	 

 
CPU 
 

1	𝑚à𝑠𝑡𝑒𝑟	𝑥	4	𝐶𝑃𝑈	𝑥	10€
𝐶𝑃𝑈
𝑚𝑒𝑠 = 40€ 

 

3	𝑛𝑜𝑑𝑒𝑠	𝑥	4	𝐶𝑃𝑈	𝑥	10€
𝐶𝑃𝑈
𝑚𝑒𝑠 = 120€ 

 
ESPAI EN DISC 

200	𝐺𝑏	𝑥	0.086€
𝐺𝑏
𝑚𝑒𝑠 = 17.2€ 

 
 
 
Si sumem tots els valors anteriors obtenim que el cost de recursos a un entorn privat consta de 
281.2€, sumant  20 hores per a cada component de l’equip s’obté un total de 60 hores 
mensuals destinades al servei tècnic (25€/h), obtenim que 281.2€ + 1500€ = 1781.2€/mes. 
  

                                                
37 CSUC: Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya, ofereix múltiples serveis d’infraestructures. 
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Per altre banda, per a calcular el valor a la infraestructura de la UPF ens basarem en les dades 
proporcionades per el servei d’informàtica de la UPF respecte al consum de recursos de les 
màquines virtuals ubicades a l’entorn de virtualització. A continuació podem veure la Taula 
8, on mostra el cost mensual de cada recurs a registrar: 
 
Memòria 0.16 € RAM/mes 
CPU 0.51 CPU/mes 
Emmagatzematge 14.41 Tb/mes 

Taula 8 Cost mensual de recursos del servei d'informàtica de la UPF 

A partir d’aquestes dades i del sistema desenvolupat, podem obtenir el càlcul mensual del 
cost de la infraestructura.  
 
Assumint que per al component màster s’hi ha destinat 8 Gb de RAM i 4 CPUs, tot emprant 
un espai NFS de 200 Gb (que són 0,2 Tb), permet arribar a la conclusió que el cost mensual 
d’utilització de tant sols recursos és: 
 
RAM: 
 

1	𝑚à𝑠𝑡𝑒𝑟	𝑥	8	𝑅𝐴𝑀𝑥	0.16€
𝑅𝐴𝑀
𝑚𝑒𝑠 = 1,28€	 

 

3	𝑛𝑜𝑑𝑒𝑠	𝑥	6	𝑅𝐴𝑀	𝑥	0.16€
𝑅𝐴𝑀
𝑚𝑒𝑠 = 2,88€	 

 
CPU 
 

1	𝑚à𝑠𝑡𝑒𝑟	𝑥	4	𝐶𝑃𝑈	𝑥	0.51€
𝐶𝑃𝑈
𝑚𝑒𝑠 = 2,04€ 

 

3	𝑛𝑜𝑑𝑒𝑠	𝑥	4	𝐶𝑃𝑈	𝑥	0.51€
𝐶𝑃𝑈
𝑚𝑒𝑠 = 6,12€ 

 
ESPAI EN DISC 

0,2	𝑇𝑏	𝑥	14,41€
𝑇𝑏
𝑚𝑒𝑠 = 2,88€ 

 
 

	 
 
 
Si sumem tots els valors anteriors obtenim que el cost de recursos dins la UPF equival a 
15,20€, sumant  30 hores mensuals destinades al servei tècnic proporcionat per a un estudiant 
en pràctiques (8€/h), obtenim que 15,20€ + 240€ = 255,20 €/mes. 
Observant els resultats anteriors, podem determinar que el cost dins la infraestructura del 
sector públic és considerablement més barat.  
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Un cop calculats els costs, suposem que ens sorgeix la necessitat d’escalar el sistema.  
 
Anem a suposar que 3 hospitals amb 100 pacients diaris per hospital ens sol·liciten posar a 
producció el sistema per a aquest volum de dades. 
 
 
En aquest cas, assumim que el disseny es realitza a l’entorn privat. Aquest disseny té poques 
variacions, tant sols es veurà alterat el nombre de components del sistema.  
 
S’assumeix que un component node amb les característiques esmentades anteriorment pot 
processar un volum de 5 prediccions simultànies sense obtenir alertes severes en CPU, i que 
un component màster pot gestionar aproximadament un total de 25 nodes sense sobrecarregar   
la base de dades ETCD. L’arquitectura d’aquest procés escalable, es pot observar a la Figura 
25: 
 

 
Figura 25 Disseny del sistema escalat per a un hospital. Dos components màster que comparteixen l’orquestració dels vint 

nodes. 

 
Com podem observar a la Figura 25, s’ha establert un disseny per hospital de 20 components 
node i 2 màsters.  
Això és degut a que suposant que cada hospital processi 100 pacients diaris, i que cada node 
processa 5 prediccions paral·leles sense problema, 100/5 = 20 components node. 
Tot i que el sistema seria gestionat correctament per un sol component màster, s’afegeix un 
segon component màster degut a l’alt nombre de nodes. Aquest segon component compartirà 
la gestió amb el primer. Això permetrà una gestió amb menys càrrega de treball per màster i 
aportant alta disponibilitat, ja que en cas de caiguda d’un dels components, tot el pes recauria 
a l’altre però el servei no deixaria d’estar operatiu, i els processos de prediccions seguirien el 
seu curs. 
L’espai emprat s’estima en 1Tb/hospital. 
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En aquest cas, el cost total seria:  
 
RAM: 

2	𝑚à𝑠𝑡𝑒𝑟	𝑥	8	𝑅𝐴𝑀𝑥	4€
𝑅𝐴𝑀
𝑚𝑒𝑠 = 	64€ 

 

20	𝑛𝑜𝑑𝑒𝑠	𝑥	6	𝑅𝐴𝑀	𝑥	4€
𝑅𝐴𝑀
𝑚𝑒𝑠 = 480€	 

 
CPU 

2	𝑚à𝑠𝑡𝑒𝑟	𝑥	4	𝐶𝑃𝑈	𝑥	10€
𝐶𝑃𝑈
𝑚𝑒𝑠 = 80€ 

 

20	𝑛𝑜𝑑𝑒𝑠	𝑥	4	𝐶𝑃𝑈	𝑥	10€
𝐶𝑃𝑈
𝑚𝑒𝑠 = 800€ 

 
ESPAI EN DISC 

1000	𝐺𝑏	𝑥	0.086€
𝐺𝑏
𝑚𝑒𝑠 = 86€ 

 
 
 
Si sumem tots els valors anteriors obtenim que el cost de recursos al sector privat equival a 
1510€, sumant  60 hores mensuals destinades al servei tècnic (25€/h), obtenim que 1510€ + 
1500€ = 3010 €/mes per hospital. 
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Cas d’ús específic: Segmentació Pulmonar 
 
Per a verificar que la infraestructura creada realment ja és operativa, es resoldrà un cas d’ús 
real amb el codi proporcionat per l’estudiant de màster Octavi Font, on molt amablement ha 
elaborat el codi pertinent per a la segmentació pulmonar i ha col·laborat en adaptar el codi per 
a utilitzar Docker [11]. La Figura 26 mostra el procés d’execució del cas d’ús de segmentació 
pulmonar: 
 
 

 
Figura 26 Cas d'ús de segmentació pulmonar a la infraestructura desenvolupada. 

 
 
Un cop entès el procés per executar el codi Lucanode38, s’ha adaptat l’algoritme per a ser 
executat a la infraestructura desenvolupada i gestionada per Kubernetes. Els passos a seguir 
enfocant el punt de vista del doctor, venen a ser els mostrats a la Figura 27: 
 
 

 
Figura 27 Procés a seguir d'un doctor per llançar un Job al clúster. 

 

                                                
38 Codi proporcionat per Octavi Font, estudiant de màster de la UPF. 
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El primer pas del procés és penjar les imatges obtingudes a través del TAC al servei 
d’Orthanc del clúster. Un cop hem obtingut l’identificador corresponent, passem a accedir 
dins  l’aplicatiu web i es s’escull l’algoritme concret (que en aquest cas serà Pulmon). 
Conseqüentment indiquem l’identificador obtingut prèviament al camp d’input com es mostra 
a la Figura 28 (aquest identificador no serà un nombre, ja que se li ha assignat prèviament el 
nom de input.nii.gz per  a la simplificació del cas d’ús).   
 

 
Figura 28 Camps de Workflow i input omplerts amb les dades adients. 

Un cop enviem la tasca, el Worker (Pod dins del Job amb paràmetres InitContainer) és 
encarregat de comprovar si hi ha Jobs pendents a la cua de l’usuari. Un cop detecta el Job 
enviat, el Pod que executa el Worker finalitza permetent així l’execució del Pod principal, el 
qual conté l’algorisme Lucanode. A la Figura 29 podem verificar que s’ha assolit bé la 
informació per part del Worker: 
 
 

 
Figura 29 Indicador de la correcte distribució del job. 
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A la Figura 30 podem verificar com s’està executant correctament el Pod que conté el codi de 
Lucanode: 
 
 

 
Figura 30 Execució de la segmentació pulmonar. 

 
 
Finalment, obtenim l’output descarregat per la web com a la Figura 31, que es troba a l’entorn 
NFS compartit al clúster: 
 

 
Figura 31 Resultat de l'execució del contenidor de segmentació pulmonar 

 
Lucanode extreu com a resultat un .html que permet veure de forma visual la segmentació 
pulmonar realitzada. A la Figura 32 podem veure els resultats obtinguts, i verificar que ha 
realitzat correctament la segmentació i ha extret un output intel·ligible: 
 
 

 
 

Figura 32 Resultat de la segmentació pulmonar i detecció de nòduls.  
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Resultats dels tests 
 
A continuació passem a verificar els tests esmentats a l’apartat de materials i mètodes, per 
corroborar el funcionament del sistema. 
 

Test d’Automatització 
 
Per dur a terme la prova d’automatització, procedirem a simular el llançament d’un Job i 
d’aquesta manera es podrà comprovar tot el procés.  
 
Per a dur a terme aquesta simulació, prèviament s’han pujat unes imatges 3D anònimes  de 
prova al servei d’Orthanc per tal des ser processades.  
Primerament, accedirem a l’aplicatiu superant la capa d’autentificació i un cop dins (Figura 
33), s’aportarà la informació requerida als camps d’Input i Workflow (l’algoritme desitjat i un 
indicador d’imatges). 
  

 
Figura 33 UI de l'aplicació web on s'han omplert els camps de Workflow i Input. 
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Un cop hem enviat el Job, podem comprovar a la Figura 34 que s’ha enviat correctament 
clicant el botó “Show Jobs in queue”: 
 
 
 

 
Figura 34 Verificació que el Job enviat es troba a la cua. 

 
Un cop enviat i comprovat que el Job s’ha enviat correctament, passem a comprovar 
mitjançant la dashboard proporcionada per Kubernetes, que el clúster ha rebut la informació i 
ha llançat el Job que traurà l’element de la cua i el processarà segons l’algoritme indicat: 
 

 
Figura 35 Llançament del Job que processarà el contenidor. 

 
 
 
A la Figura 36 podem comprovar com el clúster ha rebut la informació necessària i ha creat el 
Job corresponent. Dins d’aquest Job podem comprovar que s’ha llançat correctament el Pod 
on s’ha configurat el paràmetre “InitContainer”, ho comprovem a la Figura 36:  

 
Figura 36 Contenidor del Pod on es processa l’element Worker. 
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Verifiquem així que s’està executant primerament el container “job-wq2”, que equival a 
l’script Worker explicat anteriorment. Un cop aquest acaba, permet executar el contenidor 
principal que es el contenidor “Lucanode”. 
 
Per a la comporovació que els Pods s’han executat correctament i no hi ha hagut cap tipus 
d’error, verifiquem els logs dels dos contenidors.  
En primer lloc observem els logs del contenidor Worker, qui ha agafat correctament la 
informació de la cua i ha extret un output conforme s’ha comprimit correctament el grup 
d’imatges seleccionat: 
 

 
Figura 37 Detecció de la informació enviada des de l'aplicatiu i compressió de les imatges 3D. 

 
El requadre en vermell de la Figura 37 indica els camps omplerts inicialment a l’aplicatiu 
web.  
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En segon lloc, a la Figura 38 verifiquem que el contenidor Lucanode s’ha executat 
correctament : 
 
 

 
Figura 38 Execució del contenidor de segmentació pulmonar 

 
Podem verificar que s’ha acabat el Job i aquest ha resultat exitós comprovant si ha creat el 
fitxer output.nii.gz a l’entorn NFS (Figura 39): 
 
 
 

 
Figura 39 Resultat obtingut guardat a l'entorn NFS. 
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Test d’Usabilitat 
 
Les proves d’usabilitat realitzades han permès avaluar si la interfície d’usuari de l’aplicació 
web és adequada per al llançament  de Jobs al clúster.  
 
Funcionament general – Com a funcionament general, s’ha descrit l’aplicació com a web 
d’estètica simple i bonica, on intervenen múltiples colors que permeten a l’eina un aspecte 
visual agradable. 
 
Com a capa d’autentificació, s’ha aprovat el seu format degut a la simplicitat i estil de la 
interfície. En general ha agradat als usuaris de prova però han sorgit comentaris que el color  
potser no seria el més adient per un entorn clínic. 
 
Enfocant la interfície d’usuari, s’han dividit les opinions respecte al seu funcionament. 
Un 70% de les proves realitzades conclouen que és una interfície agradable, visual, i té els 
components necessaris per les accions que s’hi volen realitzar. 
 
Respecte el 30%  dels testos determinen que és una eina agradable i funcional, tot i que  han 
trobat en falta elements extres. Elements com per exemple un visor d’imatges seleccionades, 
una breu explicació de l’algoritme seleccionat i/o una barra de procés de l’execució del Job 
llançat. 
 
Com a treball futur s’estudiaran els comentaris de millora proporcionats per els usuaris i 
s’implementarà una infraestructura més eficient i amb més extres.  
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Test d’Escalabilitat de càrrega 
 
Al primer test  realitzarem un llançament de múltiples Jobs al mateix temps, per tal d’avaluar 
que tant el gestor de cues com el clúster s’adapten correctament al volum de càrrega estimat. 
Aquests Jobs rebran el nom de test[1..6], utilitzant l’algoritme pulmonar i un mateix input.  
 
A Figura 40 i gràcies a la Dashboard de Kubernetes podem comprovar que els Jobs s’han 
llançat correctament: 
 
 

 
Figura 40 Llançament dels Jobs al clúster. 

 
Conseqüentment, cada Job ha procedit a la inicialització del primer contenidor de l’element 
“InitContainer”. Tot seguit, a la Figura 41 podem observar com els desplegaments s’han 
executat al 100%, i tant els Jobs com els Pods han començat les seves funcions: 
 

 
Figura 41 Verificació dels desplegaments mitjançant la dashboard del clúster gestionat per Kubenretes. 
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A l’apartat de Pods de la Dashboard podem observar com el balancejador de càrrega del 
clúster ha respost correctament i ha distribuït els contenidors d’igual pes equitativament a els 
nodes del clúster: 
 
 

 
Figura 42 Distribució dels Jobs al nodes segons la seva utilització. 

 
Com és mostrat a la Figura 42, hi ha tres possibles casos de l’estat del contenidor: 
“PodInitializing”, “Complete” i “Running”. Depenent de l’estat del node i dels recursos 
emprats, tardarà més o menys a iniciar l’execució del contenidor.  
 
 
 

 
Figura 43 Modificació de l'estat dels Pods a Complet. 
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Finalment, a la Figura 43 podem corroborar que els contenidors s’han executat correctament, 
on la variable temporal varia en funció de cada node i el seu temps d’execució. Cada test ha 
generat el seu output respectiu, ho podem comprovar al volum compartit (Figura 44) on s’ha 
especificat que es dipositi cada arxiu de resultat. 
 

 
Figura 44 Output on s'han ubicat els resultats dels tests. 

 
 
Al segon test, augmentarem el pes de l’input del test 2 per comprovar que el balancejador de 
càrrega reparteix la càrrega de treball correctament i avaluar el temps dedicat tant al gestor de 
cues com a la execució en sí de cada Job al clúster. D’aquesta manera serà molt visual 
comprovar si un node està obtenint un temps d’execució elevat, sigui exclòs per al 
processament dels Jobs següents. 
 
 

 
Figura 45 Desplegament dels Jobs on els containers tenen diferent pes. 

 
 
Com podem verificar a la Figura 45 , els tests 1,3,4,5 s’han repartit entre els nodes 1 i 2 
mentre que el test 2 ha estat l’únic que s’ha ubicat al node 3 degut al volum de pes de l’input. 
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Test d’Alta disponibilitat 
 
Per comprovar que la plataforma gaudeix d’alta disponibilitat de servei i de dades 
simularem fallades de sistema i mirarem com afecta al conjunt de la plataforma. 
Avaluarem en quin moment perdem l’alta disponibilitat. Per això realitzarem diferents 
test. 
 
En primer lloc, realitzarem una caiguda del node 3, per tal d’avaluar com interactua el load 
balancer de Kubernetes i com distribueix la càrrega de treball i els pods destinats del node 
caigut cap a la resta de nodes del clúster. 
 
Un cop apagat el node 3, els Pods i serveis assignats a aquest node han passat a l’estat de 
“Unknow” (Figura 46).  
 

 
Figura 46 Node apagat, es troba en l’estat és “Uknown”. 

 
 
Al cap d’exactament 5 minuts, l’agent de Kubernetes ha estat l’encarregat de recrear tots els 
contenidors del node 3 cap als nodes restants. Un exemple és l’aplicació web, on el 
contenidor estava desplegat al node 3 i al caure s’ha recreat al node 1 (Figura 47). 
  

 
Figura 47 Exemple de la redistribució de Pods un cop aquests han caigut. 

 
 
En cas de que tan sols caigui un o varis components node, podem garantir una alta 
disponibilitat del clúster de Kubernetes. 
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En segon lloc, realitzarem una caiguda del component màster per a veure com reaccionen els 
nodes i la principal base de dades ETCD. També ens permetrà comprovar  al seu reinici com 
afecta la redistribució dels serveis i posada en marxa (orquestració) de tots els components. 
 
Un cop aturat el màster, s’ha pogut comprovar que cap servei ha estat operatiu degut a que la 
base de dades ETCD no està sent orquestrada, i les peticions no es troben disponibles.  
En cas de que caigui el component màster, no hi ha disponibilitat al clúster. Una possible 
solució és implementar una arquitectura amb més d’un sol component màster, permetent així 
seguir el mateix procés que al cas anterior i repartint les dades entre els components 
disponibles restants. 
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5. CONCLUSIONS 
 
A continuació s’explicaran les conclusions les quals s’ha arribat un cop acabat el projecte.  
Per a fer això, descriurem l’avaluació dels objectius inicials per tal de facilitar aquest procés. 
 
Avaluació d’objectius 
 
Una vegada desenvolupada la plataforma, és moment d’avaluar si els objectius marcats a 
l’inici i previs al desenvolupament de la plataforma han estat assolits.  
Per fer-ho s’establirà una taula per cada objectiu on s’identifica, per cada una de les seves 
variables d’avaluació, si ha estat assolida o no. Si la variable ha estat assolida es considerarà 
com a resultat positiu, en cas  contrari, es considerarà que la variable ha donat negatiu: 
 
Objectius acadèmics: 
 
 

Objectius acadèmics 
  

Variables d’avaluació Resultat 

Comprendre la tecnologia a 
emprar 

 

Analitzar el marc teòric de totes les 
tecnologies a emprar 
 

OK 

Ràpid accés als doctors 
 

- Dissenyar un aplicació web per tal 
de permetre un ràpid accés als 
doctors a l’hora de processar 
imatges. 

 

OK 

Plataforma multi 
algorítmica, paral·lela i 
asíncrona. 

 

- Permetre el llançament de múltiples 
tasques sense interferir en cada 
procés individual. 

 

OK 

Cas d’ús 
 

- Realitzar un cas d’ús pulmonar 
específic 
 

OK 

Facilitat d’ús 
 

- Plataforma de fàcil comprensió per 
als doctors. 

 

OK 
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Objectius tècnics: 
 
 

Objectius tècnics 
 

Variables d’avaluació Resultat 

Comprensió de la tecnologia 
 

Estudi previ per a la 
comprensió de la tecnologia. 
 

OK 

Passar de l’entorn de 
màquines virtuals a un 
entorn Kubernetes 

 

Dissenyar i implementar la 
infraestructura adient 
utilitzant les noves 
tecnologies i desplegar 
múltiples serveis 
 

OK 

Estalvi de recursos 
 

Aplicar el càlcul del cost 
d’utilització de recursos 
actuals orientats  a màquina i 
contrarestar-lo amb el càlcul 
de recursos de la 
infraestructura orientada a 
serveis. 

OK 

Virtualització 
 

Permetre un entorn virtual 
que suporti el llançament de 

OK 

Crear entorn estable 
 

Adaptar i configurar la 
infraestructura per a que 
aquesta sigui una estable  

OK 

Alta disponibilitat 
 

Proveir alta disponibilitat al 
servei ofert. 
 

OK 

Automatització 
 

Mínima interacció humana al 
sistema  

OK 

Monitorització 
 

Utilitzar una interfície de 
fàcil comprensió per a la 
monitoritzar el clúster. 
 

OK 

 
 
 
 
Com a comentari dels objectius proposats inicialment, es pot arribar a la conclusió observant 
el procés de desenvolupament del projecte i verificació dels testos que s’han aconseguit tots 
els objectius proposats.  
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Un cop avaluats els costos, podem observar a la Taula 9 les següents conclusions: 
 

 
Taula 9 Comparativa dels tres entorns on s'han calculat els costos 

 
Comparant els valors de la taula anterior, podem arribar a la conclusió que cada sector ofereix 
unes característiques diferents. Respecte el sector públic, el servei que es pot oferir no és el 
mateix que al sector privat ja que al ser un entorn de proves no es proporciona tota la 
infraestructura necessària adequada. 
Observant els costos obtinguts, podem determinar que Kubernetes aporta simplicitat al 
sistema (sobretot a l’hora d’escalar-lo), i permet un estalvi econòmic considerable.  
 
En les proves i experiments realitzats s’han tingut els resultats esperats, la qual cosa dona 
suport a l’afirmació realitzada: El desenvolupament d’un sistema orquestrat mitjançant 
tecnologies “cloud” per al procés de resultats de recerca, dins la infraestructura d’una 
organització ha finalitzat amb èxit. 
Com tot projecte presenta limitacions que han fet que els objectius específics de la plataforma 
no s’hagin pogut assolir en la seva totalitat.  
 
La principal limitació que podem trobar que el sistema es troba en un entorn educatiu, per tant 
disposa de recursos limitats. També s’ha trobat la falta de coneixement en desenvolupament 
web, el que ha dificultat potencialment la part del projecte de l’aplicació web. 
 
Personalment, avui dia veig un gran potencial a aquesta tipologia de infraestructures, ja que 
permet gestionar una gran quantitat de serveis i/o micro-serveis que puguin ser desenvolupats 
i comprimits en containers. Una altre raó és la mínima intervenció de servei tècnic que suposa 
un cop acabada la instal·lació i desplegats els serveis, degut a la capacitat d’escalar que té el 
sistema i la garantia d’una alta disponibilitat. 
 
 

Comparativa dels entorns

AWS
• Alta disponibilitat
• Fiabilitat
• Estabilitat
• Escalabilitat
• Cost elevat: 856.67$
• Servei tècnic alt

Privat
• Alta disponibilitat
• Fiabilitat
• Escalabilitat
• Eficient
• Cost molt elevat: 1781.20€
• Servei tècnic alt

Públic
• Alta disponibilitat
• Recursos limitats
• Servei tècnic baix
• Escalabilitat
• Poc eficient
• Entorn de prova K8S
• Cost baix: 255.20€
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Estadístiques actuals de la plataforma 
 
Per acabar amb els resultats obtinguts en el treball es mostren les estadístiques actuals de la 
plataforma en el moment de redacció d’aquest document: 
 
- Integra 4 màquines virtuals. 
- Capacitat de execució paral·lela de Jobs. 
- Capacitat per absorbir càrregues de treball sense problema. 
- Autogestió. 
- Emmagatzematge en entorn NFS de 200Gb. 
- Integració automàtica de components node sense problema 
- Possibilitat d’incorporar components màster sense problema. 
- Possibilitat d’integració de noves tipologies amb poca configuració. 
- Alta disponibilitat. 
- Tolerància a caigudes de servei. 
- Fàcil monitorització 
- Proper al doctor. 
 
Dades testejades el dia 11 de Juny del 2018, data d’entrega d’aquest document. 
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TREBALLS FUTURS 
 
Un cop avaluats els tests del sistema, podem concloure que com a treballs futurs haurem 
d’enfocar els esforços a l’aplicació web. Al acabar el test d’usabilitat, alguns usuaris van 
aportar comentaris fent referencia a la simplicitat de l’aplicació. 
Com a primer treball futur, es dedicarà temps en millorar la interfície d’usuari de la web, 
aplicant un visor d’imatges seleccionades mitjançant bootstrap, descripció dels algoritmes, i 
les idees extres que vagin sorgint per aconseguir la millora. 
 
Un altre treball futur serà aplicar un segon component màster, per així augmentar el 
percentatge de disponibilitat. Aquest segon màster compartiria la càrrega d’orquestració amb 
l’altre màster, i en cas de la caiguda d’algun dels dos components per qualsevol motiu, 
Kubernetes s’encarregaria de distribuir la part d’orquestració del node caigut cap al node 
productiu.  
 
Com a treball futur final, s’estudiaria la possibilitat d’aplicar l’entorn creat mitjançant 
Kubernetes a cada grup de recerca dins el servei de suport a la recerca. D’aquesta manera, 
simplificaria molt la gestió del grup i cada grup seria més autosuficient.  
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7. ANEXOS 
 

7.1 Orthanc 
 
A continuació hi ha els codis emprats per al desplegament de la infraestructura 

VOLUM  
 
A continuació Podem comprovar el fitxer .yaml on està declarat el volum d’orthanc:  
 
 
apiVersion: v1 
metadata: 
  namespace: orthanc 
  name: orthanc-data-claim 
spec: 
  accessModes: 
    - ReadWriteOnce 
  resources: 
    requests: 
      storage: 10Gi 
-------------------------------------------- 
apiVersion: v1 
kind: PersistentVolume 
metadata: 
  name: orthanc-data-disk 
  namespace: orthanc 
  labels: 
    name: orthanc-data-disk 
spec: 
  capacity: 
    storage: 10Gi 
  accessModes: 
    - ReadWriteOnce 
  persistentVolumeReclaimPolicy: Recycle 
  nfs: 
    server: 10.80.110.223 
    path: "/INFO/kube-cluster/orthanc" 
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DESPLEGAMENT 
 
A continuació tenim la declaració del desplegament .yaml: 
 
 
apiVersion: extensions/v1beta1 
kind: Deployment 
metadata: 
  name: orthanc 
  namespace: orthanc 
spec: 
  replicas: 1 
  template: 
    metadata: 
      labels: 
        app: orthanc 
    spec: 
      containers: 
      - name: orthanc-plugins 
        image: jodogne/orthanc-plugins:1.3.1 
        env: 
        ports: 
        -  containerPort: 8042 
           name: port8042 
        -  containerPort: 4242 
           name: port4242 
        volumeMounts: 
        - name: orthanc-home-vol 
          mountPath: /var/lib/orthanc/db 
      volumes: 
        - name: orthanc-home-vol 
          persistentVolumeClaim: 
            claimName: orthanc-data-claim 
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SERVEI 
 
A continuació Podem comprovar el fitxer .yaml on està declarat el servei d’orthanc:  
 
 
apiVersion: v1 
kind: Service 
metadata: 
   labels: 
    apps: orthanc 
  name: orthanc 
  namespace: orthanc 
  spec: 
  clusterIP: 10.107.169.26 
   ports: 
  - nodePort: 32084 
    port: 80 
    protocol: TCP 
    targetPort: port8042 
  selector: 
    app: orthanc 
  type: NodePort 

 
 
 

7.2 Redis 
 
A continuació hi ha els codis emprats per al desplegament de la infraestructura 

DESPLEGAMENT 
 
Tot seguit tenim la declaració del desplegament .yaml de redis: 
 
apiVersion: v1 
kind: Pod 
metadata: 
  name: redis-master 
  labels: 
    app: redis 
spec: 
  containers: 
    - name: master 
      image: redis 
      env: 
        - name: MASTER 
          value: "true" 
      ports: 
        - containerPort: 6379 
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SERVEI 
A continuació podem comprovar el fitxer .yaml on està declarat el servei de redis:  
 
apiVersion: v1 
kind: Service 
metadata: 
  name: redis 
spec: 
  ports: 
  - port: 6379 
    protocol: TCP 
    targetPort: 6379 
  selector: 
    app: redis 
  type: ClusterIP 

 
 
 
 

7.3 Aplicació web 

Flask 
 
Codi aplicació: 
 
from flask import Flask, flash, redirect, render_template, request, session, abort, 
Response, stream_with_context, jsonify 
import os, time, json, rediswq, redis 
#from redis import Redis 
from werkzeug import secure_filename 
from RedisQueue import RedisQueue 
 
 
 
 
app = Flask(__name__) 
 
#db = Redis(host='redis', port=6379) 
#q = rediswq.RedisWQ(name="job2", host="redis.default.svc.cluster.local") 
 
UPLOAD_FOLDER = os.path.basename('uploads') 
app.config['UPLOAD_FOLDER'] = UPLOAD_FOLDER 
 
#p = RedisQueue('albert-pulmon', namespace='albert', 
host="redis.default.svc.cluster.local") 
#q = RedisQueue('albert-coclea', namespace='albert', 
host="redis.default.svc.cluster.local") 
#q = rediswq.RedisWQ(name="TESTcoclea", host="redis.default.svc.cluster.local") 
q=redis.Redis(host='redis.default.svc.cluster.local') 
key='amoral:jobs' 
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p=redis.Redis(host='redis.default.svc.cluster.local') 
keyp='amoral:workflow' 
@app.route('/') 
def home(): 
    if not session.get('logged_in'): 
        return render_template('login.html') 
    else: 
        return render_template('index.html') 
 
@app.route('/login', methods=['POST']) 
def do_admin_login(): 
    if request.form['password'] == 'albert' and request.form['username'] == 'albert': 
        session['logged_in'] = True 
    else: 
        flash('wrong password!') 
    return redirect("/") 
 
@app.route("/logout") 
def logout(): 
    session['logged_in'] = False 
    return home() 
 
 
@app.route('/upload', methods=['POST']) 
def upload_file(): 
    #q = RedisQueue("job2", namespace="albert", host="redis.default.svc.cluster.local") 
    workflow = request.form['workflow'] 
    inputs = request.form['inputs'] 
 
    p.rpush(key,workflow) 
    q.rpush(keyp,inputs) 
    #q.put(workflow) 
    #q.put(inputs) 
    #p.put(workflow) 
    #p.put(inputs) 
    return redirect("/")#render_template('index.html') 
 
 
 
@app.route("/hello") 
def hello(): 
#       q = RedisQueue("job2", namespace="albert", 
host="redis.default.svc.cluster.local") 
#       q = rediswq.RedisWQ(name="job2", host="redis.default.svc.cluster.local") 
        resp = "La cola %s tiene %d elements y la cola %s tiene %d 
elements"%(key,q.llen(key),keyp,p.llen(keyp)) 
 #      resp += "Initial queue state: empty=%s\n"%q.empty() 
#       resp=q.sessionID() 
 
        return resp 
 
@app.route("/get") 
def get(): 
        a = "La cola %s tiene %s"%(q.key,q.get()) 
        a += "La cola %s tiene %s"%(p.key,p.get()) 
        return a 
 
 
if __name__ == "__main__": 
    app.secret_key = os.urandom(12) 
    app.run(debug=True,host='0.0.0.0', port=4000) 
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A continuació hi ha els codis emprats per al desplegament de la infraestructura 

VOLUM  
 
Tot seguit podem veure el fitxer .yaml on està declarat el volum de l’aplicació web:  
 
 
kind: PersistentVolumeClaim 
apiVersion: v1 
metadata: 
  namespace: web 
  name: app-data-claim 
spec: 
  accessModes: 
    - ReadWriteOnce 
  resources: 
    requests: 
      storage: 20Gi 
-------------------------------- 
kind: PersistentVolume 
metadata: 
  name: app-data-disk 
  namespace: web 
  labels: 
    name: app-data-disk 
spec: 
  capacity: 
    storage: 20Gi 
  accessModes: 
    - ReadWriteOnce 
  persistentVolumeReclaimPolicy: Recycle 
  nfs: 
    server: 10.80.110.223 
    path: "/INFO/kube-cluster/web" 
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DESPLEGAMENT 
 
A continuació tenim la declaració del desplegament .yaml de l’aplicació web:  
 
apiVersion: extensions/v1beta1 
kind: Deployment 
metadata: 
  name: web 
  namespace: web 
spec: 
  replicas: 1 
  template: 
    metadata: 
      labels: 
        app: web 
    spec: 
      containers: 
      - name: web 
        image: albertmoral01/tfgapp-red:latest 
        env: 
        ports: 
        -  containerPort: 4000 
           name: port4000 
        volumeMounts: 
        - name: app-home-vol 
          mountPath: /var/lib/web/data 
      volumes: 
        - name: app-home-vol 
          persistentVolumeClaim: 
            claimName: app-data-claim 

 

SERVEI 
 
A continuació podem observar el fitxer .yaml on està declarat el servei de l’aplicació web:  
 
apiVersion: v1 
kind: Service 
metadata: 
  name: web 
  namespace: web 
  labels: 
    apps: web 
spec: 
  type: NodePort 
  ports: 
  - port: 80 
    targetPort: port4000 
    protocol: TCP 
  selector: 
    app: web 
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7.4 WORKER.PY 
 
A continuació tenim l’script worker.py: 
 
 
q = rediswq.RedisWQ(name="amoral:jobs", host="redis.default.svc.cluster.local") 
p=rediswq.RedisWQ(name="amoral:workflow", host="redis.default.svc.cluster.local") 
 
 RestToolbox.SetCredentials("orthanc","orthanc") 
    for patient in RestToolbox.DoGet('%s/patients' % URL): 
        # Ignore patients whose name starts with "Anonymized", as it is 
        # the result of a previous anonymization 
        infos = RestToolbox.DoGet('%s/patients/%s' % (URL, patient)) 
        name = infos['MainDicomTags']['PatientName'].lower() 
        print(infos) 
        studies = infos["Studies"] 
    for study in studies: 
        infos = RestToolbox.DoGet('%s/studies/%s' % (URL, study)) 
        series = infos["Series"] 
        print(series) 
        for serie in series: 
            infos = RestToolbox.DoGet('%s/series/%s' % (URL, serie)) 
    s0 = series[0] 
 
    print('Downloading %s' % s0)#canviar s0 per itemstrp q es el valor q el metge ha 
pillat de la serie concreta 
    zipContent = RestToolbox.DoGet('%s/series/%s/archive' % (URL, s0)) #canviar s0 per 
itemstrp 
    with open(os.path.join('/tmp', name + '.zip'), 'wb') as f: 
        f.write(zipContent) 
 
    q.complete(item) 
    p.complete(itemp) 
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7.5 JOB 
 
Encarregat de  llançar aquest container cada cert temps: 
 
apiVersion: batch/v1 
kind: Job 
metadata: 
  name: lucajob 
spec: 
  template: 
    spec: 
      containers: 
      - name: lucanode 
        image: albertmoral01/lucanode:latest 
        volumeMounts: 
        - name: lucanode-input 
          mountPath:  /input 
        - name: lucanode-output 
          mountPath:  /output 
      volumes: 
        - name: lucanode-input 
          persistentVolumeClaim: 
            claimName: lucanode-data-claim 
        - name: lucanode-output 
          persistentVolumeClaim: 
             claimName: lucanode-output-claim 
      restartPolicy: Never 
      initContainers: 
      - name: job-wq-2 
#    image: busybox 
#    command: ['sh', '-c', 'echo The app is running! && ls -latr /mnt && sleep 3600'] 
        image: albertmoral01/job-wq-2 
        volumeMounts: 
        - name: lucanode-input 
          mountPath: /mnt 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


