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  Resum del Treball (màxim 250 paraules): 

Possiblement, la gestió de contenidors, el blockchain i la intel·ligència artificial 

són un dels grans temes d’avui. La motivació original d’aquest projecte neix en 

descobrir de forma teòrica i pràctica què són i com podem orquestrar aquests 

contenidors.  

Analitzarem l’orquestrador de contenidors més utilitzat, Kubernetes, i també 

altres distribucions similars com ara: Minikube, Microk8s i K3s.  

El projecte està dividit en dues parts: la primera part veurem els orquestradors 

amb una vessant teòrica, identificant quina l’arquitectura tenen i veurem les 

seves característiques principals. La segona part del treball, tractarà 

d’experimentar amb els orquestradors, de manera que es veurà el 

desplegament del clúster, la creació de contenidors i el desplegament 

d’aplicacions. Per, finalment, accedir a l’aplicació desplegada. 
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  Abstract (in English, 250 words or less): 

Possibly, container management, blockchain and artificial intelligence are 

some of the big issues today. The original objective of this project is to 

discover, in a theoretical and practical way, what they are and how we can 

orchestrate these containers. 

We will analyse the most used container orchestrator, Kubernetes, as well as 

other similar distributions such as Minikube, Microk8s and K3s. 

The project is divided in two parts: in the first one, we will look at the 

orchestrators from a theoretical perspective, identifying what architecture they 

have and their main characteristics. The second part of the work will focus on 

experimenting with the orchestrators; therefore we will see the deployment of 

the cluster, the creation of containers and the deployment of applications. 

Finally, we will access the deployed application. 
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1. Introducció 
 
 
1.1. Context i justificació del treball 
 

El treball final de grau que es presenta es troba dintre de l’àrea de d’aplicacions 

i sistemes distribuïts. El projecte encara una besant d’investigació i 

experimentació sobre que són i com arriben a funcionar els sistemes 

d’orquestració de contenidors. Per tant, un dels objectius principals és realitzar 

una comparativa entre un dels sistemes més importants d’orquestració de 

contenidors com és Kubernetes. A més a més, podrem investigar alguns 

sistemes similars i els portarem a la pràctica per veure la diferència entre ells.  

Per començar, es realitzarà una primera investigació sobre com han canviat els 

sistemes distribuïts en els últims anys i perquè han anat guanyant terreny els 

contenidors sobre les màquines virtuals basades en hipervisors.  

Seguidament, tindrem una primera experiència sobre Kubernetes, que serà 

base important del projecte. Es definiran els seus components, s’explicarà la 

seva instal·lació i ús i podrem experimentar fins que puguem desplegar una 

aplicació dintre del sistema.  

També veurem altres sistemes similars a Kubernetes i s’explicarà de manera 

teòrica i pràctica la diferència entre ells. 

Finalment, podrem obtenir conclusions sobre el potencial de cadascun dels 

sistemes d’orquestració de contenidors i es podrà entrar a valorar, a partir dels 

laboratoris realitzats, quins sistemes poden ser present i futur sobre 

l’escalabilitat, manteniment i desplegament d’aplicacions amb alta disponibilitat. 
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1.2. Objectius del treball 
 

Com bé s’ha explicat a l’apartat anterior, hi ha diferents objectius que anirem 

desenvolupant al llarg del projecte. A continuació, s’exposen els principals: 

Objectiu 1: Investigar sobre les plataformes d’orquestració de 

contenidors, ja sigui Kubernetes, com a part principal del projecte com 

altres plataformes similars. 

Objectiu 2: Identificar quines arquitectures presenten cadascuna de les 

plataformes vistes al llarg del projecte i diferenciar les característiques 

principals. Veure cap a quins serveis estan pensades amb avantatges i 

inconvenients. 

Objectiu 3: Aconseguir el desplegament de clústers locals tant en 

Kubernetes com amb altres plataformes similars. 

Objectiu 4: Aconseguir el desplegament d’aplicacions dintre del clúster i 

experimentar amb exemples el funcionament intern de la plataforma. 

Objectiu 5: Accedir a l’aplicació desplegada mitjançant la plataforma 

d’orquestració de contenidors i realitzar proves de comprovació.  

Objectiu 6: Aconseguir resultats tangibles sobre les diferents plataformes 

analitzades a partir de les característiques de cadascuna d’elles i 

l’adequació dels requisits. 

 

Tots els objectius esmentats s’esperen complir a la PAC2 i PAC3 del projecte i 

amb els resultats generats, obtenir unes conclusions sòlides. 

 

 

 

1.3.  Planificació del treball 
 

La planificació d’aquest treball està basada en les dates d’entrega de les 

diferents PACs. 

A continuació, es realitza una planificació detallada de les dates màximes per a 

cada PAC i, a més a més, les tasques que es duran a terme en aquests 

terminis. No obstant, aquestes dates seran orientatives i a mesura que es vagi 

avançant amb el projecte es corregirà fins arribar a les dates reals.  
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Descripció Inici Lliurament Dies Hores 

PAC1 20/02/2020 02/03/2020 12 20 

1.- Introducció 20/02/2020 02/03/2020 12 20 

1.1.-Context i justificació del 
treball 

20/02/2020 02/03/2020 12 20 

1.2.-Objectius del treball 20/02/2020 02/03/2020 12 20 

1.3.-Planificació del treball 20/02/2020 02/03/2020 12 20 

PAC2 03/03/2020 14/04/2020 43 150 

2.- Estudi inicial de Kubernetes 03/03/2020 14/03/2020 12 30 

2.1.- L’era dels contenidors 03/03/2020 04/03/2020 2 5 

2.2.- Els orquestradors de 
contenidors 

05/03/2020 06/03/2020 2 5 
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2.5.- L’arquitectura i els seus 
components 

11/03/2020 12/03/2020 2 5 

2.6.- Altres distribucions similars 
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13/03/2020 14/03/2020 2 5 

2.7.- Docker 13/03/2020 14/03/2020 2 5 

3.- Experimentació  15/03/2020 14/04/2020 31 120 

3.1.-Experimentació amb 
Kubernetes 

15/03/2020 14/04/2020 31 120 

3.1.1.-Requisits previs 15/03/2020 16/03/2020 2 5 

3.1.2.-Preparació de l’Entorn  17/03/2020 18/03/2020 2 5 
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3.1.4.-Desplegament d’una 
aplicació 

03/04/2020 14/04/2020 12 50 

PAC3  15/04/2020 18/05/2020 34 120 

3.2.- Experimentació amb altres 
distribucions  

15/04/2020 8/05/2020 24 90 

4.- Anàlisi dels resultats 9/05/2020 18/05/2020 10 30 

Lliurament final 19/05/2020 08/06/2020 21 30 

5.- Conclusions 19/05/2020 21/05/2020 3 5 

6.- Glossari  22/05/2020 22/05/2020 1 1 

7.- Bibliografia 23/05/2020 23/05/2020 1 1 

8.- Annexos 24/05/2020 28/05/2020 5 10 

Revisió de la memòria 29/05/2020 02/06/2020 5 6 

Presentació del TFG 03/06/2020 08/06/2020 6 10 

Temps total 79 320 
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2.  Estudi inicial de Kubernetes 
 

2.1.  L’era dels contenidors 

En els últims anys, la indústria dels contenidors ha experimentat un creixent 

grau d’acceptació en l´ús de contenidors software, però abans de seguir, 

considero important fer un petit resum de com ha avançat la tecnologia 

virtualitzada fins arribar on som avui dia1.  

Abans d’arribar al segle XXI,  teníem a les empreses que utilitzaven servidors 

x86, moltes organitzacions de TI es veien obligades a implementar múltiples 

servidors, que funcionaven molt per sota de la seva capacitat, per tal de 

respondre a unes necessitats d'emmagatzematge i processament. A cada 

servidor, només s’habilitava un servei. 

Aquella situació generava una gran ineficiència i uns costos operatius 

excessius. Fins que va aparèixer la virtualització per hardware. Aquesta 

tecnologia permetia i permet executar diverses màquines virtuals (d’ara en 

endavant VMs) en la CPU d'un servidor físic únic. La virtualització permet que 

les aplicacions estiguin aïllades entre VMs i ofereix un nivell de seguretat ja que 

la informació d'una aplicació no pot accedir lliurement per una altra aplicació2. 

La virtualització permet aprofitar millor els recursos en un servidor físic i permet 

una millor escalabilitat perquè una aplicació es pot afegir o actualitzar fàcilment, 

redueix els costos de maquinari i molt més. 

Les empreses utilitzaven la virtualització per hardware per estalviar espai, 

refrigeració i energia -essencialment per fer més amb menys- en una estratègia 

corporativa que va respondre a les demandes del negoci. El problema va ser 

que els límits físics van empènyer els centres de dades ràpidament cap a una 

paret de maons a mesura que les empreses lluitaven per fer front al creixement 

sense control. 

 
1 Laverik, M. (2014). SearchDataCenter en Español. Cómo la evolución de la virtualización 
redifinió los centros de datos eficientes.  
<https://searchdatacenter.techtarget.com/es/cronica/Como-la-evolucion-de-la-virtualizacion-
redifinio-los-centros-de-datos-eficientes> 
2 Lopez, G. (2018). Teldat Blog. Virtualización basada en contenedores y SD-WAN.  
<https://www.teldat.com/blog/es/contenedores-contenerizacion-virtualizacion-de-sistema-
operativo-sd-wan/> 

https://searchdatacenter.techtarget.com/es/cronica/Como-la-evolucion-de-la-virtualizacion-redifinio-los-centros-de-datos-eficientes
https://searchdatacenter.techtarget.com/es/cronica/Como-la-evolucion-de-la-virtualizacion-redifinio-los-centros-de-datos-eficientes
https://www.teldat.com/blog/es/contenedores-contenerizacion-virtualizacion-de-sistema-operativo-sd-wan/
https://www.teldat.com/blog/es/contenedores-contenerizacion-virtualizacion-de-sistema-operativo-sd-wan/
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Les organitzacions s'estaven literalment acabant l'espai físic, l'energia física i el 

refredament físic. La construcció d'un nou centre de dades era una despesa 

pressupostària que moltes persones ja no podien acomodar. En un període curt 

de temps, havien vist incrementar la proporció de les màquines virtuals en 

relació amb les màquines físiques.  

La virtualització per hardware començava a tenir carències quan a mesura que 

les empreses van començar a progressar cap a una forma més enfocada en 

aplicacions. Així que, a mesura que ens allunyem dels beneficis inicials de la 

virtualització -consolidació de servidors, entre ells- les empreses amb centres 

de dades eficients van trobar que la virtualització no sempre vol dir que totes 

les tecnologies recolzades per la virtualització és cavall guanyador en tots els 

casos. 

El núvol ha obert una nova fase de la virtualització, que afegeix una altra capa 

d'abstracció per sobre de la capa de virtualització en si. De la mateixa manera 

en què els consumidors/usuaris? no han de saber com funciona el telèfon, a 

ells no els importa com funciona la virtualització en el núvol. El núvol pretén 

ocultar els hipervisor, les capes de gestió, els switchs virtuals i els grups que 

fan funcionar la virtualització. 

I aquí entren els contenidors. És la nova fase de virtualització, en aquest cas, la 

podem definir com virtualització per software, ja que tal i com podem veure en 

la figura1, s’elimina l’hipervisor i la màquina virtual i es passa a treballar en 

contenidors.  

Els contenidors són similars a les VM, però tenen propietats d’aïllament 

relaxades per compartir el sistema operatiu entre les aplicacions. Per tant, els 

contenidors es consideren lleugers. De forma similar a una màquina virtual, un 

contenidor té el seu propi sistema de fitxers, CPU, memòria, espai de procés i 

molt més. Com que es desacoblen de la infraestructura subjacent, són portàtils 

a través de distribucions de núvols i sistemes operatius3. 

 

 

 
3 Kubernetes (2020). Concepts. What is Kubernetes? 
<https://kubernetes.io/docs/concepts/overview/what-is-kubernetes/> 

https://kubernetes.io/docs/concepts/overview/what-is-kubernetes/
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Figura 1: Procés que ha viscut la virtualització 

 

Presento la següent taula on s’exposa de forma clara la diferència entre la 

virtualització per hardware i la virtualització per software, és a dir, per 

contenidors. Queda resumida algunes de les propietats més comuns que 

inclouen els dos models4:  

 

Paràmetre Màquina Virtual Contenidors 

Sistema Operatiu S’executen sobre 

hardware virtualitzat i 

carreguen un Kernel en la 

seva pròpia regió de 

memòria. 

Tots els contenidors 

comparteixen el Kernel de 

l’amfitrió. 

Comunicació Es comuniquen a través 

de dispositius Ethernet 

virtualitzats. 

Es poden implementar 

mecanismes de 

comunicació entre 

processos com senyals, 

tuberies, sockets, etc. 

Rendiment Sofreixen una 

sobrecàrrega considerable 

degut a la necessitat de 

Proporcionen rendiment 

pràcticament igual al del 

sistema operatiu amfitrió. 

 
4 R. Dua, A. R. Raja, and D. Kakadia, “Virtualization vs Containerization to Support PaaS” in 
2014 IEEE International Conference on Cloud Engineering, Boston, MA, USA, 2014, pp. 610–
614 
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traduir les instruccions 

màquina. 

Aïllament La compartició de 

llibreries, fitxers, etc. Està 

molt restringida o no és 

possible. 

Es poden muntar directoris 

de forma transparent. 

Temps d’arrencada Iniciar una màquina virtual 

tarda un temps de l’ordre 

de minuts. 

El contenidors poden 

arrencar en segons. 

Emmagatzemament Requereixen de molt més 

espai ja que ha de tenir 

cabuda el sistema 

operatiu a més a més dels 

programes a instal·lar i 

executar. 

Al compartir el sistema 

operatiu, precisen molt 

menys espai. 

Seguretat Depèn de la 

implementació de 

l’hipervisor. 

Pot requerir de 

mecanismes addicionals de 

seguretat per no 

comprometre l’amfitrió. 

Taula 1. Comparativa entre màquines virtuals i contenidors. Elaboració pròpia  

Per explicar en una mica més de detall que són els contenidors software 

podem anar al nivell més simple d’abstracció. Buscant alguna analogia amb el 

món real podem parlar d'aquests contenidors que veiem sent transportats en 

vaixell d'un lloc a un altre. No ens importa el seu contingut sinó la seva forma 

modular per ser emmagatzemats i transportats d'un lloc a un altre com caixes5. 

Una cosa semblant passa amb els contenidors de programari. Dins d'ells 

podem allotjar totes les dependències que la nostra aplicació necessiti per ser 

executada: començant pel mateix codi, les llibreries de sistema, l'entorn 

 
5 Rodriguez, T. (2019). Xataka. De Docker a Kubernetes: entendiendo qué son los 
contenedores y por qué es una de las mayores revoluciones de la industria del desarrollo. 
<https://www.xataka.com/otros/docker-a-kubernetes-entendiendo-que-contenedores-que-
mayores-revoluciones-industria-desarrollo> 

https://www.xataka.com/otros/docker-a-kubernetes-entendiendo-que-contenedores-que-mayores-revoluciones-industria-desarrollo
https://www.xataka.com/otros/docker-a-kubernetes-entendiendo-que-contenedores-que-mayores-revoluciones-industria-desarrollo
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d'execució o qualsevol tipus de configuració. Des de fora del contenidor no 

necessitem molt més. Dins estan aïllats per a ser executats en qualsevol lloc. 

Els contenidors són la solució al problema actual, per exemple, de moure entre 

entorns de desenvolupament com pot ser una màquina local o en un entorn 

real de producció. Podem provar de forma segura una aplicació sense 

preocupar-nos que el nostre codi es comporti de manera diferent. Això és degut 

al fet que, com ens referíem abans, tot el que necessitem és dins d'aquest 

contenidor. 

En definitiva, els contenidors representen un mecanisme d’empaquetat lògic on 

les aplicacions tenen tot el que necessiten per executar-se. Tot descrit en un 

petit arxiu de configuració. Amb l'avantatge de poder ser versionat, reutilitzat i 

replicat fàcilment per altres desenvolupadors o pels administradors de sistemes 

que hagi de escalar aquesta aplicacions sense necessitat de conèixer 

internament com funciona la nostra aplicació. 

El que passa amb els contenidors de software és que si el nombre d'aplicacions 

creix dintre del nostre sistema, esdevé complicat de gestionar. No és suficient, 

ja que necessitem una coordinació per fer el desplegament, la supervisió de 

serveis, el reemplaçament, l'escalat automàtic i, en definitiva, l'administració 

dels diferents serveis que componen la nostra arquitectura distribuïda. 

Google és probablement la primera companyia que es va adonar que 

necessitava una millor manera d'implementar i administrar els seus 

components de programari per escalar a nivell mundial. 

La solució a aquest problema és resol amb els orquestradors de contenidors.  

 

2.2.  Els orquestradors de contenidors 

Un orquestrador és aquella figura de director d’orquestra que s’encarrega que 

tot soni bé. Això aplicat en un entorn TI, la definició que més m’ha agradat ha 

sigut del web de SearchIT6 on diu:  “Un orquestrador és un programa de 

software que és capaç de controlar les interconnexions i interaccions entre 

càrregues de treball en núvols públiques i privades. Connecta les tasques 

 
6 Rouse, M. (2017). SearchITOperations.   Cloud orchestration (cloud orchestrator). 
<https://searchitoperations.techtarget.com/definition/cloud-orchestrator> 

https://searchitoperations.techtarget.com/definition/cloud-orchestrator
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Figura 2: logotip kubernetes 

automatitzades en un flux de treball cohesiu per complir les metes, amb 

vigilància de permisos i aplicació de polítiques”. 

La orquestració de contenidors fa referència a la gestió del cicle de vida dels 

contenidors, on estan preparats per entorns grans. Els equips de 

desenvolupament utilitzen  aquests tipus d’orquestradors per controlar i 

automatitzar tasques com:  

• Desplegament de contenidors. 

• Redundància i alta disponibilitat 

• Distribució de càrregues de treball entre contenidors, augmentant o 

disminuint el nombre de rèpliques per contenidor. 

• Moviment de contenidors entre un servidor i un altre en cas que el primer 

deixi de funcionar. 

• Habilitar l’accés del servei brindat al contenidor cap a fora del clúster. 

 

Gràcies a aquests programes, els desenvolupadors poden dissenyar 

aplicacions com un conjunt de microserveis més petits i independents, evitant-

se la creació de màquines virtuals tradicionals.  

 

 

2.3.  Què és Kubernetes? 

Kubernetes7, d’ara en endavant també anomenada K8s, és 

un dels orquestradors de contenidors que es tractarà 

durant aquest treball.  

La pàgina oficial de Kubernetes la defineix com 

“plataforma portàtil, extensible i de codi obert per a 

la gestió de càrregues i serveis de treball en contenidors, que facilita tant la 

configuració declarativa com l’automatització.” 

 
7 Kubernetes (2020). Concepts. What is Kubernetes?. 

<https://kubernetes.io/docs/concepts/overview/what-is-kubernetes/> 
 

https://kubernetes.io/docs/concepts/overview/what-is-kubernetes/
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Kubernetes va ser inicialment dissenyat per Google, i al 2014, va alliberar el 

codi i ho va donar a  la Cloud Native Computing Foundation perquè tota la 

comunitat pugui utilitzar-la com a base per al desenvolupament de les 

aplicacions. És tracta d’una plataforma tant potent que en poc temps s’ha posat 

al capdavant i lidera la implementació d’aplicacions en contenidors per entorns 

privats, híbrids i públics.  

Avui dia, la majoria d’aplicacions estan disperses entre núvols, màquines 

virtuals i servidors locals i aconseguir l’administració de les aplicacions de 

forma manual s’ha convertit en una opció inviable8.  

Una de les avantatges de Kubernetes és que transforma màquines virtuals i 

físiques en una superfície API unificada. D’aquesta manera utilitzar aquesta 

API per implementar, escalar i administrar aquestes aplicacions en contenidors. 

Ajuda a administrar aquestes aplicacions de forma que els contenidors 

executen les aplicacions i garanteix que entorn de producció es mantingui actiu. 

I en el cas que un contenidor caigui, automàticament un altre contenidor 

s’aixequi per tal que el servei continuï amb normalitat sense que l’usuari final 

tingui coneixement del que ha passat. 

 

2.4.  Que no és Kubernetes? 

Kubernetes9 no és una Plataforma com a Servei. Es pot arribar a confondre ja 

que tenen moltes similituds en comú, com ara que funcionalitats com el 

desplegament d’aplicacions, escalament, balanceig de càrrega, monitorització...  

Però també hi ha altres característiques que diferencien Kubernetes d’un PaaS: 

• Kubernetes no desplega des de el codi font i no construeix les 

aplicacions. 

• Kubernetes no estableix la forma en que es col·leccionen les mètriques o 

es configuren les alarmes. 

 
8 Kaplarevic, V. (2019). PhoenixNAP. Understanding Kubernetes Architecture With Diagrams. 
<https://phoenixnap.com/kb/understanding-kubernetes-architecture-diagrams> 
9 Kubernetes (2020). Concepts. What is Kubernetes? 
<https://kubernetes.io/docs/concepts/overview/what-is-kubernetes/> 

https://phoenixnap.com/kb/understanding-kubernetes-architecture-diagrams
https://kubernetes.io/docs/concepts/overview/what-is-kubernetes/
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• Kubernetes no proporciona serveis a nivell d’aplicació, ni marc de 

processament de dades, ni base de dades, ni memòria cau, ni sistemes 

d’emmagatzematge de clústers com a serveis integrats. 

• Kubernetes no obliga a un llenguatge o sistema de configuració.  

• Kubernetes no té límit de tipus d’aplicacions en les que és compatible. 

 

2.5.  L’arquitectura i els seus components 

Com ja hem comentat en apartats anteriors, una eina d’orquestració de 

contenidors, com Kubernetes, automatitza la gestió de contenidors en un 

entorn en constant canvi i caòtic. 

En aquest apartat, definirem els principals elements d’un clúster Kubernetes i 

desglossarem l’arquitectura. 

Els contenidors estan dissenyats perquè siguin el més lleugers possible. Com a 

resultat, són fràgils i transitoris. En lloc d’incrementar la durabilitat d’un 

contenidor individual, Kubernetes utilitza la naturalesa inestable d’un contenidor 

i converteix aquesta debilitat en un actiu. 

Els elements principals d’un clúster Kubernetes són el node master , els nodes 

workers i els pods. Els components que prenen decisions globals sobre el 

clúster, com el servidor de l'API, es troben al Node master.10 

 

Master Node  

Un node és una màquina física o una màquina virtual. El node mestre és la 

capa d’orquestració de contenidors d’un clúster. Els components del node 

mestre administren nodes de treballadors i assignen tasques individuals a cada 

un. S’encarrega d’establir i mantenir la comunicació dins del clúster i 

d’equilibrar les càrregues de treball. 

 
10 Simic, S. (2020). PhoenixNAP. What Is Kubernetes? Complete Guide. 
<https://phoenixnap.com/kb/what-is-kubernetes> 

https://phoenixnap.com/kb/what-is-kubernetes
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Figura 3: Descripció gràfica dels Components del node màster11 

 

El node màster té aquests components: 

• Servidor API: es l’encarregat de comunicar-se amb tots els components 

del clúster.  L'API Server és el front-end del pla de control i l'únic 

component del pla de control amb què interactua directament el 

desenvolupador. Els components del sistema intern, així com els 

components d’usuaris externs, es comuniquen a través d’una mateixa 

API. 

o El fitxer es proporciona al servidor API Kubernetes mitjançant una 

línia de comandes o interfície d’usuari. L'eina de línia de 

comandes per defecte de Kubernetes s'anomena kubectl. 

• Etcd: El magatzem de valor clau és una base de dades que Kubernetes 

utilitza per fer còpies de seguretat de totes les dades del clúster. 

Emmagatzema tota la configuració i estat del clúster. El node màster 

consulta a etcd per recuperar paràmetres per a l’estat dels nodes, pods i 

contenidors. 

• Controlador: Utilitza el servidor API per supervisar l’estat del clúster. 

Intenta moure l'estat real del clúster per combinar l'estat desitjat del fitxer 

manifest. 

 
11 Kaplarevic, V. (2019). PhoenixNAP. Understanding Kubernetes Architecture With Diagrams. 
<https://phoenixnap.com/kb/understanding-kubernetes-architecture-diagrams> 

https://phoenixnap.com/kb/understanding-kubernetes-architecture-diagrams
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• Planificador: Un planificador vigila les noves sol·licituds que provenen 

del servidor API i les assigna a nodes sans. Classifica la qualitat dels 

nodes i desplega pods al node més adequat. Si no hi ha nodes 

adequats, els pods es posen en un estat pendent fins que aparegui 

aquest node. 

 

Workers Nodes  

Els components del node mestre controlen els workers nodes. Hi ha diverses 

instàncies de nodes de treballador, cadascun dels quals realitzen les seves 

tasques assignades. Aquests nodes són les màquines on es despleguen les 

càrregues de treball contenidores i els volums d’emmagatzematge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Descripció gràfica dels components d’un workers node12 

 

Els workers nodes tenen aquests components: 

• Kubelet: Un dimoni que s'executa en cada node i respon a les peticions 

del master per crear, destruir i supervisar pods d'aquesta màquina. 

• Runtime del contenidor: Un  temps d’execució del contenidor  recupera 

les imatges d’un registre d’ imatges del  contenidor  i inicia i atura els 

 
12 Kaplarevic, V. (2019). PhoenixNAP. Understanding Kubernetes Architecture With Diagrams. 

<https://phoenixnap.com/kb/understanding-kubernetes-architecture-diagrams> 

https://phoenixnap.com/kb/understanding-kubernetes-architecture-diagrams
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contenidors. Normalment es tracta d'un  programari o complement, com 

ara el que veurem a la pràctica, Docker. 

• Kube-proxy: Un servidor intermediari de xarxa que manté la 

comunicació de xarxa amb els pods des de dintre o des de fora del 

clúster. 

• Complements (DNS, interfície web ..): Sempre es poden afegir funcions 

addicionals al nostre clúster per ampliar o facilitar algunes funcionalitats. 

No és obligatori però sí que serà interessant fer ús d’alguns d’ells a la 

pràctica. 

• Pod: És l'element més reduït de programació de Kubernetes. 

Representa un "embolcall" per al contenidor amb el codi de l'aplicació. Si 

necessitem escalar una aplicació dins d’un clúster de Kubernetes, 

només és pot fer afegint o eliminant Pods. Un node pot allotjar múltiples 

Pods. 

 

Figura 5: Descripció gràfica d’un pod13 

 

En els casos en què els pods no realitzin de forma esperada les seves tasques, 

Kubernetes no intenta solucionar-les. La solució és crear i iniciar un nou pod al 

seu lloc. Aquesta nou pod és una rèplica, excepte la direcció DNS i IP. Aquesta 

 
13 Kaplarevic, V. (2019). PhoenixNAP. Understanding Kubernetes Architecture With Diagrams. 
<https://phoenixnap.com/kb/understanding-kubernetes-architecture-diagrams> 

https://phoenixnap.com/kb/understanding-kubernetes-architecture-diagrams
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funció ha tingut un profund impacte en la manera com els desenvolupadors 

dissenyen aplicacions. 

A causa de la naturalesa flexible de l'arquitectura Kubernetes, les aplicacions ja 

no han d'estar lligades a una instància particular d’un pod. En lloc d'això, les 

aplicacions han de ser dissenyades perquè un pod totalment nou, creat a 

qualsevol part del clúster, pugui prendre el seu lloc perfectament. Per ajudar a 

complimentar aquesta tasca, Kubernetes utilitza serveis. 

En la següent imatge podem veure el procés bàsic que segueix tant el 

desenvolupador que gestiona el node master de Kubernetes, on sempre té 

interconnexió amb la API del node master. I els usuaris tenen interacció amb 

els workers nodes. I tota la informació dels workers nodes, va a parar cap a la 

API server del node master. 

 

Figura 6: Descripció gràfica del procés que realitza Kubernetes14 

 

Aquesta imatge podria ser perfectament vàlida en un entorn de producció petit. 

Tenir un node màster on està controlat per un desenvolupador, i tenir dos 

nodes treballant i comunicant-se amb el màster node, mentre els usuaris estan 

utilitzant les aplicacions que hi ha dintre dels pods. Per a l’usuari, aquesta 
 

14 Kaplarevic, V. (2019). PhoenixNAP. Understanding Kubernetes Architecture With Diagrams. 
<https://phoenixnap.com/kb/understanding-kubernetes-architecture-diagrams> 

https://phoenixnap.com/kb/understanding-kubernetes-architecture-diagrams
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infraestructura és transparent, ja que ells només veuen que estan treballant en 

una aplicació. Sense saber tot el treball que hi ha al darrere.  

Si parlem de grans infraestructures cal indicar que aquest procés que realitza 

Kubernetes s’hauria de multiplicar. En el cas que es vulgui tenir un clúster 

productiu amb garanties és aconsellable tenir al menys 3 nodes màster. Això és 

degut a Etcd. Ja que Etcd l’utilitzem per guardar l'estat global del clúster i la 

seva informació és crítica. Si tenim tres nodes de Etcd i es perd un, el sistema 

pot seguir funcionant, ja que els dos nodes restants poden seguir verificant l'un 

a l'altre. Però ja no es pot perdre cap altre. Per això, els nodes de Etcd s’ha de 

tenir la cura d’escalar-se sempre de dos en dos: si tenim tres ens podem 

permetre perdre un, si tenim cinc podem perdre dos i així successivament. Per 

descomptat s'assumeix que aquestes pèrdues són temporals (és a dir un node 

cau i el clúster segueix funcionant mentre s’afegeix un altre node).15 

 

Els conceptes de Kubernetes 

Utilitzar Kubernetes requereix comprendre les diferents abstraccions que utilitza 

per representar l'estat del sistema, com ara serveis, volums, espais de noms i 

desplegaments. 

Expliquem breument quins instruments haurem de saber utilitzar per gestionar 

un clúster  Kubernetes: 

• Serveis : els pods són volàtils, és a dir, Kubernetes no garanteix que un 

pod físic es mantindrà viu (per exemple, el controlador de replicació pot 

matar i iniciar un nou conjunt de pods). En lloc d'això, un servei 

representa un conjunt lògic de pods i actua com a passarel·la, permetent 

als pods enviar peticions al servei sense necessitat de fer un seguiment 

de quins pods físics realment formen el servei. 

 

• Volums : s’aplica a tot un pod i es munta a tots els contenidors. 

Kubernetes garanteix que les dades es conserven als reinicis del 

contenidor. El volum només s’eliminarà quan es destrueixi el pod. A 

 
15 Tomás, E. (2019). Campus MVP. ¿Qué es Kubernetes y cómo funciona?. 
<https://www.campusmvp.es/recursos/post/que-es-kubernetes-y-como-funciona.aspx> 

https://www.campusmvp.es/recursos/post/que-es-kubernetes-y-como-funciona.aspx
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més, un pod pot tenir associats diversos volums (possiblement de 

diferents tipus). 

 

• Etiquetes: Les etiquetes són parells de clau / valor senzills que es 

poden assignar als pods. Un cop assignats, els pods són més fàcils 

d’identificar i controlar. Les etiquetes agrupen i organitzen els pods en un 

subconjunt definit per l'usuari. La capacitat d’agrupar pods i donar-los 

identificadors significatius millora el control de usuari sobre un clúster. 

 

• Espais de noms : s’utilitzen en entorns que hi ha molts usuaris repartits 

entre molts equips o projectes. Els espais de noms són una manera de 

dividir els recursos del clúster entre diversos usuaris (mitjançant quota 

de recursos). En el cas de no tenir molts usuaris, el correcte serà definir 

etiquetes als pods. 

 

• Anotacions: Igual que les etiquetes, les anotacions també són parells 

clau / valor i es poden utilitzar per connectar metadades a objectes. 

Tanmateix, Kubernetes no utilitza anotacions per seleccionar i identificar 

objectes. 

Les anotacions emmagatzemen informació que no està destinada a ser 

utilitzada pels recursos interns de Kubernetes. Podrien contenir 

informació de contacte de l'administrador, informació general o creació 

de dades, ubicacions de dades específiques o consells per registrar-se. 

Amb les anotacions, aquesta informació útil ja no s'ha d'emmagatzemar 

en recursos externs, augmentant el rendiment. 

 

• Desplegament : descriu l’estat desitjat d’un pod o d’un conjunt de 

rèpliques, en un fitxer yaml. A continuació, el controlador de 

desplegament actualitza l’entorn (per exemple, crear o suprimir 

rèpliques) fins que l’estat actual coincideixi amb l’estat desitjat 

especificat al fitxer de desplegament. Per exemple, si el fitxer yaml 

defineix 2 rèpliques per a un pod, però actualment només se n'executa 

un, se'n crearà un altre de més.  
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    Figura 7: logotip Minikube 
 

El servei de Kubernetes utilitza un selector d’etiquetes per agrupar els 

pods i tractar-los amb una sola IP virtual que utilitza interactua amb ells. 

 

2.6.  Altres distribucions similars a Kubernetes 

Com a base important del projecte, s’han indentificat unes quantes plataformes 

similars a Kubernetes, veurem que tenen de similars i que tenen de particular 

algunes d’aquestes plataformes que tenen la intenció de conviure amb 

Kubernetes.  

Hem pogut trobar un llistat de diverses plataformes similars: 

- Minikube 

- MicroK8s 

- K3s 

- Kubeedge 

- Kind 

- Docker Swarm 

 

En aquest projecte tractarem d’investigar i experimentar amb les tres primeres 

del llistat anterior.  

 

2.6.1.  Minikube  

 

Minikube16 és una  eina de codi obert  que 

permet executar Kubernetes al portàtil o a 

una altra màquina local. Pot funcionar amb 

sistemes operatius Linux, Mac i Windows. 

Executa un clúster d’un sol node dins d’una 

màquina virtual a la vostra màquina local. 

Minikube neix perquè les persones puguin tenir una experiència pràctica amb 

Kubernetes mitjançant la gestió local d'un clúster. També es pot utilitzar en 

tasques de desenvolupament quotidianes. 

 
16 Minikube (2020).Welcome. <https://minikube.sigs.k8s.io/docs/> 

 

https://minikube.sigs.k8s.io/docs/
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A continuació, descriurem alguns conceptes que ens ajudarà a utilitzar 

Minikube: 

1.- Minikube ofereix una corba d’aprenentatge més ràpid. 

Minikube al ser més petit que Kubernetes, permet als desenvolupadors, nous i 

experimentats, experimentar i realitzar proves amb un clúster de Kubernetes 

molt ràpidament.  

Moltes vegades, si tenim Kubernetes en producció, no tenim accés disponible a 

recursos o altres clústers de Kubernetes per experimentar o provar. Minikube 

permet engegar i esborrar una màquina virtual en molt pocs minuts. 

2.- Utilitzar Minikube per avaluar funcions importants a Kubernetes. 

Minikube admet l'avaluació de les funcions clau d'un clúster Kubernetes amb el 

seu conjunt de  complements integrats, que es poden activar o desactivar 

fàcilment. Inclouen funcions com ara la classe d'emmagatzematge 

predeterminada, la provisió d'emmagatzematge, el registre,  Ingress i molt més. 

Per exemple, si un desenvolupador vol provar la capacitat de crear volums 

d'emmagatzematge sota demanda, això es pot aconseguir fàcilment habilitant 

la classe d'emmagatzematge i els complements de proveïdors 

d'emmagatzematge.  

3.- Jugar amb l’extensibilitat de Kubernetes  

És molt útil tenir un orquestrador com Minikube ja que als desenvolupadors i 

arquitectes que tinguin intenció d'experimentar amb l'extensibilitat de 

Kubernetes per afegir funcions addicionals o construir capacitats de valor afegit 

per sobre de la plataforma existent. 

 

Minikube podem destacar: 

- Admet l’última versió de Kubernetes  

- És multiplataforma 

- Permet desplegar-se tant en màquina virtual, contenidor o bare metal 

- Córre en múltiples tipus de contenidors 

- L’API de Docker permet obtenir una imatge de forma ràpida 
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       Figura 8: logotip Microk8s 

- Permet provar funcions avançades com LoadBalancer i  sistemes de 

fitxers. 

- Porta incorporats diferents addons per instal·lar fàcilment. 

 

Com a coses negatives sobre Minikube podem destacar: 

- Només té un node i aquest fa tant de màster com de worker. 

- No està preparat per utilitzar-lo en producció. Només en fer proves en 

local. 

 

2.6.2.  MicroK8s 

 

Microk8s17 està certificat per CNCF i és 

desenvolupat per l'equip de Kubernetes a 

Canonical. Aquest s'executa completament en 

qualsevol equip Linux. A diferència de Minikube, 

no requereix d'una màquina virtual sinó que 

podem instal·lar-lo i executar tots els serveis de 

Kubernetes de forma nativa. MicroK8s està preparat per descarregar amb un 

sol fitxer amb tecnologia snap.  

També està preparat per dispositius finals i IoT. 

 

Les seves característiques principals són: 

- Pensat per instal·lar en equips Linux especialment. Però també es pot 

instal·lar Multipass en Windows o MacOS i obtenir una màquina virtual 

amb un clúster Kubernetes. 

- Utilitza la mateixa arquitectura que Kubernetes 

- Porta incorporats diferents addons per instal·lar fàcilment. 

- Permet multi-nodes al clúster. 

- Suporta ARM. 

 

 
17 Microk8s (2020). Introduction to MicroK8s.<https://microk8s.io/docs/> 

https://microk8s.io/docs/
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          Figura 9: logotip k3S 

Com a coses negatives sobre MicroK8s: 

- No està preparat per entorns de producció. 

- Necessita que el sistema operatiu Linux permeti la tecnologia snapd. 

 

 

2.6.3.  K3s 

 

El K3s18 està dissenyat per un sol binari de 

menys de 40 MB que implementa 

completament l'API de Kubernetes. Rancher és 

la seva impulsora i ha aconseguit aquest binari 

tan petit perquè  han eliminat molts 

controladors addicionals que no havien de formar part del nucli i es podien 

substituir fàcilment per complements. 

K3s és una oferta totalment certificada de Kubernetes certificada per CNC 

(Cloud Native Computing Foundation) . Això vol dir que qualsevol YAML pot 

funcionar tant amb Kubernetes com contra un clúster de k3s. El K3 funciona 

amb qualsevol distribució de Linux sense dependències ni eines externes 

addicionals. Està pensat utilitzar-se en dispositius finals com ara: dispositius 

IoT o ARM, com Raspberry Pi. 

Característiques sobre K3S: 

- Suporta ARM64 i ARM7v7 

- Instal·lació ràpida i senzilla 

- La base de dades per defecte és SQLite3 

- Pensada per equips o dispositius amb pocs recursos i memòria mínima 

- Permet afegir nodes al clúster. 

 

 

 

 
18 Stackshare (2020). K3s. <https://stackshare.io/k3s> 

https://stackshare.io/k3s
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Arquitectura K3s 

 

Figura 10: Esquema arquitectura K3s.19 

L’orquestrador de contenidors K3s utilitza els mateixos conceptes però amb 

algunes diferències significatives: 

1. Com podem veure al node màster, k3s utilitza una base de dades 

SQLite. A diferència de Kubernetes o Minikube que utilitzen Etcd.  

2. També cal destacar que per defecte, K3s no utilitza Docker, sinó 

containerd per la creació de contenidors als workers nodes.  

3. Per últim, també podem veure que a diferència de Kubernetes que 

utilitza Calico. Per defecte, K3s utilitza Flannel com a sistema de 

networking.  

 

Com a coses negatives sobre K3s: 

- Només està preparat per executar-se en sistemes operatius de codi 

obert 

- No conté addons. 

- Amb la base de dades SQLite, per realitzar laboratoris petits amb el 

clúster serà suficient. Però en quan requerim molts accessos i recursos 

a la base de dades es pot tenir un problema d’estabilitat. 

 
19 K3s (2020). Lightweight Kubernetes <https://k3s.io/> 

https://k3s.io/
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- No està preparada per entorns de producció. 

 

2.7. Docker 

Abans de començar amb la fase d’experimentació creiem necessari explicar de 

manera resumida que és Docker.  

Kubernetes és un orquestrador de contenidors i Docker serà la tecnologia que 

utilitzarem per crear aquests contenidors. 

La tecnologia de Docker20 és única perquè se centra en els requisits dels 

desenvolupadors i els operadors de sistemes per separar les dependències 

d’aplicacions de la infraestructura. 

La idea darrere de Docker és crear contenidors lleugers i portables per a les 

aplicacions software que puguin executar-se en qualsevol màquina amb Docker 

instal·lat, sense importar el sistema operatiu que la màquina tingui per sota, 

facilitant així també els desplegaments. 

A continuació, expliquem els elements bàsics de Docker: 

 

Les imatges 

Una imatge és una espècie de plantilla, una captura de l'estat d'un contenidor. 

Les imatges s'utilitzen per crear contenidors, i mai canvien. 

Hi ha moltes imatges públiques amb elements bàsics com Java, Ubuntu, 

Apache ... etc, que es poden descarregar i utilitzar. En aquest projecte, 

utilitzarem el repositori DockerHub per descarregar imatges i poder crear els 

contenidors a Kubernetes. 

 

DockerFile 

És un fitxer de configuració que s’utilitza per crear imatges. En aquest fitxer 

s’indica el que és el que volem tenir en compte la imatge i els diferents 

 
20 Docker Docs (2020). Orientation and setup. <https://docs.docker.com/get-started/> 

 

https://docs.docker.com/get-started/
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comandaments per instal·lar les eines. Com ja hem dit, en aquest treball 

utilitzarem imatges ja predefinides i no crearem cap DockerFile. 

 

Contenidors 

Son d’instàncies en l’execució d’una imatge. Són els que executen les 

aplicacions. El concepte de contenidor és com si es restaurés una màquina 

virtual a partir d'una captura de pantalla. 

A partir d’una imatge, podem executar diversos contenidors. 

 

Volums 

No és una bona pràctica que guardar les dades existents en un contenidor de 

Docker. Per això hi ha els volums, fora dels contenidors. Així, podrem crear i 

esborrar contenidors sense preocupar-nos per les dades. 

A més, els volums s’utilitzen per compartir dades entre contenidors. 
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3.  Experimentació  

3.1.  Experimentació amb Kubernetes 
3.1.1. Preparació de l’Entorn  

 

Per realitzar aquesta part pràctica s’ha utilitzat un portàtil Asus amb aquestes 

característiques: 

- Windows 10 amb 64 bits 

- 12 Gb de Memòria RAM 

- Processador i7 a 2.00Ghz 

- Disc dur 500Gb 

Utilitzem l’Hipervisor VmWare Workstation 15 Pro per la realització de les 

següent màquines virtuals: 

 

Màquina virtual 1: 

Farà de node master i s’utilitzarà una imatge de la distribució Ubuntu 18.04 

amb 64 bits. 

Les característiques d’aquesta VM són les següents: 

- 3Gb de memòria RAM 

- 2 cores per processadors (el mínim perquè el node master pugui 

funcionar) 

- 20Gb de disc dur 

- IP: 192.168.0.103  

- Hostname: KubernetesMaster 

 

Màquina virtual 2 i 3: 

Farà de worker node i s’utilitzarà una imatge d’Ubuntu 18.04 amb 64 bits. 

Les característiques d’aquestes VM són les següents: 

- 2Gb de memòria RAM 

- 1 core per processador  

- 20Gb de disc dur 
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- IP: 192.168.0.104  

- IP: 192.168.0.105  

- KubernetesNode1 

- KubernetesNode2 

 

3.1.2. Desplegament d’un clúster   

 

Una vegada ja tenim les tres màquines virtuals actives amb Ubuntu 

18.04 és hora d’instal·lar Kubernetes. Les funcionalitats d’aquestes tres 

màquines seran:  

KubernetesMaster: en aquest servidor instal·larem Kubernetes i 

realitzarà les funcions de node master. Des d’aquest servidor es 

realitzaran totes les operacions de Kubernetes, que seran llançades 

contra KubernetesNode1 i KubernetesNode2.  

KubernetesNode1 i KubernetesNode2 seran les màquines 

encarregades de gestionar els nostres pods.  

Abans de començar a instal·lar qualsevol software a les màquines, cal 

actualitzar els nostres sistemes operatius. Ho farem amb les següents 

comandes:  

apt-get update & & apt-get -y upgrade && apt-get -y dist-upgrade && apt 

-y autoremove   

  

Una vegada actualitzat, afegirem els repositoris de Kubernetes als 

nostres equips i procedirem a la instal·lació dels paquets necessaris: 

curl -s https://packages.cloud.google.com/apt/doc/apt-key.gpg | apt-key 

add echo  "deb  http://apt.kubernetes.io/  kubernetes-xenial  main" 

 >/etc/apt/sources.list.d/kubernetes.list  

apt-get update  

apt-get install -y docker.io kubelet kubeadm kubectl kubernetes-cni  
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Seguidament, cal reiniciar els serveis i comprovar que el servei de 

Kubernetes estigui en servei als tres equips.   

systemctl daemon-reload && systemctl restart 

kubelet systemctl status kubelet    

Font: Elaboració pròpia 

 

Una vegada tenim els serveis actius, cal elegir un usuari que no sigui 

root i llançar la següent comanda únicament des del servidor master.  

Kubeadm init  

Font: Elaboració pròpia 

 

En aquest moment, acabem de crear un clúster.   

Per fer el desplegament correctament, cal afegir aquestes comandes 

amb l’usuari que l’utilitzarem habitualment. D’aquesta manera ens 

permetrà córrer les comandes com si fóssim un usuari amb permisos 

d’administrador. 

 

Font: Elaboració pròpia 
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Executarem la comanda kubectl get nodes per comprovar l’estat del 

nostre servidor. Com a dades importants d’aquesta comanda ens indica 

en quin estat que es troba el clúster.   

 

 

Font: Elaboració pròpia 

 

En aquest cas, encara ens diu NotReady perquè ens fa falta instal·lar el 

sistema de Networking. Hi ha diferents sistemes però nosaltres 

instal·lem Calico amb la comanda:   

kubectl apply -f https://docs.projectcalico.org/v3.11/manifests/calico.yaml  

 
Font: Elaboració pròpia 

 

Reiniciem serveis.  

 

Font: Elaboració pròpia 

 

https://docs.projectcalico.org/v3.11/manifests/calico.yaml
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Veiem que el nostre node ja està operatiu.  

 

 

Font: Elaboració pròpia 

Ara és moment d’afegir els nostres nodes KubernetesNode1 i 

KubernetesNode2 a la nostra infraestructura Kubernetes. Això ho 

aconseguirem amb la comanda que ens han ensenyat al moment de la 

instal·lació al nostre node màster.    

kubeadm join 192.168.0.103:6443 --token rntpap.54lpv2q9s0ru1f1l \  

    --discovery-token-ca-cert-hash  

sha256:96a06a4c594d18ec185ea2190d6b514efdafde9a93de9cf821d31

3af918015a1  

  

Un cop acabats d'afegir els nostres dos servidors a la nostra 

infraestructura de Kubernetes, verificarem des del nostre node màster 

(KubernetesMaster) que s'han afegit correctament els dos servidors. Per 

això en la columna de "STATUS" ens ha d'indicar que els servidors 

estan "Ready", tal com es mostra en la següent captura:  

           

 

 

                          Font: Elaboració pròpia 

 

Si volem tenir informació de quins pods ens ha instal·lat el sistema a la 

nostra màquina, podem veure amb el namespace kube-system que tot 

està funcionant amb èxit.   
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  Font: Elaboració pròpia 

 

3.1.3. Desplegament d’una aplicació  

 

Creació de Pods. 

Com ja hem explicat en apartats anteriors, els pods són la part més petita dels 

contenidors. Aquests pods són mortals i quan moren no ressusciten. 

Els pods es poden crear de dues maneres, o bé amb comandes pel CLI del 

client de Kubernetes indicant amb quina imatge vols que es creen, o a partir 

d’un fitxer de manifest.  

En aquest cas, veurem aquesta segona opció. Ja que ja tenim creat un fitxer 

anomenat ex-pod.yaml on podem veure ja declarat la creació d’un pod.  

En aquest codi, estem indicant que aquest fitxer crearà un tipus pod, on el seu 

nom és mongodb i aquest pod estarà dintre d’un contenidor amb una imatge 

mongo. 

 

Font: Elaboració pròpia 

Prèviament a l’execució del pod, haurem de descarregar la imatge mongo del 

repositori DockerHub.  

L’aplicació en què farem les proves serà una base de dades Mongodb. Al tenir 

ja instal·lat docker a la nostra màquina, el que fem a continuació és indicar-li a 
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docker que volem que ens descarregui mongo a la nostra màquina local. Per 

defecte, si no li indiquem la versió de mongoDB, sempre ens descarregarà la 

última versió estable de l’aplicacio. 

Desprès d’uns instants de descarregar i extreure les dades ens apareix que 

l’aplicació s’ha baixat amb èxit com podem veure a continuació: 

 

Font: Elaboració pròpia 

Finalment, tenim tot a punt per la creació del nostre primer pod. Expliquem les 

quatre comandes que es realitzen a la captura següent: 

1.- Comprovem que en aquest node no hi ha creat cap pod.  

2.- Executem la comanda per crear el pod 

3.- Comprovem que el pod i contenidor s’està creant. 

4.- Comprovem que el pod s’ha creat i està en un estat Running. 

 

Font: Elaboració pròpia 
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Aquest pod ara mateix està en execució, i podem obtenir informació sobre ell 

des de qualsevol node, en aquest cas, realitzem la comanda sobre el node 

Master:  

Kubectl describe pod mongodb 

Aquesta pantalla ens dona tota la informació sobre el pod. Quina IP li ha donat, 

en quin estat es troba, quina imatge ha sigut utilitzada, quin node l’està 

executant, quan temps fa que està operatiu... 

Font: Elaboració pròpia 

Anem a executar l’aplicació MongoDB del pod. Iniciem sessió SSH en el pod: 

 

Font: Elaboració pròpia 
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A continuació, iniciem mongodb. Veiem com estem dintre de la base de dades i 

aquí podem crear alguna base de dades, mostrar les bases de dades 

disponibles... 

Font: Elaboració pròpia 

Cal dir d’aquest exemple que no garanteix les dades de la base de dades, ja 

que no hem aplicat cap volum per guardar les dades. En el cas que aquest 

contenidor s’elimini, també s’esborraran les dades. A les següents comandes 

mostrem com eliminem el pod creat. Veiem que ja no tenim cap pod en 

execució i ja no existeix l’aplicació.  

 

Font: Elaboració pròpia 

Creació de PersistentVolume, PersistentVolumeClaim, Services  i 

Statefulsets. 

Per obtenir una base de dades amb producció cal que les dades estiguin 

disponibles en tot moment, cosa que no aconseguíem a l’apartat anterior.  
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Kubernetes, tal i com hem explicat a la part teòrica, té alguns instruments que 

haurem de recórrer a ells per aconseguir una base de dades estable, amb alta 

disponibilitat de les dades.  

Ho farem de la següent manera: 

Caldrà crear per una banda, un PersistentVolume, que és un tipus de Volum. 

És un recurs al clúster però amb la diferència en que tenen un cicle de vida 

independent de qualsevol pod individual. Aquest PersistentVolume ens ajudarà 

a emmagatzemar les dades de MongoDB.  

Codi del PersistentVolume.  

Definim un PersistentVolume amb el nom mongo-pv i és de tipus local, ja que 

en el nostre cas, no estem utilitzant cap servidor al núvol. Creem una 

StorageClass manual on li indiquem la capacitat que li volem donar al nostre 

Volum, 1Gigabyte. Amb accés de lectura i escriptura al node. A la última línia 

definim a quina ruta volem que es creï aquest volum.  

 

 

Executem les comandes i veiem com s’ha creat amb èxit aquest 

PersistentVolume. Veiem que està amb un estat disponible. La descripció del 

volum és la indicada al fitxer de configuració d’aquest. 
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Font: Elaboració pròpia 

A continuació, cal que definim un altre tipus d’instrument a Kubernetes per tal 

que els usuaris puguin utilitzar aquest volum creat amb anterioritat. Haurem de 

crear un PersistentVolumeClaim, que ens permetrà que un usuari pugui 

consumir recursos d’emmagatzematge sobre el persistentVolume. Aquí es 

definirà l’accés que volem que tinguin els usuaris respecte el persistentVolume 

anterior.  

És similar a l’anterior, ja que permetrem que utilitzin tot l’espai creat amb accés 

de lectura i escriptura. 

 

 

Executem les comandes i veiem com s’ha creat amb èxit aquest 

PersistentVolume. Veiem que està amb un estat disponible.  La descripció del 

PersistentVolumeClaim és la indicada al fitxer de configuració on veiem també 

informació sobre el PersistentVolume que penja sobre ell. 
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Font: Elaboració pròpia 

 

Servei 

Els serveis defineixen un set lògic de pods basat en polítiques, generalment, 

s’utilitzen etiquetes. Els serveis indiquen el tràfic a tots els pods que tinguin una 

mateixa etiqueta, d’aquesta manera poden saber a quin pod pot arriba. Cal 

adonar-se que Kubernetes està pensat l’orquestració de molts contenidors i 

moltes dades.  

En aquest fitxer yaml, com a informació destacada, veiem que definim un servei 

amb nom mongo i etiqueta mongo. A les especificacions li definim quin port 

utilitzarà. 

  

 

 

 

 

 

Realitzem les comandes per la creació del servei, mostrem que està el servei 

en execució i veiem que la descripció indica totes les dades que li hem definit al 

fitxer yaml. 
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Font: Elaboració pròpia 

 

Arriba el moment de la creació del contenidor. Però aquest contenidor anirà 

dintre d’una classe anomenada StatefulSet. 

Els StatefulSets gestionen el desplegament i l’escalada d’un conjunt de Pods, i 

garanteix l’ordre i la unicitat d’aquests Pods. 

Igual que un Deployment, un StatefulSet gestiona Pods que es basen en una 

identificació específica d’un contenidor. A diferència d’un Deployment, un 

StatefulSet manté una identitat associada als seus pods. Aquests pods és 

creen a partir de la mateixa especificació, però no poden intercanviar-se. 

Una StatefulSet opera sota el mateix patró que qualsevol altre controlador. Es 

definirà l’estat desitjat en un objecte StatefulSet, i el controlador de StatefulSet 

efectua les actualitzacions necessàries  per assolir un estat actual. 

La configuració d’aquest yaml que veiem a continuació, engloba i uneix tots els 

altres fitxers que hem creat anteriorment (service i volums). Podem veure com 

aquest StatefulSet l’anomenem mongo i a les especificacions li indiquem que 

agafi el servei mongo. Realitzarem una sola rèplica, encara que podríem fer la 

prova en dos o tres o les que necessitem.  

A les especificacions de la plantilla li definim que volem que ens agafi el volum 

creat anteriorment i el contenidor s’anomenarà mongo-container. Dintre 

d’aquest mongo-container va definida la imatge baixada del repositori 

DockerHub i amb unes comandes que necessita específicament mongo per 
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funcionar amb contenidors. Li indiquem el port que volem que funcioni la nostra 

aplicació (és el port definit al servei mongo) i a quin volum guardarà la nostra 

base de dades.   

 

Amb la següent comanda podem veure com una vegada executat el fitxer yaml 

tenim un pod anomenat mongo-0 amb estat running. S’ha executat al 

kubernetesNode2. 

Font: Elaboració pròpia 

Procedim a l’execució de mongo dintre del nostre StatefulSet. Ja veiem que 

hem accedit la base de dades Mongo  
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Font: Elaboració pròpia 

El que hem aconseguit d’aquesta manera, es tenir una base de dades mongo 

per una banda, on guarda les dades a un volum extern i això ens permet 

assegurar les dades per si el pod es borra.  

Podem realitzar altres exemples. Com ara descarregar una imatge de 

Wordpress i executar-la en Kubernetes.  

 

Font: Elaboració pròpia 

Amb els altres exemples que hem realitzat, hem utilitzat el namespace que 

porta per defecte Kubernetes, però en producció s’utilitzen els namespace per 

separar grups d’aplicacions en entorns específics. Els namespaces és la 

representació d’un clúster virtual dintre del clúster físic. Utilitzarem els 

namespaces per a: 

• Separar aplicacions en fase de desenvolupament, preproducció i 

producció. 

• Separar aplicacions de diferents clients. 

• Aplicacions transversals com a monitorització, registres o seguretat. 



44   

Creem un namespace anomenat testing.  

 

Font: Elaboració pròpia 

Creem un nodePort mitjançant un servei. NodePort és l’accés a través d’un port 

dels nodes, que són les màquines del nostre clúster. 

Una vegada que el deployment s'està executant correctament, exposem 

l’aplicació a través del servei del tipus NodePort. Quan s'exposa un servei 

utilitzant aquest tipus, el nostre clúster ens assenyalarà un port entre el rang 

30000-272767. En aquest cas, podem veure que hem assignat el port 80 al 

nodePort 30000.  

 

Font: Elaboració pròpia 

Si ara s’accedeix a través del navegador a qualsevol dels nodes, especificant el 

port 30000, accedirem a la mateixa aplicació de Wordpress. Llesta per 

funcionar: 
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Font: Elaboració pròpia, desplegament aplicació WordPress 

Veiem interessant per al projecte, veure alguna interfície sobre Kubernetes. 

Ens mostrarà tot allò que hem creat via kubectl però de manera gràfica. En 

aquest cas, hem elegit Octant.  

Per instal·lar Octant ho hem fet mitjançant el seu web i hem descarregat el 

fitxer .deb. Seguidament només cal escriure Octant via terminal i ens obre el 

port 7777 perquè puguem visualitzar-ho pel navegador. 

Font: Elaboració pròpia 

Veiem la interfície gràfica de Octant. Hem elegit la pestanya Overview on ens 

ensenya tot allò que tenim creat al clúster. A part de tota la informació que 

teníem via terminal.  
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Podem veure que ens mostra els pods que tenim corrent en aquests moments, 

el Replication Controller de Wordpress i tots els serveis actius. En el nostre cas, 

no tenim gaire perquè no estem en producció, però pot ser molt útil el cercador 

per etiquetes, ja que et permet veure en un cop d’ull tot el que tens d’un mateix 

objecte. 

Font: Elaboració pròpia, Interfície gràfica Octant.  

Ensenyem alguna altra captura de com està el clúster, amb els tres nodes 

actius. També es poden gestionar els Volums, namespaces, serveis...Una eina 

interessant. 

Font: Elaboració pròpia, Interfície gràfica Octant.  
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3.2.  Experimentació amb altres distribucions   
 

En aquests propers apartats experimentarem amb altres distribucions similars a 

Kubernetes. Són orquestradors de contenidors on la majoria d’ells han nascut 

gràcies a Kubernetes. Però hi ha eines que permeten muntar fàcilment un 

clúster de Kubernetes en local.  

 

3.2.1. Minikube 

 
3.2.1.1. Preparació de l’Entorn  

Per realitzar aquesta part pràctica s’ha utilitzat un portàtil Asus amb aquestes 

característiques: 

- Windows 10 amb 64 bits 

- 12 Gb de Memòria RAM 

- Processador i7 a 2.00Ghz 

- Disc dur 500Gb 

Utilitzem l’Hipervisor VirtualBox 6.1.6 per la realització de la següent màquina 

virtual: 

 

Minikube: 

Ens crearà un sol node i s’utilitzarà una imatge preconfigurada que utilitzarem 

des del repositori. 

Les característiques d’aquesta VM són les següents: 

- 3Gb de memòria RAM 

- 2 cores per processadors  

- 20Gb de disc dur 

 

3.2.1.2.  Desplegament del clúster i aplicacions. 

És el moment d’explicar de manera pràctica Minikube. 

Com ja hem explicat anteriorment, Minikube és una alternativa per poder 

aixecar un clúster en Kubernetes localment.  
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Per començar, Minikube es pot instal·lar tant en Windows, Linux i MAC. 

Únicament es necessita tenir un Hipervisor (en el cas d’aquest projecte 

utilitzarem VirtualBox) i la instal·lació de kubectl que és l’eina per controlar el 

nostre clúster de Kubernetes en Windows.  

Per la instal·lació de kubectl és un binari que ens baixem del web de 

Kubernetes21 . 

Descarreguem un arxiu minikube-windows-amd64, el renombrem amb el nom 

minikube.exe, i l’afegim dintre del path. Obrim una consulta Windows 

PowerShell i realitzem la comanda minikube start.  

D’aquesta manera podem iniciar minikube ja que comença a descarregar una 

màquina virtual amb una imatge, amb totes les característiques ja 

predeterminades i molt més fàcil que la instal·lació complexa de Kubernetes. 

 

Font: Elaboració pròpia 

Quan acaba tot el procés de Minikube, amb la comanda minikube status podem 

veure com està tot iniciat i funcionant.  

 

Font: Elaboració pròpia 

 
21 Kubernetes (2020). Tasks. Install Minikube. <https://kubernetes.io/docs/tasks/tools/install-
minikube/> 

https://kubernetes.io/docs/tasks/tools/install-minikube/
https://kubernetes.io/docs/tasks/tools/install-minikube/
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Si obrim VirtualBox, se’ns ha creat una màquina anomenada minikube que està 

en estat running. 

 

Font: Elaboració pròpia, màquina virtual Minikube corrent. 

 

Veiem que a Minikube és poden activar a addons realitzant la comanda 

minikube addons. Es poden activar o desactivar amb minikube addons 

enable/disable dashboard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia 
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Podem executar el Dashboard que vam poder veure amb Kubernetes també. 

Mentre tenim oberta la comanda de Minikube Dashboard, se’ns obre el 

navegador que tenim predeterminat i podem veure de manera gràfica el nostre 

clúster Kubernetes en local. 

Font: Elaboració pròpia 

Al navegador tenim el dashboard de Kubernetes actiu i a partir d’aquí podem 

començar a realitzar de forma gràfica, tot allò que també podem fer mitjançant 

comandes amb kubectl. La interfície és la mateixa que el dashboard de 

Kubernetes, però no podrem realitzar totes les funcionalitats ja que Minikube 

està limitat i hi haurà característiques que no les té actives. Ens referim com 

ara a que Minikube només té un clúster d’un node, no podem afegir més nodes. 

La creació de load balancers, ingress no es podrà realitzar.  

Font: Elaboració pròpia, interfície gràfica Kubernetes Dashboard. 
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Una vegada vist que Minikube és molt fàcil de tenir un clúster instal·lat en local i 

tenir-lo corrent mitjançant una màquina virtual, procedirem a fer unes quantes 

proves per veure com reacciona. 

Font: Elaboració pròpia 

  

Per la mateixa interfície de Dashboard podem crear arxius yaml o pujar-los si 

els tenim en local. En aquest cas, estem creant un namespace anomenat 

testing. 

I automàticament, veiem que ja ens el mostra als namespaces del clúster. 

Font: Elaboració pròpia 

 

Una vegada creat aquest namespace, anem a procedir a una creació d’un 

servei per accedir als contenidors per un port en concret.  
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Aquest és un exemple hello-minikube extret del web de Kubernetes on 

simplement el pod ens dona informació de la imatge echoserver.  

És crea el Deployment dintre del namespace que acabem de crear. Exposem el 

pod a un nodePort en concret i ens ensenya a quina URL del navegador l’hem 

d’utilitzar.  

 

Font: Elaboració pròpia 

 

El propi Minikube ens obre el navegador amb la IP:NodePort indicat i tenim el 

pod  hello-minikube funcionant correctament.  

 

Font: Elaboració pròpia 
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3.2.2. MicroK8s 

 
3.2.2.1. Preparació de l’Entorn  

Per realitzar aquesta part pràctica s’ha utilitzat un portàtil Asus amb aquestes 

característiques: 

- Windows 10 amb 64 bits 

- 12 Gb de Memòria RAM 

- Processador i7 a 2.00Ghz 

- Disc dur 500Gb 

Utilitzem l’Hipervisor VmWare Workstation 15 Pro per la realització de les 

següent màquines virtuals: 

 

Màquina virtual 1: 

Farà de node master i s’utilitzarà una imatge de la distribució Ubuntu 18.04 

amb 64 bits. 

Les característiques d’aquesta VM són les següents: 

- 3Gb de memòria RAM 

- 2 cores per processadors (el mínim perquè el node master pugui 

funcionar) 

- 20Gb de disc dur 

- IP: 192.168.0.111  

- Hostname: Microk8s-m 

 

Màquina virtual 2: 

Farà de worker node i s’utilitzarà una imatge d’Ubuntu 18.04 amb 64 bits. 

Les característiques d’aquestes VM són les següents: 

- 2Gb de memòria RAM 

- 1 core per processador  

- 20Gb de disc dur 

- IP: 192.168.0.112  
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- Hostname: Microk8s-n 

 

3.2.2.2  Desplegament del clúster i aplicacions. 
 

Microk8s com ja hem nombrat, permet igual que Kubernetes, desplegar 

diferents nodes al nostre clúster local.  

En el nostre MicroK8s, utilitzarem la següent comanda per instal·lar totes les 

llibreries pertinents perquè pugui funcionar el nostre node. 

 

Font: Elaboració pròpia 

Haurem d’utilitzar abans de cada comanda amb kubectl afegir la paraula 

microk8s. 

Una comanda interessant és microk8s inspect on ens mostra que tots els 

serveis del clúster estan funcionant.  
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Font: Elaboració pròpia 

La següent captura ens servirà per connectar el nostre worker node al nostre 

clúster local. Seguidament, mostrem com no hem tingut cap tipus de problema 

en afegir-lo.  

Font: Elaboració pròpia 

 

Una de les diferències respecte Kubernetes, és que des del worker node no 

pots forçar a crear aplicacions directament, sinó que s’han de realitzar pel 

master node. Aquí ensenyem el que ens està dient quan executem qualsevol 

comanda kubectl des del worker node. 

Font: Elaboració pròpia 
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Una vegada tenim el clúster en funcionament. Anem a realitzar alguns 

exemples de creació de pods en MicroK8s. 

En aquest cas, hem agafat un exemple de la pàgina oficial i es tracta de la 

creació d’un Deployment amb ReplicaSet. L’objectiu d’un ReplicaSet és 

mantenir un conjunt estable de pods de rèplica en funcionament en un moment 

donat. Això a la pràctica significa que si un pod mor, el mateix sistema de 

Kubernetes, automàticament aixecarà un nou pod. Ho veiem amb un exemple:  

Executem la comanda per la creació d’un Deployment anomenat Kubernetes-

bootcamp amb una imatge específica. Seguidament, veiem els estats del pod 

fins arribar en un estat running. 

Font: Elaboració pròpia 

A continuació, se’ns ocudeix borrar el pod de manera forçosa i seguidament 

tornem a realitzar la comanda microk8s kubectl get pods per veure el resultat.  

Com ens podem adonar, el pod ja no es diu de la mateixa manera. Això 

significa que el Replication Controller ha detectat que un pod ha mort i el que 

ha fet és crear-ne un de nou.  

 

Font: Elaboració pròpia 

En MicroK8s també hi ha addons configurats. Comprovem com funcionen amb 

MicroK8s ja que és una mica diferent que a Minikube.  

En aquest cas, volem activar el Dashboard de Kubernetes. Ho farem amb la 

comanda: 

microk8s kubectl enable dashboard 
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Font: Elaboració pròpia 

 

Cal realitzar una sèrie de comandes perquè pugui funcionar de manera 

correcta el Dashboard. Tal i com ens indiquen al final de la imatge anterior, 

haurem de realitzar les comandes de secret token per poder habilitar el 

dashboard. Amb les següents comandes, el sistema ens dona un token que 

haurem de copiar i pegar al navegador web quan ens ho indiqui. 

Amb la comanda microk8s kubectl port-forward -n kube-system 

service/Kubernetes-dashboard 10443:443 ens habilita un port per poder 

executar el dashboard al nostre navegador.  
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Font: Elaboració pròpia 

 

Obrim el navegador amb localhost:10443 i ens apareix el Kubernetes 

Dashboard.  

Aquí tenim que elegir l’opció de Token i pegar el token que ens han facilitat a la 

comanda anterior.  

Font: Elaboració pròpia, interfície gràfica Kubernetes. 
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Una vegada hem realitzar Sign in, ens endinsem a la interfície de Dashboard 

de Kubernetes. Aquesta interfície ens permet veure de manera gràfica tot allò 

que tenim creat i funcionant a Kubernetes. A la captura següent podem veure 

els nodes que tenim creats, amb tota la informació sobre ells.  

També podem veure els deployments i pods i Replica Sets que hem realitzat i 

en quin estat es troben. 

Font: Elaboració pròpia 

 

 

Font: Elaboració pròpia 
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3.2.3. K3s 

 
3.2.3.1. Preparació de l’Entorn  

 

Per realitzar aquesta part pràctica s’ha utilitzat un portàtil Asus amb aquestes 

característiques: 

- Windows 10 amb 64 bits 

- 12 Gb de Memòria RAM 

- Processador i7 a 2.00Ghz 

- Disc dur 500Gb 

Utilitzem l’Hipervisor VmWare Workstation 15 Pro per la realització de les 

següent màquines virtuals: 

 

Màquina virtual 1: 

Farà de node master i s’utilitzarà una imatge de la distribució Ubuntu 18.04 

amb 64 bits. 

Les característiques d’aquesta VM són les següents: 

- 3Gb de memòria RAM 

- 2 cores per processadors (el mínim perquè el node master pugui 

funcionar) 

- 20Gb de disc dur 

- IP: 192.168.0.121  

- Hostname: k3s-m 

 

Màquina virtual 2: 

Farà de node worker i s’utilitzarà una imatge de la distribució Ubuntu 18.04 amb 

64 bits. 

Les característiques d’aquesta VM són les següents: 

- 3Gb de memòria RAM 

- 2 cores per processadors  

- 20Gb de disc dur 
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- IP: 192.168.0.122  

- Hostname: k3s-n 

 

3.2.3.2.  Creació del clúster i aplicacions  

Per tenir K3s a la nostra màquina local, haurem de realitzar la comanda que 

tenim a la imatge. Com veiem, descarrega tot el necessari pel github de 

Rancher. És un paquet molt optimitzat i en pocs minuts tenim el nostre clúster 

actiu. 

 

Font: Elaboració pròpia 

 

Per poder afegir la nostra segona màquina virtual al clúster, haurem de saber 

quin és el token del nostre master. A la següent imatge, hem anat a buscar el 

token del servidor. 

Font: Elaboració pròpia 

 

Aquesta captura està realitzada des del nostre worker node. A diferència 

d’altres arquestradors, K3s a la vegada que instal·la els serveis, ja li hem 

d’indicar la IP del seu node master juntament amb el token que hem copiat de 

l’apartat anterior. Podem veure com l’última línia de tot indica que es tracta d’un 

k3s-agent. 

 

 



62   

Font: Elaboració pròpia 

Si volem fer qualsevol comanda amb kubectl haurem d’afegir davant la paraula 

k3s.  

Des del master, de nou, procedim a realitzar la comanda per veure els nodes 

del clúster i podem veure que tenim el master i el worker en un estat ready. 

 

Font: Elaboració pròpia 

Tal i com passava amb altres distribucions, des del worker node ens indica que 

les decisions les pren en node master, per tant, haurem d’acudir al master per 

realitzar totes les accions. 

 

Font: Elaboració pròpia 

Per comprovar que tenim el servei actiu, realitzarem systemctl status k3s. 

Podem veure que es troba en estat actiu i funcionant. 

Font: Elaboració pròpia 
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Si realitzem una primera comanda per veure que ens porta k3s per defecte ho 

podem efectuant k3s kubectl get all –all-namespaces: 

 

Font: Elaboració pròpia 

 

Cal dir que al paquet no porta instal·lat cap sistema de contenidors. Hem 

instal·lat Docker amb la comanda snap docker. I hem afegit el path a 

/etc/enviroment perquè el sistema ens pugui trobar el servei. Hem descarregat 

la imatge de nginx amb la comanda docker pull nginx.  

Procedim a comprovar que tal funciona k3s creant un Deployment amb una 

imatge de nginx. Aquesta vegada realitzem el Deployment directament, sense 

cap arxiu .yaml encara que es podria fer de les dues formes: 
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Font: Elaboració pròpia 

 

A continuació, indiquem que no tenim prou només amb un pod sinó que volem 

que escali aquest pod a 4 rèpliques. Veiem com el sistema està preparant els 

contenidors amb aquests pods. 

 

 

Font: Elaboració pròpia 

Comprovem que els quatre pods estan operatius i funcionant. I estan allotjats al 

node k3s-n. 

Font: Elaboració pròpia 

 

Seguidament, volem exposar el Deployment. Indiquem que el servei corre pel 

port 80 però volem crear un servei amb un tipus NodePort.  

 

Font: Elaboració pròpia 
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A la següent comanda podem veure que si realitzem un wget de la 

IP_WORKER:NodePort ens apareix el servei de nginx. Realitzem un cat del 

index.html i podem veure com al títol de la pàgina indica : Wellcome to Nginx. 

 

 

Font: Elaboració pròpia 

De la mateixa forma, podem obrir un navegador web i veure com l’aplicació 

està funcionant. 

 

Font: Desplegament d’aplicació Nginx. 



66   

4.  Anàlisi dels resultats 

De forma general, hem tingut l’oportunitat de provar eines tecnològicament 

noves i que constantment estan evolucionant. Cada  vegada estan tenint més 

èxit en entorns de producció i entorns de proves, la qual cosa fa que la 

comunitat que els envolta també es vagi fent més gran.  

Arribem a un apartat del treball on podem realitzar una valoració del que ha 

estat investigar i experimentar els sistemes d’orquestració de contenidors 

Kubernetes, Minikube, MicroK8s i K3s.  

Dividirem l’anàlisi de resultats amb diferents apartats:  

- Realitzarem un anàlisi complet sobre que ens ha semblat Kubernetes. 

- Realitzarem un anàlisi global sobre altres distribucions similars i desprès 

entrarem en cadascun dels orquestradors de manera individual.    

- Realitzarem un anàlisi amb les característiques que ofereix Kubernetes i 

qui pot estar interessat en utilitzar aquest orquestrador a nivell de 

producció. 

 

4.1. Anàlisi de resultats amb Kubernetes 

Kubernetes, hem pogut veure que és una eina molt potent, preparada per 

gestionar molts nodes i exposar molts contenidors. Mitjançant màquines 

virtuals, hem pogut veure que des d’un node màster, podem gestionar diferents 

nodes i tant el controlador com el planificador són els encarregats de mantenir 

el sistema actiu. 

Hem realitzat diferents proves amb Kubernetes, com ara la creació de pods 

simples. No obstant això, també s’ha executat algun laboratori més complex on 

havien de comunicar-se diversos elements interns en un mateix procés.  

Una vegada hem conegut Kubernetes, hem pogut entendre perquè ha tingut 

aquest gran èxit global. És un orquestrador que tècnicament està pensat en 

que totes les aplicacions desplegades al clúster tinguin una alta disponibilitat, i 

en el cas de fallada, Kubernetes té les eines per garantir aquesta disponibilitat. 

Com ara els Replication Controllers que vigilen que si un pod falla, es creï un 
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altre de nou sense que l’usuari final s’adoni que l’aplicació ha caigut. També 

està preparat per si algun worker node del clúster falla o cau, un altre node 

actiu sigui l’encarregat de desplegar tots els contenidors i aplicacions i 

continuar funcionant. En el cas que fos el node màster qui no respongués, té 

les funcions oportunes per poder fer que altres nodes que funcionen com a 

workers, puguin realitzar les funcions de màster fins que el màster torni a estar 

operatiu.  

Cal destacar que s’ha utilitzat Kubernetes només en un entorn amb una 

infraestructura pròpia però també existeix la possibilitat de tenir-ho amb 

infraestructura híbrida o amb cloud pública. Això permet moure les càrregues 

de treball on calgui. Tot i no haver experimentat Kubernetes al núvol, la 

informació analitzada demostra que pel que fa a l’escalabilitat i alta 

disponibilitat del clúster podem trobar avantatges respecte en entorns locals. 

Hem pogut veure que en alguns serveis al núvol, per exemple, pots elegir quina 

configuració o quants nodes màster es vol per gestionar el clúster (sempre ha 

de ser un nombre imparell, ja que si cau algun un node màster, es posin 

d’acord els altres dos amb les accions que s’han de dur a terme) o també, 

entrar en detall de quantes bases de dades Etcd o controladors ha de contenir 

el clúster per garantir la infraestructura.  

A nivell d’usabilitat, Kubernetes no té un entorn gràfic preparat per executar 

qualsevol acció. Kubernetes utilitza Kubectl, que és l’eina que permet controlar 

un clúster mitjançant una línia de comandes. D’aquesta manera, s’evita utilitzar 

recursos que pot aprofitar el sistema per al desplegament de contenidors. El 

que sí que existeixen són diverses eines per veure de manera gràfica el que hi 

ha al clúster. Hem pogut veure Octant i Kubernetes Dashboard.  

Entrant a valorar Kubernetes desprès d’explorar-la durant aquest treball, 

considero que la corba d’aprenentatge no és gaire ràpida. La granularitat de 

configuracions que té Kubernetes és amplia ja que es pot arribar a un nivell de 

detall molt gran. Tècnicament s’han de tenir les idees molt ordenades del que 

cal desplegar i així s’ha de plasmar a les configuracions dels fitxers .yaml. Però 

a mesura que vas adquirint coneixements vas veient que Kubernetes és molt 

potent i que configurat correctament és una eina que gestiona una gran 

quantitat d’aplicacions de forma automàtica.  
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La comunitat de Kubernetes de parla Hispana és escassa. Això ho hem notat 

quan hem anat a buscar informació per aprofundir en aspectes tècnics de 

desplegament o errors amb l’orquestrador. Però també podem dir que quan 

hem enganxat errors de codi o errors de logs, la qualitat de la documentació o 

solucions satisfactòries han estat bones.  

 

4.2. Anàlisi de resultats amb altres distribucions similars 

Pel que fa a les altres distribucions d’orquestradors de contenidors que hem 

vist al llarg del projecte, també podem comentar diverses característiques 

interessants, però com ja hem dit en alguna ocasió, no estan preparades en 

entorns de producció. Només seran d’ajuda per realitzar proves o de 

comprovació abans de desplegar-ho.  

Quan expliquem que no estan preparades en entorns de producció, hi ha 

diversos motius de pes. El principal motiu és que no hi ha alternativa quan el 

node màster cau, ja que els altres workers nodes no tenen les característiques 

instal·lades de bases de dades ni controladors. Això significa que si el node 

màster no està operatiu, totes les aplicacions desplegades no es poden 

controlar per cap mètode. Com hem vist en apartats d’experimentació, des del 

worker node no podem executar cap comanda amb Kubectl i ens indica que 

s’ha de realitzar tot pel màster, però si està caigut l’orquestrador, totes les 

aplicacions desplegades no tenen gestió. 

Per fer proves són orquestradors molt vàlids i dependrà del que necessitem 

desplegar i els recursos que tinguem per utilitzar un o altre. Com ja hem anat 

veient, cadascun té unes característiques que els fa diferents. Aquí deixem una 

petita taula on es pot veure les principals diferències entre ells: 

 Minikube MicroK8s K3s 

Disposa de addons  Sí Sí No 

Pensat per dispositius ARM No Sí Sí 

Implementació d’un cluster multi-node NO Sí  Sí 

Taula 2. Semblances i diferències entre Minikube, Microk8s, K3s.  

Font: Elaboració pròpia.  
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Minikube és un orquestrador on en la mateixa màquina realitza funcions de 

màster i worker. La immediatesa és una de les seves característiques, ja que 

es munta una màquina virtual molt ràpidament en qualsevol sistema operatiu i 

permet el desplegament de forma fàcil i senzilla. Que disposi d’addons  és una 

de les característiques a tenir en compte ja que amb una curta comanda podem 

habilitar algun servei.  

Per un altre costat, si volem realitzar una quantitat de desplegaments més gran, 

i altres tipus de configuracions més complexes, Minikube es quedarà curt i 

haurem d’acudir a altres distribucions.  

Tant MicroK8s com K3s són molt similars pel que fa al funcionament, tots dos 

estan pensats per utilitzar-se en multi-node i per desplegar-se en dispositius 

ARM. L’arquitectura de Microk8s és igual que Kubernetes però pensada per 

utilitzar-se amb màquines locals amb recursos limitats o dispositius finals. Igual 

que Minikube, quan s’instal·la MicroK8s es disposa de addons i això fa que 

agilitzi la feina al qui gestionarà el clúster. És l’eina més completa de les que 

hem explorat i a tenir en compte en un futur. 

K3s té un empaquetat d’unes 50mb i això fa que es pugui desplegar 

perfectament en Rasberry Pi o màquines locals amb pocs recursos. Disposa 

una arquitectura una mica diferent de les anteriors ja que utilitza una base de 

dades SQLite i el controlador de xarxa també és diferent. Per defecte, tampoc 

porta instal·lat cap eina per desplegar contenidors i s’ha de fer de forma 

manual. D’altra banda, està preparada per utilitzar multi-node i ha respon amb 

agilitat.  
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4.3. Interès amb contenidors i Kubernetes 

Des del meu punt de vista, crec que és important explicar a quines persones 

els pot interessar saber què és Kubernetes i quines avantatges podran adquirir 

utilitzant-lo.   

Creiem que el primer interessat per treballar mitjançant contenidors són els 

desenvolupadors. Ja que els permet simplificar el procés de programació, 

desplegament i entrega de l’aplicació. Aconseguir un flux de treball centrat en 

DevOps els soluciona molts dels reptes que presenta la virtualització 

tradicional. Com per exemple:  

- Només s’han de preocupar de programar l’aplicació una sola vegada.  

- S’obté una major consistència ja que l’entorn de proves és idèntic a 

l’entorn on s’executarà l’aplicació. 

- S’obté major modularitat, amb el sentit que, desenvolupar a partir de 

contenidors pot significar que la base de dades que s’executa en un 

contenidor, un altre desenvolupador pot utilitzar la mateixa amb un 

contenidor diferent. Això redueix la complexitat de manteniment i 

actualització de l’aplicació i en el cas de tenir algun error o canvi 

relacionat amb l’aplicació no requereixi revisar l’aplicació sencera. 

El segon stakeholder interessat en implantar un orquestrador de contenidors és 

l’administrador de sistemes. Treballar amb contenidors pot aportar grans 

avantatges respecte les màquines virtuals: 

- Els contenidors són més lleugers. Cal recordar que quan es desplega 

una app com imatge en una màquina virtual, s’ha d’incloure la capa del 

sistema operatiu. En canvi, els contenidors només inclou l’aplicatiu i 

unes quantes capes de base. 

- Una característica que va lligada amb l’apartat anterior és que amb un 

mateixa mida d’emmagatzematge, és podran allotjar molts més 

contenidors en un servidor. 

- Els contenidors arranquen molt més ràpidament que qualsevol màquina 

virtual. Es poden tancar, moure o destruir amb la mateixa eficiència.  
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- Els contenidors són molt consistents. Les imatges de les màquines 

virtuals ofereixen una consistència força bona entre entorns de 

producció i proves. En el cas de tenir dues màquines virtuals de 

qualsevol sistema operatiu amb tres mesos de diferència significa que 

entre elles hi haurà un nivell de parches o software diferent i això pot 

variar el resultat final. Utilitzant contenidors hi ha menys marge de 

variació ja que utilitzar la mateixa versió de les imatges de l’aplicació 

assegura que serà idèntic.  

- Utilitzant Kubernetes es poden crear desplegaments automàtics amb la 

complexitat que es desitgi. Balancejar càrregues automàticament, 

monitoritzar la salut dels contenidors, realitzar rèpliques d’un mateix 

contenidor, etc. 

- Utilitzar contenidors ofereix seguretat. Les aplicacions que s’executen en 

contenidors estan totalment segregades i aïllades unes de les altres, 

això ens permet obtenir un control total sobre la gestió i el tràfic de flux. 

- Utilitzar contenidors amb Docker o orquestrar contenidors amb 

Kubernetes són gratuïts i de codi obert. Mentre que marques que 

ofereixen serveis amb màquines virtuals com VMWare requereixen una 

llicència comercial per a un ús empresarial. 

 

La tercera persona interessada en utilitzar tecnologia amb contenidors és 

l’empresari. Des d’un punt de vista empresarial, el ROI (Retorn de la inversió) 

determina optar per una tecnologia o una altra. En aquest cas, els contenidors 

permeten minimitzar costos i augmentar  beneficis. Per exemple:  

- Reducció de costos en recursos d’infraestructura. 

- Utilitzen menys recursos per executar la mateixa aplicació. 

- Eficiència amb la productivitat. 

- Disminució de problemes de manteniment. 
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A mode de resum, crec que és interessant que aquests perfils professionals 

tinguin en compte aquestes característiques i facin una valoració de tots els 

avantatges que els poden aportar.  
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5. Conclusions 

El projecte estava dimensionat amb dues parts molt diferenciades: La primera 

part tenia una missió de cerca i investigació sobre les plataformes 

d’orquestració, saber quines arquitectures presentaven i saber quines eren les 

seves característiques principals.  La segona part calia exposar el que havíem 

après amb una part més pràctica. Aquí entrava aconseguir desplegar clústers 

locals amb cadascuna de les plataformes d’orquestració, desplegar aplicacions 

i accedir-hi.   

Gràcies a una bona planificació del treball inicial, s’han pogut assolir tots els 

objectius però no amb facilitat. Dintre del procés d’experimentació amb 

Kubernetes hem trobat obstacles d’instal·lació, configuració i desplegament 

d’aplicacions però els hem resolt de la única forma possible, amb esforç. La 

planificació s’ha seguit amb els terminis marcats, però cal dir que les parts 

d’investigació i experimentació han anat amb paral·lel. A mesura que 

s’explorava amb la teoria, es veia de forma pràctica amb les màquines virtuals.  

Aquest treball podria continuar explorant moltes besants que no s’han comentat 

en aquest projecte. Com per exemple: 

• Caldria veure com reacciona Kubernetes en un entorn cloud, amb 

producció.  

• Dintre de Kubernetes només hem vist algunes parts, ens podríem 

endinsar a investigar sobre RBAC, ConfigMaps, Secrets, saber controlar 

els recursos de CPU i RAM que utilitzen els pods, etc. 

• Configurar de manera que si el node màster de Kubernetes cau, sigui un 

dels workers nodes que pugui realitzar les tasques d’aquest fins que 

torni a estar actiu. 

• Investigar sobre els addons instal·lats en Minikube i Microk8s. 

• Experimentar amb altres orquestradors de contenidors com ara: Kind, 

KubeEdge, Docker Swarm... 

Quan vam començar a emprendre aquest treball, no sabíem ni que era un 

contenidor i ni molt menys com orquestrar-lo. Una vegada hem arribat a la fi del 
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projecte, i veient els objectius que ens vam marcar a l’inici d’aquest, podem 

afirmar que hem descobert un nou perfil professional. DevOps tot i no estar 

regularitzat com una professió com a tal, si que es requereix d’unes habilitats 

molt específiques  que dins del camp de enginyeria de sistemes  no es fàcil de 

trobar. Podem dir que DevOps es basa en la integració entre desenvolupadors 

de programari i administració de sistemes, i la seva feina consisteix en crear 

programari més ràpidament en major qualitat, menor cost i una alta freqüència 

de releases.  

Fer aquest projecte ha sigut un gran repte i m’ha servit per assolir uns 

coneixements que no tenia i he descobert que m’apassionen. No se sap mai 

quin futur em depararà professionalment, però no descarto la possibilitat de 

dedicar-m’hi en aquest camp algun dia.  
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6. Glossari 
 
 
ALTA DISPONIBILITAT 
Part del disseny de l’arquitectura de sistemes que assegura un cert grau de 
protecció i continuïtat operacional. 
 
ARM 
Arquitectura basada en un ordinador amb un conjunt reduït d’instruccions.  
 
API 
Acrònim d’Aplication Programming Interface, És un conjunt de rutines que 
proveeix accés a funcions d’un determinat programari. 
 
BALANCEIG DE CÀRREGA 
Es tracta d’un dispositiu que es col·loca davant d’un conjunt de servidors, els 
quals realitzen el mateix tipus de servei, i fa arribar les peticions dels usuaris a 
aquests. 
 
CLÚSTER 
Conjunt d’ordinadors connectats entre sí que donen un servei com si fossin un 
de sol. 
 
CONTENIDOR 
Estàndard com unitat de programari, la qual és autocontinguda i pot ser 
desplegada en qualsevol entorn. 
 
DNS 
Acrònim de Domain Name Server, servei de noms el qual donat un nom de 
domini pot resoldre una IP i a l’inrevés. 
 
DOCKER 
Tecnologia per la creació i administració de contenidors. 
 
ESCALABILITAT 
Capacitat d'adaptació i resposta d'un sistema pel que fa a l'rendiment de la 
mateixa a mesura que augmenten de forma significativa el nombre d'usuaris de 
la mateixa. 
 
HIPERVISOR 
Programari informàtic, un firmware o un maquinari que crea i executa màquines 
virtuals. 
 
HOSTNAME 
nom únic per a un ordinador o un dispositiu de xarxa. 
 
IOT 
Acrònim d’Internet of Things.  
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IP 
Protocol de la capa de xarxa segons el model OSI, també referit a la 
identificació d’un dispositiu dintre de la xarxa. 
 
KUBERNETES 
Plataforma de codi obert per a automatitzar la implementació, escalat i 
l’administració d’aplicacions amb contenidors. 
 
K8S 
Acrònim de Kubernetes. Neix de la contracció de les vuit lletres que conformen 
l’interior del nom Kubernetes. 
 
K3S 
Distribució de Kubernetes, dissenyada per a càrregues de treball de producció 
en llocs remots, limitats per a recursos, i preparada per desplegar en dispositius 
IoT. 
 
MÀQUINA VIRTUAL 
contenidor de programari ben aïllat que inclou un sistema operatiu i una 
aplicació. Cada màquina virtual autònoma és completament independent 
 
MINIKUBE 
Tecnologia que permet emular un clúster de Kubernetes, s’utilitza en entorns 
de proves o laboratoris locals. 
 
NAMESPACE 
Tipus de recurs de Kubernetes que permet aïllar de forma lògica les 
aplicacions. 
 
NGINX 
Servidor web i Proxy invers open-source 
 
NODE 
Cada un dels dispositius de xarxa. 
 
OPEN SOURCE 
Model col·laboratiu en desenvolupament de programari, el qual es fomenta l’ús, 
la modificació i distribució sense ànim de lucre. 
 
ORQUESTRADOR DE CONTENIDORS 
Aplicació utilitzada per administrar contenidors 
 
PAAS 
Acrònim de Platform as a Service. Es tracta de proveïdors de plataformes al 
núvol. 
 
POD 
Unitat mínima d’un clúster de Kubernetes. Pot estar format per un o més 
contenidors. 
 



77   

PORT 
Interfície per on la resta de dispositius es poden comunicar amb una aplicació. 
 
RASPBERRY 
Microordinador basat en arquitectura ARM i desenvolupat per la Raspberry Pi 
Foundation, utilitzat normalment amb fins educatius o particulars. 
 
SCRIPT 
Document que executa instruccions, escrites en un llenguatge de programació. 
 
SERVICE 
Aplicació exposada a la resta de serveis en Kubernetes.  
 
SISTEMES DISTRIBUÏTS 
Col·lecció de computadors separats físicament i connectats entre sí per una 
xarxa de comunicacions. Cada màquina té els seus components de Hardware i 
Software que el programador percep com un sol sistema. 
 
STAKEHOLDER 
persona o entitat que està interessada en la realització d'un projecte o tasca, 
que és propietari del mateix mitjançant el seu poder de decisió i / o de 
finançament. 
 
WORKER 
Node d’un clúster i normalment realitza operacions de lectura. Aquest tipus de 
nodes té una consistència eventual. 
 
YAML 
El seu acrònim és Ain’t Markup Language. Es tracta d’un format per guardar 
objectes de dades amb estructura d’arbre.  
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8. Annexos 
 
 
Codis fitxers .yaml utilitzats al projecte en experimentació amb Kubernetes. 

 

Exemple senzill utilitzant el fitxer ex-pod.yaml: 

apiVersion: v1 

kind: Pod 

metadata: 

  name: mongodb 

spec: 

  containers: 

  - image: mongo 

    name: mongodb 

 

Exemple complet utilitzant diferents fitxers de configuració per desplegar 

MongoDB: 

1.- mongo-pv.yaml 

2.- mongo-pvclaim.yaml 

3.- mongo-services.yaml 

4.- mongo-statefulset.yaml 

 

Contingut del fitxer mongo-pv.yaml: 

kind: PersistentVolume 

apiVersion: v1 

metadata: 

 name: mongo-pv 

 labels: 

  type: local 

spec: 

 storageClassName: manual 

 capacity: 

  storage: 1Gi 

 accessModes: 

  - ReadWriteOnce 

 hostPath: 

  path: "/mnt/mongo_data" 
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Contingut del fitxer mongo-pvclaim.yaml: 

kind: PersistentVolumeClaim 

apiVersion: v1 

metadata: 

 name: mongo-pv-claim 

spec: 

 storageClassName: manual 

 accessModes: 

  - ReadWriteOnce 

 resources: 

  requests: 

   storage: 1Gi 

 

Contingut del fitxer mongo-service.yaml: 

apiVersion: v1 

kind: Service 

metadata: 

 name: mongo 

 labels: 

  name: mongo 

spec: 

 ports: 

  - port: 27017 

    targetPort: 27017 

 clusterIP: None 

 selector: 

  role: mongo 

Contingut del fitxer mongo-statefulset.yaml: 

apiVersion: apps/v1 

kind: StatefulSet 

metadata: 

 name: mongo 

spec: 

 serviceName: "mongo" 

 replicas: 1 

 selector: 

  matchLabels: 

   app: mongo 

 template: 

  metadata: 

   labels: 

    app: mongo 

  spec: 

   terminationGracePeriodSeconds: 10 
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   volumes: 

    - name: mongo-pv-storage 

      persistentVolumeClaim: 

       claimName: mongo-pv-claim 

   containers: 

    - name: mongo-container 

      image: mongo 

      command: 

       - mongod 

       - --replSet 

       - rs0   

      ports: 

       - containerPort: 27017 

      volumeMounts: 

       - name: mongo-pv-storage 

         mountPath: /data/db 

 

 

Segon exemple amb diferents fitxers de configuració per desplegar Wordpress: 

1. Ns-testing.yaml 

2. Srv-wordpress.yaml 

3. Rc-wordpress.yaml 

 

 

Contingut del fitxer ns-testing.yaml 

kind: Namespace 

apiVersion: v1 

metadata: 

 name: testing  

 

Contingut del fitxer srv-wordpress.yaml 

apiVersion: v1 

kind: Service 

metadata: 

 name: wordpress 

spec: 

 type: NodePort 

 ports: 

  - port: 80 

    targetPort: 80 

    nodePort: 30000 

 selector: 

  role: wordpress 
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Contingut del fitxer rc-wordpress.yaml 

apiVersion: v1 

kind: ReplicationController 

metadata: 

 name: wordpress 

spec: 

 replicas: 1 

 template: 

  metadata: 

   labels: 

    role: wordpress 

  spec: 

   containers: 

   - name: wordpress 

     image: wordpress:php7.1-apache 

     imagePullPolicy: IfNotPresent 

     ports: 

     - containerPort: 80 


