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Pràctica 4: Integració Continua (IC)  amb Jenkins

1- Creació d'un projecte  dins de Github per poder ser controlat amb Jenkins 

1-  Clona el dipòsit  https://github.com/dc1617daw2/jenkins.git  dins de la teva màquina física. Dins del
directori  jenkins que s'ha creat, accedeix al fitxer  src/jenkins/Jenkins.java.  Modifica  Jenkins.java  fent
que l'autor del projecte sigui el de teu compte de Github.

2- Fes un Add i un Commit (ho has de fer des de la carpeta arrel del projecte a on es troben build.xml,
manifest.mf,....) del projecte escrivint el missatge “Prova d'IC amb Jenkins” i canviant l'autor del commit pel
teu compte de correu utilitzat per treballar amb Gitbhub fent servir l'opció --author i amb la informació que
trobaràs aquí.   

3- Reanomena la branca master i fes que el seu nom sigui main. Executa: git checkout -b main

4- Crea un dipòsit de nom jenkins de nivell d'accés Públic des del teu compte de GitHub.

5- Esborra els remote actuals que s'han creat després de fer el clone. Executa: git remote rm origin

6-   Crea un nou  remote amb l'adreça URL del teu projecte de  Github tal i com s'indica a la pàgina del
projecte de Github a la secció ..or push an existing repository from the command line.

7- Puja el dipòsit local al dipòsit remot Github amb. Executa: git push -u origin main

8.- Comprova que al dipòsit remot s'han pujat els  2 commits,   nbproject,  src, build.xml,  index.html i
manifest.mf. 

2.- Creant i gestionant la màquina virtual amb Debian 11 utilitzant Vagrant

a) Crea un nou fitxer Vagrantfile a partir de les indicacions donades al punt 1  del fitxer LLEGEIX-ME que
podeu trobar a:

https://github.com/dacomo2122daw2/m08uf  4  pr  4  /blob/main/LLEGEIX-ME  

b) Descarrega, posa en marxa i accedeix a una màquina Debian 11 a  partir de les indicacions donades als
punts 2 a 3 del fitxer LLEGEIX-ME

c) Comprova des d'un altre terminal de la teva màquina host, que el port 8080/tcp de la màquina virtual
(guest) es  accessible  via  el  port  8080/tcp de la  màquina física (host)  i  que  el  port  50000/tcp de la
màquina virtual (guest) es accessible via el port 50000/tcp de la màquina física (host) . Per comprovar-
ho, des de la carpeta m08uf4pr4 i executa l'odre:

vagrant port

3- Descarregant i instanciant una imatge de Docker amb Jenkins  

a) Des de la màquina  Debian 11 a la  qual  has accedit  via  SSH  a l'apartat  anterior,  instal·la  dockers.
Executa:

sudo apt-get update

sudo apt-get install apt-transport-https ca-certificates curl gnupg2 software-properties-common

sudo curl -fsSL https://download.docker.com/linux/debian/gpg | sudo apt-key add -

sudo add-apt-repository "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/debian   $(lsb_release -cs) stable"
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sudo apt-get update

sudo apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-compose

sudo gpasswd -a $USER docker

logout

b) Torna a accedir via SSH amb l'ordre vagrant ssh a la màquina virtual i descarrega la  darrera   imatge  
imatge   d  e   Jenkins   des dels dipòsits de Docker Hub. Executa:

docker pull jenkins/jenkins

c) Comprova que tens la imatge descarregada. Executa:

docker images

c) Instancia la imatge jenkins i crea un contenidor de nom jenkins. Amb l'opció -p exposa el port 8080/tcp
del contenidor al ports 8080/tcp de la màquina virtual. Amb l'opció -p exposa també el port 50000/tcp del
contenidor al  port  50000/tcp de la  màquina virtual.  Amb l'opció  -d  indica que s'excuti  en  2n terme.
Executa:

docker  run  --name  jenkins  -d  -p  8080:8080 -p 50000:50000 jenkins/jenkins

e) Comprova que el contenidor s'ha instanciat que té un identificador CONTAINER_ID, que està actiu (up),
que exposa els ports demanats a la màquina host i que el seu nom és correcte. Executa:

docker ps -a

f) Comprova dins de la màquina virtual que els ports  8080/tcp  i  50000/tcp  estan  oberts  i  associats a
l'aplicació docker-proxy. Executa:

sudo netstat  -atupn

g) Comprova que pots accedir a l'interpret d'ordres bash del contenidor via terminal executant:

docker  exec  -it  jenkins  bash

h) Per sortir del del contenidor executa des del bash del contenidor. Executa:

exit

i) Per aturar el contenidor, des de la teva màquina virtual executa:

docker  stop  jenkins

i) Per iniciar el contenidor, des de la teva màquina virtual executa:

docker  start  jenkins
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3 - Accés a l'eina d'administració del servidor d'integració continua Jenkins

1- Accedeix a l'interpret d'ordres del contenidor jenkins. Executa:

docker  exec  -it  jenkins  bash

2- Busca  la  contrasenya  inicial  de  l'administrador del  servei  d'integració  continua  Jenkins.  Aquesta
contrasenya es troba al fitxer /var/jenkins_home/secrets/initialAdminPassword.

3.- El sistema d'IC Jenkins és una aplicació java que s'executa sobre el port de 8080/tcp del contenidor,
que s'exporta al  8080/tcp de la  màquina virtual,  i  la màquina virtual  exporta el  port  al  8080/tcp  de la
màquina host (física).   Accedeix a l'aplicació des del  navegador de la  màquina host connectant-te a
http://localhost:8080. 

4.-  Comprova que accedeixes a l'eina web d'administració de Jenkins. Utilitza la contrasenya trobada a
l'apartat 2 per accedir per primera vegada com usuari admin.  

5.- Instal·la el plugins recomanats a la secció "Install suggested plugins". Això pot trigar uns minuts. 

6.- Crea un compte d'administrador que tingui com a  Username el teu nom d'usuari de Gitbub i  e-mail
address el correu de  l'usuari de Github. La contrasenya serà FjeClot22#. Com a Full name escriu el nom
de l'usuari de Github.

NOTA: En el cas de tenir problemes amb la contrasenya, trobareu una explicació de com fer un reset de la
contrasenya d'administrador  aquí. Compte que haureu d'entrar al contenidor per fer els canvis, i a més a
més, el directori /var/lib/jenkins dins del contenidor es diu realment /var/jenkins_home.

7.- Per la resta d'opcions, accepta l'opció per defecte.

4- Configuració bàsica de Jenkins per fer l'integració continua d'un projecte de Java
que utilitza Git com a control de versions i Github com a dipòsit remot 

1.- Accedeix a Manage Jenkins (Configuració de Jenkins) →  Manage Plugins → Installed (Instal·lats),
i assegura't que a llista de plugins instal·lats i habilitats, trobes els plugins Ant plugin, Git, Git client plugin
i GitHub plugin. En cas de no ser-hi, instal·la'ls anant a la secció Available (Disponible) .  

2-  El  paquet  openjdk  és  la  versió  oberta  de  JDK (Kit  de  Desenvolupament  de  Java)  que  inclou  el
compilador  i  interpret  de  java,  la  màquina  virtual  java,  el  generador  de  paquets  jar,  el  generador  de
documentació, etc.. Per instal·lar-lo, executa dins de la màquina virtual jenkins creada amb vagrant:

docker exec -it -u root jenkins bash  (-u root permet accedir com a root al contenidor)

i després, dins del contenidor:

apt-get update
apt-get install openjdk-11-jdk

NOTA: La versió 17 també està disponible però a la documentació s'ha utilitzat la versió 11.
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3.-  Troba el directori d'instal·lació de l'interpret de java. Executa dins del contenidor:

update-alternatives   --config   java
  
El directori d'instal·lació serà tot el que hi ha abans de /bin/java, és a dir, si el resultat és aquest:

El directori d'instal·lació serà: /usr/lib/jvm/java-11-openjdk-amd64

4- Dins de  Manage Jenkins (Configuració de Jenkins)  accedeix a   Global Tool Configuration i indica
quina és la versió de JDK instal·lada al sistema i el seu directori d'instal·lació a la secció  JDK:. Aquesta
secció hauria de tenir una configuració similar això (pot canviar en funció de la versió utilitzada i el directori
d'instal·lació):

3.- Dins de Manage Jenkins accedeix a  Global Tool Configuration i indica a on est troba el programa Git.
Per saber la versió de Git  executa  git --version  i  per saber el camí cap a l'executable de Git  executa
whereis git. Aquesta secció hauria de tenir una configuració similar això (pot canviar en funció de la versió
utilitzada i el directori d'instal·lació):

4.- L'eina Ant ens permet automatitzar el procés de fer builds d'un projecte Java. Fa la mateixa feina que
Makefile pel llenguatge  C però els fitxers estan escrits en llenguatge  XML. Instal·la  Ant des de dins del
contenidor executant:

apt-get install ant

A continuació, troba la versió instal·lada i el directori d'instal·lació executant:

ant -version
ant -diganostics | grep ant.home: | uniq
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5.- Dins del projecte jenkins trobaràs un fitxer de nom build.xml que el sistema d'IC Jenkins ha d'interpretar
per poder fer un build del projecte. Per poder interpretar-lo el sistema d'IC Jenkins necessita executar l'eina
ant i per tant ha de saber quina és la versió i directori d'instal·lació de l'eina versió d'ant que ha d'utilitzar.

Accedeix a Configuració de Jenkins (Manage Jenkins) --> Global Tool Configuration, Afegeix Ant com
a eina per automatitzar  el  procés de fer builds dels  projectes Java.  Utilitza la informació  mostrada pel
sistema a l'apartat anterior.

Aquesta secció hauria de tenir una configuració similar això (pot canviar en funció de la versió utilitzada i el
directori d'instal·lació):

NOTA: Altres eines per automatizar builds (compilacions) són  Maven i  Gradle  que també pot utilitzar el
sistema d'IC Jekins. Per veure una comparativa entre Ant, maven i Gradle llegeix aquesta web. 

6.-  Finalment fes click a l'opció Save de Global Tool Configuration.

7.- Surt de la seva web d'administració. Surt de contenidor executant exit i renicia el contenidor des de la
màquina virtual jenkins creada amb vagrant executant:

docker  restart  jenkins

Ara  s'ha  finalitzat  el  procés  de  configuració  inicial.  Torna  a  validar-te  dins  de  la  web  d'administració  i
comprova que els nous paràmetres de configuració han estat emmagatzemats correctament.

5- Creació d'un treball d'IC d'un projecte 

1-  Des del  Dashboard, accedeix a  New item(item nova),  crea una nou treball d'integració continua de
nom nom ic_jenkins de tipus Freestyle. Fes clic a OK.

2.- Escriu com Descripció del projecte o treball  “Prova d'integració continua amb Jenkins sobre el projecte
de nom jenkins que es troba al  meu compte de Github”.

3.- L'eina d'IC Jenkins ha de saber el dipòsit a on es troba el projecte del qual vol fer Builds. Selecciona a
la  secció  Source Code Management (Gestor de Codi  Font) l'opció  Git  com a sistema de control  de
versions. A continuació, Indica l'adreça URL del dipòsit del projecte jenkins que has creat dins de Github al
primer apartat.

Si es vol ser més específic,  també es pot indicar la branca del dipòsit  que es vol  compilar.  Selecciona
Source Code Management (Gestor de Codi Font) →  Git → Branches to build → Branch Specifier
(blank for 'any') i escriu:  */main.

Pàgina 5 de 9

https://www.baeldung.com/ant-maven-gradle


DAW - Mòdul 8: Desplegament d'aplicacions web            Curs 2022-23
UF4: Control de versions i documentació    m08uf4pr4

Ara, aquesta secció hauria de tenir una configuració similar això (pot canviar en funció de la versió utilitzada
i el directori d'instal·lació):

L'eina d'IC Jenkins ara ja sap a quin dipòsit i branca es troba el codi sobre el qual ha de fer Builds.

4.- Encara dins de la pàgina de configuració del treball d'integració continua ic_jenkins, selecciona  Build
Triggers --> Build Periodically --> Schedule. Programa el sistema d'IC per realitzar un Build del projecte
jenkins que es troba al Github amb una periodicitat de 5 minuts, a totes les hores del dia, cada dia de la
setmana, cada dia del mes i tots els mesos de l'any:

5.- A la secció Build, indica que Ant serà el teu programari per fer Builds (Compilacions). Has d'indicar la
versió d'Ant que vols utilitzar. Selecciona Build Environment → Build → Add build step --> Invoke Ant -->
Ant Versión --> ant-1.10.9 (o la teva versió), com a programari per realitzar els Builds. 

6.- Desa tots els canvis. Ara ja s'ha creat un treball d'integració continua de nom ic_jenkins per realitzar el
seguiment del projecte jenkins que es troba a Github.

6– Fent Builds d'un projecte. Comprovacions manuals i automàtiques

1.-  Des de la pàgina del projecte  ic_jenkins, fes click a  Construir ara (Build Now).  Comprova a  Build
History el resultat de fer una construcció del projecte. Comprova si ha estat un èxit o no. Si ha estat un èxit,
al  costat  del  build  realitzat  sortirà  aixòdc eni en  cas contrariii a.  En el cas de que sigui un èxit,
el sistema d'IC Jenkins ha pogut accedir sense problemes al projecte que es troba a Github i ha pogut fer
un build i no ha trobat cap error. 
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2.- Accedeix al primer Build i comprova:
a) Que el Build ha estat realitzat manualment per l'usuari mirant el rombe de color taronja.
b) Entra a la consola de sortida (o console output). Comprova que:

b.1) S'ha accedit al dipòsit de Github i s'ha clonat amb un clone i s'ha baixat el codi del dipòsit amb
un fetch.
b.2)  Comprova que s'ha compilat el codi a les seccions  -do-compile, -do-jar-jar i  -javadoc-build  i
que el resultat final és un BUILD SUCCESSFUL.

3.-  Deixa al sistema Jenkins funcionant i comprova que es  realitzen els Builds planificats. Deixa que es
facin  5  o  6  Builds per  veure  que  tot  funciona  correctament.  Entra  dins  de  qualsevol  d'aquest  Builds
automàtics i comprova que al mig de la pàgina surt una icona taronja en forme de rombe que diu  que el
Build va ser “iniciat  pel temporitatzador”  o Started by timer.

7– Gestió d'errors. Errors fent un Build

1.-  Dins del directori jenkins que has creat, accedeix i modifica el fitxer src/jenkins/Jenkins.java.  Esborra
el punt i coma que hi ha al final de la línia 5 de manera que  el codi sigui aquest:

package jenkins
 
Després,  fes un  Add i  un  Commit (ho has de fer  des de la carpeta arrel  del  projecte a on es troben
build.xml,  manifest.mf,....).  Al  comentari  del  Commit  escriu  “Primera  modificació  de  la  prova  d'IC  amb
Jenkins”. A continuació, fes un Push al dipòsit remot Github. 

2.- Ara torna a fer una construcció manual del projecte jenkins des d'ic_jenkins. Comprova que:
a) Quedan reflectits els errors realitzats perquè  la icona del darrer  Build és aquesta
b) Comprova que s'ha compilat el codi  i que el resultat final és un BUILD FAILED a la secció -do-
compile.
c) Comprova que la secció -do-compile mostra la línia a on es troba l'error i el tipus d'error.

3.- Soluciona  l'error  creat  a  l'apartat  3  i  torna  a  fer  un  Add i  un  Commit amb el  comentari  “Segona
modificació de la prova d'IC amb Jenkins”. Fes un nou Push al dipòsit remot Github. Torna a fer un Build i
comprova que es torna a fer sense errors novament.

8– Gestió d'errors. Errors d'accés al dipòsit

1.- Fes que el dipòsit sigui privat. Des de la web d'administració del dipòsit del projecte, accedeix a la secció
Settings,  i  dins  d'aquesta  secció  accedeix  a  l'apartat   Danger  Zone i  canvia  el  paràmetre  Change
repository visibility. Fes que el dipòsit sigui privat.

2.- Ara torna a fer una construcció manual del projecte jenkins des d'ic_jenkins. Comprova que:
a) Quedan reflectits els errors realitzats perquè  la icona del darrer  Build és aquesta
b) Comprova que hi ha un error en la descarrrga. Busca i troba un missatge indicant ERROR: Error
fetching remote repo 'origin'. Això indicara que no s'ha pogut accedir al codi del projecte. 
NOTA: Fer un fetch permet descarregar el codi d'un dipòsit remot sense integrar-lo en el directori de
treball.

3.- Accedeix a l'opció Configura del treball d'IC. A la secció Gestor del Codi Font:
• Selecciona Credentials → Add → Jenkins
• Selecciona Add Credentials → Kind → Username with password
• Username → el teu usuari de Github
• Password → el teu token de Github
• Fes clic a Add
• Després dins de Credentials selecciona el teu nom d'usuari i contrasenya.
• Fes clic a Desa.
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4.-   Ara torna a fer una construcció manual del projecte jenkins des d'ic_jenkins i comprova que no hi ha
error perquè el teu usuari pot accedir al dipòsit.

9- Gestió d'errors: avís via e-mail

1.- Comprova que el plugin Mailer està instal·lat. Accedeix a Manage Jenkins (Configuració de Jenkins)
→  Manage Plugins →  Installed (Instal·lats), i  assegura't  que a llista de plugins instal·lats i  habilitats,
trobes el plugin Mailer. En cas de no ser-hi, instal·la'l anant a la secció Available (Disponible) . 

2.-  Torna  novament  a  la  secció  Manage Jenkins  (Configuració  de  Jenkins).  Accedeix  a  Configure
System → Jenkins Location → System Admin e-mail address. Escriu una adreça de mail de l'estil:

Jenkins-admin<xxyyzz@gmai.com>

 però canviant xxyyzz pel teu codi d'usuari de gmail.com. 

NOTA: No podem utilitzar protonmail perquè només permet accedir via SMTP actualitzant el nostre pla a
un de pagament.

3.- Accedeix a Manage Jenkins (Configuració de Jenkins) → Configure System → E-mail Notification
(sense Extended). Configura el teu servidor SMTP:

• SMTP server: smtp.gmail.com
• Fes clic  Avançat per afegir noves opcions
• Habilita Use SMTP Authentication i escriu:

◦ Username: xxyyzz@gmail.com  (canviant xxyyzz pel teu codi d'usuari de gmail.com).
◦ Password: La teva contrasenya de correu de gmail.com.

• Use SSL → No
• Use TLS → Sí
• SMTP Port: 587
• Comprova la configuració. Habilita  "Test configuration by sending e-mail". A Test e-mail recipient i

escriu  el  teu  compte  de  gmail  de  l'escola  per  el  missatge  de  test.  Després  fes  clic  a  "Test
Configuration".

• Si el test falla segurament que gmail demana que habilitis una opció de configuració. Entra al teu
compte de gmail, accedeix al teu perfil, selecciona Seguretat, i habilita l'opció "Accés d'aplicacions
menys segures". Torna a provar el test.

• Si el test ha funcionat, fes clic a Save per desar la configuració de Jenkins.
 
4.- Selecciona el treball d'IC ic_jenkins i entra a Configura. Selecciona Post-build Actions → Add post-
build action → E-mail Notification. Escriu dins de "Recipients" el teu compte de correu de protonmail per
rebre els correus amb notificacions des de el sistema d'IC Jenkins. Fes clic a  Desa.

5.-  Dins del directori jenkins que has creat, accedeix i modifica el fitxer src/jenkins/Jenkins.java.  Esborra
la paraula import que hi ha al principi de la línia 11 de manera que  el codi sigui aquest:

java.io.*;
 
Després,  fes un  Add i  un  Commit (ho has de fer  des de la carpeta arrel  del  projecte a on es troben
build.xml,  manifest.mf,....).  Al  comentari  del  Commit  escriu  “Tercera  modificació  de  la  prova  d'IC  amb
Jenkins”. A continuació, fes un Push al dipòsit remot Github. 

6.- Ara torna a fer un build manual del projecte jenkins des d'ic_jenkins. Comprova que:
a) Es produeix un error en el build.
b) Que en protonmail has rebut un correu amb l'error produït.

7.- Soluciona  l'error  creat  a  l'apartat  5 i  torna  a  fer  un  Add i  un  Commit amb  el  comentari  “Quarta
modificació de la prova d'IC amb Jenkins”. Fes un nou Push al dipòsit remot Github. Torna a fer un Build i
comprova que es torna a fer sense errors novament.
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Lliurament de la pràctica
1- Comprovació de la configuració de la configuració del sistema d'IC Jenkins indicat a l'apartat 4.
2- Comprovació de la configuració del treball ic_jenkins indicat a l'apartat 5
3- Comprovació que s'han realitzat build sense errors (com a mínim 4) cada 5 minuts de manera automàtica.
Comprovació que dels missatges generats pel sistema d'IC Jenkins. 
4- Comprovació de que s'ha realitzat el  builds amb errors indicats als  punt 7,8. Comprovació que dels
missatges d'error del sistema d'IC Jenkins. 
5-   Comprovació de que s'ha realitzat el  build amb errors indicat al  punt 9 i que s'ha rebut el correu al
compte de protonmail. Comprovació del contingut del missatge.
6- Comprovació presencial d'un build sense errors de manera manual.

Data de lliurament: a partir del dia 23-2-23.  
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