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Resum 

Aquest projecte s'emmarca dins el màster en Programari LLiure de la UOC, en 
l'especialitat de xarxes i sistemes operatius. En ell he col·laborat amb CETRAMSA; 
empresa dedicada a la informació i difusió al ciutadà de l'oferta de transport públic en 
l'àmbit metropolità de Barcelona, per a dur a terme la migració de la seva 
infraestructura de servidors a Programari Lliure (PL).  

CETRAMSA disposa d'una infraestructura de xarxa simple però que cobreix 
perfectament les necessitats de l'empresa i les dels seus treballadors. Disposa de 2 
màquines que actuen com a servidors, controlant l'accés a les unitats de disc, a 
Internet mitjançant un proxy, a la centraleta i alguns panells d'informació sobre el 
temps del transport. La migració ha de permetre reduir costos de llicències, augmentar 
la flexibilitat i usabilitat, millorar la fiabilitat i estabilitat i disminuir el risc enfront 
eventuals fallides.  

Per tal d'augmentar la flexibilitat i la usabilitat del sistema s'ha apostat per la 
virtualització de servidors. Això permet administrar els recursos de diferents sistemes 
operatius simultàniament dins un mateix ordinador evitant, al mateix temps, que els 
errors o problemes que tingui un d'ells afecti als altres o al propi amfitrió.  

Desprès de l'anàlisi d'alternatives es decideix fer ús de Proxmox com a plataforma de 
virtualització i de la distribució Debian per als diferents servidors virtualitzats. Els 
servidors basats en PL que s'han emprat en el projecte són:  

Srv-proxy: basat en Debian7 juntament amb el programari squid. S'ha configurat squid 
de forma que determinats equips tenen la navegació lliure, mentre que en els que se'n 
limita l'accés la restricció és total, a excepció, de les URL que es desitgen.  

Srv-dades: basat en Debian7 juntament amb samba. Permet la compartició de 
recursos en xarxa. Inclou també la configuració de les còpies de seguretat, amb una 
còpia automàtica de totes les configuracions dels diferents serveis, i una còpia mirall 
diària del repositori general d'informació de l'empresa. 

Srv-web: basat en Debian7 juntament amb xampp. Permet la gestió d'apache2, mysql, 
php, perl i l'execució de mediawiki. Tot plegat facilita al departament de sistemes un 
entorn on incloure tota la informació de configuracions,...  

Finalment, gràcies a la col·laboració de totes les parts, hem pogut concloure la 
migració i la implantació de tecnologies de PL en l'empresa. Tot i que el sistema no és 
molt complex tècnicament, inclou gran varietat de serveis i configuracions. A més a 
més, aquesta migració ha fet que l'empresa pensi en una segona fase del projecte en 
que s'implementaria la configuració d'un segon node de PROXMOX en mode HA. 
També es preveu en un futur proper realitzar una prova pilot de migració a programari 
lliure d'equips d'usuari, estalviant així costos de llicència.  

Paraules clau:  Migració, Implementació, Virtualització, Debian, Proxmox, Samba, 
Squid, Lampp, Mediawiki.  
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1 Introducció 

Dins del marc del Màster de Programari Lliure hi ha disponibles varies branques en les 
que cursar el PF. En el meu cas m'he decantat per la de xarxes i sistemes operatius, 
doncs és la branca de la informàtica que sempre m'ha motivat. El projecte es durà a 
terme a CETRAMSA, empresa dedicada a la informació i la difusió al ciutadà de 
l'oferta de transport públic en l'àmbit metropolità de Barcelona, amb poc més de 30 
treballadors, on tinc l'oportunitat de col·laborar amb el departament de sistemes per 
elaborar la migració a programari lliure de la infraestructura de servidors.  

CETRAMSA disposa de més 20 llocs de treball propis així com d'una xarxa d'uns 20 
equips de l'Institut Municipal d'informàtica (IMI), gestionats pels seu propi servei 
informàtic. L'actuació es centrarà en els equips de CETRAMSA, amb una 
infraestructura de xarxa simple però que cobreix perfectament les necessitats de 
l'empresa i les dels seus treballadors. L'empresa, disposa de 2 màquines que actuen 
com a servidors, controlant l'accés a les unitats de disc, a Internet mitjançant un proxy, 
controlant la centraleta i alguns panells d'informació sobre el temps del transport.  

Tots els equips, tant servidors com clients, així com la majoria de programari instal·lat 
funcionen sobre sistemes operatius privatius.  

Fa uns mesos, va fallar el hardware del sistema de servidors i es va restaurar de forma 
ràpida utilitzant un maquinari més antic, disponible en aquell moment. El sistema és 
estable i confiable, però es vol adquirir nou maquinari per als servidors per disposar 
així d'una infraestructura que permeti una ràpida recuperació en cas de futures 
fallades, així com una major flexibilitat i usabilitat.  

Tot això, fa pensar en una nova infraestructura de servidors virtualitzada, on cada 
equip tingui la seva funció, disgregant i separant els serveis, facilitant així, el control i la 
restauració en cas de fallida. Aprofitant el canvi, es planteja migrar tots els serveis 
possibles a un entorn de programari lliure, que abaratiria el cost de la nova solució.  

El treball consistirà a l'avaluació de pressupostos i l'adquisició del maquinari necessari, 
la realització de l'anàlisi d'alternatives, la posada en funcionament de l'entorn de 
virtualització, dels servidors necessaris i un pla de contingència per tal de garantir 
l'estabilitat del sistema. Les solucions actuals de CETRAMSA limitaran l'ús de 
programari lliure en alguns serveis, com són la centraleta i els panells, doncs utilitzen 
determinades solucions privatives sense alternatives en programari lliure, tot i així, 
aquests serveis entraran a formar part de la nova infraestructura virtualitzada. Per a la 
resta de serveis actuals (dades i proxy) s'avaluaran les alternatives i solucions 
possibles en programari lliure. La nova infraestructura servirà també per afegir un nou 
servei a la xarxa interna, una Intranet per al Departament de Sistemes, que permetrà 
albergar i concentrar tota la informació i documentació en un sol lloc.  
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2 Objectius  

El projecte té com a objectius principals:  

•  Millorar la fiabilitat i l'estabilitat del sistema 
•  Augmentar la flexibilitat i l'usabilitat del sistema 
•  Disminuir el risc enfront eventuals fallides 
•  Disminuir costos de llicència 

En la part més personal, el projecte permetrà:  

•  Desenvolupar una migració i una implantació real de tecnologies de programari 
lliure 

•  Consolidar competències adquirides al llarg dels cursos anteriors.  
•  Realitzar una gestió eficient dels recursos  
•  Participar conjuntament amb el departament de sistemes en la definició 

concreta del projecte.  

 

3 Estat Actual del sistema 

La infraestructura de servidors actual de l'Empresa és força senzilla, disposant de dos 
equips amb les següents característiques i funcions: 

3.1 Maquinari  

•  SrvWin 

Maquinari 
Placa Base: i5 750 2,6 Ghz 
Targeta Gràfica: NVIDIA GeForce 310 
RAM: 4 Gb 
HDD: 200 Gb + 500 Gb (Compartit) + 500 Gb (extern Backup) 
Programari:  
S.O: Windows Server 2008 
Cobian Backup 
Avaya CCC / VoiceMailPro 
Squid  
Serveis: 
Dades: Carpeta compartida amb control d'usuaris + Copies de seguretat 
Centraleta 
Proxy 
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•  SrvXP 

Maquinari 
Placa Base: Core 2 QUAD Q9200 
Targeta Gràfica: ATI Radeon HD 4300/4500 Series 
RAM: 2 Gb 
HDD: 1 Tb 
Programari:  
S.O: Windows XP Professional 
Programari a mida : Solidy – Gestion de paneles 
Serveis: 
Panels 
 

3.2 Descripció dels serveis  

3.2.1 Panels 

CETRAMSA, entre els serveis que ofereix al ciutadà, inclou la informació del temps de 
pas de les línies d'autobús per a les parades. Aquesta informació es pot obtenir per 
SMS, fent la consulta a través d'un navegador web, a través de l'aplicació TempsBus i 
finalment, en el cas que ens ocupa, a través dels panels informatius que es poden 
trobar en més de 330 parades de Barcelona i de l'àrea metropolitana [1]. 

 

 
 

El sistema que permet conèixer el temps de pas, integra diferents tecnologies i 
informacions: el GPS, per conèixer la ubicació del vehicle, una base de dades amb 
freqüències de pas i temps entre parades i finalment, el servidor de previsions que 
estableix l'estimació de pas.  
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A continuació es mostra un gràfic on es pot veure la integració entre els diferents 
sistemes i el funcionament dels avisos [1].  

 

 

 

 

 

 

 

Dins d'aquesta infraestructura, el servidor de panels de CETRAMSA emet la 
informació per a alguns panels situats al Baix Llobregat. El programari específic per 
aquesta gestió fa una consulta via WebService al servidor de previsions i retorna la 
resposta via SMS fins als panells. Aquest programari funciona només sobre un 
sistema operatiu Windows.  

 

3.2.2 Centraleta 

CETRAMSA, entre d'altres tasques, té encomanada la missió de vetllar per la 
promoció del transport públic, és per això que gestiona les bases de dades que 
atorguen serveis com el passi d'acompanyant, T-12, targeta Rosa i el servei públic de 
transport especial per a persones amb mobilitat reduïda severa. Per tot això existeix un 
conjunt de línies telefòniques centralitzades i gestionades de forma autònoma per una 
centraleta AVAYA IP Office. El sistema de telefonia inclou un conjunt de terminals 
AVAYA 4680 connectats a la centraleta IP Office, que al seu torn, emmagatzema tota 
la informació i es gestionada des del servidor corresponent. El servidor, integra tota la 
informació i els registres de trucades en una BBDD SQL Server, permet derivar i 
gestionar els horaris d'atenció/contestador gràcies al programari VoiceMail Pro i 
permet la gestió de les configuracions de la centraleta a través del programari CCC 
(Compact Contact Center). El programari específic per control i gestió de la centraleta 
només funciona en entorn Windows. 
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3.2.3 Dades 

Varies de les tasques encomanades a CETRAMSA requereixen d'un espai comú per 
tal d'emmagatzemar, compartir i desar els diferents documents de gestió, és per això 
que es disposa d'un espai de disc en servidor amb control d'usuaris i d'un sistema de 
copies de seguretat setmanal. Dit servidor funciona sobre Windows Server 2008 i 
disposa de varis usuaris1 establerts: 

•  admin 
•  user1 
•  user2 
•  user3 
•  user4 

Cada usuari disposa de la seva contrasenya i té diferents nivells d'accés a la 
informació, garantint així que cada grup de treballadors pugui accedir només a la 
informació que li correspon.  

Es mostra a continuació en forma de taula l'estructura de carpetes i accés per a cada 
usuari:  

Ruta  Usuari amb accés  

F i subcarpetes (a excepció de les següents) Tots  

Users\user2 user2 / user3 

Users\user3 user2 / user3 

Users\user4 user4 / user3 

Users\user4\Seguretat user4 

Users\comun\Informatica\servidors i 
configuracions 

admin  

Tots ells tenen accés a una carpeta, gràcies a les opcions que facilita el sistema 
operatiu que el suporta, amb diferents limitacions en funció de l'usuari d'accés. Les 
dades s'emmagatzemen en un disc dur secundari del servidor, destinat només a 
aquesta funció. Addicionalment, existeix una programació de copies de seguretat amb 
Cobian Backup, que setmanalment emmagatzema una copia diferencial de les dades i 
mensualment realitza una copia total. 

3.2.4 Proxy 

Tots els equips de l'empresa tenen accés a Internet per tal de facilitar la gestió 
d'informació als usuaris que ho sol·liciten, encara que no tots els equips poden 
navegar lliurament per la xarxa. És per això que determinats rangs d'IP han de tenir 
l'accés bloquejat a determinades URLs. Per aquest motiu s'utilitza un proxy, en aquest 
cas, squid que permet controlar l'accés a internet.  

                                                           
1 Els noms d'usuari i grups reals s'han ocultat per garantir l'anonimat 
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4 Requeriments 

La migració a Programari Lliure ha de permetre 

•  Millorar la fiabilitat i estabilitat del sistema 
•  Augmentar la flexibilitat i l'usabilitat del sistema 
•  Disminuir el risc enfront eventuals fallides 
•  Disminuir costos de llicència 
•  Mantenir els serveis actuals 
•  Extreure estadístiques d'accés a Internet 
•  Millorar la gestió de copies de seguretat 
•  Permetre albergar nous serveis (intranet departament de sistemes) 

 

5 Alternatives i viabilitat 

5.1 Maquinari 

Per tal d'augmentar la flexibilitat i l'usabilitat del sistema, es pot pensar en la 
virtualització de servidors, que permet administrar els recursos de diferents sistemes 
operatius simultàniament dins un mateix ordinador, evitant al mateix temps que els 
errors o problemes que tingui un d'ells afecti als altres o al propi amfitrió.  

La virtualització permet fer proves fàcilment amb actualitzacions i/o nous S.O, 
mitjançant la creació de noves màquines o fent ús de les “instantànies”, que permeten 
testejar aplicacions i/o noves instal·lacions en un entorn de seguretat, doncs fàcilment 
es pot revertir el sistema a l'estat anterior. Tot això augmenta la fiabilitat i l'estabilitat 
del sistema.  

La virtualització al mateix temps facilita les polítiques de backup, doncs tots els 
sistemes es troben en un mateix amfitrió, permetent disminuir el risc enfront eventuals 
fallides.  

Altres avantatges que cal tenir en compte:  

•  Eficiència energètica. 
•  Estalvi d'espai físic.  
•  Administració centralitzada de les màquines 
•  Virtual Appliances: màquines virtuals pre-configurades llestes per carregar i 

funcionar, que permeten una ràpida implantació de nous serveis 

La virtualització, però, també té els seus punts dèbils [2 i 3]: 

Requeriments majors de maquinari: atès que el sistema amfitrió sempre està en 
funcionament i aquest necessita també dels seus recursos, és fàcil entendre que hi ha 
una part dels recursos consumits sense disposar encara de cap hoste. Tot i així la 
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flexibilitat i la compartició de recursos permeten, per exemple, albergar 2 hostes en 
màquines amb menys del doble de recursos dels necessaris per albergar-ne una sola.  

Requeriments específics de maquinari: Per tal que els sistemes de virtualització 
funcionin correctament i amb les prestacions mínimes, hi ha un seguit de requisits de 
maquinari que cal complir, si bé val a dir que actualment, la majoria del maquinari del 
mercat permet la virtualització. Sense entrar en detalls específics de les diferents 
plataformes de virtualització, la major part d'elles requereixen [4,5 i 6] com a mínim 
CPU de 64 bits (AMD64 o EMT64) Quad Core, tecnologia Intel VT/AMD-V, 4 Gb RAM i 
és recomanable HDD d'accés ràpid, múltiples NIC, sistemes RAID, ...  

Emulació de controladors: els diferents components del host han d'estar suportats pel 
sistema de virtualització, per tal de garantir que podran ser utilitzats per als diferents 
hostes.  

 

5.2 Programari 

Virtualització: Quan parlem de virtualització [16] cal distingir els dos tipus principals 
que existeixen, que són el denominat “hosted” i el natiu o “bare metal”. En el primer 
cas, el software de virtualització s'executa sobre un sistema operatiu i permet 
l'execució d'altres maquines en el seu entorn, és una opció viable per un entorn de 
proves però no per un entorn de producció, doncs el SO inicial fa “perdre” una 
quantitat important de recursos i l'accés al hardware no és directe.  

El programari de tipus “bare metal” s'executa directament sobre el maquinari, 
consumeix menys recursos i els hostes poden accedir sense múltiples emuladors al 
maquinari; és un entorn adequat per l'ús en producció. Dins aquest tipus trobem com a 
principals alternatives [17 a 20]:  

VMware ESX/EsXi: mentre que la primera és una plataforma completa i complexa però 
de pagament, la segona és el seu germà petit, amb limitacions d'ús i de tipus freeware 

Hyper-V (plataforma completa., inclosa en la llicencia de Win Server 2008 R2) 

Xen / Citrix: al 2007 Citrix va adquirir XenSource. El programari és alliberat sota 
llicència de PL, però les últimes actualitzacions i el suport només es faciliten sota 
contracte de manteniment. És una plataforma pensada per entorns amb altes 
prestacions i per un elevat nombre de serveis.  

Virtuozzo / OpenVZ: Produïts per la mateixa empresa, disposa de la versió Virtuozzo 
com a software propietari i OpenVZ per a la versió de programari lliure. És una 
plataforma adequada per entorns de virtualització de petites i mitjanes empreses, tot i 
que l'entorn no permet l'execució de màquines amb S.O diferents al del amfitrió.  

KVM: no és una alternativa “bare metal” estrictament, però és una sistema que permet 
la virtualització basada en el nucli de Linux i actualment és utilitzat per gran part de les 
distribucions linux.  
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ProxMox: No és en sí una solució “bare metal” però integra en una mateixa plataforma 
web la gestió de OpenVZ i KVM, permetent així la integració de qualsevol S.O client en 
el mateix servidor. És una plataforma adequada per petites i mitjanes empreses, 
disposa d'una eina de gestió simple mitjançant interfície web i fa ús de Virtual 
appliances còmodament. Sens dubte és una de les alternatives a tenir en compte en el 
cas que ens ocupa.  

Pel que fa als diferents serveis, poden integrar-se de la següent forma:  

Srv Panel: Caldrà un SO Windows Xp juntament amb el programari específic de Solidy 
– Gestion de paneles 

Srv Centraleta: Per compatibilitat del programari de CCC i VoiceMailPro, s'utilitza com 
a SO Windows Server 2003; caldrà instal·lar-hi el programari específic i configurar-ne 
les connexions pertinents.  

La resta de serveis es podran migrar a programari lliure (PL) sense problemes, 
abaratint així el cost de llicències a utilitzar.  

Hi ha varies alternatives de S.O a utilitzar en PL[7 i 8]. En el cas que ens ocupa, dirigit 
a servidor, podem optar principalment per RedHAt, o per Debian; per la comunitat 
d'usuaris, els repositoris i la documentació que podem trobar a la xarxa, triarem 
Debian. Per tal d'agilitzar el rendiment dels diferents servidors, la instal·lació no tindrà 
entorn gràfic ni paquets de programari extra.  

Srv Dades: Per tal de complir amb els requeriments del servidor de dades, existeixen 
dues alternatives vàlides dins el món del PL: NFS i SAMBA [9 i 10]. 

Totes dues tenen gran difusió, son indicades per a l'ús en LAN i són perfectament 
vàlides. NFS, té benchmarks amb millors resultats en la velocitat de transferència 
d'arxius i a més a més és útil per compartir arxius a través d'internet. SAMBA, té bons 
resultats de velocitat i està adaptat per l'ús en xarxes internes (LAN).  

Ara bé, la interoperabilitat de samba amb altres sistemes operatius diferents a linux és 
major que la de NFS. Així doncs, en el projecte que ens ocupa, aquest punt és limitant 
per decidir que l'alternativa viable és SAMBA.  

Per a la gestió de backups existeixen múltiples alternatives [11], però en aquest punt 
es vol simplificar el treball de gestió i accés a les copies. Es descartaran, doncs, 
alternatives que funcionin amb interfície gràfica i es buscaran alternatives que el nucli 
de Debian ja inclogui. La planificació de copies de seguretat permetrà disposar d'una 
copia mirall actualitzada de les dades de treball i emmagatzemar en subcarpetes els 
arxius antics modificats.  

Algunes de les eines més comuns són: Bacula, fwbackups, rsync, rsnapshot i areca 
backup.  

Dins del requisits de simplicitat tenim les alternatives de rsync y rsnapshot, però, tan 
sols rsync no requerix la instal·lació de paquets addicionals i compleix amb les 
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necessitats de backups de l'empresa, així que és una alternativa perfectament viable 
per complir amb els requisits establerts. . 

Srv Proxy: En primer lloc, recordar que el sistema actual de l'empresa ja disposa d'un 
proxy, i en aquest cas, està fent ús de squid sobre Windows. Una alternativa viable 
seria fer ús del mateix sistema sobre Linux. Però no per això evitarem la cerca 
d'alternatives, i és en aquest punt on sorgeixen opcions com rabbit i ziproxy,  

Dins el procés de migració de la plataforma de servidors es volen incloure nous 
aspectes en el proxy i obtenir estadístiques de la navegació.  

Analitzant les alternatives, només squid té un ampli suport de la comunitat, foros, wikis, 
etc... i a més, existeixen multitud d'alternatives per crear informes d'ús. En aquest cas, 
altres alternatives a Squid no aporten el mateix nivell de funcionalitat ni permeten 
l'obtenció d'estadístiques.  

Srv Web: En aquest cas el servidor web per excel·lència, per suport i compatibilitat és 
Apache.  

El servidor web ha de permetre disposar d'una pàgina web per al departament de 
sistemes, que faciliti incloure tota la informació disponible; ha de ser editable per varis 
usuaris, permetre pujar arxius de forma fàcil i còmode i facilitar la creació 
d'hipervincles. Tot això fa pensar en un model tipus wiki enlloc d'altres solucions més 
estàtiques i rígides. Dins l'apartat de wikis [15], el programari per excel·lència és 
MediaWiki, però existeixen altres alternatives com són Dokuwiki o PhpWiki. En aquest 
cas optarem per MediaWiki, doncs té el mateix funcionament que la Wiki mundialment 
coneguda, WikiPedia, que funciona sobre el mateix motor. Aquest fet facilita 
l'aprenentatge i permet que pugui ser editada fàcilment sense coneixements previs. 

Per al funcionament de MediaWiki caldrà una BBDD de tipus MySQL i apache amb 
suport per PHP, per això utilitzarem directament una solució compacta de tipus XAMP.  

 

5.3 Manteniment de la solució 

El departament actual de sistemes de l'empresa està integrat per dos Enginyers 
Informàtics amb 10 i 5 anys d'experiència respectivament, cosa que garanteix i fa 
factible el manteniment posterior de la solució proposada. Per aquest motiu, és 
considera viable una solució basada en programari lliure i virtualització d'equips. El 
canvi de servidors serà transparent a la resta de treballadors de l'empresa i per tant no 
hi ha cap limitació en aquest aspecte.  
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5.4 Disseny de la solució 

A partir de l'anàlisi de la situació actual, dels requeriments i de les opcions disponibles, 
s'analitzen i es presenten a continuació els diferents escenaris i els costos aproximats 
associats a cadascun d'ells:  

5.4.1 Escenari 1: Mínim cost i fiabilitat 

Descripció:  

Mantenint el hardware actual i reutilitzant els equips servidors, es faran tres 
actuacions principals. En primer lloc es reconfigurarà l'equip 1 (Core 2 Duo) amb 
SO Windows Server 2003 i el programari específic per a l'ús de la centraleta, 
seguidament es reconfigurarà l'equip 2 (i5 750) amb SO Linux (distribució Debian) 
on s'instal·laran els serveis de SAMBA, squid, apache+PHP i mediawiki en el 
mateix sistema; finalment s'adquirirà o reutilitzarà algun equip existent, instal·lant 
el SO Windows XP amb el programari específic per a la gestió dels panels 
informatius.  

Contres:  

•  Sistema antic, amb problemes de base i sense garanties de futur 
•  Centraleta amb sistema inadequat 
•  Copies de seguretat poc fiables 
•  Parada de servidors per instal·lació de nou programari 
•  Major ocupació d'espai físic 

Pros:  

•  Cost mínim en maquinari (0 - 400 € aprox) 

 

5.4.2 Escenari 2: Cost reduït, fiabilitat i flexibilitat 

Descripció:  

En aquest escenari es contempla l'adquisició d'un equip d'escriptori amb altes 
prestacions que permeti l'execució d'un S.O específic de virtualització (amfitrió). 
L'alternativa escollida seria PROXMOX [26]. Per tal de mantenir una major 
flexibilitat i millorar el manteniment futur, els diferents serveis es mantindran en 
equips virtualitzats diferenciats; així doncs, el resultat final serà un únic equip físic 
(amfitrió) amb un seguit de màquines virtuals (host). El procediment a seguir 
contempla: 

  



M2.066 TFM- Adm. de xarxes i de sistemes operatius 2013-14 
· Màster Universitari en Programari Lliure 

Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicacions 
 

Sergi Martín   Migració a PL dels servidors de CETRAMSA             Juny 2014 
 

 

 

 

Página 13 

•  Elecció i adquisició del nou maquinari. 
•  Instal·lació del programari per a virtualització i dels equips hostes.  
•  Configuració dels diferents serveis en entorn virtualitzat de proves (Virtualbox) 
•  Migració paulatina dels serveis al nou entorn 
•  Configuració final d'equips d'usuari.  

Contres:  

•  Una fallada de hardware pot fer fallar tot el sistema 
•  Nou sistema i funcionament (aprenentatge) 
•  Cost mig en maquinari (1000 - 1500 € aprox) 

Pros:  

•  Elevada usabilitat i flexibilitat 
•  Mínima aturada dels serveis actuals 
•  Menor ocupació d'espai físic 
•  Copies de seguretat centralitzades en un mateix equip 

 

5.4.3 Escenari 3: Major cost i alta fiabilitat 

Descripció:  

Seguint el mateix esquema que el proposat en l'escenari 2, s'hi afegeix l'adquisició 
o la reutilització d'algun equip existent per crear un clúster d'alta disponibilitat (HA) 
que permeti garantir els diferents serveis en cas de fallada del maquinari del 
servidor, afegint un plus de garantia i fiabilitat al sistema. En aquest cas 
l'aprenentatge de la solució serà major, però reduirà al mínim les possibles 
aturades dels serveis.  

Contres:  

•  Major complexitat del sistema i dificultat d'aprenentatge  
•  Cost mig en maquinari (1500 - 2500 € aprox)* 

* El cost del maquinari s'incrementa en uns 1000 € per la necessitat 
d'adquisició d'un sistema d'emmagatzematge en xarxa (500 € aprox) i d'un 
maquinari específic [21 a 25] per al control i aïllament de sistemes en cas de 
caiguda (fencing) , com pot ser un switch de capa 3 o un Switch Rack APC que 
treballa tallant la senyal elèctrica (entre 100 i 500 €). 
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Pros:  

•  Elevada usabilitat i flexibilitat 
•  Tolerància a problemes de hardware 
•  Mínima aturada dels serveis actuals 
•  Menor ocupació d'espai físic 
•  Copies de seguretat centralitzades en un mateix equip 

 

5.5 Solució proposada 

Són molts els motius que fan pensar que la virtualització d'equips serà una bona 
alternativa en el cas que ens ocupa, doncs permet resoldre i complir varis dels 
requeriments del projecte.  

Analitzant costos/beneficis, actualment es decideix l'execució de l'escenari 2, però és 
possible que en un futur proper s'implementi l'HA (alta disponibilitat) que proposa 
l'escenari 3. Es per això que el projecte inclourà una solució que permeti HA i deixarà 
documentada i testada la solució, en un entorn de proves.  

 

A continuació es mostra un esquema de la solució a implantar 
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6 Implementació 

La implementació del projecte consta de varies fases:  

En una primera fase s'analitzarà el maquinari a adquirir i se'n farà la comanda. A 
l'espera de l'arribada de l'equip es crearà un entorn de proves virtualitzat, que permetrà 
la posterior migració a PROXMOX dels diferents serveis de forma quasi directe.  

La segona fase inclourà la instal·lació del programari de virtualització en el nou 
servidor, així com la migració paulatina dels serveis de l'empresa a la nova 
infraestructura.  

A continuació s'enumeren i es detallen les tasques i procediments a realitzar: 

•  Anàlisi d'alternatives (presentació a direcció d'alternatives a cada servei i 
decisió de la solució a implantar) 

•  Disseny de la solució a implementar (esquema) 
•  Adquisició de nou maquinari (estudi de requeriments/necessitats de maquinari, 

anàlisi de pressupostos, decisió, compra i recepció) 
•  Virtualització d'equips en entorns de proves  

� Srv- Centraleta 
� Srv- Panel 
� Srv-Proxy 
� Srv- Dades 
� Srv- Web 

•  Instal·lació del programari de virtualització en el nou servidor 
•  Proves de funcionament de la plataforma de virtualització 
•  Migració de serveis a nou servidors: 

� Srv- Centraleta 
� Srv- Panel 
� Srv-Proxy 
� Srv- Dades 
� Srv- Web 

•  Configuració d'equips clients (configuració per l'ús de Srv- Dades i Srv-Proxy) 
•  Proves d'alta disponibilitat (HA) i documentació per a la configuració futura 
•  Documentació exhaustiva de les configuracions dels servidors 
•  Elaboració i documentació del pla de contingència 

 

A continuació es mostra en forma de diagrama de gantt la planificació i tasques a 
realitzar:  



Id Nombre de tarea

1 Migració a Programari Lliure de l'infraestrucutra d e Servidors de Cetramsa
2 Anàlisi d'alternatives
3 Disseny de la solució
4 Adquisició de nou maquinari
5 Estudi de requeriments
6 Anàlisi de pressupostos i necessitats
7 Compra

8 Recepció
9 Virtualització d'equips en entorns de probes 
10 Srv- Centraleta

11 Srv- Panel
12 Srv-Proxy
13 Srv- Dades
14 Srv- Web
15 Instal·lació del programari de virtualització en el  nou servidor
16 Proves de funcionament de la plataforma de virtualització
17 Migració de serveis a nou servidors
18 Srv- Centraleta
19 Srv- Panel
20 Srv- Proxy
21 Srv- Dades
22 Srv- Web
23 Configuració d'equips clients
24 Srv-Proxy
25 Srv- Dades
26 Alta disponibilitat (HA) 
27 Proves
28 Documentació per l'ús futur
29 Documentació de les configuracions dels servidors
30 Srv- Centraleta
31 Srv- Panel
32 Srv- Proxy

33 Srv- Dades
34 Srv- Web
35 Elaboració i documentació del pla de contingència

S-7 S-4 S-1 S3 S6 S9 S12 S15
M-1 M1 M2 M3 M4

Tasca Fita ResumInforme de seguiment -  PAC2
Data: Abril 2014
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6.1 Elecció de maquinari 

Un cop analitzades les alternatives i acordats els serveis i configuracions a 
implementar, seguint el disseny de la solució proposada, en primer lloc s'estudien i 
analitzen els requeriments de maquinari. 

Per tal que els sistemes de virtualització funcionin correctament i amb les prestacions 
mínimes, hi ha un seguit de requisits de maquinari que cal complir, si bé val a dir, que 
actualment la majoria del maquinari del mercat permet la virtualització. Sense entrar en 
detalls específics de les diferents plataformes de virtualització, la major part d'elles 
requereixen com a mínim [4,5 i 6] de CPU 64 bits (AMD64 o EMT64) Quad Core, 
tecnologia Intel VT/AMD-V, 4 Gb RAM i és recomanable HDD d'accés ràpid, múltiples 
NIC, sistemes RAID, ... El cas concret de proxmox no és gaire diferent, i es poden 
extreure de la plana web del projecte [4] els següents requeriments recomanats:  

•  Quad core Server 
•  64 bits (EMT64/AMD64) 
•  Intel VT / AMD-V 
•  8 Gb RAM 
•  Discs durs ràpids  
•  2 targetes de xarxes (bonding) [27] 

En el present projecte i en el moment actual el cost del maquinari és un factor limitant, 
així que tot i ser un equip amb funcions de servidor, s'escollirà un equip d'escriptori 
d'altes prestacions, afegint-hi algunes característiques per millorar-ne les prestacions, 
com són 16 Gb de RAM i un disc dur per al S.O host i dels hosts tipus SSD. Dos HHD 
SATAIII de 7200 rpm addicionals s'utilitzaran per a les unitats compartides, així com 
les còpies de seguretat. La infraestructura de xarxa actual (cablejat, switch, ... ) està 
limitada a 100 Mb/s per qüestions tècniques, l'ús del bonding (utilització de dues 
targetes de xarxa com si d'una es tractes), no aportaria major fluïdesa, sinó només una 
major fiabilitat. Atès que la resta de components no estan replicats, es considera que 
la replicació d'aquest tampoc és necessari. La configuració final de l'equip serà: 

•  CPU Intel i7 4770 LGA1150 
•  Placa Base: Gigabyte Z87-K ATX + Ethernet Gigabyte  
•  2 HHD 500Gb 64 Mb SATAII 7200rpm 3,5” WD  
•  1 HDD 250Gb SSD SATA III Serie 840 EVO SAMSUNG 
•  2x 8Gb Memòria RAM DDR3 1600 Mhz 
•  Gràfica Geforce GTX650 2 GB 

Les especificacions de la placa [28], confirmen la possibilitat d'ús de la tecnologia de 
virtualització per hardware de Intel EMT64  
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6.2 Virtualització d'equips en entorn de proves 

A continuació es detallen les configuracions necessàries per a cada un dels equips 
integrants de la nova infraestructura virtualitzada. Atès que el present projecte 
s'emmarca dins el màster de Programari Lliure, s'obviaran els paràmetres de 
configuració i d'instal·lació de programari privatiu.  

Per tal de permetre la posterior migració a la plataforma de Proxmox, s'ha escollit com 
a plataforma de virtualització prèvia, Virtualbox. Dita plataforma permet la posterior 
exportació a format OVA, format de virtualització lliure, fàcilment exportable a 
Proxmox. 

A continuació es detallen les configuracions dels serveis de proxy, compartició d'arxius 
i copies de seguretat i servidor web. Tots aquests serveis s'implementaran en una 
distribució de Debian, així que el primer pas serà la creació d'un màquina virtual, tipus 
plantilla, per posteriorment utilitzar-la de base en la configuració específica.  

6.2.1 Configuració genèrica equips Debian 

•  Instal·lació del sistema 

La configuració base de l'equip inclou una connexió de xarxa privada amb l'amfitrió, un 
HDD de 8 Gb, 1 Gb de RAM i un CD/DVD. A partir del CD de la distribució escollida es 
procedeix a la instal·lació.  

 

 

Els primers passos permeten la selecció idioma i teclat. Seleccionant en aquest cas 
l'idioma català i la disposició de tecla clàssica, l'espanyola.  
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Posteriorment es configura el nom de l'equip i del grup de treball/domini; en la plantilla 
utilitzaré un nom d'equip estàndard, que posteriorment serà modificat en cada 
màquina, per tal d'evitar noms duplicats.  

 

Els següents passos permeten definir la contrasenya de l'usuari root, així com el nom i 
contrasenya d'un nou usuari que es crearà.  

 

A continuació es realitza la configuració de discs; en aquest cas selecciono les 
particions estàndards, mantenint una partició per l'espai d'intercanvi i la resta de disc 
per al punt de muntatge "/". Tot seguit es realitza la configuració dels orígens dels 
paquets d'actualització i per últim la configuració del gestor Grub, per a l'inici del 
sistema.  
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Fins aquí he realitzat la instal·lació bàsica del sistema, però, abans de deixar la 
plantilla com a vàlida, cal realitzar algunes operacions. En primer lloc apago la 
màquina, expulso el disc en format "iso" utilitzat per a la instal·lació i inicio novament la 
màquina. Per tal d'assegurar que tots els paquets de programari es trobin en la seva 
última versió, executo l'ordre "apt-get update && apt-get upgrade". Posteriorment, 
instal·lo alguns paquets que seràn necessaris per a muntar noves unitats de disc en 
format NTFS, o per a muntar unitats de xarxa i facilitar l'intercanvi de fitxers i 
documentació entre els serveis, així com les còpies de seguretat dels arxius de 
configuració.  

•  Instal·lació suport per a NTFS, utilitzo per això el gestor de paquets, executant: 
"apt-get install ntfs-3g" [34]. 

 

•  Instal·lació suport per a muntar unitats de xarxa; per tal de garantir que els 
servidors proxy i web puguin fer ús de les unitats de xarxa, utilitzaré el paquet de "cifs-
utils" [35 i 36] 
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•  Configuració connectivitat de xarxa (Ip estàtica). Per tal que la plantilla no 
interfereixi amb la infraestructura de servidors proposada, se li assigna la ip 22 de 
forma estàtica. Per això, modifico els paràmetres de l'adaptador de xarxa de la 
màquina per tal que la connexió sigui tipus "pont" i configuro l'arxiu 
"/etc/network/interfaces" amb una configuració d'IP estàtica 

 

 

 

6.2.2 Configuració específica dels servidors 

A partir de la plantilla generada anteriorment i utilitzant 
les opcions de clonació del propi VirtualBox, creo 3 
clonacions completes (que inclouen la còpia del HDD) 
per cada servei.  

A continuació s'especifiquen les configuracions de cada servidor: 

 

6.2.2.1 Srv-Proxy 

Per evitar noms d'equip duplicats en la xarxa i identificar 
la màquina correctament, el primer pas és modificar el 
nom d'equip i realitzar un reinici.  

Per evitar conflictes d'IP, es configura l'equip amb l'IP estàtica assignada al servei. 
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•  Instal·lació proxy (squid). En el cas d'aquest servidor, serà necessària la 
instal·lació del paquet squid que permetrà fer les configuracions necessàries per 
actuar com a proxy de la xarxa [29 a 33]. Per això executo "apt-get install squid" 

 

 

 

 

•  Configuració proxy 

La configuració principal de squid resideix en "/etc/squid/squid.conf". Partint de la 
configuració per defecte que inclou el programa, es realitzen un seguit de 
modificacions/personalitzacions que es detallen a continuació:  

acl Safe_ports port 81  # s'afegeix el port utilitzat per la gestió del portal web extern 
acl url permes url_regex "/etc/squid/permes" # es defineix el nom (url_permes) de la norma de control 

d'accés (acl) per comprovar una url completa (url_regex) i es redirigeix aquesta a l'arxiu permes. 
acl ipok src 192.168.0.48 192.168.0.49 192.168.0.50 192.168.0.58 192.168.0.59 192.168.0.60 #es 

defineix el nom (ipok) d'una acl que permet especificar una o varies connexions d'origen en format 
IP. 

http_access allow ipok # habilito el tot el tràfic http per a les IPok definides en l'anterior acl 
http_access deny all !urlpermes # denego el tràfic http a excepció de les url definides en la acl 

urlpermes 
http_access deny !Safe_ports # denego el tràfic http a excepció dels inclosos en l'acl Safe_ports (en 

aquest cas s'utilitza el llistat de ports segurs que squid porta per defecte, afegint només un propi 
per a la gestió del portal web extern de CETRAMSA) 

http_access deny CONNECT !SSL_ports # denego el tràfic http a excepció dels inclosos en l'acl 
SSL_ports (en aquest cas s'utilitza el llistat de ports segurs que squid porta per defecte) 

http_port 3128 # indica el port en que treballarà el proxy, s'utilitzarà per la configuració posterior dels 
clients. 

access_log /var/log/squid/access.log squid # indica la ruta on guardarà el registre d'accessos. l'ús 
d'aquest arxiu permet la realització d'informes d'accés i control d'usuaris.  

Squid, aplica les normes per ordre dins de l'arxiu, de forma que s'aplica la primera 
norma que coincideix en paràmetres de la petició. Això permet, per exemple, que per a 
les ipok no s'apliquin altres restriccions i tinguin el tràfic obert.  

•  Arxiu "permes" 

En el cas que ens ocupa, s'ha creat un arxiu amb el nom "permes" en la ruta indicada 
"/etc/squid/" que conté tot el llistat d'urls permeses per als treballadors de l'empresa. 
No s'inclou a continuació el contingut total de l'arxiu, doncs és força extens, però a 
nivell d'exemple es mostren les primeres 10 línies de l'arxiu. 
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Com es mostra a l'exemple, la norma permet 
fer ús de varis formats:  

url/*: permet definir l'accés a qualsevol 
pàgina per sota de l'url definida 

nom: permet definir un nom accessible 

 

•  Configuració pàgina "url no permesa" 

A l'arxiu squid.conf s'indica la ruta per defecte dels diferents missatges d'avís a 
l'usuari; en aquest cas, per defecte s'utilitza la ruta "/usr/share/squid/errors/en", on hi 
trobem varis arxius que contenen en format HTML l'avís que visualitzarà l'usuari. En el 
cas que el proxy bloquegi una url a l'usuari, es visualitza el contingut de l'arxiu 
"ERR_ACCESS_DENIED", per això es modifica dit arxiu d'adaptant-lo a les 
necessitats de l'empresa 

 

En primer lloc, es mostrarà el logo de l'empresa, seguit del missatge "No es pot 
mostrar la URL que heu sol·licitat", tot indicant la url sol·licitada "HREF=%U", i 
finalment, un missatge informant a l'usuari que en cas de creure convenient incloure 
l'url dins de les pàgines permeses, ho faci constar en el full d'incidències (mecanisme 
intern de l'empresa per notificar incidències, errors, etc... a direcció, al departament de 
sistemes i/o al departament de personal). 
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Es mostra a continuació un exemple de resposta en cas de sol·licitud d'una url no 
permesa per part de l'usuari: 

 

•  Aplicar els canvis a squid 

Un cop finalitzada la configuració 
general de l'arxiu squid.conf, 
l'edició de l'arxiu permes i la 
personalització de la pàgina de 
bloqueig, cal reiniciar el servei. Per 
això puc fer ús de "service squid restart" que reinicia per complet el servei, o fer ús de 
"service squid reload" que únicament fa una relectura de l'arxiu de configuració.  

 

6.2.2.2 Srv-Dades 

Per evitar noms d'equip duplicats a la xarxa i 
identificar la màquina correctament, el primer pas 
és modificar el nom d'equip i reiniciar l'equip.  
Per evitar conflictes d'IP, es configura l'equip amb l'IP estàtica assignada al servei  
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•  Preparació de l'entorn de proves  

Per utilitzar samba serà necessari configurar els diferents usuaris i grups que han de 
tenir permisos per accedir a les carpetes i les 
diverses unitats compartides que es volen fer 
visibles des de la xarxa. Atès que l'entorn de 
proves no disposa dels dos HDD físics, per 
poder fer les proves, afegeixo dos discs virtuals 
a l'entorn de VirtualBox.  

El primer pas serà crear una partició als discs per al seu ús, per això faig ús de fdisk 
creant una única partició de tipus primària. Repeteixo l'operació per al segon disc.  

 

 

Un cop creada la partició, caldrà formatejar-la, en aquest cas s'escull el tipus ntfs, 
doncs es vol que en cas de fallada es puguin llegir els discs des de qualsevol client 
amb SO Windows. Per això faig ús del 
paquet "ntfsprogs". 

Per tal de formatejar els discs executo "mkfs -t ntfs /dev/sdb1" i posteriorment 
repeteixo el procediment per al disc2 "mkfs -t ntfs /dev/sdc1".  
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Per accedir als discs, cal muntar els discs fent ús de la comanda "mount /dev/sdb1 
/mnt/f" i "mount /dev/sdc1 /mnt/g" 

 

 

•  Instal·lació i configuració de samba 
 

En el cas d'aquest servidor, serà necessària la instal·lació del paquet samba que 
permetrà la compartició de carpetes amb altres equips amb S.O. Windows [37 a 33]. 
Per això executo "apt-get install samba" 

 

Un cop l'entorn de proves permet la simulació de l'entorn final, és el moment de 
configurar permisos d'usuaris, grups, contrasenyes per l'accés a través de samba i 
finalment configurar els recursos compartits i les seves còpies de seguretat.  

Per als permisos d'usuaris i grups es 
seguirà l'estructura actual de l'empresa, 
caldrà doncs, crear una estructura que 
permeti seguir el treball actual, seguint 
els següents passos:  
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•  Usuaris 

Per a la creació dels usuaris, faré ús de la comanda "adduser" indicant que l'usuari 
sigui de sistema i no disposi de directori home; aprofitaré també per indicar el uid que 
ha de tenir, fent ús del comanda "adduser -syustem -no-create-home -uid xxx nom. 
Crearé per tant els usuaris "admin" amb ID 600, "user1" amb ID 601, "user3" amb ID 
602, "user2" amb ID 603 i "user4" amb ID 604 

•  Grups 

La creació dels diferents grups permetrà que més d'un usuari, però no tots, tinguin 
accés a un mateix recurs, però alhora puguin iniciar sessió en el sistema amb el seu 
nom i usuari personalitzats. Per això faig ús de la comanda "addgroup" seguida del 
nom d'usuari a crear. Per a les necessitats de l'empresa crearé els grups "admin", 
"general", "group1", "group2" i "group3".  

•  Assignació d'usuaris a grups 

Un cop creats els usuaris i grups, s'assignen els diferents usuaris al grup 
corresponent; per això faig ús de "adduser" seguit del nom d'usuari i el grup al que cal 
assignar-lo. Finalment els grups contenen els següents usuaris:  

admin:x:1001:admin 
general:x:1002:admin,user1,user2,user3,user4 
group2:x:1003:admin,user2,user3 
group3:x:1004:admin,user4 
group4:x:1005:admin,user4,user3 

•  Configuració contrasenyes 

Per Per poder utilitzar els usuaris dins l'entorn de samba cal configurar una 
contrasenya; cal executar la comanda "smbpasswd -a " seguida del nom d'usuari. En 
aquest apartat es configuren les contrasenyes que utilitzarà cada usuari. En aquest 
punt s'assignen les contrasenyes als usuaris "admin", "user1", "user2", "user3", 
"user4".  

•  Recursos compartits.  

Per indicar els recursos que es compartiran i les opcions amb que es farà, samba 
conté totes les configuracions en l'arxiu "/etc/samba/smb.conf".  
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En el primer disc "/mnt/f" es crea una carpeta "F" que serà el recurs compartit principal 
i és el que utilitzen actualment tots els treballadors. La configuració afegirà una novetat 
disponible des de la versió 3 de samba, paperera de reciclatge; aquesta es configurarà 
de manera que emmagatzemi les dades a "/mnt/f/papelera".  

En el mateix disc, s'hi configurarà una carpeta "arxiu" per emmagatzemar aquells 
arxius que es poden extreure del recurs principal i del qual no calen històrics de còpies 
de seguretat. Finalment, al segon 
disc "/mnt/g" s'hi 
emmagatzemaren les còpies de 
seguretat, la configuració de les 
quals es detalla posteriorment i es 
compartirà en la seva totalitat. Els 
recursos de paperera, arxiu i 
copies seran només accessibles 
per administradors.  

En primer lloc, dins l'arxiu de configuració de samba, es realitzen algunes 
modificacions, comentant les línies que comparteixen el CD del sistema, des- 
comentant les línies següents:  

security=user # requereix que per fer ús dels recursos compartit l'usuari existeixi en el sistema 
username map = /etc/samba/smbusers # indica la ubicació d'usuaris de samba 

Al final de l'arxiu de configuració de samba s'hi afegeixen les indicacions per tal de 
compartir els recursos necessaris. Es comenta al costat de cada línia les opcions 
utilitzades:  

[f] # nom del recurs compartit 
path=/mnt/f/F #indica el path a compartir 
comment=Dades # permet indicar un comentari sobre l'espai compartit 
browseable=yes # permet que el recurs sigui visible al realitzar una cerca de xarxa 
writeable=yes # permet que el recurs sigui editable 
valid users=admin,user1,user2,user3,user4 # indica els usuaris que poden accedir 
write list=admin,user1,user2,user3,user4 # indica els usuaris que poden escriure 
directory mask=0770 # indica els permisos amb que es crearan nous directoris 
create mask=0770 # indica els permisos amb que es crearan nous arxius  
force group=general # els nous arxius i carpetes seran propietat de l'usuari indicat 
vfs object = recycle # crea l'objecte recicle, habilitant la paperera de reciclatge 
  recycle:repository = ../.papelera # indica la ubicació de la paperera 
  recycle:exclude = *.tmp,*.bak # exclou determinats arxius  
  recycle:directory_mode = 0770 # permisos amb que es crearan nous directoris 
  recycle:keeptree = yes # manté l'estructura d'arxius del recurs compartit 
  recycle:touch = yes # modifica dia i hora dels arxius (permet saber en quin moment han estat 

eliminats) 
  recycle:maxsize = 200000 # no envia a la paperera arxius de més de  
  recycle:versions = yes # guarda versions en cas que un mateix arxius s'elimina varies vegades 
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Dita configuració comparteix el recurs "/mnt/f/F" permetent la lectura i l'escriptura dels 
usuaris "admin, user1, user2, user3 i user4"; tots els nous arxius i directoris seran 
accessibles per a qualsevol usuari del grup general, però és limitarà l'accés a 
determinades carpetes actuals en l'estructura d'arxius, de forma que no podran accedir 
a les posteriors carpetes ni a la configuració detallada en la migració del present 
servidor a la infraestructura de proxmox. Si s'eliminen arxius, aquests 
s'emmagatzemaran en la carpeta de paperera.  

La resta d'ubicacions compartides, guarden la mateixa configuració, totes són visibles 
a través de la xarxa i tenen permisos d'escriptura només per l'usuari "admin".  

[ARXIU] 
path=/mnt/f/arxiu 
comment=Arxiu 
browseable=yes 
writeable=yes 
valid users=admin 
write list=admin 
directory mask=0770 
create mask=0770 
force group=general 

 
[COPIES] 

path=/mnt/g 
comment=Copies 
browseable=yes 
writeable=yes 
valid users=admin 
write list=admin 
directory mask=0770 
create mask=0770 
force group=general 

 
[PAPELERA] 

path=/mnt/f/.papelera 
comment=papelera 
browseable=yes 
writeable=yes 
valid users=admin 
write list=admin 
directory mask=0770 
create mask=0770 
force group=general 
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•  Configuració de còpies de seguretat del recurs compartit F i ARXIU 

Per fer les còpies de seguretat de la unitat de xarxa F i de l'arxiu, utilitzaré l'eina rsync, 
que permet realitzar una còpia mirall i mantenir una còpia de tots aquells arxius 
eliminats entre les diferents sincronitzacions d'arxius. La comanda bàsica és: rsync 
'origen' 'destí', però té varies opcions de personalització: 

  -a # preserva dates i usaris-grup... 
  --backup o -b # mode backup (mante copia dels fitxer vells) 
    -dir #indica un destí diferents per als arxius (ex. -dir=....) 
  r # mode recursiu 
  --delete # borra arxius del destí que no existeixen a l'origen  
    -- exclude 'arxivo.txt' o  
    -- exclude 'directori' permet indicar directoris que no es volen esborrar 

Les tasques de còpies es programaran per la nit (a partir de les 00:00 hores), moment 
en que no hi ha cap usuari a l'oficina. Per això es programa una tasca a crontab des 
de l'usuari root, fent ús de la comanda "crontab -e", i afegint al final de l'arxiu: 

"0 0 * * * /home/debian/script.sh" 

 

 

 

 

Creo l'arxiu script.sh, dono permisos per a 
que sigui executable. 

I finalment hi afegeixo el contingut que permetrà realitzar les còpies de seguretat:  

#!/bin/bash  
# -*- ENCODING: UTF-8 -* 
service samba stop # atura el servei 
rsync -abr --files-from='/home/debian/copia.txt' --backup-dir=antic_`date +%m`_`date +%d` --delete --

exclude=antic_* /mnt/f /mnt/g/BACKUP # realitza el backup mirall a F i mante un backup temporal 
amb els arxius modificats 

7zr a /mnt/g/BACKUP_ANTIC/antic_`date +%m`_`date +%d`.7z /mnt/g/BACKUP/antic_`date 
+%m`_`date +%d` # comprimeix el backup antic a la nova ubicació 

rm -R /mnt/g/BACKUP/antic_`date +%m`_`date +%d` # eliminar el backup temporal 
rsync -ar /mnt/f/arxiu /mnt/g/BACKUP # realitza backup mirall de Arxiu i mante a la mateixa copia de 

seguretat qualsevol arxiu esborrat en arxiu 
find /mnt/f/.papelera -mtime +7 -exec rm -f {} \; # elimina de la papelera arxius anteriors a 7 dies 
find /mnt/g/BACKUP_ANTIC -mtime +60 -exec rm -f {} \; # elimina backups antics de mes de 60 dies 
service samba start # reinicia el servei 
exit 
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Detallo a continuació la forma d'execució de les còpies de seguretat:  

•  En primer lloc, aturo el servei samba per tal de garantir que l'origen de les còpies 
no s'està utilitzant, evitant així arxius bloquejats, ...  

•  La següent comanda fa la còpia mirall de totes les carpetes de "/mnt/f/" indicades 
a l'arxiu 'home/debian/copia.txt'* a /mnt/g/BACKUP i manté en el directori 
/mnt/g/BACKUP/antic_mes_dia tots aquells arxius modificats-esborrats entre 
l'origen i el destí. 
Per saber el mes i dia de la còpia de seguretat es fa ús de comandes internes de 
linux, que retornen el mes i dia del sistema. En aquest cas: 

'date + %m' (indica mes) 
'date + %d' (indica dia) 

* l'arxiu /home/debian/copia.txt inclou com a referència a partir de /mnt/f/ les carpetes 
de les quals volem copiar. Aquest paràmetre permet incloure en la còpia només 
aquelles carpetes que es desitgin. De totes formes, com que  el contingut actual 
de l'arxiu indica que es copiï la carpeta F, es copiarà tot el contingut, però es deixa 
preparat per si cal ometre alguna 
subcarpeta 

•  Rsync inclou un paràmetre per la compressió del contingut transmès entre l'origen 
i el destí de la còpia, però no permet la compressió del directori "backup-dir", així 
que, un cop realitzat el rsync, executo una compressió amb el format 7z i 
l'emmagatzemo a la carpeta /mnt/g/BACKUP_ANTIC amb el nom d'arxiu 
"antic_mes_dia". Seguidament elimino el contingut de la carpeta 
/mnt/g/BACKUP/antic_ mantenint així neta la còpia i estalviant espai de disc en les 
còpies.  

•  La segona comanda rsync copia el contingut de /mnt/f/arxiu a mnt/g/BACKUP, 
mantenint els usuaris i els grups de l'origen i incloent totes les subcarpetes. En 
aquest cas no s'eliminen els arxius de la còpia que siguin diferents a l'origen, 
permetent que en cas que s'elimini algun arxiu en l'origen es pugui recuperar. 

•  A continuació la comanda " find /mnt/f/.papelera -mtime +7 -exec rm -f {} \;" busca i 
elimina a la paperera tots els arxius de fa més de 7 dies.  

•  Una altra comanda find busca en el BACKUP_ANTIC tots aquells arxius de més 
de 60 dies i els elimina. D'aquesta forma les còpies de seguretat es mantenen 
durant 60 dies.  

•  Per últim, inicio el servei samba per tal de que totes les unitats estiguin novament 
disponibles a la xarxa.  

 
•  Preparació de l'entorn de proves per migrar a servidor virtualitzat 

En aquest cas, per tal d'evitar errors en la migració a l'entorn de proxmox, es 
desmuntaran els 2 discs que han servit per simular dades i còpies de seguretat. 
Executo les comandes "umount /dev/sdb1" i "umount /dev/sdc1". Aquests discs seran 
2 discs físics en l'entorn de proxmox, que més endavant veurem com configurar i 
adaptar.  
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6.2.2.3 Srv-Web 

Per evitar noms d'equip duplicats a la xarxa i identificar la màquina correctament, el 
primer pas és modificar el nom d'equip i reiniciar-lo.  
Per evitar conflictes d'IP es configura l'equip amb l'IP estàtica assignada al servei. 

 

•  Instal·lació i configuració de xampp 

Xampp és una plataforma que integra en una sola solució els sistemes bàsics per a la 
creació d'un servidor web, com són apache, MySQL, PHP i perl.  

Per l'instal·lació, descarrego l'instal·lador de xampp per a 64 bits amb la següent 
comanda "wget http://sourceforge.net/projects/xampp/files/XAMPP%20Linux/1.8.3/ 
xampp-linux-x64-1.8.3-2-installer.run" 

 

 

Modifico els permisos de l'arxiu per tal que sigui executable "sudo chmod +x xampp-
linux-x64-1.8.3-2-installer.run" i executo l'arxiu "./xampp-linux-x64-1.8.3-2-installer.run" 

 

El procés d'instal·lació és senzill i ràpid, obtenint tots els arxius i configuracions en la 
ruta "/opt/lampp" 
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Els paràmetres inicials de configuració de xampp, limiten l'accés a la interfície web de 
configuració només al propi equip, per això modifico el paràmetre per tal que xampp 
sigui accessible des d'altres equips de la xarxa local. 

Modificant l'arxiu "httpd-xampp.conf" ubicat a /opt/lampp/etc/extra i comentant la línia 
que limita l'accés a localhost. 

 

Configuro els paràmetres de seguretat "/opt/lampp/xampp security" 
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Modifico els paràmetres del servidor per tal que xampp s'executi de forma automàtica 
al reiniciar la màquina. 

 

•  Instal·lació mediawiki 

Mediawiki és el CMS per excel·lència per a la creació de wikis, per això descarrego 
mediawiki des del servidor del projecte:  

 

Descomprimeixo l'arxiu  

 

Trasllado el contingut a la carpeta accessible via web 

 

I en modifico el nom a "ctr-wiki", que serà el nom a utilitzar per accedir a la wiki.  
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Així doncs, accedint a la URL de media-wiki seguim els passos d'instal·lació indicats 
per l'assistent: 

 

Configuro paràmetres de MySQl , nom de la wiki, nom de la BBDD, usuari i 
contrasenya, joc de caràcters de la BBDD, paràmetres de l'administrador (usuari, 
password, e-mail) i les opcions finals d'instal·lació.  

Els últims passos de l'instal·lació permeten 
seleccionar els drets d'edició de la wiki. En el cas 
que m'ocupa i atenen que la wiki ha de ser el 
repositori de configuracions, enllaços, ajuda, etc.. del 
departament de sistemes, es considera que només 
ha de ser visible i editable per usuaris autoritzats, per 
això es selecciona l'opció de wiki privada.  

 

Un dels últims passos de configuració, 
és la selecció de les extensions 
disponibles; en aquest cas es farà ús de 
PDFHandler que permet visualitzar 
arxius PDF des de la pròpia wiki en 
mode imatge i WikiEditor que aporta 
una interfície d'edició per a l'usuari més 
amigable.  
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El final de l'assistent d'instal·lació mediawiki genera un arxiu 
de configuració amb tots els paràmetres, per tal que la wiki 
sigui funcional. Aquest php cal copiar-lo en l'ubicació de la 
nostra wiki. Per això, des de "srv-wiki", connecto un stick usb 
amb l'arxiu i el copio a l'ubicació indicada en el mateix 
assistent: 

 

 

 

Finalment modifico els arxius /opt/lampp/htdocs/ctr-wiki/skins/common/images/: 

poweredby_mediawiki 88x31.png 
wiki.png 

 

Per donar un aspecte corporatiu a la wiki, afegim els logos de l'empresa. Es mostra en 
les dues imatges següents l'aspecte de la wiki abans i desprès de la modificació: 

 

Ja des de la pròpia wiki personalitzo el menú principal, usuaris...  

 

6.3 Instal·lació de PROXMOX i migració de serveis 

A continuació es detallen els aspectes més rellevants per a la instal·lació i la 
configuració del servidor de virtualització, així com de la migració de les màquines 
virtuals creades en l'entorn de proves [43 a 45].  

6.3.1 Instal·lació de Proxmox  

A partir de l'iso disponible en el portal web del projecte Proxmox [46] inicio el servidor 
(amfitrió) amb la iso en un CD i segueixo els passos d'instal·lació.  
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Les primeres pantalles confirmen el desig d'instal·lar proxmox i l'acceptació de la 
llicència, així com una petita introducció a proxmox i el destí de la instal·lació, en 

aquest cas /dev/sda. El propi instal·lador, s'encarrega de particionar l'espai de disc de 
forma convenient per a la seva execució.  

Posteriorment, cal indicar el país, zona horària i configuració de teclat, així com la 
configuració de la interfície de xarxa i la configuració de seguretat (contrasenya de 
l'usuari root i e-mail de l'administrador) . En el cas del servidor (amfitrió) indicaré una ip 
estàtica (0.5) dins el rang d'IPs reservades per a servidors.  

Un cop indicats els paràmetres la instal·lació i reinici és automàtic. En aquest punt, cal 
extreure el cd i ja tenim disponible la infraestructura de virtualització.  
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Tot i així, abans d'entrar a la configuració dels diferents hostes, faré una actualització a 
l'última versió executant "apt-get update && apt-get upgrade && apt-get dist-upgrade", 
garantint així que totes les versions dels paquets es troben en la seva última 
actualització.  

Per tal d'accedir a la configuració de 
l'amfitrió, a la creació de màquines 
virtuals, etc... només cal accedir al portal 
web d'administració, per això des de 
qualsevol navegador dins el mateix 
segment de xarxa accedeixo a:  

https://192.168.0.5:8006 

 

Confirmo l'acceptació de seguretat del lloc web i 
accedeixo a l'inici de sessió, en el que em validaré 
amb l'usuari root i la contrasenya indicada en el 
procés d'instal·lació.  

 

 

 

 

 

Des de la consola de Proxmox configuro l'arxiu "/etc/network/interfaces" correctament i 
en comprovo l'estat, desprès de reiniciar, des de la interfície web 
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6.3.2 Configuració Proxmox en mode HA  

La col·laboració en aquesta migració amb CETRAMSA i el coneixement adquirit amb 
l'eina de PROXMOX, ha fet que l'empresa pensi en una segona fase del projecte en 
que s'implementarà la configuració d'un segon node de PROXMOX en mode HA (alta 
disponibilitat), que permetria que en cas de fallada del primer node, el segon prengués 
la possessió dels servidors virtuals i la correcte execució.  

És per això que dins el propi projecte s'han inclòs les configuracions d'aquesta opció 
en un entorn de proves, permetent que l'empresa apliqui les modificacions en el 
moment que la despesa econòmica ho permeti. A continuació, es detallen els 
procediments i configuracions per implementar un segon node i configurar un clúster 
[59] d'alta disponibilitat. 

•  Instal·lació node Proxmox1 

Atenent que la configuració principal de PROXMOX no constarà d'un clúster d'HA, 
totes les proves es realitzen sobre màquines de laboratori, executades sobre 
Virtualbox. Així doncs replicant la instal·lació anterior, s'instal·la també un primer 
servidor per l'entorn de proves amb IP (192.168.0.5). La configuració de xarxa de 
Virtualbox es posarà com a privada per tal 
que les màquines només es comuniquin 
entre elles i no generin conflictes amb la 
resta de la xarxa. Fent ús de les opcions de 
Virtualbox 

•  Instal·lació node Proxmox2 

Seguint els mateixos 
passos que per a 
l'instal·lació del primer 
node, instal·lo un segon 
node amb Virtualbox 
dins la mateixa xarxa, 
amb el nom proxmox2 i 
amb IP 192.168.0.6. 
Aplico totes les 
actualitzacions amb " 

apt-get update && apt-
get upgrade && apt-get 
dist-upgrade".  



M2.066 TFM- Adm. de xarxes i de sistemes operatius 2013-14 
· Màster Universitari en Programari Lliure 

Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicacions 
 

Sergi Martín   Migració a PL dels servidors de CETRAMSA             Juny 2014 
 

 

 

 

Página 40 

•  Creació del clúster 

Des de qualsevol dels dos nodes executo "pvecm create HA" on HA indicarà el nom 
del clúster; des de l'altre executo "pvecm add 192.168.0.X" on X correspon a la IP del 
node en que s'ha iniciat la creació del cluster.  
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•  Configuració emmagatzematge  

Per que Proxmox funcioni en mode HA, és necessari que la ubicació de les màquines 
virtuals es trobi en un recurs de xarxa accessible des de qualsevol dels dos nodes. Per 
això, en l'entorn de laboratori, creo un equip amb servei NFS (network file system). 
Creo una nova màquina virtual en Virtualbox amb debian7 com a sistema operatiu i el 
configuro amb la IP "192.168.0.3"  

 

Posteriorment configuro un nou disc en l'entorn 
virtual i des de debian7 creo una partició 
primària amb l'eina "fdisk /dev/sdb". A 
continuació; fent ús de les eines de mkfs li 
dono el format amb "mkfs -t ext4 /dev/sdb1" 
indicant el format de destí "-t" de tipus Linux 
"ext4" i la partició on aplicar el format "/dev/sdb1" 
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Configuro el muntatge automàtic del disc a través de l'edició de l'arxiu fstab amb "nano 
/etc/fstab" i executo el muntatge de tots els discs amb "mount -a". El muntatge del disc 
es farà sobre el directori "/mnt/NFS" creat prèviament.  

 

•  Configuració servidor NFS  

Per a la instal·lació i configuració d'un servidor NFS [61 a 63] cal fer ús dels paquets 
propis i crear una configuració en l'arxiu "exports" que indica quin directori s'exporta 
com a espai de xarxa compartit i a quins equips se'ls dona accés. En primer lloc 
instal·lo els paquets necessaris amb "apt-get install nfs-kernel-server portmap"  

 

 

 

 

 

Creo un recurs compartit accessible des de la xarxa "192.168.0.0/24" amb accés de 
lectura i escriptura. Per això edito l'arxiu "/etc/exports" afegint el següent contingut:  

 

Per últim, cal assignar l'usuari i grup, així com els permisos sobre el recurs compartit, 
fent ús de les ordres chown i chmod. Finalment reinicio el servei per tal que NFS 
reconegui el nou recurs: 
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•  Addició del recurs NFS en el clúster 

Per tal que Proxmox reconegui el recurs, només cal anar al menú "emmagatzematge-- 
Afegir" i seleccionar l'opció NFS. Seleccionarem el nom identificador del recurs, la IP 
del servidor i apareixeran els diferents "export" que conté el servidor. En aquest cas 
nomès un "/mnt/NFS", doncs és el recurs creat. Finalment, cal seleccionar el contingut 
que permet, en aquest cas, Backups, Images, ISO, Containers i Templates.  

 

 

 

 

•  Configuració del mode HA 

Per configurar el mode HA en proxmox [64 a 72], cal configurar les opcions del clúster; 
editant l'arxiu "/etc/pve/cluster.conf". En cada modificació d'aquest fitxer és important 
modificar el número de versió, atès que proxmox busca sempre el node amb el 
número de versió més alta i aplica la configuració. Modifico el numero de versió, 
editant la línia següent " <cluster config_version="1" name="HA"> ".  

La configuració de proxmox amb mode HA per a un clúster de dos nodes és particular i 
per això cal informar entre els tags "cman" dels paràmetres " two_node="1" " i " 
expected_votes="1" ".  

Seguidament, cal afegir els dispositius de fencing. entre els tags "fencedevices" i, 
abans del tags "clusternodes", afegir la següent informació: 

<fencedevices> 
  <fencedevice agent="fence_ilo" ipaddr="192.168.0.5" login="root" name="fenceA" 
passwd="XXXXXXXX"/> 
  <fencedevice agent="fence_ilo" hostname="192.168.0.6" login="root" name="fenceB" 
passwd="XXXXXXXX"/> 
</fencedevices> 
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I per últim, cal informar en el clúster quin dispositiu de fencing s'utilitza per a cada host. 
Per això entre els tags "clusternodes" afegeixo cada node sota el tag "clusternode". El 
paràmetre "method name" no realitza cap acció i podem fer ús del nom que vulguem. 
El paràmetre "action" permet seleccionar el comportament en cas de fallida, l'opció 
"reboot" deixa el clúster a l'espera de la recuperació del node, mentre que l'opció "off" 
requereix de l'intervenció dels administradors per tal de recuperar el node en el clúster. 
Es mostra a continuació els paràmetres utilitzats en el cas que ens ocupa:  
 

<clusternode name="proxmox1" nodeid="1" votes="1"> 
        <fence> 
                <method name="1"> 
                        <device name="fenceA" action="reboot"/> 
                </method> 
        </fence> 
</clusternode> 
<clusternode name="proxmox2" nodeid="2" votes="1"> 
        <fence> 
                 <method name="1"> 
                        <device name="fenceB" action="reboot"/> 
                 </method> 
        </fence> 
</clusternode> 

Aquesta és la configuració necessària per configurar el mode HA en el clúster, però 
per al correcte funcionament cal indicar a cada node que forma part del domini de 
fencing i que s'hi ha d'afegir. Per això en cada node cal editar l'arxiu 
"/etc/default/redhat-cluster-pve", treure el comentari a la línia "FENCE_JOIN="yes", 
deixant el contingut següent:  
 

 

Per últim integro el node en el domini de fencing amb l'ordre "fence_tool join" 

 

Amb tot això ja disposo dels dos nodes configurats correctament com a clúster d'alta 
disponibilitat. A continuació, per a comprovar el correcte funcionament, crearé una 
màquina de test i faré algunes proves d'aturada d'un dels nodes.  
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•  Creació d'una màquina virtual gestionada per HA 

Per provar el node, creo una màquina virtual dins del clúster, descarregant una 
plantilla de debian 7, disponible gràcies al porjecte OpenVZ. A a partir d'un contenidor 
OpenVZ inicio la màquina amb la IP 192.168.0.8, seleccionant com a 
emmagatzematge el recurs NFS. Aquesta màquina tindrà el ID 100. 

Posteriorment, des de qualsevol dels nodes 
d'HA, anant al menú HA, afegeixo a la seva 
gestió la màquina anteriorment creada (a 
partir del seu ID). Aplico els canvis i reviso que la configuració sigui correcte. En la 

configuració d'HA hi apareix un nou registre que ens indica 
que la màquina amb ID 100 està inclosa en l'HA.  

 

Anant al sumari del clúster i seleccionant la màquina creada es pot veure que està 
gestionada pel HA:  
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•  Proves de funcionament del clúster d'alta disponibilitat 

Per comprovar el correcte funcionament, faré una primera prova aturant el servei 
RGManager en proxmox1. Partint de la màquina en funcionament en el node 
Proxmox1, aturo el servei i de forma automàtica comprovo que la màquina segueix 
operativa en el node proxmox2. Al mateix temps, aprofito la màquina que dòna el 
servei NFS per tal de fer un ping de forma continua a la IP de la màquina de test, el 
qual em permetrà veure la caiguda i recuperació de la màquina test.  

  

 

 

 

 

En els resultats del ping puc observar com només s'han perdut 7 pings des de 
l'aturada fins al restabliment del servei de forma automàtica.  

A continuació, inicio de nou el servei RGManager en Proxmox1 i realitzo una segona 
prova, l'aturada de proxmox2 (actual posseïdor de l'equip de test). Es pot veure que en 
menys de 40 segons el node proxmox1 pren possessió de la màquina aturada a causa 
de l'apagada del servidor proxmox2.  

 

 

Es considera altament recomanable la configuració d'un segon node, però tal i com 
s'ha comprovat, això implica un conjunt de recursos que actualment no estan 
disponibles en el projecte.  

  



M2.066 TFM- Adm. de xarxes i de sistemes operatius 2013-14 
· Màster Universitari en Programari Lliure 

Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicacions 
 

Sergi Martín   Migració a PL dels servidors de CETRAMSA             Juny 2014 
 

 

 

 

Página 47 

6.3.3 Migració de màquines VirtualBox a Proxmox 

La migració a Proxmox la realitzaré passant pel format ova, format de virtualització 
lliure. Per això faig ús del menú de Virtualbox, anant a Fitxer --> Exporta una aplicació 
virtual, el qual em permet exportar la màquina en format ova. L'assistent demana 
indicar en primer lloc la màquina a exportar i posteriorment el format.  

El format ova, està compost d'un arxiu de configuració de la màquina virtual (disc, 
xarxa, etc... ) i del disc dur en format vmdk. Proxmox, però, no és capaç de reconèixer 
de forma automàtica el format ova, però si que podem crear una màquina i fer ús del 
disk dur virtual amb tota la configuració realitzada fins al moment. El format de disk 
vmdk és reconegut per proxmox, però, atès que el format natiu és qemu, convertiré el 
disc al seu format per agilitzar el rendiment en l'execució de la màquina.  

Així doncs, un cop obtinc l'arxiu ova, per tal d'incloure'l en el disc del servidor (amfitrió) 
modifico l'extensió a iso i l'incloc amb el mateix gestor web. 

 

Un cop disposo de l'arxiu iso en el servidor (que per defecte s'emmagatzema en el 
directori /var/lib/vz/template/iso), 
accedeixo a la terminal del servidor 
amfitrió i el descomprimeixo (obtenint 
els arxius vmdk i ovf).  

A continuació preparo el hardware de 
la màquina, indicant el nom i ID de la màquina, el sistema operatiu, el disc dur a 



M2.066 TFM- Adm. de xarxes i de sistemes operatius 2013-14 
· Màster Universitari en Programari Lliure 

Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicacions 
 

Sergi Martín   Migració a PL dels servidors de CETRAMSA             Juny 2014 
 

 

 

 

Página 48 

utilitzar (tipus, capacitat i bus), i finalment la xarxa (fent ús de l'opció de tipus pont per 
tal de simular que l'equip té accés directe a l'exterior).  

 

 

 

 

La creació de la màquina virtual, emmagatzema el disc dur en la següent ruta 
"/var/lib/vz/images/ID/". Per que la màquina creada actualment adquireixi les 
configuracions de la màquina que tenia en virtualbox, només és necessari substituir el 
HDD buit per l'importat a través de la iso. 

 Aprofitant el moment, faré la conversió del disk de vmdk a qemu, amb la comanda 
"qemu-img convert -f vmdk /var/lib/vz/template/iso/Srv-proxy-disk1.vmdk -0 qcow2 
/var/lib/vz/images/102/vm-102-disk-1.qcow2". La comanda admet varis formats 
d'origen; en aquest cas selecciono -f vmdk, indicant que l'origen és un arxiu vmdk, i el 
destí -0 qcow2, per tal d'obtenir el format qcow2.  
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Finalment, ja puc iniciar la màquina en la nova infraestructura de proxmox. Repeteixo 
el procediment per a la resta de màquines (srv-dades i srv-web) 

 

 

6.3.4 Configuració final de Srv-Proxy 

Un cop disposo de la màquina virtualitzada en la infraestructura de proxmox, realitzo 
les proves de funcionament i configuro els detalls finals. En el cas del servidor proxy, 
és la configuració de seguretat per mantenir sempre una còpia dels arxius 
imprescindibles, així en cas d'un error i de necessitar restaurar novament la màquina 
es podrà fer a partir de la imatge ova inicial.  

Per això configuro crontab perquè executi de forma setmanal (dimarts) un script. 
Aquest script executa una còpia dels arxius de configuració de squid.  

Creo l'arxiu "/home/debian/script.sh" amb permisos d'execució i l'afegeixo a crontab:  
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Edito l'arxiu script.sh amb el següent contingut:  

mount -t cifs //192.168.0.11/f /mnt/f -o user=admin%passwd # Mitjançant la comanda mount afegeixo 
el recurs compartit en srv-dades per tal de poder realitzar les copies. S'oculta el passwd per 
seguretat de l'empresa.  

cp /etc/squid/squid.conf /mnt/f/USERS/común/INFORMATICA/SERVIDORS\ I\ 
CONFIGURACIONS/Srv-proxy/ # copio l'arxiu de configuració squid.conf 

cp /etc/squid/permes /mnt/f/USERS/común/INFORMATICA/SERVIDORS\ I\ CONFIGURACIONS/Srv-
proxy/ # copio l'arxiu d'url permeses 

cp /home/proxys/script.sh /mnt/f/USERS/común/INFORMATICA/SERVIDORS\ I\ 
CONFIGURACIONS/Srv-proxy/ # copio el propi script 

cp /usr/share/squid/errors/en/ERR_ACCESS_DENIED 
/mnt/f/USERS/común/INFORMATICA/SERVIDORS\ I\ CONFIGURACIONS/Srv-proxy/ #copio la 
pàgina personalitzada d'accés a url no permesa 

cp /var/spool/cron/crontabs/root /mnt/f/USERS/común/INFORMATICA/SERVIDORS\ I\ 
CONFIGURACIONS/Srv-proxy/ # copio l'arxiu cron 

umount /mnt/f # desconnecto la unitat compartida 

6.3.5 Configuració final de Srv-Dades 

Un cop disposo de la màquina virtualitzada en la infraestructura de proxmox, aplico les 
següents configuracions:  

•  Configuració HDD 

En primer lloc comprovo la configuració de discs de proxmox amb "fdisk -l":  

 

Edito l'arxiu de configuració de "srv-dades" de proxmox per tal que detecti aquests 
discs de proxmox com a propis. L'arxiu de configuració es troba a /etc/pve/qemu-
server/*.conf, on * es correspon al ID de la màquina virtual en proxmox, que en aquest 
cas és el 103. Així doncs; afegeixo les línies "sata1: /dev/sdb" && "sata2: /dev/sdc". En 
comprovo el resultat en l'interfície de proxmox.  
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Inicio "srv-dades" i comprovo la disponibilitat dels discs amb "fdisk -l", així com l'UUID 
(identificador únic de disc) amb "lsblk -no UUID /dev/sdxy" (on x correspon al disc i y al 
numero de partició) que posteriorment utilitzaré en l'"automount". 

 

 

Configuro l'arxiu /etc/fstab per tal que munti els discs de forma automàtica a 
l'arrencada del sistema. L'esquema a seguir és el següent 

# <file system>        <dir>         <type>      <options>    <dump>  <pass> 
UUID         /mnt/* ntfs-3g  rw,user,auto        0             0  

El resultat final és:  

 

S'aprofita un cap de setmana per fer la migració de les dades de l'antic servidor al nou. 
Es copien les dades al nou disc i es manté el disc vell per si hi ha cap problema 
d'accés. El procediment permet, en cas de qualsevol errada en el nou servei, 
recuperar ràpidament el mateix nivell de funcionalitat anterior i realitzar la migració 
quan s'hagi resolt la incidència.  

•  Permisos i assignació d'usuaris i grups als arxius 

Un cop les dades estan al nou servidor cal fer la configuració de permisos per a les 
carpetes i arxius per garantir l'accés de tots els usuaris. Executo les següents ordres: 

chmod -R 770 /mnt/f/*  
chown -R dades /mnt/f/*  
chgrp -R general /mnt/f/*  
chown -R user2 /mnt/f/F/USERS/user2  
chgrp -R group1  /mnt/f/F/USERS/user2  
chown -R user3 /mnt/f/F/USERS/user3  
chgrp -R group1 /mnt/f/F/USERS/user3  
chown -R user4 /mnt/f/F/USERS/user4  
chgrp -R group2 /mnt/f/F/USERS/user4 
chgrp –R group3 /mnt/f/F/USERS/user4/Seguretat 
chown -R admin /mnt/f/F/USERS/comun/Informatica/servidors i configuracions  
chgrp -R admin  /mnt/f/F/USERS/comun/Informatica/servidors i configuracions  
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•  Configuració de seguretat 

Per a restaurar novament la màquina en cas de necessitat, es podrà fer a partir de la 
imatge ova generada inicialment, conjuntament amb una còpia dels arxius 
imprescindibles actualitzats. Per això, configuro crontab per tal que executi de forma 
setmanal (dimarts) un script.  

Creo l'arxiu "/home/debian/script_setmanal.sh" amb permisos d'execució i l'afegeixo a 
crontab seguint els mateixos passos que els indicats per a srv-proxy.  

L'arxiu script_setmanal.sh contindrà els següents paràmetres:  

cp /home/dades/script.sh /mnt/f/F/USERS/común/INFORMATICA/SERVIDORS\ I\ 
CONFIGURACIONS/Srv-dades # copia l'script de copies de seguretat de les dades 
cp /home/dades/script_setmanal.sh /mnt/f/F/USERS/común/INFORMATICA/SERVIDORS\ I\ 
CONFIGURACIONS/Srv-dades # copia l'script actual 
cp /home/dades/copia.txt /mnt/f/F/USERS/común/INFORMATICA/SERVIDORS\ I\ 
CONFIGURACIONS/Srv-dades # copia els arxius que són copiats per rsync 
cp /etc/samba/smb.conf /mnt/f/F/USERS/común/INFORMATICA/SERVIDORS\ I\ CONFIGURACIONS/Srv-
dades # copia l'arxiu de configuració de carpetes compartides 
cp /etc/group /mnt/f/F/USERS/común/INFORMATICA/SERVIDORS\ I\ CONFIGURACIONS/Srv-dades # 
copia l'arxiu de grups 
cp /etc/passwd /mnt/f/F/USERS/común/INFORMATICA/SERVIDORS\ I\ CONFIGURACIONS/Srv-dades # 
copia l'arxiu d'usuaris 
cp /var/spool/cron/crontabs/root /mnt/f/F/USERS/común/INFORMATICA/SERVIDORS\ I\ 
CONFIGURACIONS/Srv-dades # copia la configuració de crontab.  

6.3.6 Configuració final de Srv-Web 

No es necessiten configuracions específiques del servidor un cop migrat el servei a la 
nova infraestructura, a excepció de les còpies de seguretat dels arxius indicats.  

Si cal restaurar novament la màquina, es podrà fer a partir de la imatge ova generada 
inicialment, conjuntament amb una còpia dels arxius imprescindibles actualitzats. Per 
això, configuro crontab per tal que executi de forma setmanal (dimarts) un script.  

Creo l'arxiu "/home/debian/script.sh" amb permisos d'execució i l'afegeixo a crontab 
seguint els mateixos passos que els indicats per a srv-proxy.  
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L'arxiu script.sh contindrà els següents paràmetres:  

# muntem unitat 
mount -t cifs //192.168.0.11/f /mnt/f -o user=admin%passwd # Mitjançant la comanda mount afegeixo el 
recurs compartit en srv-dades per tal de poder realitzar les copies. S'oculta la contrasenya per 
seguretat de l'empresa 
cp /home/web/script.sh /mnt/f/USERS/común/INFORMATICA/SERVIDORS\ I\ CONFIGURACIONS/Srv-web/ # 
copio el propi script de configuració de copies de seguretat 
cp -r /opt/lampp/* /mnt/f/USERS/común/INFORMATICA/SERVIDORS\ I\ CONFIGURACIONS/Srv-web/lampp/  # 
copi el contingut complet del director de xampp, que conté totes les configuracions  i personalitzacions 
cp /var/spool/cron/crontabs/root /mnt/f/USERS/común/INFORMATICA/SERVIDORS\ I\ CONFIGURACIONS/Srv-
web/ # copio l'arxiu cron 
/opt/lampp/bin/./mysqldump -u root -ppasswd ctrwiki >/home/web/ctrwiki.sql # exporta a un arxiu sql el contingut de 
la BBDD que suporta la wiki. Oculto la contrasenya per seguretat de l'empresa 
cp /home/web/ctrwiki.sql /mnt/f/USERS/común/INFORMATICA/SERVIDORS\ I\ CONFIGURACIONS/Srv-web/ 
#copia l'exportació de la BBDD 
umount /mnt/f  #desconnecto la unitat compartida.  
 

 

6.4 Configuració de clients 

6.4.1 Srv-proxy 

Per a la configuració dels clients per l'ús del nou servidor proxy, només cal la 
personalització i la modificació de la IP que consulten com a servidor proxy els 
navegadors instal·lats en els seus equips.  

Així doncs, per a IE, cal aplicar la següent configuració. Aquesta també és heretada 
per Google Chrome 
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Per a Firefox cal aplicar la següent configuració:  

 

 

6.4.2 Srv-dades 

Per motius de configuració actual dels equips d'usuari, es modifica el nom de l'equip a 
"SERVIDOR", nom anterior del servidor de dades, evitant així qualsevol configuració 
en els equips clients. D'aquesta forma, únicament amb el reinici dels equips clients, 
aquests podran llegir de forma automàtica el nou recurs.  

 

 

6.4.3 Srv-web 

No es requereix de cap configuració per que els clients puguin accedir a la wiki, només 
cal conèixer la url d'accés: "http://192.168.0.10/ctr-wiki" 

 

  



M2.066 TFM- Adm. de xarxes i de sistemes operatius 2013-14 
· Màster Universitari en Programari Lliure 

Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicacions 
 

Sergi Martín   Migració a PL dels servidors de CETRAMSA             Juny 2014 
 

 

 

 

Página 55 

7 Resultats 

El resultat final de la feina realitzada a CETRAMSA és una infraestructura de servidors 
virtualitzada sobre un equip d'altes prestacions, gràcies a la solució aportada per 
PROXMOX 

La interfície web de Proxmox permet fàcilment la creació de noves màquines, la gestió 
dels serveis en funcionament, la configuració de xarxa i DNS, l'historial de tasques i les 
actualitzacions. Es mostra a continuació un detall de la pantalla principal de proxmox.  

 

La configuració a través del terminal de Proxmox permet la configuració especial dels 
diferents servidors virtuals, així com l'execució de qualsevol comanda o ordre 
específica de Linux.  

Els diferents servidors virtuals tenen la seva pròpia configuració de discs, teclat, 
CD/DVD i xarxa. PROXMOX fa contínuament un seguiment de l'estat a través de 
SMNP. Aquest control ens permet conèixer a través de les gràfiques disponibles, la 
disponibilitat del servei en les últimes hores/dies.  

Des de la interfície web es permet iniciar, aturar i reiniciar l'equip, així com l'accés a la 
consola. A partir de la consola de cada equip es pot configurar, com si d'un equip físic 
es tractés, les característiques i servei que desenvolupa.  

Tot el programari utilitzat, a excepció de l'imprescindible, ha estat programari lliure. 
Evitant així qualsevol cost addicional en concepte de llicències.  
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Els serveis finalment desenvolupats, a mode de resum són:  

Srv-centraleta: inclou el programari específic pel control i gestió de la centraleta 

Srv-panel: inclou el programari específic pel control dels panells d'informació 

Srv-proxy: basat en debian7 juntament amb el programari squid. S'ha configurat squid 
de forma que determinats equips tenen la navegació oberta, mentre que en els que 
se'n limita l'accés, la restricció és total a excepció de les URL que es desitgen.  

Srv-dades: basat en debian7 juntament amb samba permet la compartició de recursos 
en xarxa. Inclou també la configuració de les copies de seguretat amb una còpia 
automàtica de totes les configuracions dels diferents serveis i una còpia mirall diària 
del repositori general d'informació de l'empresa. 

Srv-web: basat en debian7, inclou xampp per a la gestió d'apache2, mysql, php i perl. 
Permet la correcte execució de mediawiki, que facilita al departament de sistemes de 
l'empresa un entorn on incloure tota la informació de configuracions,...  

Es mostra a continuació un esquema dels serveis implementats:  
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8 Valoració econòmica 

8.1 Escenari 1  

En cas de no poder reutilitzar cap equip existent, l'adquisició d'un equip per a la gestió 
dels panels informatius té un cost reduït. A tall d'exemple, un equip de sobretaula Dell 
[48] amb unes prestacions bàsiques com les que es detallen a continuació, té un cost 
de 429 €. 

•  Intel® Core™ i3-4130 (3 MB de caché, 3,4 GHz) 
•  RAM: 8 GB2 Doble canal SDRAM DDR3 a 1600 MHz 
•  Disc dur SATA a 7200 rpm i 6 Gb/s de 1 TB 

La solució no té altres costos associats, doncs les llicències de programari privatiu ja 
estan disponibles actualment a l'empresa.  

COST TOTAL: 429 € 

8.2 Escenari 2  

Es requereix l'adquisició d'un maquinari específic per a l'entorn de virtualització. 
L'equip escollit [49 a 53], amb les característiques que es detallen a continuació, té un 
cost de 972,53 €. 

•  CPU Intel i7 4770 LGA1150 + Placa Base: Gigabyte Z87-K ATX  
•  2 HHD 500Gb 64 Mb SATAII 7200rpm 3,5” WD  
•  1 HDD 250Gb SSD SATA III Serie 840 EVO SAMSUNG 
•  2x 8Gb Memòria RAM DDR3 1600 Mhz 
•  Gràfica Geforce GTX650 2 GB 

La solució no té altres costos associats, doncs les llicències de programari privatiu ja 
estan disponibles actualment a l'empresa.  

COST TOTAL: 972,53 €  Escenari escollit 

8.3 Escenari 3  

Al cost de l'escenari 2 cal afegir-hi un nou equip de menors prestacions com pot ser el 
que es detalla a continuació [54], amb un cost de 699 €  

•  Intel® Core™ i5-4440 (6 MB de caché, 3,1 GHz) 
•  RAM: 8 GB2 Doble canal SDRAM DDR3 a 1600 MHz 
•  Disc dur SATA a 7200 rpm i 6 Gb/s de 1 TB 

També cal contemplar  l'adquisició del maquinari per al control de fencing [55 i 56] amb 
un cost de 412 $, equivalents a 296,7 €, i l'adquisició d'un equip d'emmagatzement en 
xarxa [57] amb un cost de 339 € i 4 HHD de 1Tb per a la configuració del RAID i 
disposar de 2Tb disponibles (102,15 *4) 

COST TOTAL: 2715,83 €   
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9 Conclusions 

La realització d'aquestes pràctiques m'ha permès treballar conjuntament amb el 
departament de sistemes de l'empresa i així definir i avançar en la realització del 
projecte. L'empresa m'ha facilitat en tot moment l'assistència necessària pel correcte 
desenvolupament de l'activitat.  

El treball ha inclòs des de la planificació inicial del projecte, fins l'execució d'aquest, 
passant per la formació i conscienciació de l'empresa, en l'ús de les tecnologies de 
programari lliure. 

En ocasions, ha calgut definir prioritats i gestionar els recursos disponibles per poder 
arribar a l'objectiu. En tot moment els meus tutors, tant de l'empresa com de la 
universitat, m'han brindat el suport necessari en moments de dubte i el seu guiatge al 
llarg del projecte. 

Personalment, l'execució d'aquest projecte m'ha permès veure tot el que he après de 
forma teòrica al llarg del màster, com i quins resultats poden tenir a nivell real d'una 
empresa. Per altra banda, la part més tècnica de la migració i la implantació, m'ha 
permès consolidar vàries de les competències tècniques adquirides al llarg del màster 
en Programari Lliure, en assignatures com Implantació de sistemes de Programari 
Lliure, Administració de sistemes GNU/Linux i Administració avançada de sistemes 
GNU/Linux. Totes elles m'han atorgat les capacitats necessàries per poder 
implementar satisfactòriament el projecte a l'empresa.  

També m'ha permès fer un creixement personal i professional orientat cap a una 
vessant que desconeixia de mi mateix, com és la planificació i l'execució des de l'inici 
fins al final d'un projecte d'implementació d'un sistema. Fins ara tota la meva 
experiència laboral havia anat cap a un altre sentit, però gràcies a la realització del 
màster i d'aquestes pràctiques veig que se m'obre un futur professional que m'agrada i 
m'interessa. 

Com ja he comentat al llarg de la present memòria, les configuracions realitzades a 
CETRAMSA, han permès integrar en un mateix entorn tots els serveis que es presten, 
diferenciant cada servei en un equip virtual independent, centralitzant les còpies de 
seguretat i facilitant la recuperació enfront eventuals fallides. El treball realitzat 
compleix perfectament amb la majoria dels requisits i objectius de l'empresa: 

•  Millorar la fiabilitat i estabilitat del sistema. El sistema és nou en tot el seu 
conjunt, evitant qualsevol error previ. Es disposa de còpies de seguretat 
diàries/setmanals de totes les dades i configuracions.  

•   

  



M2.066 TFM- Adm. de xarxes i de sistemes operatius 2013-14 
· Màster Universitari en Programari Lliure 

Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicacions 
 

Sergi Martín   Migració a PL dels servidors de CETRAMSA             Juny 2014 
 

 

 

 

Página 59 

•  Augmentar la flexibilitat i usabilitat del sistema: La virtualització de sistemes 
aporta flexibilitat per definició, permet la creació de nous serveis de forma fàcil, 
sense la necessitat d'adquisició de nou maquinari. De la mateixa manera, 
permet l'eliminació de serveis de forma ràpida en cas que no siguin necessaris 
i, alhora, la migració de serveis a altres servidors, fàcilment. El sistema de 
PROXMOX permet que la gestió i configuració del serveis nous i futurs es 
realitzi des de qualsevol terminal client amb, simplement, accés a la xarxa local 
i a un navegador web. Això permet una alta usabilitat del sistema, doncs no 
requereix de cap programari específic.  

•   
•  Disminuir el risc enfront eventuals fallides: Es disposa de les imatges virtuals, 

que poden ser desplegades novament en la infraestructura en cas de 
necessitat i de les copies de les configuracions que permetrien la redefinició 
dels serveis amb les mateixes característiques actuals. En cas de fallada del 
maquinari, el desplegament es podria fer de forma provisional sobre qualsevol 
altre equip amb l'entorn de virtualització VirtualBox. Tot i estar lluny d'una 
solució definitiva, permetria el funcionament normal de l'empresa mentre es 
repara el dany de l'equip.  

•   
•  Disminuir costos de llicència: Tots els serveis possibles s'han configurat en un 

entorn de programari lliure, evitant costos de llicència. Tot i així alguns 
sistemes actuals requereixen de programari privatiu, pel que no s'han pogut 
eliminar en la seva totalitat els costos de llicència que generaven els servidors 
de l'empresa. Tot i així es pot assegurar que no s'ha afegit cap cost en aquest 
sentit.  

 

Finalment, gràcies a la col·laboració de totes les parts, hem pogut concloure la 
migració i l'implantació de tecnologies de programari lliure en l'empresa. Tot i que el 
sistema no és molt complex tècnicament, inclou una varietat de serveis i de 
configuracions. A més a més, la col·laboració en aquesta migració, ha fet que 
l'empresa pensi en una segona fase del projecte, en què s'implementarà la 
configuració d'un segon node de PROXMOX en mode HA, que permetria que en cas 
de fallada del primer node, el segon prengués la possessió dels servidors virtuals i la 
correcte execució. També es preveu en un futur proper realitzar una prova pilot de 
migració a programari lliure d'equips d'usuari, estalviant així costos de llicència.  
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