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Resum del Treball:  

Aquest projecte té la finalitat de plantejar un escenari de migració d’una 

infraestructura on-premise al cloud de Microsoft: Azure. Aquesta finalitat neix 

amb l’objectiu d’orientar i posar sobre la taula les capacitats que ofereix un 

proveïdor de serveis de computació, com és Microsoft, i com ho podem 

aprofitar per migrar la totalitat o part dels serveis propis. 

 

En aquest sentit, es donen a conèixer diferents conceptes molt importants, com 

són el cost econòmic i la caracterització del cost per operació (opex) enfront 

d’una infraestructura on-premise, l’elasticitat i l’alta disponibilitat, entre d’altres. 

 

Per plantejar aquest escenari de migració, es presenta una metodologia 

basada en l’anàlisi de les característiques actuals d’una organització, i l’estudi 

dels diferents serveis que podem obtenir del Cloud, per tal d’adequar cadascun 

d’ells en funció de les necessitats, enlloc de definir una migració directe i sense 

valorar les diferents opcions disponibles. També es plantegen diferents casos 

de problemàtiques o alternatives a la migració, ja que arribats a aquest punt, 

una decisió encertada pot evitar un fracàs o un despesa innecessària. 

 



   

Finalment, es pretén abordar un pla de millora contínua en diferents àmbits: 

monitorització, optimització i seguretat. Per a fer-ho, es presenten una sèrie 

d’eines disponibles amb gran flexibilitat a l’hora d’implementació, que donades 

unes necessitats concretes, poden arribar a ser cabdals per al control, la gestió 

i la seguretat.   

 

Abstract: 

This project aims to set a scenario for the migration of an on-premise 

datacenter to the Microsoft cloud: Azure. The purpose behind that was to guide, 

explain and demonstrate the capabilities offered by a CSP (a Cloud Service 

Provider), such as Microsoft, and how we can leverage it to migrate all or part 

of our own services. 

 

To that regard, concepts such as cost modeling differences versus on-premise 

datacenter, elasticity capabilities, high availability and others are being 

presented.  

 

A methodology based on the analysis of the current characteristics of an 

organization is being presented to propose this migration scenario. This 

includes the different services that can be leveraged in the cloud and how to 

use them according to the business needs instead of defining a direct migration 

without assessing all the options available that could represent unforeseen 

challenges and unnecessary costs. 

 

To finalize, a plan for continuous improvement in different areas such as 

monitoring, optimization and security will be addressed. A variety of tools with 

great flexibility in implementation will be presented. This could become 

essential for control, management and security. 
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1. INTRODUCCIÓ 
 

1.1 Context i justificació del Treball 

Actualment moltes empreses es troben en la necessitat de renovar la seva 

infraestructura, modernitzar l’entorn de treball, optimitzar els recursos, 

implementar seguretat, còpies de seguretat, plans de desastre i recuperació, entre 

d’altres mesures, que en molts casos comporten grans inversions de capital. 

 

En alguns casos, no hi ha alternativa i és necessari dur a terme aquestes 

inversions i aquestes tasques en la pròpia infraestructura degut a protecció de 

dades o a la naturalesa de l’organització, entre d’altres. 

 

Tot i així, en la majoria dels casos sí que es pot plantejar un escenari de migració 

a un cloud públic, com per exemple Amazon AWS, Microsoft Azure o Google 

Cloud. En aquest escenari, podem trobar diferents avantatges: 

 

- Despesa inferior: no hi ha un malbaratament de recursos (sobretot de 

hardware), sinó que treballem sota un model Opex, és a dir, un model 

de pagament per operació. A la pràctica, podem traduir-ho a un 

pagament per l’ús que fem dels recursos del cloud.  

 

Aquesta diferència és clau, ja que amb el model Capex, un model basat 

en la inversió empresarial en infraestructura, tenim unes despeses amb 

les quals probablement no estem aprofitant al 100% i no estem 

optimitzant l’ús dels seus recursos. 

 

- Estalvi en manteniment de hardware: depenent del tipus de servei 

implementat, IaaS, Saas o PaaS, no és necessari fer un manteniment 

del nivell lògic o físic que, en aquest cas, és responsabilitat del 

proveïdor del cloud privat.  

 

Per tant, en el cas generalitzat de IaaS, hi ha un estalvi en el 

manteniment de Hardware (tant pel material com pel personal tècnic), 

despesa energètica, garanties, possibles reparacions, etc. 

 

- Escalabilitat: un gran avantatge del cloud és el fet de poder desplegar 

serveis en qüestió de minuts i, per tant, d’adaptar els recursos en funció 

de la demanda, ja sigui creixent o decreixent (elasticitat). Sobretot, no hi 

ha una limitació de hardware, sinó que podem escalar els nostres 

serveis de la manera que ens convingui. 
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- Disponibilitat: quan parlem de cloud públic, un fet més que evident és 

la gran disponibilitat que tenim d’aquest (zones geogràfiques, gran 

número de datacenters) i com podem configurar els serveis desplegats 

per tenir una alta disponibilitat, recuperació en front de desastres, entre 

d’altres. 

 

Per aquests i d’altres motius, plantejar-se migrar part (migració híbrida) o la 

totalitat dels serveis al cloud és quelcom a tenir en compte.  

 

 

1.2 Objectius del Treball 

L’objectiu principal d’aquest treball és la de realitzar una migració al cloud de 

Microsoft Azure d’una empresa genèrica, deixant un esquema de cloud híbrid, 

mantenint algun servidor on-premise. 

 

Per aconseguir aquest objectiu, caldrà abans aconseguir els objectius secundaris i 

intrínsecs d’aquest projecte: 

 

- Estudiar la infraestructura d’una empresa genèrica amb els serveis 

bàsics i comuns. 

 

- Avaluar i estudiar la cartera de productes i serveis que ens proporciona 

Microsoft Azure que més encaixen amb les necessitats de l’empresa 

plantejada. 

 

- Proposar una possible planificació de migració de tots o part dels 

serveis d’aquesta empresa. 

 

- Revisar la viabilitat, la infraestructura final desitjada i la migració feta. 

 

- Proposar millores per optimitzar el rendiment, la despesa i la seguretat. 

 

 

1.3 Enfocament i mètode de seguiment 

Per dur a terme aquest treball, ens basarem en la tecnologia i el cloud de 

Microsoft Azure, ja que per afinitat de l’autor i per facilitat d’integrar tecnologia del 

propi fabricant, Microsoft, és una de les millors opcions. 

 

Tot i això, cal comentar també que en una altra situació es podria realitzar un 

plantejament basat en el cloud d’Amazon AWS, o de Google, Google Cloud. 
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Així mateix, la metodologia a seguir per a complir els objectius definits 

anteriorment, serà la que es defineix en la planificació del treball, amb cadascuna 

de les etapes.  

 

 

1.4 Planificació del Treball 

La planificació del treball es basarà en un seguit de tasques, mitjançant les quals, 

anirem assolint cadascun dels objectius plantejats anteriorment: 

 

- Anàlisis i estudi: Anàlisis i estudi de l’estat actual d’una organització i les 

necessitats tecnològiques per tal de definir un abast en la proposta de 

migració al Cloud 

 

- Estudi dels serveis i les possibilitats ofertes per Microsoft Azure: Estudi i 

revisió dels diferents serveis que ofereix Microsoft Azure, ja sigui com a 

IaaS, PaaS o SaaS. 

 

- Planificació de la migració i/o implementació: Planificar i organitzar una 

proposta per a la migració, tenint en compte el calendari necessari, els 

punts calents i la importància dels serveis. 

 

- Migració, verificació i resolució d’incidències: Definir les etapes de 

migració, els processos involucrats (sense entrar en detall en cadascun 

d’ells) i tenir en compte les proves de funcionament, la posada en 

producció, la necessitats d’usuaris i la resolució d’incidències. 

 

- Optimització, seguretat i supervisió: Supervisió dels serveis 

implementats, optimització de recursos i seguretat en l’entorn. 

 

- Avaluació i conclusions: Avaluació de tot el procés realitzat durant les 

anteriors etapes, extracció de conclusions, millores i errates comeses. 
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Per dur a terme cadascuna de les tasques plantejades anteriorment, cal disposar 

d’un entorn simulat per avaluar les necessitats i requisits d’una empresa genèrica, 

i donar d’alta un usuari de test, mitjançant l’avaluació gratuïta inicial que 

proporciona Microsoft. 

 

Figura 1: Registre a Azure amb una avaluació gratuïta inicial dels serveis. Font: 

https://azure.microsoft.com/es-es/free/  

 

 

1.5 Breu sumari de productes obtinguts 

Amb la finalització d’aquest treball es pretén obtenir diferents resultats o 

productes, basats en les diferents tasques i anàlisis dels següents capítols. El 

producte principal que es desitja obtenir és un pla de migració, tenint en compte 

els diferents serveis i estructures d’una empresa genèrica, que es pugui aplicar i 

sigui apte per diferents àmbits. 

 

Així mateix, també es pretén fer un anàlisis d’aquesta infraestructura d’empresa 

genèrica, per si convé adaptar en algun cas concret els serveis i requisits 

necessaris. 

 

https://azure.microsoft.com/es-es/free/
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Per altra banda, durant aquest procés de migració a Microsoft Azure, també es 

farà un estudi o anàlisi de productes i serveis d’Azure que puguin encaixar amb el 

que necessitem per a fer la migració de la infraestructura i serveis de l’empresa 

plantejada. Amb aquesta revisió de productes i serveis es pretén avaluar 

cadascun dels serveis que poden ser necessaris, la seva conveniència i possibles 

inconvenients o desavantatges. 

 

 

1.6 Breu descripció dels altres capítols de la memòria 

Aquest treball s’estructura en les diferents etapes que engloben la migració: 

 

- Premisses del disseny i estudi de les necessitats de l’organització: 

Enumeració dels serveis que requereix l’empresa, estudi de l’inventari de 

servidors i estructura, identificant cadascuna de les necessitats que s’han 

d’assolir durant el procés de migració.  

 

- Estudi dels serveis disponibles a Microsoft Azure: 

Revisió dels serveis i productes oferts per Microsoft Azure, i la seva 

idoneïtat per a cobrir les necessitats esmentades i observades en el capítol 

anterior. 

 

- Planificació i migració: 

Planificació de la migració en diferents etapes. Identificació de serveis i 

punts crítics, càlcul aproximat de despesa mitjançant la introducció de la 

calculadora de Microsoft Azure. 

 

- Migració i implementació: 

Posada en marxa de la migració, realització de pilots i proves, resolució 

d’incidències. 

 

- Optimització, ús de recursos, seguretat i supervisió: 

Comprovació del funcionament dels serveis, estudi de cadascun d’ells i 

optimització de recursos. Adequació del nivell de seguretat per damunt 

d’uns paràmetres concrets, supervisió i monitorització de la infraestructura 

desplegada. 

 

- Conclusions: 

Conclusions extretes després de tot el procés d’estudi previ, planificació i 

migració a Microsoft Azure. Consideracions, errates i millores a tenir en 

compte. 
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2. PREMISSES DEL DISSENY I ESTUDI DE LES 

NECESSITATS DE L’ORGANITZACIÓ  
 

En aquest apartat es pretén tenir una visió global de l’estructura d’una empresa 

genèrica que servirà de plantilla per a tenir en compte les possibles necessitats i 

requisits a l’hora de plantejar una migració al cloud. 

 

 

2.1 Situació actual de l’organització 

En aquest cas, s’ha optat per un esquema d’empresa que és habitual avui en dia, 

amb una seu central i d’altres oficines repartides pel territori.  

 

En l’esquema de la figura 2 es pot veure l’estructura de l’empresa amb la que es 

basarà aquest treball, on s’identifica cadascun dels detalls en els següents aparts. 

 

Figura 2: Esquema genèric d’una infraestructura IT empresarial. Font: elaboració pròpia.  
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Tal com veiem, a nivell general, podem dir que l’esquema es basa en una 

infraestructura majoritàriament On-Premise, on tenim un hardware que allotja 

diferents màquines virtuals amb servidors de diferent índole. 

 

En aquest treball no analitzarem els detalls de la infraestructura física, ja que es 

pretén obtenir una plantilla tipus i, per tant, s’evitaran particularitats en aquest 

sentit. 

 

A banda dels serveis que allotgen les diferents màquines virtuals, podem veure a 

nivell de xarxes, una connexió MPLS amb les diferents seus, que tenen 

connectivitat amb la seu central. Així mateix, també tenim una separació de xarxa 

en quant a serveis publicats (DMZ), serveis interns (xarxa interna de servidors) i 

nivell d’usuari (xarxa d’equips d’usuari). 

 

Finalment, també tindrem en compte que l’empresa utilitza Office365 per als 

serveis de correu, serveis d’emmagatzematge (Sharepoint i OneDrive), així com 

d’altres serveis disponibles a O365 (Microsoft Teams, Microsoft Planner...). 

 

 

2.2 Requeriments i abast 

Tenint en compte el que s’ha comentat anteriorment, cal tenir present una sèrie de 

requeriments: 

 

- Actualment es disposa dels serveis d’Office365 mitjançant la 

sincronització d’usuaris del domini local de l’empresa amb Azure Active 

Directory, mitjançant Azure AD Connect. En aquest sentit, l’organització 

i l’estructura de l’empresa es basa en els esquemes i estructures 

d’usuaris, departaments, etc. que es gestionen des dels controladors de 

domini. Per tant, és un dels serveis essencials i crítics, ja que els equips 

utilitzats pels usuaris estan units al domini local. 

 

- Les diferents seus estan connectades amb la seu central mitjançant 

MPLS. Aquesta connexió s’haurà de mantenir, en aquest cas amb 

Azure, amb unes prestacions similars a les actuals. 

 

- Caldrà seguir mantenint una zona “pública” amb els serveis que estiguin 

publicats, bàsicament serveis webs. En la resta de serveis 

implementats, es mantindrà una seguretat i unes mesures diferents en 

funció de la seva cripticitat. Així mateix, es configuraran les còpies de 

seguretat necessàries per tal de poder tenir diferents punts de 

restauració, similars a les que es puguin tenir on-premise. 
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- Es plantejarà l’ús d’escriptori remot mitjançant un Gateway o 

passarel·la, o s’estudiarà la possibilitat d’implementar els serveis de 

Windows Virtual Desktop, per determinades necessitats. 

 

 

2.3 Objectius 

Els objectius d’aquesta fase són els d’identificar els diferents serveis i requisits 

que tenim en l’empresa, per tal d’avaluar posteriorment els candidats a ser 

migrats a Microsoft Azure.  

 

Així mateix, també es pretén identificar les necessitats operatives per tal que el 

funcionament de l’organització no es vegi afectat i plantejar-nos mantenir alguns 

dels serveis duplicats a la infraestructura on-premise per tenir un correcte 

funcionament.  

 

En aquest sentit, un dels serveis a mantenir seria el de controlador de domini, per 

tal de seguir tenint un servidor local per poder donar un millor servei als equips 

d’usuaris. 

 

 

2.4 Identificació de tots els serveis i necessitats 

Els serveis i necessitats de l’empresa plantejada, de manera genèrica, podrien 

ser: 

- Servidors web: aplicacions, llocs web, etc. 

- Controlador de Domini 

- Servidor d’arxius 

- Servidor d’aplicacions i servidor d’impressió 

- Storage: backups i storage de VMware o HyperV 

- SCCM (System Center Configuration Manager) 

- Servidor de llicències 

- Servidor de backup 

- Servidor de Bases de Dades 

- Connectivitat MPLS/VPN 

- Serveis d’escriptori remot 

 

A nivell general, tots els possibles serveis estarien englobats en els punts 

comentats anteriorment. Dins d’aquests punts, es poden tenir particularitats, com 

per exemple software d’ERP, control horari, HelpDesk ticketing i projectes, entre 

d’altres. 
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Cal comentar que la telefonia no està inclosa en aquest estudi, ja que considerem 

que és un servei contractat externament, i el seu estudi s’escapa dels objectius 

d’aquest treball. 

 

 

2.5 Planificació prèvia i organització 

Per dur a terme la migració dels diferents serveis ubicats en els servidors de 

l’empresa, es planificarà una migració progressiva de cadascun d’ells. Es tindrà 

en compte els serveis crítics i els serveis que es poden dur a terme en paral·lel, 

en aquells casos que sigui possible. Així doncs, podríem identificar: 

 

- Serveis web públics 

Servidors web, servidors de bases de dades 

 

- Serveis d’usuari 

Servidor d’arxius, servidor d’impressió i aplicacions, servidors de bases 

de dades, servidor de llicència, serveis d’escriptori remot, controladors 

de domini 

 

- Serveis de gestió 

Servidor SCCM, servidor de monitorització, servidor de backups, 

controladors de domini, servidors de bases de dades 

 

- Connectivitat: VPN/Connexió directe amb la infraestructura de Microsoft 

Azure 

 

Tal com podem veure, alguns d’ells es poden dur a terme en primera instància 

(connectivitat), d’altres es poden dur a terme en paral·lel amb altres 

implementacions (serveis públics i serveis d’usuari), i d’altres s’han d’implementar 

tenint en compte certs aspectes de sincronització i de parada de servei en els 

casos necessaris. 

 

 

2.6 Comparativa dels tres grans proveïdors de serveis cloud: Amazon, 

Microsoft i Google 

Actualment, Amazon, Microsoft i Google són els principals proveïdors cloud del 

mercat. Tal com es pot veure a la figura 3, a dia d’avui, Amazon AWS és el 

proveïdor cloud predominant, seguit de Microsoft Azure i, a continuació, de 

Google Cloud. 
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Figura 3: Ocupació de mercat dels principals proveïdors cloud. Font: 

https://www.statista.com/chart/18819/worldwide-market-share-of-leading-cloud-infrastructure-

service-providers/ 

 

En el següent enllaç podem trobar una comparativa dels tres proveïdors principals 

i dels serveis que ofereixen: 

 

https://www.datamation.com/cloud-computing/aws-vs-azure-vs-google-cloud-

comparison.html 

 

Tal com podem veure en les seves respectives webs, els tres proveïdors 

ofereixen molts serveis en comú, tot i que alguns d’ells són exclusius de cada 

proveïdor. 

 

Amazon AWS: https://aws.amazon.com/es/ 

Microsoft Azure: https://azure.microsoft.com/es-es/services/ 

Google Cloud: https://cloud.google.com/products 

 

https://www.statista.com/chart/18819/worldwide-market-share-of-leading-cloud-infrastructure-service-providers/
https://www.statista.com/chart/18819/worldwide-market-share-of-leading-cloud-infrastructure-service-providers/
https://www.datamation.com/cloud-computing/aws-vs-azure-vs-google-cloud-comparison.html
https://www.datamation.com/cloud-computing/aws-vs-azure-vs-google-cloud-comparison.html
https://aws.amazon.com/es/
https://azure.microsoft.com/es-es/services/
https://cloud.google.com/products
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En aquest sentit, cal destacar el fet que AWS ja porta un temps en el mercat, 

mentre que Azure i Google Cloud han vingut posteriorment: primer Microsoft 

Azure i a continuació Google Cloud. 

 

Tenint en compte aquest fet, podem veure que Amazon AWS té una gran 

infraestructura i ofereix una gran amplitud de serveis, fet que en general li pot 

proporcionar oferir serveis a un preu més competitiu. 

 

Tot i això, Microsoft també està en el mercat de forma molt competitiva, i un dels 

aspectes clau i importants és el fet de ser la companyia que utilitzen moltes 

empreses per als seus servidors i sistemes operatius. Aquest fet, permet també 

una reducció de costs (per exemple, llicències que podem incorporar en el preu 

en serveis IaaS), major compatibilitat amb infraestructura actual, entre d’altres. A 

més a més, si considerem la possibilitat d’estar ja treballant amb l’entorn Microsoft 

365, és un punt més a tenir en compte, ja que la integració és molt més 

cohesionada, en disposar de la identitat híbrida que en molts casos ja es tindrà 

amb els serveis de Microsoft 365. 

 

Finalment, en el cas de Google Cloud, dels tres, és el proveïdor més recent però 

que ha entrat amb molta força, amb una gran capacitat per a serveis de BigData, 

Kubernetes, entre d’altres.  

 

Resumint, en el present projecte, s’ha decidit per Microsoft Azure pels motius 

següents: 

- La compatibilitat que ofereix en ser el mateix fabricant que molts 

sistemes operatius de les infraestructures on-premise d’avui en dia. 

- La cohesió amb altres serveis, com per exemple són Microsoft365 

(Exchange, Sharepoint, Suite Office Online...) i la identitat, seguretat i 

compliment.  

- En gran part dels seus serveis, el seu cost competitiu respecte dels 

altres proveïdors (depenent de la regió escollida per la implantació). 
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3. ESTUDI DELS SERVEIS DISPONIBLES A 

MICROSOFT AZURE 
 

La disponibilitat de serveis en les diferents plataformes cloud és molt extensa i la 

forma més adequada per comprendre’ls i veure’n la seva funcionalitat és 

mitjançant la seva tipificació o categorització. 

 

A continuació es presentaran els serveis més interessants, tenint en compte 

l’enfocament de migració d’infraestructura d’aquest projecte, els quals es podrien 

utilitzar en la migració. 

 

3.1 Administració i Govern 

- Azure Backup: servei d’Azure per a còpies de seguretat d’infraestructura 

local i infraestructura cloud, que permet implementar polítiques de 

backup per protecció enfront a errors humans, vulnerabilitats, 

ransoware... 

 

- Automation: aquest servei ens permet programar automatitzacions per 

realitzar diferents tipus de tasques i, d’aquesta forma, treure càrrega de 

treball, automatitzar processos... Entre alguns dels exemples que 

podem trobar, hi hauria el d’apagada i encesa de màquines virtuals, 

canvi de característiques (mida) de màquines virtuals (més vCPUs i 

memòria), entre d’altres. 

 

- Azure Advisor: servei que, mitjançant un anàlisis dels serveis i 

infraestructura utilitzada a Microsoft Azure i telemetria d’ús, ofereix 

assessorament per tal d’optimitzar els recursos utilitzats i, 

col·lateralment, el cost d’aquests recursos al tractar-se de serveis pay 

as you go, és a dir, en funció de l’ús que se’n fa. 

 

- Azure Monitor: servei que ens permet monitoritzar els diferents serveis 

desplegats a Azure, així com serveis compresos en una infraestructura 

local, per tal d’obtenir mètriques, alertes, detecció d’incidències, i 

d’aquesta manera substituir els sistemes clàssics de monitorització. 

 

- Network watcher: molt similar al servei comentat anteriorment, però molt 

més centrat a nivell de xarxa, ja sigui per la monitorització de connexió 

de màquina virtual, com per la monitorització d’una connexió VPN, 

permetent una supervisió molt més detallada a nivell de comunicació de 

la pròpia xarxa, examinant paquets, estudi de fluxos... 
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- Azure Site Recovery: servei que ens permet disposar d’un sistema de 

disaster recovery, o de recuperació davant de desastres, ja sigui per 

una infraestructura on-premise com per una infraestructura pròpiament 

d’Azure i d’aquesta manera tenir aquest sistema implementat entre 

diferents regions. 

 

- Azure migrate: servei essencial en l’objectiu d’aquest treball, el qual es 

basa en una sèrie de concentrador de serveis que tenen la finalitat de 

donar suport en la migració dels diferents serveis que podem tenir en 

una infraestructura on-premise: màquines virtuals, bases de dades, gran 

quantitat de dades...  

 

3.2 Emmagatzematge 

- Comptes d’emmagatzematge: Emmagatzematge que disposa de 

diferents solucions i serveis, dels quals podem destacar els següents. 

 

o Blob Storage: tipus d’emmagatzematge per a dades no 

estructurades. És un tipus d’emmagatzematge que sol utilitzar-se 

per a realitzar backups al cloud. 

 

o File Storage: tipus d’emmagatzematge basat en connexió SMB3 i 

HTTPS (ports 445 i 443) que permeten un accés a dades de 

forma directe i integració amb sistemes d’identitat com són Active 

Directory Domain Services. 

 

o Disk Storage/Managed Disk: tipus d’emmagatzematge utilitzat 

pels discs de les màquines virtuals d’Azure, les quals tenen una 

configuració, i el propi disc primari o els secundaris queden 

emmagatzemats en aquest tipus de compte. 

 

o Archieve Storage: servei adequat per a dades d’ús o consulta 

molt poc freqüent, com per exemple serien, els offloads o 

descàrregues de backups històrics (punts anuals, mensuals...) en 

aquest tipus d’emmagatzematge. 

 

3.3 Bases de dades 

- Azure SQL Database: servei que admet migracions de bases de dades i 

que proporciona una gran escalabilitat en funció de la càrrega de treball, 

així com el fet de proporcionar el servei SaaS, sense tenir la necessitat 

de gestionar la infraestructura que hi ha per sota. 
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3.4 Identitat 

- Azure Active Directory: és un servei d’autenticació que admet la 

sincronització amb un directori local (mitjançant el connector Azure 

ADConnect) i d’aquesta manera, una obtenir una identitat híbrida. Així 

mateix, ens proporciona una autenticació multifactor i una experiència 

d’inici de sessió únic per a diferents serveis cloud. 

 

- Azure Information Protection: servei que permet una classificació i 

protecció de dades en funció de les necessitats empresarials que es 

defineixin. 

 

- Azure Active Directory Domain Services: servei de controlador de 

domini ofert directament com a servei, sense tenir accés a totes les 

funcionalitats d’un controlador de domini (permisos) i amb certes 

limitacions de boscs, extensions d’esquema, entre d’altres. En aquest 

cas, aquest servei ens proporciona identitat per les màquines virtuals 

ubicades en la xarxa d’Azure sense que ens haguem de preocupar per 

la infraestructura i manteniment de servidors que hi ha darrere. 

 

3.5 Procés 

- Virtual Machine: servei de màquines virtuals ofertes com a IaaS 

basades en un Marketplace amb diferents imatges de Sistemes 

Operatius (Windows desktop i Windows Server, Linux, FreeBSD...) que 

ens permet interactuar amb la resta de serveis d’Azure, amb opcions 

d’escalabilitat, alta disponibilitat, contractació per característiques i 

rendiment, entre d’altres. 

 

- Windows Virtual Desktop: aquest servei ofereix una interacció que va un 

pas més enllà de la implementació genèrica de serveis de terminal 

server, oferint una experiència d’escriptori virtual que permet integrar 

diferents aplicacions i serveis, sense la necessitats de desplegar una 

col·lecció de terminal servers amb els diferents rols que comporta. 

 

3.6 Xarxes 

- VirtualNework: servei bàsic que permet la creació d’una xarxa virtual i 

subxarxes (per exemple, una 10.0.0.0/8 i subxarxes 10.0.1.0/24, 

10.0.2.0/24...) i d’aquesta manera, separar serveis d’Azure 

(principalment màquines virtuals) i generar regles de seguretat de xarxa. 
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- VPN Gateway: servei de porta d’enllaç que permet la configuració de 

VPNs de lloc a lloc (S2S) IPsec i de punt a lloc (P2S) amb diferents 

xifrats i autenticacions per unir ubicacions com poden ser diferents seus 

o per a connexions VPN d’usuaris respectivament. També admet el 

muntatge de línies dedicades expressroute, amb amples de banda 

garantits. 

 

- Azure Bastion: servei que ens permet millorar la seguretat de la 

infraestructura i d’aquesta manera evitar ports vulnerables accessibles 

des d’internet o des d’ubicacions determinades. Concretament, aquest 

servei ofereix la possibilitat d’accedir a connexions RDP i SSH 

mitjançant el xifrat i html5 a través del propi portal d’azure, i d’aquesta 

forma, afegint una identitat pròpiament d’Azure Active Directory (i de la 

pròpia màquina virtual). 

 

- Azure Firewall: servei que ofereix un Firewall com a SaaS addicional a 

les pròpies regles de seguretat de xarxa (NSG) que podem administrar 

en la infraestructura cloud, permetent alta disponibilitat, regles a nivell 

de xarxa i d’aplicació, sNAT i dNAT, entre d’altres. 

 

3.7 Seguretat 

- Azure Security Center: centre de control amb un anàlisis del nivell de 

seguretat de la infraestructura, amb puntuacions i recomanacions de 

mesures a implementar (semblants a les que ens trobem en la part de 

Microsoft365). 

 

- Azure sentinel: ofereix una funcionalitat tipus SIEM per tal d’analitzar i 

monitoritzar la infraestructura i introduir característiques d’intel·ligència 

artificial (IA) i tecnologia moderna. Es basa en la instal·lació d’agents en 

els dispositius a monitoritzar.  

 

3.8 Web 

- WebApps: servei que permet una plataforma per a desenvolupament i 

publicar aplicacions mitjançant diferents llenguatges de programació i 

compatible amb WordPress i Joomla, i d’altres serveis. D’aquesta 

manera, podem implementar serveis mitjançant PaaS i d’aquesta forma 

gestionar directament el que ens interessa, obtenint escalabilitat, alta 

disponibilitat, sense necessitat de preocupar-se de la infraestructura que 

fa funcionar aquest servei. 
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4. PLANIFICACIÓ I MIGRACIÓ 
 

Quan hem de planificar una migració d’aquest caire, hem de tenir en compte molts 

factors, ja que es tracta d’una migració d’una infraestructura vital per al 

funcionament d’una organització i que cal preveure qualsevol possible desviament 

o incidència que pugui succeir durant el procés de migració. 

 

Per aquest motiu, és molt important planificar bé les diferents etapes de la 

migració, ja que seran claus per a l’èxit del projecte. Així mateix, prèviament, s’ha 

d’haver fet un estudi econòmic i una selecció de serveis necessaris que puguin 

donar respostes a les necessitats previstes en el pla de migració.  

 

En aquest sentit, cal tenir en compte que quan puguem optar per la contractació 

d’un SaaS enlloc d’un IaaS, és necessari avaluar molt bé la decisió a prendre, ja 

que en molts casos és beneficiosa, però en d’altres hi poden haver possibles 

inconvenients i limitacions (com per exemple no poder accedir a paràmetres de 

configuració gestionats pel proveïdor). 

 

 

4.1 Avaluació i càlcul econòmic 

Per tal de fer un càlcul econòmic de la infraestructura que es desplegarà al cloud 

de Microsoft Azure disposem d’una eina molt interessant, a disposició dels 

administradors Cloud, que és la Calculadora de Preus. Aquesta calculadora, 

també disponible en altres proveïdors cloud, permet fer una estimació de les 

despeses que es generaran a partir de la contractació i posada en marxa de 

diferents serveis. 

 

Per aquest cas, està fora de l’abast del treball, ja que no està definida una 

infraestructura al detall, però s’intentarà reflectir un exemple del que caldria fer per 

a dur a terme aquest càlcul i avaluació.  

 

Cal insistir en aquest sentit, ja que tot i que posteriorment podrem ajustar les 

necessitats i les càrregues de treball i, per tant, el cost que repercutirà dels 

serveis contractats, és convenient treballar sobre una base el més acurada 

possible per tal que l’estudi econòmic i de rendiment sigui el més fidedigne 

possible. 

 

Així doncs, en primer lloc caldrà definir quins dels serveis que s’han comentat 

anteriorment serien els més adequats i perquè. Cal tenir en compte que no tots 

ells generaran una despesa.  
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- Azure Backup: s’utilitzarà per dur a terme backups de la infraestructura 

cloud i en funció del llicenciament i la infraestructura que finalment quedi 

on-premise, també per aquesta. 

 

- Automation: s’utilitzarà per dur a terme tasques d’apagat i encesa de 

màquines virtuals, així com canvis de mides de màquines virtuals. 

 

- Azure Advisor: s’utilitzarà per estudiar i optimitzar la infraestructura a 

nivell de rendiment i de despesa. 

 

- Azure Monitor: s’utilitzarà per a la monitorització dels serveis i la 

infraestructura. 

 

- Network watcher: s’utilitzarà per a monitoritzar el tràfic a nivell de xarxa.  

 

- Azure Site Recovery: s’utilitzarà en cas que es vulgui implementar una 

infraestructura paral·lela al cloud per casuístiques de disaster recovery. 

També es pot plantejar el seu ús per a la migració de màquines virtuals 

a Azure. 

 

- Azure migrate: s’utilitzarà per a la migració de serveis a Azure.  

 

- Comptes d’emmagatzematge:  

o Blob Storage: no necessari inicialment, ja que els backups es 

gestionarien amb Azure Backup. 

o File Storage: opció a valorar, ja que disposant del servei de 

Sharepoint, probablement es pugui utilitzar aquest combinat amb 

discs virtuals addicionals en les màquines virtuals que facin la 

funcionalitat de servidor d’arxius (File Server).  

o Disk Storage/Managed Disk: s’utilitzarà, tot i que per prestacions, 

avui en dia s’optarà per managed disks fet que no 

necessàriament comportarà compte d’emmagatzematge. Tot i 

així, en casos en què no es munti una màquina virtual des de 

zero i es faci una migració completa de màquina virtual, sí que 

s’utilitzarà disk storage amb compte d’emmagatzematge. 

o Archieve Storage: s’utilitzarà per tal de fer una descàrrega de 

backups de la infraestructura local, mitjançant l’anomenat cloud 

tiering, és a dir, arxivant backups antics en aquest tipus 

d’emmagatzematge. 

 

- Azure SQL Database: s’utilitzarà per migrar el contingut de bases de 

dades i així, gestionar-les directament des d’aquest servei. 
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- Azure Active Directory: s’utilitzarà, i seguint amb la premissa en la que 

l’organització ja disposa de serveis d’Office365, com per exemple 

Exchange Online, Sharepoint i d’altres, probablement ja es disposi 

d’aquest servei en ple funcionament. Així mateix, en aquests casos, 

també és molt habitual trobar una entitat híbrida, sincronitzada amb un 

controlador de domini local mitjançant Azure ADConnect. 

 

- Azure Information Protection: s’utilitzarà per tal de protegir i definir 

nivells de seguretat i confidencialitat a les dades de l’organització, i més 

quan estem plantejant la migració de serveis al Cloud, caldrà garantir 

una sèrie de polítiques de prevenció de pèrdua de dades (DLP) entre 

d’altres. 

 

- Azure Active Directory Domain Services: no s’utilitzarà, ja que tot i ser 

un servei molt interessant, a nivell de limitacions serà més convenient 

fer un desplegament de controladors de domini sincronitzats amb els 

controladors on-premise si és necessari, o traspassar-los tots a Azure, 

però tenint un ple control sobre permisos i gestió del propi domini.  

 

- Virtual Machine: s’utilitzarà, ja sigui directament implementant imatges 

contingudes en el Marketplace d’Azure o per migració de màquines 

virtuals contingudes a la infraestructura on-premise de la organització.  

 

- Windows Virtual Desktop: tot i ser un servei molt interessant, inicialment 

no s’utilitzarà ja que el seu ús no està estès a gran escala i seria més 

convenient aplaçar-ho a una segona o tercera fase en la que es 

coneguin millor els aspectes i el funcionament del mateix servei. En 

aquest sentit, es farà un desplegament de col·leccions de terminal 

server amb passarel·la mitjançant màquines virtuals. 

 

- VirtualNework: S’utilitzarà i serà un punt indispensable. Caldrà tenir en 

compte els rangs de xarxa per no tenir coincidències en àmbits on-

premise i poder fer un ús òptim dels espais de direccions. 

 

- VPN Gateway: s’utilitzarà, inicialment amb un desplegament de 

VPNGateway (del nivell necessari) i posteriorment, mitjançant 

expressroute. 

 

- Azure Bastion: s’utilitzarà, sobretot en aquells serveis o màquines 

virtuals de gestió, per tal d’evitar l’anomenat jumpbox, és a dir, una 

màquina virtual des d’on accedir a la infraestructura, la qual disposa de 

més mesures de seguretat.  
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- Azure Firewall: s’utilitzarà, per tal de complementar les regles de 

seguretat dels grups de seguretat de xarxa (NSG) en els quals 

s’estableixen les regles d’accés, i així, disposar de més prestacions i un 

major control de la xarxa. 

 

- Azure Security Center: s’utilitzarà inicialment, però sobretot en segona 

instància de forma continuada per tal d’anar millorant diàriament (millora 

contínua) la seguretat i les vulnerabilitats que puguin anar sorgint amb 

el temps. 

 

- Azure sentinel: s’utilitzarà, ja que junt amb els diferents serveis de 

l’àmbit de la seguretat i les comunicacions, es permetrà un major control 

de la infraestructura i així, evitar al màxim possibles intents d’atac. 

 

- WebApps: s’utilitzarà, inicialment per la migració de serveis web, però 

probablement pugui utilitzar-se més endavant per a desenvolupaments 

propis. 

 

 

Per tal de fer els càlculs, com s’ha comentat anteriorment, es farà un exemple 

genèric de diferents serveis, sense entrar al detall donades les característiques 

d’aquest treball. A la web d’Azure disposem d’una eina per realitzar aquesta 

estimació econòmica: 

https://azure.microsoft.com/es-es/pricing/calculator/ 

 

Tot i així, cal comentar que una de les idees de l’ús Cloud és el càlcul del cost 

Opex (per operació) enlloc del cost Capex (pel capital invertit en, per exemple, el 

hardware d’una nova infraestructura on-premise), però tal com veiem en la pròpia 

calculadora, podem obtenir grans descomptes si fem una reserva de 1 o 3 anys 

dels recursos desitjats. 

 

En les següents imatges es poden veure exemples d’estimacions econòmiques 

pels diferents serveis comentats anteriorment, en funció de les característiques i 

les prestacions que es vulguin: 

 

 

 

 

 

 

 

https://azure.microsoft.com/es-es/pricing/calculator/
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- Màquina virtual (dimensionament, per exemple, per un controlador de 

domini). 

 

 
 

Figura 4: Càlcul del cost d’una màquina virtual mitjançant la calculadora d’azure. Font: 

https://azure.microsoft.com/es-es/pricing/calculator/ 

 

 

- AppService 

 

 
 

Figura 5: Càlcul del cost d’AppService mitjançant la calculadora d’azure. Font: 

https://azure.microsoft.com/es-es/pricing/calculator/ 

 

 

https://azure.microsoft.com/es-es/pricing/calculator/
https://azure.microsoft.com/es-es/pricing/calculator/
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- SQL Database 

 

 

 
 

Figura 6: Càlcul del cost de SQL Database mitjançant la calculadora d’azure. Font: 

https://azure.microsoft.com/es-es/pricing/calculator/ 

https://azure.microsoft.com/es-es/pricing/calculator/
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- VirtualNetwork 

 

 
 

Figura 7: Càlcul del cost de VirtualNetwork mitjançant la calculadora d’azure. Font: 

https://azure.microsoft.com/es-es/pricing/calculator/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://azure.microsoft.com/es-es/pricing/calculator/
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- VPNGateway 

 

 
 

Figura 8: Càlcul del cost de VPNGateway mitjançant la calculadora d’azure. Font: 

https://azure.microsoft.com/es-es/pricing/calculator/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://azure.microsoft.com/es-es/pricing/calculator/
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- ExpressRoute 

 

 
 

Figura 9: Càlcul del cost d’ExpressRoute mitjançant la calculadora d’azure. Font: 

https://azure.microsoft.com/es-es/pricing/calculator/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://azure.microsoft.com/es-es/pricing/calculator/
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- Azure Sentinel i Azure Security Center 

 

 
 

Figura 10: Càlcul del cost d’Azure Sentinel i Azure Security Center mitjançant la calculadora 

d’azure. Font: https://azure.microsoft.com/es-es/pricing/calculator/ 

 

 

Tal com veiem, hi ha serveis com l’Azure Security Center que són gratuits. Així, 

també podem trobar l’Azure Active Directory (excepte si volem un Azure AD Pla1 

o Pla2 per usuaris), Azure Advisor, adreces IP Públques i d’altres serveis que són 

gratuits, ja que en molts casos són innats i secundaris d’altres serveis que 

contractem. 

 

Després de fer un anàlisis detallat de la infraestructura necessària, caldria 

estudiar-ho amb el departament corresponent de l’organització de l’empresa per 

tal d’acabar de fer la pressa de decisió o, si calgués, ajustar aquests serveis, optar 

per reserves per anys o d’altres possibilitats.  

 

https://azure.microsoft.com/es-es/pricing/calculator/
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4.2 Etapes de la migració 

1. Estudi de la infraestructura local i serveis disponibles 

Aquesta etapa, en part, es pot fer mitjançant l’eina Azure Migrate, que permet fer 

una avaluació dels serveis i infraestructura existent i, a partir d’aquesta, realitzar la 

migració directament. Tot i això, es plantejarà en l’etapa inici de la migració. 

 

2. Planificació de la migració 

Calendarització de les diferents etapes del procés de migració en funció dels 

tempos designats per cadascuna de les fases, el volum de serveis implicats i el 

possible impacte sobre el funcionament de l’organització. 

 

3. Inici de la migració 

- Preparació de la infraestructura: alta en el portal Azure, compra i alta de 

subscripció, alta de serveis necessaris, configuració de l’entorn i la 

infraestructura (grups de recursos necessaris, xarxa virtual i subxarxes, 

VPN Gateways, Azure Monitor, tests…), configuració i preparació de 

serveis de migració. Serveis de connectivitat. 

 

- Pilot de migració: proves de funcionament i rendiment, connectivitat, 

temps de migració/parada, accessibilitat. En aquesta etapa, considerant 

un plantejament de migració híbrida, podem fer el desplegament de 

màquines virtuals per testejar l’entorn i fer les proves necessàries i que 

alhora ens serveixin de controlador de domini els quals es poden 

muntar des de cero.  

Així, mantindrem controladors de domini on-premise (els actuals, o es 

migrarien a sistema operatiu recents) per tenir flexibilitat i els avantatges 

que podem obtenir d’una migració híbrida. 

 

- Primera fase de migració: migració dels serveis web públics 

 

- Segona fase de migració: migració dels serveis d’usuari i serveis de 

gestió, com controladors de domini, serveis d’escriptori remot, servidor 

d’arxius, servidor d’impressió i aplicacions, servidors de bases de 

dades. 

 

- Tercera fase de migració: finalització de migracions de serveis d’usuari i 

serveis de gestió, com servidors de llicències, servidor SCCM, servidors 

controladors de domini secundaris. 

 

- Validació, comprovacions i resolució d’incidències 
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4.3 Identificació de punts crítics 

Vistes les diferents etapes de la migració, podríem definir com a punts crítics, 

bàsicament, els que afectarien a nivell d’usuari i el normal funcionament de 

l’organització.  

 

Tot i això, cal tenir en compte que en cada cas, abans de fer el canvi definitiu d’un 

servei per un altre, es faria una sèrie de comprovacions per verificar el seu 

funcionament: per exemple, en la migració de servidor web, aquest no es posaria 

en producció fins a assegurar al 100% la seva funcionalitat i estabilitat, moment 

en el qual ja es faria un canvi de DNS (si fos aquest el cas) per tal que el servei 

web ja passés a estar apuntant a Azure. 

 

Així doncs, de les etapes pròpiament de migració, podem identificar els punts 

crítics següents: 

 

- Primera fase: impacte mig 

Pot provocar un impacte a nivell d’imatge corporativa, contactes a través de 

web, publicacions... 

 

- Segona fase: impacte alt 

Pot deixar sense funcionament els usuaris de la companyia, fet que tindria 

una incidència crítica en el sí del funcionament d’aquesta. 

 

- Tercera fase: impacte mig-baix 

Una vegada realitzades les diferents fases, en aquesta s’acabarien de 

migrar els serveis indispensables però no crítics, que proporcionen la gestió 

de la infraestructura i d’usuaris, com poden ser controladors de domini 

secundaris, servidor SCCM, entre d’altres. 

 

 

4.4 Planificació i implementació 

S’ha realitzat una estimació de la duració aproximada de les diferents fases que 

podrien suposar el procés de migració estudiat: 

 

1. Estudi de la infraestructura local i serveis disponibles: entre 2 i 4 setmanes, 

en funció dels serveis i proveïdors que donen servei a usuaris i 

infraestructura on-premise. 

 

2. Planificació de la migració: 1 setmana 
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3. Inici de la migració. 

 

- Preparació de la infraestructura: 2 – 4 setmanes 

 

- Pilot de migració: 1 – 2 setmanes 

 

- Primera fase de migració: 1 – 2 setmanes 

 

- Segona fase de migració: 2 – 4 setmanes 

 

- Tercera fase de migració: 1 – 2 setmanes 

 

- Validació, comprovacions i resolució d’incidències: 2 – 4 setmanes 

 

 

Tenint en compte que part d’aquestes fases es poden paral·lelitzar i que la seva 

durada anirà en funció de la infraestructura a migrar i de les possibles incidències 

sorgides, podríem establir una durada aproximada d’entre 8 i 16 setmanes.  
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5. MIGRACIÓ I IMPLEMENTACIÓ 
 

Per tal de dur a terme la migració dels diferents serveis a Azure, tenim diferents 

opcions, però abans, com a fase prèvia, el que caldrà fer serà preparar la 

infraestructura d’Azure sobre la que treballarem, tal com havíem previst en les 

etapes de migració. 

 

 

5.1 Preparació de la infraestructura 

Primer crearem un compte a Azure i generarem una subscripció sobre la qual 

aniran muntats els diferents serveis. Com que suposem que l’organització disposa 

de serveis a Microsoft 365, utilitzarem aquests comptes per generar la 

infraestructura i així aprofitar les entitats d’AzureAD, entre d’altres. 

 

D’aquesta manera, amb un usuari administrador entrarem al portal d’Azure i 

donarem d’alta una subscripció, donarem els permisos RBAC (basats en rol) 

necessaris (col·laborador, propietari, editor...) sobre altres usuaris amb perfil 

d’administració de la infraestructura. Així, degut a l’herència de permisos, aquests 

s’aniran propagant pels diferents serveis i recursos muntats sobre la subscripció.  

 

En funció dels perfils d’administrador, tècnics, etc., aquests rols també es podran 

establir directament a nivell de grup de recursos, xarxa virtual, màquina virtual, 

entre d’altres. 

 

Una vegada tinguem la subscripció operativa, el primer que farem serà muntar 

dos grups de recursos TFGlcolaspRG i TFGDMZlcolaspRG, el primer per muntar 

la infraestructura que anirà connectada a la infraestructura on-premise, i el segon 

per muntar la infraestructura que anirà aïllada. Aquest tipus d’entitat no té sentit 

per sí sola, però es basa en el fet d’emmagatzemar les metadades dels diferents 

serveis i recursos que pengen d’ella, i serveix per organitzar permisos en funció 

d’aquests grups de recursos.  

 

Per defecte, muntarem tots els recursos i el grup de recursos sobre la zona 

geogràfica Nord d’Europa, per tal de tenir proximitat amb una seu d’ubicació 

europea i, així, una bona comunicació i preus adequats. 

 

A continuació, generarem la infraestructura pròpiament: 

- Definirem una xarxa virtual no coincident amb els rangs que tenim 

definits a les seus físiques de l’organització en el grup de recursos 

TFGlcolaspRG: suposant que utilitzem un rang de tipus C a les seus, 
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amb un rang tipus A o tipus B amb una màscara de xarxa 255.255.0.0 

en tindrem més que suficient. Per posar un exemple, definirem el rang 

172.16.0.0/16, amb el nom lcolaspVnet01. 

o Definirem subxarxes virtuals, que tindran la funció de separar la 

infraestructura i serveis entre sí. 

 Subxarxa lcolaspLAN: 172.16.0.0/24 

 Subxarxa GatewaySubnet: 172.16.1.0/27 

 Aquesta subxarxa no la definirem al crear la xarxa 

virtual, sinó que es generarà automàticament al 

crear el virtual network gateway. 

 Subxarxa AzureBastionSubnet: 172.16.1.32/27 

 

- Definirem una xarxa virtual qualsevol en el grup de recursos 

TFGDMZlcolaspRG: amb un rang tipus A o tipus B amb una màscara de 

xarxa 255.255.0.0 en tindrem més que suficient. Per posar un exemple, 

definirem el rang 10.251.0.0/16, amb el nom lcolaspDMZVnet1. 

o Definirem subxarxes virtuals, que tindran la funció de separar la 

infraestructura i serveis entre sí. 

 Subxarxa lcolaspDMZLAN: 10.251.0.0/24 

 Subxarxa AzureBastionSubnet: 10.251.1.0/27 

 

 

Una vegada tinguem muntats els recursos anteriors, desplegarem el servei 

d’Azure Bastion sobre les dos rames (corporativa i DMZ), i començarem a muntar 

la connexió VPN S2S entre Azure i les diferents seus. Per fer-ho, caldrà que 

despleguem els següents recursos: 

 

- VPN Gateway: serà el punt de connexió per a muntar la VPN, 

lcolaspGW, el qual generarà la subxarxa que s’ha comentat 

anteriorment GatewaySubnet i se li assignarà una IP pública: 

lcolaspGW_TFG_june2020; que serà la utilitzada per muntar els túnels 

VPN. Per prestacions, podríem escollir inicialment el tipus VpnGw1 o 

VpnGw2. Tot i això, entra dins del plantejament modificar aquest tipus 

per un superior o implementar una expressroute. 

 

- Local Network Gateway: serà el punt de connexió on-premise, és a dir, 

la ip pública de cada seu amb la qual establirem connexió amb Azure. 

Per tant, n’haurem de crear un per cada seu a establir connexió VPN 

S2S, definint la seva ip pública i el rang IP de la seu al qual es podrà 

accedir des del túnel VPN.  
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Amb aquests recursos generats, ja només ens caldrà definir i crear les 

connexions, a la part DE connections dins del recurs VPN Gateway creat. 

D’aquesta manera, crearem una connexió per cadascuna de les Local Network 

Gateways definint la Shared Key per la connexió, el Local Network Gateway 

utilitzat i el tipus de connexió (site-to-site (IPsec)). 

 

En cas de necessitat, havent creat el Virtual Network Gateway, també tindrem la 

possibilitat de configurar una connexió point-to-site i, per tant, permetre a usuaris 

establir connexió directe de punt a lloc des de dispositius: accés remot a recursos 

corporatius per itinerància, moviments i casos concrets. 

 

Per acabar amb aquesta primera fase, i entrant en part de la següent fase, 

desplegarem dues màquines virtuals en la infraestructura muntada sota el grup de 

recursos TFGlcolaspRG, concretament a la subxarxa virtual lcolaspLAN. Aquestes 

dues màquines virtuals ens permetran, inicialment, fer proves i tests de 

funcionament. També ens serviran per promocionar a controladors de domini, 

avaluant la replicació, el funcionament d’aquests controladors de domini des de la 

infraestructura on-premise, i així ja tenint aquesta funcionalitat migrada i operativa, 

construïda des de cero. 

 

Mitjançant l’eina Network Watcher, que generarà un grup de recursos de manera 

automàtica per emmagatzemar dades generades per l’ús de l’eina, podem veure 

la topologia de la infraestructura generada fins al moment. 

 

 

Figura 11: Esquema de topologia de la infraestructura generada fins al moment. Font:  

https://portal.azure.com amb compte gratuït generat per a aquest treball.  

 

https://portal.azure.com/
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Figura 12: Esquema de topologia de la infraestructura generada fins al moment. Font:  

https://portal.azure.com amb compte gratuït generat per a aquest treball.  

 

 

Figura 13: Configuració VPN site-to-site contra un destí exemple per a aquest treball. Font:  

https://portal.azure.com amb compte gratuït generat per a aquest treball.  

 

 

5.2 Pilot de migració 

Un vegada tenim la infraestructura preparada per començar a provar la plataforma 

i testejar les migracions, podem començar a desplegar serveis de les màquines 

virtuals muntades anteriorment, promocionant-les a controlador de domini i 

comprovant la correcta replicació. 

 

Així mateix, a banda de les màquines virtuals anteriors, quan ens plantegem la 

migració de serveis i servidors no necessàriament significa replicar i posar en 

funcionament la màquina virtual que tenim on-premise, sinó que, en alguns casos, 

pot ser desplegar una nova màquina i implementar-hi els serveis. 

 

 

https://portal.azure.com/
https://portal.azure.com/


39 

En el cas de la replicació, tenim diferents opcions entre les quals podem destacar 

les següents: 

 

- Azure Site Recovery: Aquest servei d’Azure està pensat per tenir una 

rèplica de la nostra infraestructura (ja sigui on-premise o a Azure) com a 

Disaster Recovery, és a dir, per recuperació davant d’un desastre, com 

podria ser la inundació o incendi de les instal·lacions on-premise i la 

pèrdua de còpies de seguretat. 

 

Per utilitzar aquest servei, el procediment que s’usa en algunes 

ocasions és el de replicar la infraestructura o servidors desitjats, tal com 

s’ha comentat anteriorment, i fer una commutació controlada fer fallada 

de on-premise a Azure: executar el failover de la màquina virtual on-

premise i posar en funcionament la màquina a Azure per tal de ja 

deixar-la en funcionament.  

 

Aquesta replicació es fa a través d’una màquina virtual en format 

d’Appliance proporcionada per Azure i que s’implementa en la 

infraestructura local: habitualment en un entorn de virtualització de 

VMware o de HyperV.  

 

Aquest Appliance és el que farà de pont i comunicació entre la 

infraestructura on-premise i la infraestructura d’Azure. 

 

 
 

Figura 14: Exemple d’execució de failover mitjançant Azure Site Recovery. Font:  

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/site-recovery/site-recovery-test-failover-to-

azure 

 

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/site-recovery/site-recovery-test-failover-to-azure
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/site-recovery/site-recovery-test-failover-to-azure
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Idealment, una vegada tinguéssim la infraestructura on-premise 

recuperada, s’executaria una commutació per recuperació passant altra 

cop de la infraestructura a Azure a la infraestructura on-premise, però 

en el cas que plantegem per utilitzar en migració l’estat quedaria en 

fallada: les màquines virtuals quedarien funcionant a Azure i les 

màquines de la infraestructura local quedarien apagades, desmuntant el 

desplegament de Disaster Recovery per tal que aquest fos l’escenari 

definitiu. 

 

Aquest procediment també s’utilitza per moure recursos entre diferents 

regions d’Azure. 
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- Azure Migrate: aquest servei proporcionat per Azure, més que un servei 

és un concentrador d’eines que permeten dur a terme la migració. Hi ha 

dos serveis principals, un d’avaluació i descobriment, i un altre de 

migració, el qual pot aprofitar les dades extretes del primer servei: 

Server Assessment i Server Migration. 

 

 
 

Figura 15: Configuració d’eines d’Azure Migrate. Font:  https://portal.azure.com amb 

compte gratuït generat per a aquest treball.  

 

 

 

 

https://portal.azure.com/
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Així mateix, a banda d’aquestes dues eines proporcionades per defecte 

per Azure, dins d’aquest concentrador d’eines que és Azure Migrate, 

també podem trobar eines d’altres proveïdors per dos diferents tipus de 

serveis: 

Assessment tools: Cloudamize: Cloud Assessment, Corent Tech: 

SurPaaS MaaS, Device42: Device42, … 

Migration tools: Carbonite: Carbonite Migrate, Corent Tech: SurPaaS 

MaaS, RackWare: Cloud Migration. 

 

Figura 16: Configuració d’eines de tercers d’Azure Migrate, Assessment Tools. Font:  

https://portal.azure.com amb compte gratuït generat per a aquest treball.  

 

 

Pel que fa les eines proporcionades per Azure, Server Assessment i 

Server Migration, cal comentar que és molt recomanable utilitzar la 

primera de les eines ja que, a banda de fer un descobriment de les 

màquines virtuals i alimentar la segona eina amb la informació 

descoberta, permet fer una avaluació dels serveis i servidors, i uns 

càlculs de cost que permetran englobar-los en l’etapa d’Avaluació i 

càlcul econòmic.  

 

Per aquest treball no s’ha tingut en compte aquesta opció, ja que així 

s’ha introduït l’eina de calculadora, i s’ha permès esmentar altres 

opcions de migració diferents a les que proporciona Azure Migrate, 

possiblement útils en diverses circumstàncies. 

 

 

https://portal.azure.com/


43 

 

Figura 17: Configuració d’eines de tercers d’Azure Migrate, Migration Tools. Font:  

https://portal.azure com amb compte gratuït generat per a aquest treball. 

 

Així mateix, en una migració híbrida és molt probable que no es migrin 

gran part dels servidors, motiu pel qual amb eines més senzilles es 

podria arribar als mateixos resultats i,  en alguns casos, també es 

desitgi fer un estudi previ dels serveis on-premise per tal de reduir 

màquines virtuals concentrant serveis en aquestes, i implementar-los 

des de zero en màquines muntades inicialment a Azure.  

 

Pel que fa a les eines comentades, resumint, podríem dir el següent: 

o Azure Assessment: es basa en el descobriment de la 

infraestructura on-premise mitjançant la descàrrega d’una imatge 

virtual adequada per l’entorn de virtualització utilitzat.  

 

Aquest descobriment permet estudiar els costs econòmics que 

representaria la migració de les màquines virtuals, permet 

esbrinar possibles incompatibilitats (sistemes operatius obsolets 

o amb problemes i suggeriments per resoldre-les, entre d’altres).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Exemple d’Azure Assesment Tool. Font:  

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/migrate/how-to-create-assessment  

https://portal.azure/
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/migrate/how-to-create-assessment
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Habitualment l’estudi efectuat es fa durant un temps prolongat, 

fet que permet obtenir més certesa o confiança de l’èxit de la 

migració.  

 

o Azure Migration: tal com s’ha comentat, aquesta eina es pot 

retroalimentar de l’anterior, i en funció de la infraestructura de 

virtualització local, es pot dur a terme mitjançant agents o 

programes instal·lats en els servidors a migrar, o directament.  

 

Mitjançant aquesta eina, es permet fer una migració controlada 

de servidors, realitzant tests de migració per verificar el 

funcionament, i fent la migració definitiva, veient en cada moment 

l’estat de replicació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Exemple de replicació durant la migració d’Azure Migration Tool. 

Font:  https://docs.microsoft.com/en-us/azure/migrate/tutorial-migrate-vmware  

 

 

- Eines de backup: molt probablement disposarem de compatibilitat del 

software amb el que es realitzen les còpies de seguretat de la 

infraestructura on-premise i Azure. En alguns casos, aquest software, 

permet fer una restauració de les màquines virtuals a serveis cloud. Per 

posar un exemple, a continuació podem veure el cas de Veeam 

Backup&Replication, que permet restaurar còpies de seguretat en una 

infraestructura d’Azure, modificant els paràmetres concrets (mida i 

característiques de la màquina virtual, xarxa on s’ubicarà, entre 

d’altres).  

 

 

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/migrate/tutorial-migrate-vmware
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Figura 20: Esquema de la restauració d’una còpia de seguretat a Azure, mitjançant 

Veeam Backup&Replication. Font: 

https://helpcenter.veeam.com/docs/backup/vsphere/restore_azure.html?ver=100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Exemple de restauració des de Veeam Backup&Replication a Azure. Font: 

creació pròpia mitjançant llicència d’avaluació de Veeam.  

 

 

Vistes algunes de les diferents opcions per a realitzar la migració, ja seria qüestió 

d’escollir la més adequada en funció del plantejament realitzat i realitzar proves 

pilot amb alguns dels servidors. Una vegada realitzades les proves de migració, 

temps ocupat, èxit de la migració…, podrem verificar la comunicació amb la 

infraestructura on-premise, avaluar la latència i el funcionament de serveis i 

d’altres comprovacions per tal de validar aquestes proves. 

 

 

 

https://helpcenter.veeam.com/docs/backup/vsphere/restore_azure.html?ver=100


46 

En aquest punt també caldrà tenir en compte la redundància i replicació, zones de 

disponibilitat, regions pars, etc. Tots aquests punts els podem tenir en compte 

més endavant per tal de garantir una alta disponibilitat i un servei amb la 

cobertura més gran possible. Així mateix, també cal tenir en compte que en funció 

del tipus de característiques escollides en els diferents recursos (per exemple, 

discs premium) tindrem uns SLAs o uns altres, i per tant, certa confiança en 

disposar d’aquesta alta disponibilitat. 

 

 

5.3 Primera fase de migració 

En aquesta primera fase de migració en la qual migrarem el servei web a Azure, 

tindrem dues possibilitats: migrar directament el servidor que allotja el lloc web 

(habitualment un Windows Server si parlem de IIS, o un linux si parlem de 

Apache, o d’altres serveis) com a màquina virtual, o migrar el lloc web a una 

webapp. Preferiblement escolliríem la segona opció, ja tenim més facilitat a l’hora 

d’escalar el servei i gestionar, a la vegada que ens permet ignorar i mantenir la 

màquina virtual sobre la que corre aquest servei. 

 

Hauríem de tenir en compte una possible parada del servei durant la migració, ja 

que hi hauria un moment de canvi en el qual els registres públics passarien a 

apuntar al servei a Azure enlloc del servei on-premise. 

 

Per a la primera opció, podríem fer servir un dels mètodes comentats en el punt 

anterior, però en aquest cas intentaríem migrar a una WebApp, la qual ho podem 

fer mitjançant l’eina App Service Migration d’Azure, que permet fer una avaluació 

del lloc web mitjançant la url, i a partir d’aquí, en funció de la compatibilitat, iniciar 

la migració a un webapp. 
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Figura 22: Exemple de migració a App Service. Font: 

https://helpcenter.veeam.com/docs/backup/vsphere/restore_azure.html?ver=100   

 

Una vegada realitzada l’avaluació, si tot és correcte, iniciaríem el procés de 

migració amb el qual obtindríem la web ubicada a Azure en la infraestructura 

paral·lela i separada de la corporativa.  

 

D’aquesta forma, una vegada comprovat el correcte funcionament, validats els 

certificats, notificacions, entre d’altres, podríem realitzar la commutació canviant 

els registres DNS públics corresponents i deixant deshabilitada la ubicació 

anterior. 

 

 

https://helpcenter.veeam.com/docs/backup/vsphere/restore_azure.html?ver=100
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5.4 Segona fase de migració 

En aquesta segona fase ja realitzaríem part de la migració més important i la que 

podria tenir més afectació, de manera que caldria buscar el moment adequat per 

a fer una parada en el servei i tenir la menor afectació possible: probablement en 

hores fora de l’horari laboral o en cap de setmana. 

 

Per la migració de servidors de tipus serveis d’escriptori remot, servidors 

d’impressió i d’aplicacions, podríem utilitzar un dels mètodes de migració de 

màquines virtuals ja comentats, sempre tenint en compte que l’origen de la 

migració és adequat i convindria més la migració de la màquina virtual íntegre que 

no la migració dels serveis a una màquina muntada des de zero. 

 

En aquest cas també caldria tenir en compte detalls com poden ser els registres 

DNS, comunicació amb l’entorn on-premise (impressores, aplicacions…), 

rendiment i latència, obertura de ports en cas de publicar els serveis d’escriptori 

remot a través de passarel·la, entre d’altres. 

 

Pel que fa a les aplicacions i les bases de dades, podríem dir el mateix que en els 

casos anteriors excepte per les bases de dades, ja que podríem utilitzar el servei 

d’Azure SQL per tenir les bases de dades gestionades i d’aquesta forma 

prescindir de la màquina virtual que l’allotja.  

 

Per poder migrar les bases de dades a aquest servei, podríem utilitzar el servei 

Azure Database Migration Service, amb el qual, a través de la VPN ja muntada en 

la fase prèvia a la migració, passaríem les basses de dades on-premise al servei 

d’Azure SQL. 

 

Figura 23: Esquema de migració de bases de dades a Azure. Font: https://azure.microsoft.com/en-

us/services/database-migration/  

https://azure.microsoft.com/en-us/services/database-migration/
https://azure.microsoft.com/en-us/services/database-migration/
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Un cop realitzades aquestes tasques, caldria verificar que la lectura, escriptura, ús 

i computació d’aquestes bases de dades fos correcte canviant la configuració 

corresponent a IPs, ports, etc. 

 

 

5.5 Tercera fase de migració 

En aquesta última fase, un cop  verificat el correcte funcionament de les fases 

anteriors, ja només ens quedarien migrar serveis suplementaris. 

 

En aquest sentit, podríem tenir serveis com, per exemple, un servidor 

d’actualitzacions de Windows WSUS, servidor d’inventariat opensource o de 

Microsoft com System Center Configuration Manager, servidor de llicències, etc. 

 

Per a migrar aquests serveis, que ja haurem avaluat anteriorment, podrem 

realitzar la migració com s’havia plantejat en el cas de les màquines virtuals. Tot i 

això, sí que caldria tenir certa precaució els aspectes següents: 

 

- Servidor de llicències: comprovar amb el proveïdor si cal validar MAC, si 

és necessària una motxilla de llicència (incompatiblitat per migrar a 

Azure)… 

 

- Servidor d’actualitzacions de Windows (WSUS): en funció de la mida en 

disc, caldria avaluar si mantenir el servei on-premise per suposar un 

sobrecost de mida en disc i de tràfic de dades, canviar la política 

d’actualitzacions per tal que les actualitzacions es descarreguin 

directament d’internet estipulant diferents canals d’actualització per 

grups d’usuari i així validar-les prèviament o migrar el servidor a Azure. 

 

- System Center Configuration Manager: caldria, de la mateixa manera 

que en el cas del servidor d’actualitzacions, assegurar la necessitat de 

migrar a Azure degut al sobrecost d’espai en disc i tràfic de dades, 

plantejant-se la possibilitat de migrar el servidor com a lloc primari i 

mantenir un lloc secundari on-premise per la distribució d’imatges, 

software..., així com combinar aquesta característica amb Intune, 

proporcionat segons llicència disponible a Microsoft 365. 
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5.6 Validació, comprovacions i resolució d’incidències 

En aquesta etapa final de la migració caldria revisar tots els serveis migrats i 

validar el seu funcionament, inicialment amb un grup d’usuaris, i seguidament per 

tota l’organització.  

 

En aquest punt és quan podrien sorgir incidències que caldria anar resolvent i 

revisant. 

 

Un dels trets a revisar també seria la plena operabilitat de tota la companyia des 

de les diferents seus amb la nova infraestructura d’Azure, per validar la 

connectivitat i el funcionament. 

 

Finalment, caldria comprovar i posar en funcionament la configuració de còpies de 

seguretat, seguint la política de l’empresa i del departament IT. Per tant, caldria 

crear un Recovery Services vaults, que és el servei on s’emmagatzemarien les 

còpies de seguretat.  

 

Amb aquest servei, podríem crear diferents polítiques de còpia de seguretat i així, 

en cada màquina virtual i servei, habilitar les còpies de seguretat assignant una 

política, generar alertes i notificacions, punts de restauració, entre d’altres. 
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6. OPTIMITZACIÓ, ÚS DE RECURSOS, 

SEGURETAT I SUPERVISIÓ 
 

Una última part que cal tenir sempre en compte, una vegada realitzada la migració 

i arrancat el funcionament diari dels diferents serveis, és la de l’optimització de 

recursos, supervisió, monitorització i seguretat. 

 

En aquest sentit, cal nombrar diferents serveis que caldria desplegar, en funció 

dels requisits i les necessitats de l’organització, i la dedicació i els recursos a 

destinar. Tots aquests serveis es poden englobar en un pla de millora continua, 

optimització i adequació de la seguretat en un entorn dinàmic que anirà creixent i 

adaptant-se en funció de les necessitats de l’organització.   

 

6.1 Optimització 

- Automatització 
 

El servei d’automatització d’Azure és un servei molt important que cal 

tenir en compte a l’hora de planificar les càrregues de treball de la 

infraestructura que tenim. En aquest sentit, ens serà molt útil sobretot 

per l’estalvi de cost i la millora de rendiment en determinades 

ocasiones: apagada del 75% de servidors d’escriptori remot durant les 

nits i caps de setmana, canvi de mida a una superior dels serveis 

d’escriptori remot en finals de mes (escalat vertical), entre d’altres. 

 

Per posar en marxa aquest servei, només caldrà que el donem d’alta i 

generem els runbooks necessaris, que serien les automatitzacions que 

volem implementar mitjançant codi 

 

 
 

Figura 24: Exemple de codificació d’un runbook a través de Powershell. Font: 

https://docs.microsoft.com/es-es/azure/automation/automation-quickstart-create-

runbook 

https://docs.microsoft.com/es-es/azure/automation/automation-quickstart-create-runbook
https://docs.microsoft.com/es-es/azure/automation/automation-quickstart-create-runbook
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Alguns d’ells, com l’apagada i encessa de màquines virtuals, ja els 

podem trobar de forma predeterminada.  

 

D’aquesta manera, podrem estipular uns calendaris i unes estimacions 

de l’ús de recursos i així, reduir la factura degut al pagament del servei 

pel consum que se’n fa. 

 

 

- Azure Advisor 
 

Aquest servei és totalment gratuït i està integrat amb tota la plataforma i 

tots els serveis d’Azure. Ens proporciona, tal com diu el seu nom, 

consells i recomanacions dels serveis que tenim implementats respecte 

al cost, la seguretat, l’alta disponibilitat, etc. 

 

Realment no és quelcom que cal habilitar o configurar, però sí que cal 

prendre en consideració les accions recomanades, ja que permet 

millorar la seguretat, obtenir un estalvi econòmic, etc. 

 

 

Figura 25: Visualització del dashboard d’Azure Monitor amb les diferents indicacions. 

Font:  https://portal.azure.com amb compte gratuït generat per a aquest treball.  

 

 

 

 

https://portal.azure.com/
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6.2 Supervisió 

- Azure Monitor 
 

Alternativament al desplegament d’un sistema de monitorització com pot 

ser Nagios, podem fer ús del servei Azure Monitor, el qual ens 

recol·lectarà moltes dades, l’estat de salut dels serveis i recursos 

d’Azure, entre d’altres.  

 

Tot i això, si només vulguessim un sistema de monitorització semblant a 

Nagios, en el marketplace d’Azure tenim la imatge disponible per 

desplegar i implementar. 

 

El que sí que cal assegurar en aquest punt és diposar d’un sistema de 

monitorització de sistemes que permeti una integració híbrida juntament 

amb un sistema d’alertes per tal d’anticipar-se a possibles fallades del 

sistema.  

 

Figura 26: Diagrama del flux d’informació en la monitorització de serveis. Font:  

https://docs.microsoft.com/es-es/windows-server/manage/windows-admin-

center/azure/azure-monitor  

 

En aquest sentit, Azure Monitor ens pot proporcionar aquesta informació 

i seria interesant utilitzar aquest servei degut a la seva integració amb 

els recursos d’Azure: ja no només de màquines virtuals, sinó també de 

apps, serveis, bases de dades, entre d’altres.  

 

https://docs.microsoft.com/es-es/windows-server/manage/windows-admin-center/azure/azure-monitor
https://docs.microsoft.com/es-es/windows-server/manage/windows-admin-center/azure/azure-monitor
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Així mateix, Azure Monitor també ens proporciona aquesta integració 

amb la infraestructura on-premise, fet que ens permet centralitzar la 

monitorització en un sol espai. 

 

Es basa en l’emmagatzematge de les dades a revisar i en un entorn de 

log analytics, motius pels quals pot variar el seu cost: quantitat de dades 

a analitzar i retenció d’aquestes dades 

 

 

- Network watcher 
 

Network Watcher és el sistema de monitorització a nivell de xarxa que 

podem trobar a Azure i, semblant a Azure Monitor, el seu cost anirà en 

funció de les dades emmagatzemades i la seva retenció. Ens serà molt 

útil en casos d’anàlisis de tràfic a nivell de paquets de dades, resoldre 

problemes de connectivitat amb la VPN, analitzar salt a salt el 

recorregut del tràfic enviat a un destí (traceroute)… 

 

També té disponible una característica molt interessant que ens 

permetrà abordar en molts casos la infraestructura des d’un millor punt 

de vista: la topologia. Amb aquesta característica, ens permet fer un 

esquema topològic de la xarxa en la nostra infraestructura.  

 

 

6.3 Seguretat 

- Azure Firewall 
 

Per tal de millorar la seguretat de la infraestructura desplegada, caldrà 

que revisem la part de connectivitat i xarxa. En aquest sentit, és molt 

adequat que tinguem en compte que molts servidors obtenen una IP 

pública al donar-se d’alta i aquestes IP són una possible porta d’entrada 

no desitjada. Per tant, caldrà revisar que no tinguem cap IP pública, i 

controlar molt bé aquells casos que sí que sigui necessari. 

 

Una vegada revisat aquest punt, podem millorar la seguretat amb el 

servei d’Azure Firewall, que permetrà un anàlisis molt més exhaustiu del 

tràfic i brindarà major seguretat en les comunicacions.  

 

Amb Azure Firewall, podem arribar a disposar de fins a 250 IPs 

públiques i, per tant, publicar diferents serveis (per exemple, passarel·la 

d’accés a serveis d’escriptori remot), a la vegada que estem 
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monitoritzant i controlant el tràfic amb detecció i intel·ligència contra 

amenaces, filtrat, etc. 

 

Per tal de desplegar el servei sobre una xarxa virtual, lcolaspVnet01, 

primer de tot haurem de crear una subxarxa virtual amb el nom de 

AzureFirewallSubnet amb una màscara de subxarxa de /26 o inferior. 

 

 
 

Figura 27: Esquema del funcionament i la integració d’Azure Firewall en una 

infraestructura híbrida. Font:  https://docs.microsoft.com/es-es/azure/firewall/overview  

 

Una vegada tinguem el servei implementat, el podem configurar i 

administrar des d’Azure Firewall Manager o des del propi recurs 

generat. 

 

Figura 28: Visualització del dashboard d’Azure Firewall amb les diferents 

característiques configurables. Font:  https://portal.azure.com amb compte gratuït 

generat per a aquest treball.  

https://docs.microsoft.com/es-es/azure/firewall/overview
https://portal.azure.com/
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- Azure Security Center 
 
Aquest servei és molt semblant al centre de seguretat que ofereix 

Microsoft 365, el qual es basa en l’anàlisi i avaluació dels serveis que 

tenim a Azure, detectant vulnerabilitats, problemes de seguretat, alertes, 

etc. Així mateix, també ens proporciona una sèrie de mesures a prendre 

o recomanacions per millorar aquests nivells de seguretat. Dins de 

l’Azure Security Center, també podem integrar equips Windows i equips 

linux que no són pròpiament d’Azure. 

 

En primer lloc, caldrà que habilitem el servei i disposem d’un espai de 

log analytics. Una vegada tenim el servei habilitat, és recomanable 

revisar que l’aprovisionament automàtic de l’agent que reporta la 

informació està habilitat. 

 

Així mateix, des del mateix recurs, podem descarregar l’agent per 

màquines Windows i Linux i d’aquesta forma incloure-les en el servei 

d’Azure Security Center. 

 

Figura 29: Visualització del dashboard d’Azure Security Center, amb les diferents 

alertes. Font:  https://docs.microsoft.com/es-es/azure/security-center/security-center-

planning-and-operations-guide  

https://docs.microsoft.com/es-es/azure/security-center/security-center-planning-and-operations-guide
https://docs.microsoft.com/es-es/azure/security-center/security-center-planning-and-operations-guide
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- Azure Sentinel 
 

Azure Sentinel és la solució que Microsoft proporciona com a SIEM a 

Azure i que permet disposar d’un sistema global de monitorització, 

administració d’esdeveniments de seguretat i respostes automàtiques.  

 

Es basa en la recopilació de dades de multitud de fonts, les quals 

s’integren directament o a través de connectors/agents que li reporten la 

informació. D’aquesta manera, podem integrar en un sol lloc tota la 

informació recollida en dispositius tallafoc de la infraestructura on-

premise, informació recopilada dels serveis de Microsoft 365 i de les 

diferents fonts que puguem tenir. 

 

Cal dir que és un servei molt interessant, però també dependrà de la 

mida de l’empresa i la seva inversió en seguretat i IT, ja que la posada 

en marxa, l’ús, el manteniment i la monitorització d’aquest servei és 

quelcom que requereix recursos personals dedicats. Per desplegar 

aquest servei, serà necessari crear un espai de log analytics a Azure. 
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7. CONCLUSIONS 
 

Una vegada finalitzat aquest treball, crec que l’objectiu principal ha estat 

aconseguit, ja que es pretenia dissenyar el procés de migració d’una empresa 

genèrica a Azure, tenint en compte les diferents etapes d’un projecte d’aquestes 

característiques, així com proposant i englobant alternatives disponibles, com per 

exemple l’ús de webapp, Azure Monitor, entre d’altres. 

 

Per arribar a l’objectiu principal ha calgut, prèviament, plantejar una sèrie de 

requisits o preàmbuls que han esdevingut objectius secundaris del treball, i que 

han permès tenir una visió més global del conjunt. 

 

En primer lloc, el fet projectar una empresa genèrica ha estat un punt clau en 

aquest projecte degut a la intenció d’elaborar una pauta o una guia per a la 

migració a Azure, sense voler personalitzar ni entrar en detall en particularitats 

concretes. Per tal d’obtenir una imatge global i genèrica d’una empresa actual, 

s’ha intentat agafar un denominador comú vist en moltes organitzacions, fruit de 

l’experiència i del dia a dia en el món de les TIC.  

 

Cal tenir en compte que, tot i que s’ha intentat agafar una visió global i genèrica, 

cada organització tindrà les serves particularitats les quals es podran adaptar al 

plantejament i metodologia desenvolupats en aquest treball. 

 

En segon lloc, s’ha fet una revisió dels diferents productes i serveis que 

proporciona Azure, i la seva adequació i possible ús en un projecte d’aquestes 

característiques, intentant fer que la migració al cloud esdevingui, no tan sols un 

canvi d’ubicació de la infraestructura, sinó un canvi en el disseny, l’adaptació i 

l’aprofitament dels avantatges que ens proporciona un proveïdor de cloud com és 

Microsoft Azure. 

 

Així mateix, s’ha tingut en compte possibles incidències o possibles casos en els 

quals no seria adequat realitzar una migració a alguns serveis, proposant 

alternatives i diferents opcions que, en funció de l’empresa en qüestió i les seves 

particularitats, caldria decidir per quina optar. 

 

Per altra banda, també s’han introduït diferents eines per a incloure en un pla de 

millora contínua, sobretot, referent a la seguretat, la optimització i la 

monitorització, degut a l’entorn canviant i dinàmic en el que vivim, i la gran 

necessitat d’establir mesures de seguretat per protegir al màxim els interessos de 

l’organització. 
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Tot i això, cal assumir que tot i el desenvolupament del projecte, hauria estat 

convenient reforçar la part pràctica exemplificant i duent a la pràctica les 

premisses i les accions recomanades durant les diferents etapes del procés. En 

aquest sentit, s’ha intentat dur a terme una part pràctica bàsica i necessària, però 

també s’ha volgut plantejar diferents metodologies o opcions a l’hora de realitzar 

una migració per tal de no condicionar i caracteritzar aquest projecte, i per poder 

mostrar part de les moltes possibilitats que existeixen a Azure. 

 

Finalment, quedaria esmentar que moltes de les tasques comentades en aquest 

treball estan englobades dins del concentrador d’eines nombrat en el propi treball, 

Azure Migrate, el qual dota de les eines necessàries per efectuar les fases 

d’estudi prèvies a la migració i, finalment, la migració en sí.  

 

De totes maneres, com s’ha comentat, tampoc s’ha volgut centrar aquest treball 

en aquest concentrador d’eines, ja que existeixen diferents camins i formes per a 

realitzar una migració, i existeixen diversitat de plantejaments i formats de 

migració, motiu pel qual s’ha volgut donar un enfocament més global i un repàs de 

la plataforma en sí per poder decidir amb més criteri, quin d’aquests camins 

emprendre quan es planifica un projecte de migració a Azure. 
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8. GLOSSARI 
 

Cloud: referit a computació, se sol utilitzar per a fer referència a una xarxa de 

computadors a internet que proporcionen diferents serveis d’emmagatzematge, 

computació, entre d’altres. 

 

Failover: es refereix a la capacitat de tolerància davant de fallades o commutació 

per error, quan l’entorn habitual falla i el sistema pot seguir funcionant mitjançant 

un entorn redundant. 

 

Gateway (serveis d’escriptori remot): el gateway o passarel·la és un rol 

d’escriptori remot que permet als usuaris autoritzats obrir una connexió, 

habitualment a través del port 443, per tal d’accedir a sessions d’escriptori remot o 

aplicacions remotes i, d’aquesta manera, fer més segura la connexió, evitant obrir 

el port 3389 atribuït al protocol d’escriptori remot. 

 

IaaS: és l’acrònim de Infraestructure As A Service, és a dir, infraestructura com a 

servei. Fa referència als serveis que ens proporcionen els proveïdors cloud quan 

del servei que obtenim, el que està gestionat únicament és la infraestructura. Com 

a exemples hi hauria un compte d’emmagatzematge, una màquina virtual, etc. 

 

Kubernetes: és un sistema de codi obert, que permet l’automatització, l’escalat i 

l’administració de sistemes basats en contenidors. 

 

MPLS: és l’acrònim del protocol Multiprotocol Label Switching, el qual té la 

capacitat d’encapsular paquets de dades de diferents protocols de xarxa. S’utilitza 

en alguns casos per a connectar dues ubicacions a través d’internet. 

 

On-premise: terme que serveix per identificar quelcom que està en local, en les 

pròpies instal·lacions.  

 

PaaS: és l’acrònim de Platform As A Service, és a dir, plataforma com a servei. Fa 

referència als serveis que ens proporcionen els proveïdors cloud quan del servei 

que obtenim, el que està gestionat és la plataforma. Com a exemples hi hauria 

entorns de desenvolupament amb les variables d’entorn, sistema operatiu ja 

integrat i només caldria preocupar-se del propi desenvolupament (una aplicació). 
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SaaS: és l’acrònim de Software As A Service, és a dir, software com a servei. Fa 

referència als serveis que ens proporcionen els proveïdors cloud quan del servei 

que obtenim, el que està gestionat és directament el software. Com a exemple hi 

hauria el servei de correu de Microsoft Exchange Online, la suite d’Office online, 

etc. 

 

Software ERP: ERP és l’acrònim d’Enterprise Resource Planning, és a dir, 

Planificació de Recursos Empresarials. Aquest tipus de software és el que té la 

finalitat de gestionar els recursos d’una organització, com poden ser les nòmines, 

els impostos i declaracions, la comptabilitat, entre d’altres. 
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