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Abstract 

En aquest TFG es detallarà el procés pel qual una empresa pot oferir un sistema de teletreball per als 

seus treballadors, en cas que tots ells treballin des de casa regularment o intermitentment.  

El principal motiu que m’ha mogut a escollir aquest objectiu és principalment la situació de pandèmia i 

confinament que ha obligat a moltes empreses a enviar a casa als seus treballadors. En aquesta 

tessitura, el teletreball és imprescindible si es vol continuar amb l’activitat. A tot arreu del mon el 

teletreball s’ha convertit en objecte de desig de les empreses i reflecteix les que estan preparades a 

nivell de TI i les que no. 

I tot i que el principal detonant de que el teletreball sigui una pràctica quasi obligatòria en aquests dies, 

ja existia des de fa força temps, aplicat desigualment segons els països, sectors o economies. Del que 

podem estar segurs és que és una pràctica que ja no desapareixerà, i passarà a ser una característica 

més de molts llocs de treball. 

Per arribar a aconseguir una plataforma de teletreball adequada a una empresa, cal seguir una sèrie 

de procediments detallats en el TFG. Primerament cal estudiar l’escenari origen i les seves necessitats. 

Després cal estudiar quines solucions ofereix el mercat, comparar-les i, finalment, escollir-ne una. Un 

cop escollida, cal dissenyar la seva implantació, tasca que cal executar depenent directament de les 

necessitats de cada empresa. 

Com annex, detallaré els passos pràctics de la implantació, en un entorn de demostració funcional. 

In this TFG I’m going to put in place the process of enabling any company to have a remote working 

system for the employees, in case that all of them work from home regularly or intermittently. 

The main reason that has brought me to choose this matter is mainly the pandemic scenario and 

lockdown, that have sent home lots of employees. In these set of events, the remote working is essential 

if the company wants to keep up the activity. Wherever in the word, the remote working has become a 

desired object by all companies and bring out which ones are ready in a IT level and which not. 

Even if the main reason of the remote working is an almost mandatory practice nowadays, it existed 

long time ago, being applied unequal according to the countries, sectors or economies. Of what we can 

be sure is that this practice won’t disappear, and will become another benefit of any job. 

In order to get a proper remote working platform for a company, we must follow a set of procedures 

detailed in this TFG. Firstly, we must study the current scenario and its needs. Secondly, check the 

solutions offered in the market, compare them and finally choose one. Once chosen, we must design 

the deployment, which must be done depending on the needs of the company. 
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As annexed, I’ll detail the practical steps for the deployment in a functional environment. 
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1. Introducció 

Avui en dia totes les empreses necessiten les TI per poder desenvolupar total o parcialment la seva 

activitat, sigui quina sigui. I alhora, les TI han evolucionat adaptant-se a aquest fet. Si a una relació 

empresa – TI molt estreta li afegim un escenari extraordinàriament complex com el que planteja una 

pandèmia mundial, amb confinament domiciliari i restriccions de mobilitat estrictes, la necessitat 

d’adaptació es converteix en una qüestió bàsica de supervivència empresarial. 

En major o menor mesura, el teletreball és una pràctica força comuna en determinades empreses. 

D’altres països el tenen molt implementat i normalitzat, on està demostrat que aporta grans avantatges 

als treballadors i als empresaris. I la tendència rarament s’invertirà, es pot afirmar fàcilment que el 

teletreball ha arribat per a quedar-se. 

I tot al voltant nostre ho facilita. Les connexions de fibra domèstiques tenen amples de banda suficients 

per garantir videoconferències, tràfic de dades i totes les tasques que es necessitin, molt poques llars 

no disposen d’almenys un ordinador, tot i que és molt comú tenir un laptop empresarial per fer la nostra 

feina. I tot això unit a que pràcticament tot funciona digitalment, reduïm la presencialitat a la mínima 

expressió. 

La pandèmia de Covid-19 ha accelerat el que ja era una tendència i ha normalitzat el teletreball de tal 

manera que, qualsevol empresa que encara que sigui parcialment s’ho pugui permetre, ho ha 

implementat per als seus treballadors, per poder seguir facturant. I és aquest nou escenari el que he 

escollit per al meu treball de final de grau. 

Com analista de sistemes, treballant per una empresa multinacional, hem patit una sobtada demanda 

molt alta de recursos per part de treballadors treballant des de casa. Una plataforma ben preparada, 

dimensionada, i sobretot, dissenyada, és la clau per poder donar continuïtat de negoci. Òbviament, en 

el nostre cas no va ésser així, i vam tenir que redissenyar part de la plataforma per poder assumir la 

càrrega, mantenint els nostres recursos on-prem, i tot en temps rècord. 

En aquest TFG detallaré els treballs necessaris per que una empresa de qualsevol grandària pugui 

oferir als seus treballadors una plataforma de teletreball completa. Analitzaré quines solucions ofereix 

el mercat, els fonaments de la decisió presa, el seu disseny i la seva implantació.  
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2. Planificació temporal 

Setmana Activitat 1: 

Plantejament 

del problema 

Activitat 2: 

Solucions 

disponibles 

Activitat 3: 

Comparativa 

solucions 

Activitat 4: 

Requisits 

previs 

Activitat 5: 

Disseny 

front-end 

Activitat 6: 

Disseny 

back-end 

Activitat 7: 

Implantació 

de la solució 

8 – 14 març        

15 – 21 març        

22 – 28 març        

29 – 4 abril        

5 – 11 abril        

12 – 18 abril        

19 – 25 abril        

26 – 2 maig        

3 – 9 maig        

10 – 16 maig        

17 – 23 maig        

24 – 30 maig        

31 – 6 juny        

   

PAC2    PAC3    PAC4 
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Activitat 1: Plantejament del problema. En aquesta activitat es plantegen tots els aspectes relacionats 

amb les TI i l’activitat empresarial. Quines necessitats tenen cada un dels treballadors, depenent del 

seu càrrec, com necessiten desenvolupar la seva feina i quins recursos TI tenen al seu abast en aquest 

moment. 

Per altra banda, es tindrà en compte el context actual de pandèmia, que canvia totalment la forma de 

treballar dels empleats i que obliga al canvi en les TI que plantejo en aquest document. L’objectiu serà 

permetre realitzar les mateixes tasques als treballadors que abans del confinament. I per poder detallar-

ho, en aquesta activitat es proposaran tots els detalls del problema. 

Activitat 2: Solucions disponibles. Un cop el problema és sobre la taula, plantejarem les solucions 

TI que el mercat ofereix. Primerament, hem de d’analitzat quin tipus de solució podem fer servir. Pot 

ser relacionat amb el núvol, pot ser fent servir el centre de dades del que disposa l’empresa. O potser 

una solució mixta. 

Un cop vist quina solució podem fer servir, hem d’analitzar quins productes entren en cada una. Pot ser 

una simple connexió VPN al centre de dades, una nova granja de Citrix, escriptoris virtuals amb 

VMWare o aplicacions publicades amb Microsoft RDS. 

Activitat 3: Comparativa de solucions. Quan ja sabem que ens ofereix el mercat, cal decidir que fer 

servir. La comparativa, primerament de la arquitectura i darrerament del producte, s’ha de fer en base 

al entorn actual de l’empresa, a les necessitats dels treballadors i als demés requisits, com pressupost, 

temps per tenir la solució enllestida o dimensionament. 

Cal trobar un equilibri entre tots aquests aspectes, no val tenir la millor solució del mercat, si està 

pensada per empreses de més de 1000 treballadors, ni tampoc una simple “nyapa” que provoca riscos 

de seguretat. 

Activitat 4: Requisits previs. Un cop decidida la solució TI, toca implementar-la. I el primer pas és 

analitzar els requisits previs que necessita per poder funcionar. Cal analitzar la TI actual i revisar que 

falta per poder prosseguir amb el desplegament. 

Cal aclarir que els requisits previs han de ser assumibles, no podem escollir una solució TI que sigui 

impossible d’assumir tècnicament o econòmicament, per tant, és un altre punt d’anàlisis a l’activitat 2. 

Activitat 5: Disseny del front-end. El front-end és la part de la solució que s’encarrega d’interactuar 

amb l’usuari. En aquesta activitat cal pensar i decidir com ha de complir les necessitats empresarials, 

però també mantenint els estàndards de seguretat i privacitat. 

Depenent de les necessitats de l’empresa, el front-end ha de complir una sèrie de requisits, per tant, és 

determinant alhora d’escollir una solució. Per tant, un altre punt d’anàlisis a l’activitat 2. 
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Activitat 6: Disseny del back-end. Aquesta activitat serà en la que es dissenyarà el core de la 

plataforma, per tant, ha d’ajustar-se perfectament als processos de l’empresa, als requisits tècnics i de 

temps, ja que els econòmics ha han estat establerts a l’activitat 2. 

Dissenyar bé el back-end és la clau per tenir una solució funcionant perfectament, amb un manteniment 

eficient o tenir una solució que necessita manteniment constant, que dona problemes i que no compleix 

les tasques per les que va ser dissenyada. És una activitat crítica. 

Activitat 7: Implantació de la solució. La implantació tindrà lloc de manera paral·lela a les activitats 

de disseny dels diferents components, detallant els passos necessaris en un entorn real. Aquesta 

activitat anirà detallada als diferents annexos. 
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3. Escenari actual i plantejament del problema 

La empresa Urbanisme i Obra Ciutadana SA (UOC SA) te la seva seu central a Terrassa amb 50 

treballadors i una oficina satèl·lit a Sabadell amb 20 treballadors. Habitualment tots els treballadors 

acudeixen a la oficina cada dia, a excepció d’alguns comercials i enginyers que viatgen regularment, i 

accedeixen externament al correu electrònic de l’empresa. Malauradament, tant el ERP com d’altres 

aplicacions no estan disponibles des de fora de la oficina, tot i que tothom disposa d’un ordinador portàtil 

que pot endur-se a casa, i que disposa d’una suite ofimàtica completa per poder treballar. De nou, tots 

els documents importants de l’empresa es troben a un repositori intern, per tant si un usuari vol treballar 

amb algun d’aquests documents des de fora de la oficina, cal primer que es descarregui una copia i un 

cop acabada la feina i de nou a la oficina, la carregui al lloc corresponent. 

A nivell de TI, la empresa UOC SA disposa d’una sala preparada a la seu central on tots els sistemes 

hi son funcionant. Disposen de servidors per executar servidors virtuals, sistemes d’emmagatzematge 

i dispositius de xarxa (tallafocs, enrutadors i swichos). Tot i que l’equipament no és d’última generació, 

tenen força recursos sobrants i potencia. La oficina satèl·lit està connectada mitjançant una VPN entre 

els dos firewalls de cada oficina. Aquesta VPN proporciona accés als recursos empresarials als usuaris 

de la oficina de Sabadell com si estiguessin treballant des de la oficina de Terrassa. 

Malauradament, aquest escenari “fictici” no ho és tant i encara està present a moltes empreses, sobretot 

PYMES, que no han invertit el suficient esforç en potenciar una TI alineada amb el negoci. La tendència 

d’una empresa que no es dedica a les TI, és a no invertir en TI. És considerat més una despesa que 

una inversió, per tant, ens trobem amb força escenaris en els que no sempre les TI tenen un nivell 

adequat al necessari per l’empresa. 

Ara be, quan al març de 2020 es declara l’estat d’alarma a causa de la Covid-19, tots els treballadors 

de UOC SA van haver de marxar a casa. Els desplaçaments estaven prohibits i els responsables del 

negoci es van adonar que amb l’accés al correu electrònic des de casa no és suficient per desenvolupar 

la feina necessària per mantenir funcionant l’empresa. I en aquesta tessitura és on els directius de 

l’empresa han de decidir de quina manera poden assegurar que els treballadors pugin seguir fent la 

seva feina. 

Son molts es aspectes a tenir en compte. Ha de ser una solució ràpida d’implementar, ja que cada dia 

que passa sense treballar es tradueix en pèrdues. Intentar que la inversió sigui la menor possible, ja 

que aparentment la situació actual no preveu una millora econòmica global. I per suposat, la solució ha 

de garantir que els treballadors hi accedeixin sense gaire complicació i amb la major seguretat possible. 
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3.1. Plantejament del problema 

El problema que es planteja va directament unit a les necessitats que els treballadors tenen per 

desenvolupar la seva feina. Cal que tots els treballadors (també coneguts com usuaris per part del 

personal TI a partir d’aquest punt) puguin disposar de les mateixes eines per treballar de les que 

disposen a la oficina. Podem així establir una sèrie de necessitats bàsiques que han de ser satisfetes 

immediatament, o en el menor temps possible: 

a) Cal que tots els usuaris puguin accedir als documents compartits al repositori de fitxers. Això 

garantiria que la consistència i les versions dels fitxers, en cas que més d’un usuari els faci 

servir sigui sòlida. 

b) Cal que qui ho necessiti, pugui treballar amb la suite ofimàtica adquirida per l’empresa. Tothom 

te un ordinador portàtil corporatiu que la te instal·lada, junt amb d’altres programes necessaris.  

c) Cal que tothom pugui accedir als diferents programes corporatius, ERP, CRM, etc. Aquests 

programes no estan instal·lats localment als ordinadors dels usuaris, si no que s’hi accedeixen 

via una intranet corporativa. 

Un cop enteses les necessitats dels usuaris, cal establir uns mínims per complir-los. Aquests mínims 

sovint venen marcats per llei, com per exemple la Llei de Protecció de Dades (LOPD o GDPR en anglès) 

i que obliguen a mantenir unes TI amb uns certs requisits. D’altres venen donats per les necessitats 

empresarials, que requereixen certes característiques. Aquests mínims poden ser: 

a) Seguretat: cal que les comunicacions entre els dispositius dels usuaris i l’entorn de l’empresa 

siguin segures. Per aquest propòsit es pot optar per xifrar el tràfic de dades, fer servir VPN, 

protegir amb contrasenyes robustes els accessos, etc. 

b) Disponibilitat: cal que els sistemes que permetin treballar als usuaris estiguin sempre 

disponibles, que garanteixin que les dades no es perdran i que el funcionament de tot el conjunt 

és l’esperat. 

c) Resiliència: cal que els sistemes funcionin com si els usuaris estiguessin treballant des de la 

oficina, sense nous processos ni grans canvis, que podrien confondre i causar més problemes 

dels que poden arribar a arreglar. Cal tenir en compte a més, que donat que els usuaris son 

treballant des de casa, realitzar formacions resulta molt més complicat. 

d) Confiabilitat: cal que els sistemes rendeixin i puguin acceptar tota la carrega de treball que es 

pugui arribar a generar, evitant lentitud que només causaria frustració a tothom. 

Un cop sabem quines necessitats tenen els usuaris i quins mínims hem d’aconseguir per el nostre 

objectiu, podem plantejar el problema: 
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En un escenari de pandèmia amb un confinament total de la població, necessitem que tots els usuaris 

puguin treballar des de casa com si estiguessin a la oficina. El problema és que la infraestructura TI de 

UOC SA no està preparada per aquesta tasca i cal realitzar totes les feines necessàries per que això 

sigui possible. I cal fer-ho en el menor temps possible, amb un cost adequat a les possibilitat de 

l’empresa i tractant de modificar el menys possible els processos de TI. 

Sabent quin és el problema, les necessitats i els mínims per aconseguir solucionar el problema, podem 

passar a estudiar el problema. 
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4. Estudi del problema 

Ja hem vist quin problema te l’empresa UOC.SA un cop s’ha declarat l’estat d’alarma i tots els 

treballadors s’han quedat a casa: Necessiten seguir desenvolupant la seva feina per que l’empresa 

sigui sent viable i no perdre els seus llocs de treball. El punts claus son: 

a) Donat que la oficina està tancada, tothom disposa del seu ordinador portàtil corporatiu a casa. 

Es suposa que és un dispositiu segur i que te totes les eines locals per desenvolupar part de 

les tasques necessàries.  

b) La partida de pressupost per aquesta tasca no és molt extensa, ja que es tracta d’un imprevist 

de grans dimensions. Per tant, la solució que s’esculli no pot suposar un cost molt elevat. 

c) Seguint la dinàmica de l’anterior aspecte, ens trobem que els treballadors necessiten fer la seva 

feina i cada dia que passa sense desenvolupar-la representa pèrdues econòmiques. Llavors 

és imperatiu que la solució es pugui desplegar amb el mínim temps possible. 

Tot i que UOC.SA disposa d’un departament de TI amb dos persones, aquest projecte s’encarregarà a 

una consultora externa experta en desplegaments d’aquest tipus.  

Primerament, s’analitzaran les solucions disponibles que ofereix el mercat. De cada solució, es 

plantejaran els productes que el mercat ofereix i que s’ajustin a les solucions plantejades i que a més 

complirien el nostre objectiu i finalment, plantejarem les conclusions per escollir producte final. 

4.1. Solucions disponibles 

La primera fase llistarà quin tipus de solucions ofereix el mercat que s’ajustin al nostre problema. En 

plantejarem tres, les més comuns i conegudes, tot i que n’existeixen d’altres de menys utilitzades. 

4.1.1. Núvol públic 

El núvol és un concepte abstracte que quan fa referència a les TI, dóna la sensació que ha aparegut 

molt recentment. I això no és del tot correcte. El núvol com a tal no és més que un conjunt de recursos 

de computació situats en un centre de dades i que estan a disposició d’empreses i usuaris.  

En aquest primer cas, el núvol públic és un servei que ofereixen certes companyies i que inclou part  

del que per definició és un núvol. Al ser gestionat per un proveïdor, la part client només és capaç de 

veure i gestionar un servei que és completament virtual. Això vol dir que el proveïdor gestiona tot el 

maquinari i la part física de la solució TI. Això implica que el coneixement en TI no ha de ser tan complet 

per part del client que contracta aquest servei, i que a més, habitualment inclou una important part de 

suport tècnic per part del proveïdor. 
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Com a conseqüència, el proveïdor garanteix alta disponibilitat, continuïtat de servei i d’altres 

característiques que s’inclouen en el cost del producte. És una característica bàsica del núvol públic 

que el client mai arriba a gestionar quin maquinari és l’encarregat de fer funcionar les plataformes. I 

depenent del maquinari i del programari ofert pel proveïdor de núvol públic, el producte es pot classificar 

en diferents categories: 

a) En primer lloc, existeix el IAAS (Infrastructure As A Service), que serveix una plataforma 

completa gestionada i que pot incloure capacitat de processament, memòria, emmagatzematge, xarxa, 

etc. Aquesta infraestructura gestionada depèn directament del proveïdor del núvol públic, és a dir, que 

la part de manteniment i configuració del maquinari, així com garantir una continuïtat del servei ve oferta 

pel proveïdor. 

El que depèn del client en aquest cas és tot el que s’està executant directament sobre aquesta 

plataforma. Per exemple, màquines virtuals (VM), espais d’emmagatzematge per fitxers o d’altres usos 

o espais de xarxa pels diferents serveis. 

Un servei IAAS és un impàs entre el millor que pot oferir un núvol públic i el millor que pot oferir un 

núvol privat (més endavant en parlaré). És una solució equilibrada, però que al incloure només una 

plataforma gestionada, és necessari que personal TI especialitzat i amb coneixements necessaris 

administri els sistemes que s’executaran sobre aquesta plataforma virtual. 

b) En segon lloc existeix el PAAS (Platform As A Service), que ofereix una capa menys que el 

IAAS. És a dir, el proveïdor gestiona el maquinari i també el programari servidor encarregat de fer 

funcionar un servei. D’aquesta manera, el client contracta una plataforma plenament funcional i el 

proveïdor s’encarrega de que sempre estigui disponible, funcionant i rendint com s’espera. En aquest 

cas, els coneixements dels administradors d’aquest servei no han de ser tan extensos, ja que no 

intervenen ni els sistemes operatius, ni requeriments a nivell de xarxa, etc. 

Aquest servei es caracteritza per oferir un entorn complet per executar aplicacions middleware, incloent 

programari, bases de dades i espai per emmagatzemar d’informació. La principal diferència amb el 

IAAS, és que no es te accés al sistema operatiu, gestió de les aplicacions middleware abans 

mencionades o les tasques comuns de manteniment. Per tant, la personalització i adaptació son 

menors, però és una característica que no es busca en un entorn com aquest. 

c) Finalment, el núvol públic ofereix el SAAS (Software As A Service), que inclou una capa menys 

que el PAAS i que va enfocada principalment a oferir una aplicació funcional completament gestionada. 

Es podria dir que el proveïdor gestiona totes les capes de l’aplicació, des del back-end fins al front-end 

incloent tots els elements necessaris per al seu funcionament, i l’usuari només contracta el temps 

d’execució, recursos d’espai i de memòria i disponibilitat de l’aplicació. 
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El servei SAAS és cada vegada un servei més utilitzat, ja que no requereix cap personal TI (el proveïdor 

s’encarrega d’absolutament tot), el client no necessita cap tipus d’infraestructura i la posada en marxa 

d’un entorn com aquest suposa un esforç menor que amb les altres solucions. 

Aquestes tres modalitats de servei son comunes per tots els proveïdors de núvol públic. Cada un fa 

servir la seva pròpia tecnologia, mètodes de gestió i d’administració. Per tant, és molt important escollir 

un proveïdor en funció dels coneixements del personal de TI de l’empresa. Els tres principals proveïdors 

de núvol públic son: 

a) Microsoft Azure: Centrat sobretot en el sistema operatiu Windows, és la plataforma que més 

ràpidament creix. És un servei que es pot administrar fent servir la interfície Web, la línia de comandes 

PowerShell i d’altres entorns com Visual Studio. Al ser propietària de Microsoft, la integració amb 

aquests components és completa. 

b) Amazon Web Services: Basat àmpliament en Linux, és junt amb Azure el proveïdor amb més 

quota de mercat. La gran integració mitjançant APIs molt esteses i la gran varietat de serveis el fan una 

opció molt utilitzada per gran diversitat de clients. 

c) Google Cloud: També basat en Linux, és un proveïdor en creixement que posseeix una sèrie 

de API i vies de gestió molt versàtils. 

4.1.2. Nuvol privat 

Com ja he mencionat, tant el núvol públic com el núvol privat ofereixen una sèrie de serveis gestionats 

relacionats amb les TI. La part comuna entre els núvol públic i privat son els tres serveis diferenciats ja 

mencionats, el SAAS, PAAS i IAAS. El núvol privat ofereix dues modalitats de servei més. 

a) En primer lloc, el Hosting, és un servei pel qual el proveïdor ofereix una capa menys al que el 

IAAS presenta. Aquesta capa és la de virtualització, pel qual el client te la capacitat de configurar els 

servidors que s’encarreguen de la virtualització. Aquesta configuració inclou no només els recursos de 

CPU, RAM i disc, si no també d’altres tasques de gestió com plantilles, grups de recursos, xarxes 

virtuals, etc. 

En la modalitat de Hosting, els coneixements de TI han de ser encara més concrets i extensos, però a 

canvi, el client te molta més flexibilitat a l’hora de plantejar un entorn TI, sobretot si els requisits son 

grans, diversos i es necessita d’alguna configuració concreta. 

b) Per últim, l’anomenat Colocation, és un servei que ofereix només un espai físic dins un centre 

de dades (Datacenter). Aquest espai inclou electricitat, refrigeració d’aire fred i un cable, usualment de 
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fibra òptica, que enllaça amb internet fent servir una fibra de baixa latència i alta velocitat. És a dir, el 

Colocation és el servei que inclou una capa menys que el Hosting. 

Això significa que el client disposa d’una sèrie d’espais (anomenats U) dins un armari dissenyat per 

emmagatzemar dispositius TI (anomenats rack). En aquest cas, el client haurà de gestionar el 

maquinari, tant de processament, emmagatzematge i xarxa. I això implica un equip de TI que sàpiga 

gestionar tot el entorn TI empresarial complet. D’altra banda, el client podrà escollir fins al més mínim 

detall de la infraestructura, escollir quin maquinari fer servir, i com configurar-lo. 

A diferència del núvol públic, el núvol privat és un tipus de servei que fa molt més temps que existeix 

en el mercat. Empreses com Arsys, Ionos, OVH i moltes d’altres ofereixen gammes de serveis que 

inclouen no només els comuns en núvols privats, si no que cada vegada més, de núvol públic. El 

principal motiu es l’adaptació de les empreses envers la gran força i presencia dels proveïdors de núvols 

públics, que amb una gamma de preus i productes molt més ajustats i competitius, han arrabassat bona 

part dels clients potencials als proveïdors clàssics de núvol privat. 

4.1.3. Centre de dades local 

Seguint amb la dinàmica de serveis TI en un centre de dades, i recapitulant, el núvol públic ofereix 

recursos TI gestionats en menor o major mesura al client. El núvol privat ofereix recursos TI menys 

gestionats i també la possibilitat de gestionar-los per part del client. Ambdós serveis ofereixen aquests 

recursos gestionats i suportats des de centres de dades. Aquests centres de dades son propietat del 

proveïdor, els gestiona i els manté. Aquesta feina generalment és una tasca massa allunyada dels 

interessos empresarials d’empreses no relacionades amb les TI. Per aquest motiu, la idea de tenir grans 

i potents plataformes TI sense tenir que mantenir segons quines tasques bàsiques de TI com el 

manteniment del maquinari és una idea molt atractiva. 

Finalment, com a opció relacionada als centres de dades gestionats, podem considerar el centre de 

dades local. En realitat, aquesta opció és la que actualment te en funcionament l’empresa UOC.SA. És 

a dir, una sala preparada per mantenir en funcionament equips TI empresarials, amb l’electricitat i la 

temperatura correcte. 

Tradicionalment, les empreses amb una mínima envergadura disposaven d’aquest tipus de solucions. 

Parlo en passat, perquè la tendència actual definitiva és externalitzar aquests serveis a centres de 

dades gestionats (núvol privat primer i actualment núvol públic). El principal motiu és el de estalvi de 

costos en personal especialitzat en plantilla, en mantenir una sala especial per als equips TI i en garantir 

d’una manera més econòmica també la continuïtat del servei. 

De totes maneres, un centre de dades local no és una solució descartable en cap cas, ja que és una 

opció real en molts casos. Per exemple, en un escepticisme en relació als núvols de TI, on el client no 
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te clar on te les seves dades, si estan segures o si realment treballar amb un núvol pot arribar a significar 

no poder migrar de nou les dades a un entorn local. 

En altres escenaris, es fan servir centres de dades propis quan les empreses decideixen treballar ells 

mateixos amb els seus equips de TI quan les dades son realment sensibles o confidencials, quan els 

requisits de les TI son especials (equips o programari realment molt antics) o quan la vida útil del 

maquinari permet mantenir en funcionament el centre de dades local durant un temps més abans de 

fer una migració.  

4.1.4. Connexió VPN 

Generalment, una connexió VPN uneix dos xarxes diferents d’una manera segura. El tràfic és xifrat pels 

dos extrems, per tant, no cal publicat a internet cap recurs per ser accedit. 

Com he dit, la oficina satèl·lit es connecta a la oficina principal fent servir una VPN. En aquest escenari, 

qui fa la tasca de mantenir la VPN son els tallafocs (Firewalls) de cada una de les oficines. Aquest 

dispositiu generalment pot realitzar les següents tasques: 

a) Publicar de manera segura serveis a internet fent servir NAT. Publicar un servei consisteix en 

permetre el tràfic entre un dispositiu situat fora de la xarxa i un servei o servidor que és dins la xarxa. 

Per exemple, publicar una aplicació Web (port 80) o un servidor FTP (port 21). Per garantir la seguretat 

i la integritat de la xarxa corporativa, els serveis i servidors han d’estar en una xarxa DMZ (Zona 

Desmilitaritzada). 

b) Controlar el tràfic entrant i sortint fent servir regles (Rules). Aquestes regles afecten a tot el 

tràfic que entra i surt del tallafocs, ja sigui des de o cap a internet o entre xarxes locals i DMZ. Aquesta 

configuració és crucial per tenir un mínim de seguretat a la xarxa. 

c) Permetre la creació de VPN (Virtual Private Network). Existeixen dos tipus de VPN. La primera 

és la que existeix entre la oficina principal i la satèl·lit. S’anomena VPN Site to Site, i s’encarrega d’unir 

dos o més xarxes remotes. La topologia és flexible, una VPN S2S pot unir diferents oficines remotes 

amb la principal amb una topologia d’estrella (sense visibilitat entre les oficines satèl·lit) o amb una 

topologia de malla (connectivitat totes amb totes). 

El segon tipus de VPN és la que ens ocupa en aquest punt. S’anomena VPN Client to Site i s’encarrega 

d’unir un client (ordinador generalment) amb una xarxa corporativa. Aquesta configuració es realitza 

mitjançant un programari instal·lat al PC client i que habilita les rutes de xarxa i el xifrat necessari contra 

la part servidora, el tallafocs corporatiu. 
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El motiu pel qual he inclòs una VPN com a solució pel problema de UOC.SA és que l’empresa disposa 

d’un petit centre de dades local, a la oficina principal, el qual conté tota la TI de l’empresa. Aquest centre 

de dades és accessible només des de les dues oficines i donar accés via una VPN als ordinadors 

connectats des de casa pot ser una possible solució. Més endavant, a la comparativa de les solucions 

en plantejarem els pros i contres pel cas concret que ens ocupa. 

4.2. Productes disponibles 

En aquest apartat parlaré dels productes de programari que diferents empreses ofereixen i que encaixin 

en la solució del problema plantejat. Aquests productes han d’encaixar en una de les solucions 

plantejades, excepte en la ultima d’elles. La VPN, per definició, és una solució que només uneix dues 

xarxes, per tant, no implica per si mateixa una solució, però pot ser (de fet, hauria de ser) un complement 

a qualsevol de les tres altres solucions plantejades. 

És a dir, l’accés a un centre de dades TI, ja estigui en un núvol públic, privat o propi, mai, i repeteixo 

molt clarament, mai, s’ha de fer sense xifrar, fent servir un accés públic. Només en determinats 

escenaris, on es publiquen certs serveis web o FTP públics, es poden desplegar configuracions segures 

mitjançant entorns DMZ que protegeixin les dades internes. 

Partint d’aquests aclariments, llistaré els productes més destacats que encaixen amb el que necessita 

actualment la nostra empresa en el problema plantejat. 

4.2.1. Citrix Xenapp 

L’empresa Citrix te una llarga experiència en la presentació d’aplicacions i escriptoris, entre d’altres 

solucions, però en el nostre cas ens centrarem en la publicació d’aplicacions i escriptoris virtuals. 

Publicar o presentar una aplicació virtual consisteix en habilitar l’accés a una aplicació des d’equips 

remots. Aquesta configuració es compon d’un back-end i un front-end. 

El back-end és la part que s’encarrega de la gestió d’usuaris, permisos, aplicacions, servidors etc. Els 

principals requisits son: 

- Una sèrie de servidors on els diferents rols de Citrix hi son instal·lats. Aquests servidors 

desenvolupen les diferents tasques de manteniment, seguretat i gestió. 

- Un servidor com a mínim amb l’aplicació que es vol publicar. La mateixa aplicació pot estar 

instal·lada en més d’un servidor per oferir alta disponibilitat i balanceig de la càrrega. 

- Una sèrie d’usuaris creats a qui donar permisos. Usualment, es necessita un Directori Actiu per 

gestionar els usuaris. 
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El front-end és la part que interactua directament amb l’usuari. En el cas de Citrix, permet la utilització 

d’una interfície web o d’una aplicació instal·lada a l’ordinador client. 

Com Citrix ofereix una gamma de productes molt amplia, cal determinar quin és el que més es pot 

adaptar a l’empresa UOC.SA i aportar una solució al problema plantejat. La solució XenApp és la que 

més s’escau, donada la seva versatilitat i escalabilitat. Les seves principals característiques son: 

a) Adaptabilitat: El producte es pot adaptar fàcilment a un entorn existent com el nostre. Les 

aplicacions ja estan instal·lades, ja tenim un Directori Actiu funcionant i els requisits d’espai, memòria i 

processament es poden complir. Per tant, el programa es pot integrar fàcilment en el entorn actual. 

b) Seguretat: Cal tenir en compte que els usuaris treballen remotament, per tant, cal obrir accés 

als sistemes de la oficina a Internet. Citrix XenApp ofereix xifrat punt a punt, és a dir, que tota la 

informació que viatja des de l’ordinador client fins al servidor es il·legible per qualsevol altre que no 

siguin els dos interlocutors. Per altra banda, es poden aplicar certes polítiques de seguretat per enfortir 

encara més certs aspectes de seguretat. 

c) Confiabilitat: Cada rol que compon aquest producte te la possibilitat de ser desplegat en alta 

disponibilitat. Això assegura, o almenys en gran part ajuda, a que la plataforma es mantingui en 

funcionament durant més temps, independentment d’errors, caigudes o parades de manteniment 

programades. 

d) Escalabilitat: Inicialment, la planificació del desplegament de la plataforma pot incloure certa 

quantitat de recursos de maquinari, sovint tots ells virtualitzats. La escalabilitat garanteix que en cas 

necessari, més recursos es puguin afegir fàcilment. O per el contrari, alliberar-ne en cas que no siguin 

necessaris. Per exemple, si volem afegir més aplicacions publicades, o en volem treure’n. 

Al principi d’aquest anàlisi he comentat que es poden publicar tant aplicacions com escriptoris. Un 

escriptori publicat funciona de igual manera que una aplicació, però enlloc d’executar i publicar-ne una, 

el que s’ofereix a l’usuari és un escriptori complet. Els escriptoris virtuals ofereixen totes les eines que 

un usuari pot necessitar ja instal·lades en un únic punt, i son entorns més comuns en entorns on els 

usuaris necessiten executar més d’una aplicació al mateix temps. 

Tant per les aplicacions com per escriptoris, Citrix fa servir un protocol propietari (ICA) per les 

comunicacions, com ja he dit, xifrades. 

En un altre ordre de característiques, Citrix és una empresa que ofereix un ampli suport tècnic i una 

comunitat d’usuaris molt extensa. Per tant, no és difícil trobar fòrums oficials i no oficials i eines de 

suport per possibles incidències. 
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4.2.2. VMWare Horizon 

VMWare es pot considerar l’empresa que va crear la virtualització de màquines (clients i servidors) i la 

que més extesa es troba en el mercat de computació on-prem (computació a centres de dades en núvol 

privat i local). 

Ofereix gran varietat de solucions, però el producte que analitzaré com a candidat per a UOC.SA és el 

VMWare Horizon. El programa Horizon s’encarrega de publicar escriptoris virtuals exclusivament. El 

cas és que al tractar-se de VMWare, la virtualització juga un paper molt important, ja que aquests 

escriptoris virtuals son exclusius de cada usuari. 

La infraestructura de Horizon funciona exclusivament sobre un entorn VMWare vCenter complet, 

incloent el propi servidor vCenter que gestiona tota l’activitat de les maquines virtuals i les gestiona, i 

una granja de servidors amb el rol de hipervisor, que son els ESXi. Cal recordar que UOC.SA ja disposa 

d’aquesta plataforma en funcionament. Entre d’altres, una plataforma vCenter permet: 

a) Oferir alta disponibilitat de les VM. Si un host de hipervisor ESXi fallés, les VM es balancejarien 

automàticament a un altre host. 

b) Oferir visibilitat i coneixement. A partir d’alertes, alarmes i gràfiques, es pot planificar, 

dimensionar i operar eficientment un volum gran de VM. 

c) Oferir automatitzacions, simplicitat de gestió i confiabilitat. A mesura que creix el nombre de 

VM, la seva gestió pot ser complexa. vCenter ofereix simplicitat, automatitzacions i continuïtat per que 

la inversió en temps per aquestes tasques sigui mínima. 

Una vegada el entorn de virtualització esta funcionant, el programa VMWare Horizon fa servir el motor 

de vCenter per gestionar les VM dedicades a crear els escriptoris virtuals. Cada escriptori virtual 

correspon a una VM. Com ja hem dit en aquest cas, a diferència de Citrix, cada escriptori publicat 

s’executa en una VM individual, no es comparteix servidor. 

Horizon, aprofitant les virtuts de vCenter, pot oferir certes característiques molt interessants pel nostre 

entorn: 

a) Alta disponibilitat dels escriptoris. Al tractar-se de VM, cada un d’ells pot executar-se en 

diferents hosts de virtualització. 

b) Escalabilitat. Afegir o retirar escriptoris virtuals segons la quantitat d’usuaris es fa de manera 

automàtica i molt senzilla de gestionar. Això permet estalviar recursos de computació. 
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c) Operativa senzilla. Mantenir actualitzats els diferents escriptoris dels usuaris és una tasca 

senzilla ja que Horizon treballa amb plantilles (templates) que permeten fer modificacions generals 

fàcilment. 

d) La infraestructura de Horizon és la de client-servidor, de la mateixa manera que Citrix. La part 

servidora, a diferencia, son VM funcionant a la plataforma de virtualització. És a dir, no existeix un 

servidor Horizon que controli entrades, sortides, validacions, etc. Si no que cada VM d’escriptori virtual 

és l’encarregada de donar disponibilitat a aquest servei. La part client és una aplicació o un plugin per 

fer servir via navegador web. 

De manera habitual, a les eines com VMWare Horizon se les categoritza com eines de VDI (Virtual 

Desktop Infrastructure) perquè ofereixen escriptoris virtuals de manera dinàmica i automatitzada. 

Per últim, anomenar també que VMWare és una empresa amb un ampli suport, base de clients i 

documentació, pel que es fa més fàcil trobar solucions i suport per desplegaments i d’altres incidències. 

4.2.3. Microsoft Remote Desktop Services 

El conegut com escriptori remot de Microsoft, o RDS (Remote Desktop Services), és un producte que 

existeix des de fa força versions de Windows. La part client ve inclosa en tots els ordinadors Windows 

i es pot instal·lar en Linux i MacOS si fos necessari.  

Habitualment, el RDS es fa servir per connectar un PC client amb un servidor, de manera que en podem 

controlar l’escriptori. En la solució de RDS que ens interessa, volem que els usuaris es puguin connectar 

a aplicacions o escriptoris virtuals amb uns requisits que la plataforma ofereix: 

a) Alta disponibilitat i confiabilitat. Les aplicacions es poden instal·lar en diferents servidors i el 

motor de balanceig de RDS distribuirà els usuaris per executar aquesta aplicació repartint la càrrega. 

Al disposar de més d’un servidor per executar aquestes aplicacions, es permet tolerància a errades 

b) Escalabilitat. El volum de servidors es pot incrementar o disminuir en funció de les necessitats. 

Això permet estalviar costos i optimitzar recursos. 

c) Seguretat. Totes les comunicacions son xifrades i al ser un producte completament integrat 

amb directori actiu, es poden establir una sèrie de polítiques per incrementar-ne la seguretat. 

d) Adaptabilitat. Desplegar una plataforma RDS client-servidor resulta en un impacte mínim en un 

entorn ja funcionant. En UOC.SA, quan tots els usuaris son treballant des de casa, cal que els canvis 

siguin els menors possibles per evitar massa canvis per als usuaris. 
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La part client, com hem dit, pot ser simplement un fitxer RDS que apunti directament a l’aplicació 

desitjada. Paral·lelament també ofereix accés via un portal web. 

Tots els rols del back-end i front-end ofereixen la possibilitat de ser desplegats en alta disponibilitat. Els 

serveis back-end son els següents: 

a) Broker. És el nucli de una plataforma RDS. Es qui balanceja la carrega d’usuaris connectats, 

qui manté les aplicacions existents publicades i qui gestiona la base de dades on s’emmagatzema la 

informació de la granja. 

b) Licensing. És el rol que s’encarrega d’emmagatzemar les llicencies RDS que permeten als 

usuaris connectar-se remotament als servidors de sessió. 

c) RD Session Host. És el rol que s’encarrega de mantenir les sessions RDS hostejades i 

comunament s’instal·la als servidors on hi ha les aplicacions que es volen publicar. 

Els serveis de front-end son: 

a) RD Gateway. Habitualment instal·lat a la DMZ, és qui s’encarrega de comunicar una petició 

RDS d’un usuari extern amb el RD Session Host a la xarxa corporativa. Te un marcat component de 

seguretat, 

b) Web Access. És el rol responsable de presentar una interfície Web amb les aplicacions 

disponibles segons usuari.  

No tots els rols son obligatoris dins una plataforma RDS, els necessaris son el Broker, Licensing, RD 

Session Host i RD Gateway. 

De manera similar a Citrix, RDS permet publicar una aplicació concreta (un fitxer .exe) instal·lada en 

un servidor, el qual mantindrà la sessió remota, o també permet publicar un escriptori remot complet. 

Aquest escriptori s’executa en el mateix servidor Session Host que la resta. Gràcies a les configuracions 

possibles, cada aplicació o escriptori pot disposar d’una sèrie de servidors assignats. Això assegura 

escalabilitat segons la aplicació i càrrega. 

D’altra banda, i segons com despleguem el producte, podem fer servir VDI (escriptoris virtuals) en 

comptes d’aplicacions i escriptoris publicats. Com hem comentat abans, parlant de VMWare Horizon, 

un escriptori virtual que funciona sobre una VDI, no és res més que una VM dedicada per cada usuari. 

Habitualment aquestes VM son Windows, Linux o MacOS en les seves versions d’escriptori, no 

servidores. En el cas de Microsoft RDS, com és previsible, està preparat per executar Windows. Cal 

tenir en compte que aquesta elecció s’ha de prendre abans del desplegament, ja que degut al disseny, 

no poden conviure ambdues plataformes. 
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4.3. Comparativa de les solucions 

Un cop presentades les solucions i els productes, passo a comparar-los. La comparació es farà entre 

les solucions i entre productes, en relació als aspectes més destacats i també els més interessants en 

relació al problema plantejat en el nostre projecte. 

En primer lloc, compararé els tres proveïdors de núvol públic. Un cop vist quines característiques te 

cada un, els compararé amb el que ofereix un núvol privat i un centre de dades local. 

4.3.1. Entre proveïdors de núvols públics 

En aquest punt compararem el que pot oferir Azure, AWS i Google Cloud en funció de les seves 

característiques i de les nostres necessitats. Els punts a analitzar son la computació i emmagatzematge, 

tipus de model de negoci i control de costos i preus. 

a) Computació i emmagatzematge. Aquest aspecte del servei de núvol públic és en el que 

s’especifica com funciona internament i cara a la capacitat de processament que el client necessita, 

emmagatzematge de dades i processament, en funció dels productes requerits. En aquest punt és on 

més es diferencien els tres proveïdors i és on cada client ha de decidir quina oferta li convé més. 

AWS ofereix una computació especialitzada en entorns complexos, que requereixen auto escalat en 

molts i diferents aspectes. Basat en Linux, està molt enfocat al SAAS i PAAS, oferint plataformes molt 

potents a nivell de servidors web, bases de dades, big data o streaming.  

Com exemples, trobem serveis de streaming com A3Player, pàgines web de venta d’entrades 

autoescalables, espai al núvol com iCloud o bases de dades orientades al big data. 

Azure, d’altra banda, ofereix un servei més orientat a l’usuari. Microsoft Windows en qualsevol de les 

seves versions és el sistema operatiu més estes. I tot i que en servidors només posseeix una quota de 

mercat minoritària, la tendència canvia poc a poc. D’aquesta manera, Azure ofereix fàcilment 

plataformes IAAS, PAAS i SAAS totes elles basades en tecnologies Microsoft. 

Com exemples, trobem entorns complets de TI d’empreses, que inclouen tant directori actiu, intranets, 

bases de dades o repositoris de documents en Sharepoint o correu a Office 365. 

Google Cloud aprofita una infraestructura global molt definida per oferir serveis relacionats amb codi, 

aplicacions. En l’actualitat, Google és el principal cercador i indexador de llocs web i d’aquesta immensa 

quantitat d’informació se’n treu diferents aplicacions publiques com Gmail, Maps, Youtube o Drive. 
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Totes aquestes aplicacions orientades a usuari final tenen les bases del que pot oferir un núvol públic. 

En quan a empreses, Google Cloud centra el seu potencial en la computació de codi, per desenvolupar 

aplicacions, processar gran quantitat de dades per obtenir coneixement. 

Google Cloud ofereix un servei anomenat FAAS (Function As A Service), que ofereix serveis de 

computació sense servidors. Aquestes funcions suporten gran quantitat de llenguatges de programació. 

Com a computació, també podem trobar, de la mateixa manera que en els altres proveïdors, VM com 

IAAS gestionades pel client. La coneguda infraestructura d’emmagatzematge de Google dona suport a 

tots els serveis. 

Google Cloud basa els seus serveis en productes de codi obert, tant computació, llenguatges de 

programació i motors de bases de dades.  

b) Tipus de model de negoci. Tot i que cada un dels tres proveïdors de núvol públic ofereixen una 

sèrie de serveis en comú, el tipus de client és diferent en cada un d’ells. És molt important tenir en 

compte un aspecte com aquest alhora d’escollir un proveïdor. 

Amazon ofereix una sèrie de serveis molt enfocats i especialitzats a grans empreses o solucions 

tècnicament molt especifiques. Al portar més temps que ningun altre gran proveïdor de núvol públic, 

les solucions son tècnicament molt avançades i evolucionades, on es nota una gran adaptació a les 

necessitats de moltes empreses. 

Microsoft en canvi te una gran experiència en computació on-prem que ha sabut migrar als serveis de 

Azure. Els serveis de computació es basen en sistemes operatius, bases de dades, emmagatzematge 

i correu propis, on la interrelació entre ells és molt sòlida. Per exemple, és molt fàcil trobar una 

plataforma on un mateix client faci servir correu Exchange, bases de dades SQL i un repositori de fitxers 

i que migrant al núvol, es converteixi en Office365, instancies SAAS SQL i repositoris de fitxers en 

Sharepoint. 

Google per la seva banda aprofita la seva experiència en codi obert, en la seva infraestructura ja 

implementada per poder oferir solucions per programadors i desenvolupadors. La eficiència i sobre tot 

la gran compatibilitat amb diferents llenguatges de programació fan que les possibilitats s’ajustin a molts 

tipus de client diferents. És clar que per exemple Google Cloud no esta orientat a plataformes d’usuari, 

però en canvi va molt més enfocat a entorns de desenvolupadors. 

c) Control de costos i preus. És un dels aspectes a tenir en compte que en definitiva te un gran 

pes al prendre una decisió final. Aspectes com la planificació, dimensionament i cost dels productes 

son determinats alhora d’escollir un proveïdor. 
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AWS te un gran avantatge en aquest punt, ja que ofereix uns productes molt concrets i complexos, que 

habitualment fan servir auto-escalat i que ajuda en gran mesura a controlar els costos. Aporta una sèrie 

d’eines que ajuden a reduir costos, planificar-los i optimitzar els recursos contractats. 

Azure ofereix en gran mesura productes basats en la pròpia Microsoft, pel que el llicenciament de 

sistemes operatius, motors de bases de dades SQL i d’altres serveis és més econòmic que en cap altre 

proveïdor. Cal recordar també que podem escollir fer servir productes de codi obert com Linux, MySQL 

o d’altres que no comporten despeses de llicenciament. Finalment, disposa de eines de càlcul de costos 

molt eficients per saber en tot moment el cost de cada servei, i assessorament per reduir costos. 

Google Cloud ofereix costos adaptats a cada aplicació i servei, amb una facturació molt ajustat als 

recursos consumits, sent principalment computacionals, de codi i relacionats amb aplicacions. 

A manera de resum, podem incloure els aspectes mencionats en una taula: 

Característica Amazon Web Services Microsoft Azure Google Cloud 

Computació Orientat a grans clients i a 

plataformes tecnològicament 

molt avançades. 

Orientat a client final, entorns 

basats en tecnologies Microsoft i 

entorns híbrids. 

Orientat al desenvolupament 

d’aplicacions, execució de codi i 

computació sense servidor. 

Model de negoci Enfocat a grans empreses amb 

necessitats TI molt especifiques. 

Enfocat a empreses de 

qualsevol mida, amb un nucli TI 

basat en tecnologies Microsoft. 

Enfocat a clients que necessitin 

desenvolupar aplicacions i entorns 

específics de programació. 

Costos Ajustats al cost específic de 

cada plataforma i aplicació. 

Reduït en llicències de Microsoft 

amb plans molt agressius 

d’estalvi de costos. 

Molt enfocat a costos basats en 

desenvolupament de codi. 

 

4.3.2. Entre núvol públic, núvol privat i centre de dades local 

Aquesta comparativa és capital alhora d’escollir un tipus de solució concret. És la base per la qual 

posteriorment desenvoluparem la nostra plataforma i escollirem el producte que finalment resoldrà el 

nostre problema. 

Addicionalment a les explicacions presentades al punt de les descripcions del núvol públic, compararem 

quins serveis ofereix cada tipus de centre de dades. 
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a) El núvol públic ofereix infraestructura gestionada completament, per tant, nomes podrem 

contractar IAAS, PAAS o SAAS. És un model de gestió en el que el client només gestiona aplicacions, 

plataformes de dades o plataformes completes, però en cap cas ha de gestionar el maquinari, capa de 

virtualització, cabines d’emmagatzematge o dispositius de xarxa. 

En molts casos, les empreses que no disposen d’un departament TI d’alt nivell o no en volen mantenir 

un, troben en aquest model de plataforma una oportunitat de no tenir que invertir esforços en gestionar 

plataformes TI que en un primer moment no aporten cap valor al negoci. 

b) El núvol privat ofereix les mateixes opcions que un núvol públic. Cal aclarir que la eficiència, 

innovació i costos dels serveis SAAS, PAAS o IAAS d’un núvol públic estan per sobre del que pot arribar 

a oferir un núvol privat. La principal diferència entre ambdós és que, a més, el núvol privat ofereix 

Hosting i Colocation. 

El primer model de producte ofereix al client una plataforma física llesta per a ser utilitzada. De tal 

manera que el client només cal que contracti una capacitat de computació, memòria i disc, per 

desplegar el que hi necessiti. En el segon model, el proveïdor ofereix al client un espai al centre de 

dades on el client hi pot instal·lar els equips de maquinari que necessiti. Ambdós modalitats requereixen 

més coneixements TI, però segons les necessitats TI, molt possiblement els costos son menors. 

c) El centre de dades local en canvi, és gestionat al complet pel client. Tradicionalment 

pràcticament totes les empreses disposaven d’aquest model, però amb el pas del temps, empreses de 

núvol han assumit la gestió de la capa de centre de dades per estalviar costos i simplificar 

infraestructura. 

Cal tornar a emfatitzar el fet que les empreses que no es dediquen a la TI com a model de negoci que, 

posseir un centre de dades local privat és una practica que només és justificada en casos molt concrets, 

pel que no surt a compte econòmicament ni a nivell d’esforços el de mantenir-ne un. Per tant, es qüestió 

de temps que la practica totalitat d’entorns TI es migrin a un tipus de núvol o a un altre. 

A continuació presento una gràfica on es comparen cada modalitat amb els serveis inclosos. Per acabar 

d’aclarir cada un dels serveis oferts, els defineixo: 

- Centre de dades. És l’emplaçament físic on el maquinari de computació i xarxa està instal·lat. 

- Xarxa i emmagatzematge. És el conjunt de maquinari dedicat a aprovisionar infraestructura de 

xarxa i connectivitat entre tots els dispositius i també espai per emmagatzemar totes les dades 

necessàries. Per exemple, routers, switch, cabines de discos. 

- Servidors físics. El maquinari encarregat a oferir serveis de computació. Dedicats a qualsevol 

tasca necessària, independentment del rol, com per exemple bases de dades, aplicacions o 

virtualització. 



Albert Beired  Teletreball amb Microsoft RDS 

27 

 

- Virtualització. És la capa de programari que s’encarrega d’oferir serveis d’hipervisor, és a dir, 

una capa de programari que ofereix la possibilitat de virtualitzar servidors, aplicacions, 

contenidors, etc. 

- Sistema Operatiu. És la capa de programari pròpia de VM, com el nom indica, el sistema 

operatiu ofereix la possibilitat de desplegar programari compatible. 

- Bases de Dades. És el programari específic que s’executa sobre la capa anterior (Sistema 

Operatiu) i que s’encarrega d’oferir servei de base de dades de qualsevol tipus. 

- Aplicacions. Juntament amb la capa de base de dades, aquesta capa habitualment es situa per 

sobre de la de Bases de Dades, ja que en ocasions en depèn. Tot i que moltes aplicacions no 

necessiten Bases de Dades per funcionar i en poden prescindir. 

- Dades. És el conjunt d’informació introduïda, generada i processada per les aplicacions. 

Aquesta capa depèn directament de la capa d’Aplicacions.  
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4.4. Comparativa dels productes 

En aquest apartat compararé els punts essencials dels tres productes que més poden ajudar a la 

empresa UOC.SA amb el problema de teletreball. Els productes son Citrix Xenapp, VMWare Horizon i 

Microsoft RDS. 

Els punts clau de la comparativa han de ser els més relacionats amb el que nosaltres podem escollir 

prèviament, en relació a la solució de centre de dades escollida. Per tant, els punts a comparar son la 

integració amb núvol públic, integració amb núvol privat i on-prem, aspectes tècnics i costos. 

4.4.1. Integració amb núvol públic 

Quan parlem d’integració amb núvol públic, ens referim a com un producte com els de la nostra llista 

es pot desplegar i encabir dins un IaaS, PaaS o SaaS. Segons la solució escollida, les seves 

característiques, avantatges i costos varien considerablement. Per tant, estudiaré per cada núvol públic 

com podem desplegar cada producte. 

a) Citrix Xenapp és un producte que funciona sobre Windows Server (la versió del sistema 

operatiu varia segons la versió de Xenapp escollida). Per tant, pot semblar que a priori, desplegar VM 

Windows pot ser suficient. 

Els tres núvols públics tenen la capacitat de desplegar VM amb Windows com a sistema operatiu, tot i 

que Azure es la solució ideal per una granja de servidors Windows. El principal motiu és el cost 

(llicencies, cost per computació, memòria), capacitat de copia de seguretat i extres d’alta disponibilitat. 

Com a opció ideal, referent al núvol públic, Citrix s’ofereix com a SaaS a AWS i Azure. Aquesta solució 

inclou les capes excepte la de dades, per tant, simplifica molt la gestió de la mateixa. Podem veure 

esquematitzat el funcionament en les gràfiques per AWS, 
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Font: https://aws.amazon.com/es/quickstart/architecture/citrix-virtual-apps/ 

On es fan servir contenidors específics per tractar amb Citrix. Aquests esquemes inclouen la xarxa i 

son implementacions complexes, degut al que hem mencionat referent a la naturalesa de Citrix, basada 

en Windows. 

I per Azure, 

 

Font: https://azure.microsoft.com/en-us/services/virtual-desktop/citrix-virtual-apps-desktops-for-azure/#features 
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On es pot veure clarament quins serveis funcionen a Azure, i quins es poden fer servir on-prem. Aquesta 

proposta és molt més flexible que la que podem trobar a AWS o a Google. 

b) VMWare Horizon funciona sobre una infraestructura existent de vCenter, per tant, no hi hauria 

cap problema de desplegar-la al centre de dades existent de UOC.SA. Però, i en un núvol públic? La 

solució no passa en cap cas per desplegar VM, si no que esperar que el proveïdor ofereixi el producte 

com PaaS o SaaS. 

AWS per exemple, ofereix VMWare Horizon només si ja tenim desplegada una solució VMWare Cloud 

ja funcionant. Aquesta capa de programari és l’encarregada de fer funcionar la capa de Horizon. En 

l’esquema següent apareixen els elements que integren la solució, incloent la part on-prem. En aquest 

cas, és una solució que inclou el centre de dades de UOC.SA, 

 

Font: https://www.cloud13.ch/2019/04/13/horizon-on-vmc-on-aws-basics/ 

I referent a Azure, Microsoft ofereix també Horizon com a PaaS, tot i que, de la mateixa manera que 

AWS, la infraestructura és complexa i inclou molts altres elements a tenir en compte, 
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Font: https://www.wwt.com/vmware-horizon-cloud-on-microsoft-azure 

Referent a Google Cloud, VMWare ofereix un producte anomenat VMWare Engine, que es basa en un 

model IaaS. La complexitat també és elevada, i les capacitats i característiques son més limitades que 

amb els altres dos proveïdors, 

 

Font: https://techzone.vmware.com/resource/horizon-on-google-cloud-vmware-engine-architecture#architectural-overview 
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Podem concloure que VMWare Horizon és una solució més aviat pensada per entorns on-prem, donada 

la seva dependència d’una capa prèvia de vCenter. Tot i això, VMWare ha fet un gran esforç per adaptar 

el seu producte VDI per encaixar-lo dins els dos proveïdors principals. 

c) Microsoft RDS és un producte que funciona de manera similar a Citrix, és a dir, els rols només 

funcionen sobre un sistema operatiu Windows, poden funcionar en HA i no presenten gaires 

requeriments especials. 

Per tant, podem desplegar RDS a qualsevol dels tres proveïdors de núvol públic, però, de nou, Azure 

treu avantatge als seus competidors al tractar-se de servidors Windows, que funcionen molt millor, més 

eficient i econòmicament al núvol de Microsoft que als de la competència. 

Però, existeix Microsoft RDS com SaaS? Doncs AWS i Azure n’ofereixen, tot i que cal especificar que, 

donada la simplicitat del producte i la necessitat de personalització del mateix, és molt probable que la 

millor elecció sigui la de fer servir VM. 

AWS ofereix un PaaS que es compon bàsicament de les VM necessàries per fer funcionar la plataforma. 

Un cop desplegades, la següent tasca és realitzar les personalitzacions necessàries per ajustar-lo a la 

nostra plataforma. 

Azure ofereix una solució similar, un PaaS que inclou les VM pre-configurades llestes per ser 

personalitzades. 

4.4.2. Integració amb núvol privat i on-prem 

En aquest punt no analitzarem quins proveïdors de núvol privat ens ofereixen els diferents productes 

com PaaS o SaaS, si no que compararem com funcionen en un entorn pràcticament gestionat 

completament per nosaltres, com pot ser un on-prem. 

a) Citrix és un dels productes amb més experiència en aquest aspecte, amb molts anys funcionant 

ja en centres de dades de totes les mides i per empreses de molt diferents indoles. 

Citrix funciona sobre Windows, per tant, és suficient en desplegar les VM necessàries. Després ja és 

qüestió de desplegar el producte segons les nostres necessitats. És un programa que s’adapta molt 

fàcilment a qualsevol tipus d’infraestructura, per tant, molt vàlida pel nostre entorn. L’esquema ideal pot 

ser aquest, 
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Font: https://docs.citrix.com/en-us/xenapp-and-xendesktop/7-15-ltsr/citrix-vdi-best-practices/design.html 

b) VMWare Horizon no encaixa molt bé en un núvol privat. El motiu és la necessitat de funcionar 

sobre un vCenter actiu, i aquest producte només funciona on-prem o en certes variants ja anomenades 

als núvols públics. 

Per tant, només podem comptar amb Horizon treballant en el nostre centre de dades. Al ja tenir un 

vCenter actiu, la seva instal·lació i configuració és força senzilla, i la seva arquitectura, molt ben 

integrada, 
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Font: https://techzone.vmware.com/resource/horizon-architecture#components 

c) Remote Desktop Services pot ser desplegat a núvols privats i on-prem de la mateixa manera, 

desplegant VM Windows i instal·lant-hi els rols necessaris. El seu desplegament és senzill i la integració 

amb els servidors d’aplicacions molt ben resolta. 

Cal remarcar que els rols i la arquitectura es poden desplegar senzillament fent servir els propis gestors 

integrats al propi sistema operatiu. La seva arquitectura és senzilla, com es pot veure al graf, 
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Font: https://social.technet.microsoft.com/Forums/azure/es-ES/fadace9d-1ee6-4127-a72f-05c6ed2d11f3/en-el-servidor-me-sale-

no-existe-una-implementacion-de-servicios-de-escritorio-remoto-en-el-grupo-de?forum=wstses 

Les tres solucions s’integren a la perfecció amb un núvol privat o un centre de dades on-prem. El 

principal motiu és que son productes que existeixen des de fa molts anys, abans de que els núvols 

públics existissin, per tant, els proveïdors han tingut que adaptar-los a aquests nous centres de dades. 

4.4.3. Aspectes tècnics 

En aquest apartat analitzaré els aspectes de negoci que necessitem cobrir, i si tècnicament el producte 

els inclou. En la definició del problema hem constatat que UOC.SA te un centre de dades funcionant 

amb vCenter i servidors Windows amb les aplicacions empresarials instal·lades. A partir d’aquí, 

necessitem que els usuaris que treballen des de casa es puguin connectar per fer servir les aplicacions. 

En els punts anteriors hem pogut veure com s’integren els tres productes en els diferents centres de 

dades públics i privats. És el primer punt a tenir en compte, ja que és un punt clau alhora d’escollir on 

col·locarem el nostre producte. 

Per tant, els aspectes tècnics a cobrir són les capacitats de teletreball que ofereix, els requisits tècnics 

i el recorregut del producte. 

a) Capacitats de teletreball. És important recordar que cal oferir una solució adaptada 

completament a l’actual infraestructura de l’empresa. Per tant, un cop instal·lat el producte, hem de 
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poder fer servir els servidors i programes instal·lats actualment sense haver de reinstal·lar res i amb la 

menor inversió de temps possible. 

És per això que en aquest punt, Citrix i RDS surten avantatjats envers Horizon. Els dos primers 

necessiten primerament els servidors propis amb els rols funcionant, però poden fer servir servidors 

existents amb les aplicacions funcionant per publicar-les, sense necessitat de desplegar nous servidors 

específics amb l’aplicació instal·lada d’una determinada manera. 

Horizon necessita una mica més de preparació, ja que els templates fets servir pels servidors i l’auto-

escalatge necessiten ser desplegats des de zero. Tot i així un cop desplegat, el funcionament és molt 

similar als altres dos productes. 

Els tres programes ofereixen publicació d’aplicacions i d’escriptoris. De nou, la diferència la marca 

Horizon, que fa servir una tecnologia diferent a Citrix i RDS, que es basa en VDI exclusivament, el que 

comporta una gestió una mica més complexa. Citrix i RDS, un cop configurats per publicar aplicacions 

i escriptoris (i no en mode VDI), la gestió depèn únicament d’una simple consola i dels servidors que 

vulguem afegir com a servidors d’aplicacions o escriptoris. 

b) Requisits tècnics. Recordem que el desplegament del producte el realitza una empresa externa, 

per tant, no cal que el departament TI de UOC.SA tingui coneixements per completar-lo. Per tant, el 

que ens interessa és saber quins requisits de computació, xarxa o emmagatzematge necessitem. 

Pels tres productes, el principal element que necessitem és capacitat de computació (vCPU) i memòria 

RAM. Recordem que el centre de dades local de que disposem te recursos de sobra per suportar 

aquests servidors. 

Addicionalment, Horizon necessita un vCenter funcionant, per tant, més capacitat de càlcul. Horizon fa 

servir rols molt més exigents que els altres dos productes. I en comparació RDS és la solució més 

lleugera de les tres, ja que Microsoft ha integrat perfectament tots els rols dins el propi sistema operatiu. 

Per tant, tota la carrega recau en els servidors que hostegen les aplicacions o escriptoris. 

c) Recorregut del producte. Sembla que aquest aspecte és quelcom poc important, però res més 

allunyat de la realitat. En el cas d’implementar un producte, hem d’assegurar-nos no només que el 

producte hagi tingut un recorregut en el passat, amb una comunitat important d’usuaris, si no que el 

proveïdor asseguri que la vida del producte (Software Life Cycle). 

Per exemple, Citrix és un producte amb més de 15 anys de vida en les diferents versions i evolucions, 

que està implementat en moltes i molt diferents entorns i que posseeix una comunitat de suport molt 

extensa. 
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Per altra banda Horizon és un producte dissenyat per funcionar sobre vCenter, per tant, per ser 

desplegat en un centre de dades local. VMWare ha realitzat esforços per aconseguir un símil als núvols 

públics, clarament degut a que son el futur de la computació, però és un aspecte en contra del producte 

sens dupte. 

En canvi, RDS és una plataforma que existeix des de fa força temps, tot i que en les versions més 

modernes ha crescut i millorat notablement, i que depèn directament del sistema operatiu Windows, 

per tant, s’assegura una adaptabilitat total independentment del centre de dades on es desplegui. I, per 

suposat, és un producte amb el suport de Microsoft.  

4.4.4. Costos 

Aquest punt sovint és un aspecte de la decisió molt allunyat dels aspectes que el departament TI es pot 

involucrar. Per tant, sense donar xifres exactes, presentar ofertes que eventualment els departaments 

de ventes poden oferir-nos, la comparació de costos és clara. 

Horizon és un producte que no pot funcionar sense vCenter, per tant, necessitem ja una llicència 

d’aquesta plataforma. El cost pot considerar-se conjunt o no. En el nostre cas, al tenir ja un vCenter 

funcionant i una llicència comprada, pot ser o no considerat d’aquesta manera. Però cal tenir en compte 

que la llicencia cal renovar-la cada cert temps. I si decidim no continuar amb vCenter perquè migrem a 

un núvol públic, Horizon ens obligarà a continuar-lo fent servir. 

Citrix per altra banda ens farà pagar per usuari, les llicencies de Citrix es venen per grups d’usuari. El 

cost és francament elevat, cal reconèixer que no és apte per a totes les butxaques. I és molt important 

tenir en compte que tècnicament, Citrix fa servir el seu gestor de connexions remotes, on s’apliquen les 

llicencies d’usuari de Citrix. Però alhora, necessita que els servidors Windows que hostegen les 

aplicacions tinguin una llicencia de Microsoft RDS per poder funcionar. Per tant, per poder fer funcionar 

una granja Citrix, ens caldrà pagar llicencies de Citrix i llicències de Microsoft RDS per cada usuari o 

dispositiu (cal escolliu una o l’altre modalitat). 

Microsoft RDS és qui millor surt parada d’aquesta comparativa, ja que només demanarà llicencies de 

RDS per usuari o dispositiu per funcionar. El software no te més requisits i els paquets de llicències 

tenen un cost molt inferior als de Citrix. 
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4.5. Solució triada 

En primer lloc, escolliré una solució per desplegar posteriorment el producte que escolliré. La solució 

en definitiva serà el centre de dades que farem servir. Els aspectes que he tingut en compte per escollir 

la solució son: 

a) Urgència. Hem comentat que d’un dia per l’altre, els treballadors de l’empresa son a casa i 

necessiten urgentment una solució. Al disposar d’un centre de dades existent, la urgència ens empenta 

a escollir la opció de mantenir aquest centre de dades on-prem. 

b) Resiliència. Necessitem que la solució s’adapti al que els usuaris coneixen en aquest moment. 

No podem desplegar canvis sense formar-los, canviar processos sense avís o establir nous sistemes 

sens impartir formacions. Per tant, escollim de nou el nostre centre de dades on-prem. 

c) Requisits tècnics: El centre de dades escollit ha de poder assumir la càrrega de processament, 

memòria i espai del producte escollit. Això ens permet escollir qualsevol centre de dades, incloent el 

nostre propi. 

d) Costos: És difícil calcular el que costa en concepte d’energia, climatització i esforços tècnics el 

mantenir un centre de dades local, per això, probablement és més econòmic migrar a un núvol públic o 

privat. Privat sobretot si el nostre departament TI està preparat i públic en cas que vulguem delegar en 

el proveïdor la majoria de les tasques. 

Potser podria nombrar aspectes menors, però principalment, necessitem trobar una solució que encaixi 

en els quatre aspectes que he llistat. En aquest cas, seguint els requisits de UOC.SA per al problema 

establert, triem quedar-nos amb el nostre centre de dades local. 

És molt important recordar que el punt crític d’aquest escenari és prioritzar el negoci, ja que es troba 

aturat. Imaginem que no hi ha pandèmia i no hi ha confinament. Si l’empresa decideix desplegar un 

sistema de teletreball, molt probablement disposem de més temps, pausa i planificació. I la millor solució 

seria un núvol públic. Per costos, simplicitat i capacitat tècnica i de futur. A més, és podria realitzar una 

transició planificada i que mantindria els dos entorns el temps necessari per complir la migració amb 

una afectació mínima als usuaris, acostumant-los al nou entorn. 

4.6. Producte triat 

Havent decidit que la solució triada és mantenir el centre de dades local, ara hem d’escollir entre els 

tres productes analitzats que ens permetin teletreballar. Podem seguir el mateix criteri que he seguit 

amb la solució, extraient les conclusions de l’anàlisi a l’apartat 4.4. 
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a) Urgencia. Tot i que ja disposem d’una infraestructura de vCenter, desplegar Horizon pot ocupar 

més temps que les altres dos solucions, no només per la part de serveis i parts del programa, si no que 

per crear els servidors plantilla d’aplicacions. 

Citrix és un producte relativament ràpid i fàcil de desplegar per un equip TI expert, on la posada en 

marxa i la gestió son senzilles. RDS va un pas més enllà en la senzillesa del desplegament, essent una 

plataforma menys complexa que les altres dues. 

Cal tenir en compte que un cop desplegades completament, la posada en marxa és molt eficient en els 

tres casos, podríem dir que pràcticament igual en els tres productes. 

Tenint en compte aquests punts, podem escollir tant Citrix com RDS. 

b) Resiliència. És un aspecte clau per un producte. Quan un usuari passa a teletreballar i espera 

una solució senzilla i intuïtiva, necessita que el que rebi i percebi sigui poder treballar en uns pocs clicks. 

En aquest aspecte, les tres solucions ofereixen interfície web, senzilla i personalitzada per cada usuari. 

Cal recordar que també complementarem el producte amb una connexió VPN per poder seguir fent 

servir les aplicacions ofimàtiques dels ordinadors locals i accedir al repositori de fitxers corporatiu.  

Per tant, un cop instal·lat el plugin necessari en el cas de Citrix o Horizon (no és necessari en RDP ja 

que el client d’escriptori remot ve inclòs en Windows), l’accés és instantani via web, el que significa una 

simplicitat molt destacable. 

En aquest aspecte, els tres productes encaixen perfectament en el que estem buscant. 

c) Requisits tècnics. El centre de dades escollit és el localitzat localment, on ja sabem que tenim 

recursos de processament, memòria i d’espai suficients per desplegar qualsevol dels tres productes. A 

més, una empresa externa el desplegarà, per tant, no cal que el nostre equip TI tingui els coneixements 

necessaris. 

També disposem de tallafocs per publicar la part front-end i crear la VPN per als usuaris quan es 

necessiti. 

Referent a les necessitats tècniques de negoci que cal cobrir, com s’ha vist a la comparativa, hem vist 

que els productes que més s’ajusten son Citrix i RDS, tot i que Horizon pot ser una solució vàlida, els 

dos primers tenen aspectes que els fan més atractius. 

d) Costos. És on més clarament podem veure les diferències entre Horizon, Citrix i RDS. Com 

hem vist a la comparativa, Horizon requereix d’una plataforma vCenter, que no és econòmica. Citrix 
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necessita de llicències pròpies i de RDS adquirides. I Microsoft RDS només necessita de les 

mencionades llicències RDS desplegades. 

Per tant, en aquest aspecte, el producte amb una millor relació qualitat-preu és RDS. 

Cal recordar que les possibles ofertes i promocions que els fabricants puguin oferir han de ser 

negociades independentment i no recauen com a tasca al departament de TI. 

Com a conclusió, podem dir que Microsoft Remote Desktop Services és el producte que més s’escau 

al nostre entorn, al problema plantejat i que és l’escollit finalment per al desplegament. Tant Citrix com 

Horizon son grans productes, probablement més adients per empreses amb més usuaris, més 

aplicacions i més volum de TI, que facin més lògica una inversió econòmica més gran. RDS és una 

solució més ajustada a un volum d’usuaris i d’aplicacions més petita, que no necessita grans 

ostentacions de prestacions i que encaixa més bé amb un entorn de PYME com el nostre. 
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5. Disseny de la solució 

Com hem analitzat en els punts anteriors, la solució escollida per donar servei als treballadors de 

UOC.SA des de casa és el Microsoft RDS desplegat sobre el centre de dades local propietat de la 

pròpia companyia. Aquesta decisió s’ha pres perquè és la que menys impacte te sobre els actuals 

processos que ja existeixen, perquè és la que més ràpidament es pot implementar, degut a que no cal 

realitzar cap migració, i perquè econòmicament és la més atractiva a curt i llarg termini. 

A partir d’ara, analitzaré els passos per dissenyar la solució, tenint en compte que volem aconseguir 

tres punts clau. 

- Continuïtat de negoci. La obtenim quan el producte està desplegat amb alta disponibilitat (HA). 

- Rendiment. El programa ha de funcionar de manera fluida, per tant, cal dimensionar be els 

requisits de computació, memòria i espai en disc. 

- Confiabilitat. Si es compleixen les dos anteriors condicions, s’aconsegueix que el programa 

funcioni durant el major temps possible i ho faci amb el rendiment pel que ha estat dissenyat. 

Gràficament, el disseny que volem assolir per la solució de Microsoft RDS segueix aquest esquema, 

 

Font: https://www.codyeding.com/visualizing-highly-available-rds-farm/ 
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Els diferents elements presents a l’esquema interactuen entre si i seran analitzats en aquest apartat. 

Com a breu introducció, cada rol és responsable de les següents tasques i interactua amb els demés 

rols de la següent manera: 

- Web Interface. Aquest rol s’encarrega de proporcionar visualment els programes publicats als 

usuaris. Permet descarregar el fitxer RDP que posteriorment accedirà al Gateway. 

- Gateway. És el rol que rep la connexió i la envia cap a la xarxa interna.  

- Broker. És el core del programa, que s’encarrega de validar, gestionar, balancejar i publicar les 

aplicacions. Rep les connexions del Gateway, aplica les llicències i envia les sessions als 

servidors corresponents. 

- Licensing. És el servidor que emmagatzema les llicencies RDS disponibles per cada usuari i 

que permet les connexions. 

- Hosts. Cada un dels servidors on hi ha les aplicacions instal·lades o els escriptoris configurats 

per que els usuaris s’hi connectin. 

Cal aclarir que alguns aquests rols poden desplegar-se en un mateix servidor. En entorns petits, sense 

alta disponibilitat o amb recursos limitats, és habitual que un mateix servidor tingui més d’un rol. En el 

nostre desplegament, cada servidor tindrà només un rol. 

5.1. Requisits previs 

Tot programa especifica una llista de requisits previs a la documentació oficial, on s’especifica les 

necessitats de computació, espai, memòria etc i també els requisits de programari previs. Aquesta llista 

de necessitats és clau per escollir un o altre programa i per planificar el desplegament final. 

En el cas de RDS, al ser una plataforma de Microsoft, els requisits previs son tots ells de la mateixa 

companyia. Habitualment, molts d’ells son presents en qualsevol empresa. 

5.1.1. Infraestructura de Directori Actiu 

Un Directori Actiu (AD per les sigles en angles), és un servei que s’encarrega principalment de tres 

tasques. La primera és autenticació, que ofereix una autenticació als usuaris per accedir als recursos 

corporatius. La segona és la de contenidor, que permet crear objectes com grups, contactes, usuaris, 

comptes de màquina, OU, etc, per gestionar gràficament o per comandes, tots els elements que poden 

interactuar i com ho poden fer. La tercera és la de gestió de polítiques, per la qual nosaltres podem 

crear una o més polítiques i assignar-les a usuaris, ordinadors o servidors, etc. Una política és un 

contenidor que ofereix la possibilitat d’establir una sèrie de configuracions. 
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La empesa UOC.SA disposa d’un AD funcionant on tots els usuaris hi son creats i tant els ordinadors 

locals com les VM tenen la seva compta de màquina. Microsoft RDS fa servir AD per validar les 

connexions, tant les que es fan directament al Broker com les que es dan a través de la interfície web. 

Cal remarcar que tots els demes requisits i components de RDS necessiten AD per funcionar, ja que la 

integració entre tots ells es fa mitjançant aquesta plataforma. 

5.1.2. Servidor de Base de Dades 

És molt habitual que qualsevol programa d’una certa complexitat necessiti una base de dades per 

emmagatzemar de manera ordenada i eficient la seva informació. Alguns disposen d’un motor propi, 

integrat, que simplifica la seva complexitat. 

És el cas de RDS, que disposa d’un motor integrat (de la pròpia Microsoft). Però, que en el entorn que 

desplegarem, no serà suficient. Al voler habilitar HA, necessitem que un servidor de base de dades 

independent mantingui la nostra base de dades. El motiu principal és que si un dels dos nodes de 

Broker (el rol que necessita una base de dades per emmagatzemar la informació) cau, la base de dades 

necessita estar disponible per que l’altre node la pugui fer servir i garantir la continuïtat del servei. 

I ja que busquem HA en el rol de Broker, cal també garantir HA a nivell de base de dades també. 

Microsoft SQL ofereix dos configuracions diferents per aconseguir-la. La primera és la clàssica de 

Cluster de servidors. La segona, pròpia de SQL Server, és la de SQL AllwaysOn. 

Finalment, i al ser un producte Microsoft, necessitem Microsoft SQL Server en el nostre entorn. 

Existeixen varies versions, la gratuïta (Express) i les comercials. En el nostre cas, farem servir la versió 

comercial. 

5.1.3. Volum de dades compartit 

Un volum de dades compartit, a la pràctica, és una carpeta que està compartida en xarxa i que un 

servidor d’emmagatzematge està servint. Aquest volum haurà de ser dedicat, tot i que el servidor no 

sigui exclusiu per a RDS. 

Aquest volum el necessitarem per emmagatzemar els perfils dels usuaris que es connectin remotament. 

Tot i que la majoria faci servir aplicacions publicades, tant aquestes com els escriptoris publicates fan 

servir fitxers .VHD per emmagatzemar els perfils i configuracions dels usuaris. Aquests fitxers han 

d’estar en una ubicació on tots els servidors de sessions remotes hi tinguin accés. El principal motiu de 

nou, és el de garantir HA, envers una caiguda d’algun dels servidors de sessions. 
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És habitual que en qualsevol xarxa basada en Windows existeixin servidors de fitxers que pugin oferir-

nos un volum compartit, així que és un requisit força fàcil d’aconseguir. 

Aquest volum ha de garantir inicialment tenir almenys 10GB d’espai, que poden expandir-se en cas 

necessari. 

5.1.4. Tallafocs amb terminador de VPN 

Com hem comentat, paral·lelament al programa que farem servir, que es Microsoft RDS, configurarem 

una VPN client-to-server per aprofitar els programes d’ofimàtica ja instal·lats als ordinadors. Aquesta 

VPN permetrà als usuaris accedir als directoris compartits per poder obrir documents presents a la 

xarxa de l’empresa. 

Per aconseguir-ho, es necessitem els dos elements que conformen una VPN client-to-server. El primer 

és el client VPN. Habitualment és un programari que s’instal·la al ordinador de l’usuari i que requereix 

molt poca configuració. Aquest programa connecta el PC al entorn empresarial en segon pla, pel que 

és una tasca transparent per l’usuari. 

En segon lloc hi ha el servidor VPN. En aquest cas, disposem d’un tallafocs que fa les vegades de 

terminador VPN. És un entorn força habitual, ja que gràcies a les capacitats que tenen els tallafocs 

actuals, poden no només gestionar tràfic, si no encriptar i habilitar VPN en temps real. 

La VPN permetrà als usuaris accedir directament als fitxers empresarials des dels ordinadors, sense 

haver de connectar-se remotament al entorn RDS i poder treballar en local. Cal dir que aquesta pràctica 

només és recomanada si els ordinadors son corporatius i compleixen tots els estàndards de seguretat. 

5.2. Disseny del front-end 

El front-end és la part de la plataforma que es troba a la part “externa” i és la part visible del programa. 

Sovint, part del front-end també es troba a la DMZ, per tant, és publica. Això significa que cal fer una 

tasca extra de seguretat amb aquests rols. 

RDS te dos rols que es poden considerar front-end, el Web Interface i el Gateway. 

5.2.1. Web Interface 

El rol de Web Interface (WI) és l’únic que no és necessari per al funcionament d’un sistema RDS, però 

és molt recomanable ja que és la part més visual cara l’usuari i la que més facilita l’accés a la plataforma. 

El WI basa el seu funcionament en IIS (Internet Information Services), és a dir, és un rol que funciona 

fent servir una web. Per tant, com a front-end, els usuaris es connectaran a una web per fer-lo servir. 
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Això significa bàsicament que qualsevol usuari de qualsevol sistema operatiu que disposi de client RDS 

(Windows, MacOS, i la majoria de distribucions Linux) pot connectar-s’hi i fer-la servir. Al WI s’hi 

publiquen totes les aplicacions disponibles al RDS, però per accedir-hi, abans l’usuari s’hi ha de validar 

fent servir les credencials de domini. Cada usuari tindrà disponibles només les aplicacions o escriptoris 

que els administradors hagin publicat per al seu usuari. Les aplicacions es poden organitzar en carpetes 

i les icones es poden canviar per ajudar a identificar millor cada aplicació o escriptori. 

Un cop l’usuari selecciona una aplicació, un fitxer .rds es descarrega. Aquest fitxer conté les dades 

necessàries per connectar-se a la plataforma, incloent una clau de xifrat. Per executar aquest fitxer, cal 

el client RDS instal·lat. 

La WI és personalitzable, podem assignar-li un logotip empresarial, gammes de colors i idiomes. 

 

Font: https://redmondmag.com/articles/2018/03/28/preview-remote-desktop-web-client.aspx 

Com ja hem esmentat, necessitem que el programa ens proporcioni alta disponibilitat. Per tant, 

necessitem tenir dos o més servidors de WI funcionant alhora. Al disposar d’un tallafocs multifuncional, 

que no només proporciona un terminador VPN, també disposem de balancejador de càrrega. En aquest 

balancejador, especifiquem tots els servidors WI configurats i com repartir la càrrega. La manera més 

adient de fer-ho és per sessió. 

Partint de la premissa de que necessitarem dos servidors, els requisits de cada un seran: 

- 2vCPU (virtual CPU). 

- 4GB de memòria RAM. 

- 60GB de disc dur. 

- 1Gbit de xarxa. 

- Sistema operatiu Windows Server 2019. 
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Tots els servidors amb el rol de WI han d’estar a una xarxa DMZ. Aquesta xarxa és configurada a través 

del nostre tallafocs. La xarxa DMZ te visibilitat des de l’exterior a través de ports oberts fent servir NAT 

(Network Address Translation). Aquests servidor reben les peticions a través del port 443 (HTTPS) i 

consulten al Broker i als servidors del Directori Actiu, a la xarxa interna, per poder validar als usuaris, 

presentar les aplicacions disponibles i generar els RDS necessaris. 

Per últim, cal tenir en compte que per assegurar el tràfic HTTPS cal comptar amb un certificat SSL. Un 

certificat SSL autentica que el propietari de l’adreça web és qui diu ser. Per exemple, si la web de 

l’empresa és www.uocsa.com, el certificat que hem d’adquirir cal que contingui les nostres dades, 

l’adreça web i les relacioni. El certificat es pot instal·lar a cada servidor manualment, o, en cas del nostre 

tallafocs, al comptar amb diverses funcionalitats, podem fer SSL Offloading, una tècnica que consisteix 

en instal·lar el certificat al tallafocs (el tràfic des del client fins al tallafoc és xifrat) i deixar el tràfic sense 

xifrar des del tallafocs fins al servidor. Això alleugera la càrrega de computació dels servidors WI, ja que 

no han de fer tasques de desencriptat. En aquest escenari, de totes maneres, no és una pràctica molt 

necessària, ja que el tràfic de dades del WI és relativament baix, per tant, amb una càrrega assumible. 

5.2.2. Gateway 

El rol de Gateway (GW) és l’encarregat de rebre les peticions de connexions RDP dels usuaris i 

assegurar-les, tot enllaçant-les amb el rol de Broker al back-end. 

Tenint en compte aquest escenari, un usuari pot o no aconseguir el fitxer RDP fent servir el lloc web del 

Web Interface. Per exemple, per polítiques de grup, els fitxers RDP es poden desplegar als ordinadors 

dels usuaris, o simplement es poden enviar per correu electrònic o per d’altres vies. 

Aquest fitxer RDP conté tota la informació necessària per establir una connexió amb la plataforma. Els 

únics paràmetres que no s’hi emmagatzemen son l’usuari i la contrasenya, que han de ser introduïts 

manualment a cada connexió. 

Els fitxers RDP que s’executen als ordinadors dels usuaris es connecten als servidors Gateway. Per 

tant, aquests servidors han d’estar en la xarxa DMZ, amb el port 443 obert a internet. Aquest port és el 

que es fa servir per les connexions. D’altra banda, el servidor de Gateway es connecta als servidors de 

Directori Actiu i de Broker per validar les credencials dels usuaris, i validar que l’aplicació que s’està 

sol·licitant és correcte i te permisos establerts. Al fer servir connexions xifrades, i de la mateixa manera 

que passa amb els servidors WI, necessitem comptar amb un certificat SSL instal·lat als servidors 

Gateway que ens permetin xifrar la connexió. Cal recordar que tot el tràfic que contingui contrasenyes, 

ja sigui al WI o al Gateway, cal que estigui xifrat. 
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De la mateixa manera que succeeix amb el rol de WI, cal que el balanceig de la càrrega entre els dos 

o més servidors es faci a nivell de tallafocs. Aquesta configuració ens oferirà alta disponibilitat, 

balancejant les connexions entre els diferents servidors. 

Cada un dels servidors de Gateway necessitaran les següents característiques: 

- 2vCPU (virtual CPU). 

- 4GB de memòria RAM. 

- 60GB de disc dur. 

- 1Gbit de xarxa. 

- Sistema operatiu Windows Server 2019. 

En quant a recursos, de la mateixa manera que passa amb el WI, la carrega del rol de Gateway és 

bàsicament de trànsit, ja que fa d’intermediari entre el client i la infraestructura interna. D’aquesta 

manera, no ha de suportar cap càrrega extra. El mateix passa amb l’espai en disc. Cap dels dos rols 

necessita un espai massa gran ja que no son rols que emmagatzemin informació. 

5.3. Disseny del back-end 

El back-end engloba tots els rols de la plataforma que es troben dins la xarxa corporativa, que no tenen 

accés directe a internet i no son visibles externament. Aquest rols solen ser els core del sistema i son 

tots ells imprescindibles. En aquest grup estan el Broker, Licensing i els servidors de Session Host. 

5.3.1. Broker 

El Broker és el rol central de la plataforma RDS. És l’encarregat de enllaçar les peticions de connexió 

que arriben des del servidor de Gateway amb els servidor de Session Host, de mantenir les 

configuracions generals de la granja de servidors, de habilitar la creació i manteniment de les 

aplicacions i escriptoris publicats, entre d’altres funcions. 

Es podria dir que és el nexe d’unió entre tots els rols. Es per això que la alta disponibilitat d’aquest rol 

és pràcticament imprescindible. En aquest cas, al no ser un rol que es publica a internet, el tallafocs o 

el balancejador de carrega no ens proporcionaran la alta disponibilitat. En aquest cas, el propi rol ens 

permet crear alta disponibilitat ten si mateix. Per aquest escenari és necessari comptar amb un servidor 

de base de dades extern, ja que si un dels servidors de Broker falla, la base de dades ha de continuar 

estant disponible per que l’altre servidor pugui continuar oferint servei. 

Aquests servidors han d’estar emplaçats a la xarxa interna, i es connecten directament als servidors 

Web Interface i Gateway a través del tallafocs. 
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Les especificacions necessàries per desplegar aquest rol en cada un dels servidors son: 

- 4vCPU (virtual CPU). 

- 6GB de memòria RAM. 

- 60GB de disc dur. 

- 1Gbit de xarxa. 

- Sistema operatiu Windows Server 2019. 

I com que busquem tenir alta disponibilitat, el servidor de bases de dades (detallat als requisits previs) 

ha de complir: 

- 2vCPU (virtual CPU). 

- 8GB de memòria RAM. 

- 60GB de disc dur i almenys 8GB d’espai per la base de dades en una unitat SSD. 

- 1Gbit de xarxa. 

- SQL Server 2012 o superior. 

- Windows Server 2012 o superior. 

Cal tenir en compte que cada servidor SQL (que també ha de garantir alta disponibilitat) ha de complir 

amb aquests requisits i que prèviament al desplegament de la granja RDS han d’estar configurats i 

funcionant. 

Com he mencionat, el servidor de Broker és el responsable de balancejar i gestionar les connexions 

RDS cap als servidors Session Host. Per tant, és al que ens haurem de connectar per poder llistar i 

administrar les connexions actuals, veure cap a quin servidor estan funcionant, l’aplicació oberta o la 

seva durada. 

De la mateixa manera, és el servidor que conte les configuracions de les aplicacions publicades i els 

seus permisos. És on configurarem les noves aplicacions publicades, els usuaris que les poden fer 

servir i com volem balancejar-les. 

5.3.2. Licensing 

El rol de Licensing és el que s’encarregarà d’emmagatzemar, mantenir i servir les llicències de Remote 

Desktop, que permeten als servidors de Session Host obrir les sessions d’escriptori remot. És a dir, que 

quan el servidor Broker envia una sessió RDP a un Session Host, aquest en primer lloc consulta al 

servidor Licensing i li demana una llicència lliure. Aquest li ofereix i li assigna, i un cop fet, el Session 

Host prossegueix amb l’apertura de la sessió. 
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Aquest rol és el que menys recursos necessita i en la majoria d’entorns és un rol que no necessita un 

servidor dedicat. En el nostre entorn hem fet servir el servidor de controlador de domini per desplegar-

hi el rol de Licensing. 

Un cop el rol hi és instal·lat, hem d’adquirir les llicències RDP i instal·lar-les. Aquest pas és important, 

ja que el cost de les llicències pot ser elevat, pel que la primera tasca és calcular quants usuaris es 

connectaran remotament a la plataforma. Aquestes llicències es poden adquirir en paquets de major o 

menor nombre, pel que si en algun moment ens quedem sense llicències lliures, podrem afegir-ne en 

qualsevol moment. 

Existeixen dos tipus de llicències: per dispositiu o per usuari. Les llicències per dispositiu s’assignen 

per a cada dispositiu diferent que es connecta a la granja. Les llicencies d’usuari, s’assignen a cada 

usuari diferent que es connecta a la granja. 

Cal recordar que les llicències s’assignen la primera vegada que un usuari o dispositiu es connecta a 

la granja, per tant, si disposem de 70 llicències de tipus usuari (el nombre total de treballadors de 

UOC.SA), aquestes s’assignaran a mesura que els usuaris es vagin connectant. Si, en canvi, les 

llicències son de tipus dispositiu i un usuari es connecta amb dos ordinadors diferents, un únic usuari 

està consumint dos llicencies (una per cada dispositiu). Les llicències de tipus dispositiu només s’han 

de fer servir en cas que, per exemple els usuaris es connectin fent servir ordinadors compartits a 

l’empresa o ens assegurem que sempre es connecten fent servir els mateixos dispositius. En la resta 

d’escenaris, farem servir llicències de tipus usuari. En el nostre cas serà així. 

5.3.3. Session Host 

Els servidors de Session Host son els encarregats d’executar i mantenir les sessions dels usuaris on 

s’executen les aplicacions. Aquest rol és el que més cal dimensionar, ja que és el que ha de garantir 

que les aplicacions s’executin amb suficient rapidesa. 

En aquest cas, no només hem de tenir en compte quanta memòria o capacitat de computació li 

assignem a cada node o servidor, si no quants en despleguem. Cal garantir alta disponibilitat, per tant, 

podem pensar que amb dos nodes pot ser suficient. Però en aquest cas, necessitem no només que 

almenys un servidor estigui donant servei, si no que a més pugui suportar tota la càrrega necessària 

per que tots els usuaris puguin executar les aplicacions. 

Per tant, el que necessitem saber és quants servidors fan falta per mantenir totes les sessions obertes 

(hem de suposar un escenari en el que els 70 treballadors de l’empresa s’hi connecten al mateix 

moment). Per exemple, podem imaginar que cada usuari necessita 1GB de memòria RAM com a màxim 

(sempre tindrem en compte el màxim de memòria per funcionar). Doncs necessitarem 70GB de 

memòria RAM. 
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El següent pas és dividir aquest nombre en servidors. Per exemple, podem fer servir servidors de 32GB 

de memòria, per tant, en necessitarem 3 per dividir la carrega amb garanties. I si hi volem afegir alta 

disponibilitat, és a dir, tolerància a errades, hauríem d’afegir un servidor més, tot i que sovint s’hi 

afegeixen dos o més servidors. En el nostre cas, 4 servidor seran suficients tant per repartir la càrrega 

com per oferir alta disponibilitat. 

Un cop establerta la memòria RAM necessària, cal estudiar quantes vCPU hem d’assignar a cada un 

dels servidors. Al tractar-se d’un maquinari gestionat per nosaltres mateixos, hem de tenir en compte 

quantes CPU físiques te cada host de virtualització, quants host de virtualització tenim, i per últim, 

quantes VM s’executen en un mateix servidor de virtualització, sumant-ne les vCPU. 

Aquest càlcul de dimensionament ens dirà quantes vCPU caldria assignar a cada un dels servidors de 

sessió, sense sobre aprovisionar els servidors físics de virtualització. Aquest càlcul sovint es pot 

aconseguir fent servir eines especifiques com VMWare Operations Manager, per entorns de la mateixa 

marca. La relació de aprovisionament de vCPU ideal és la de 1:1, és a dir, que per cada processador 

físic només existeixi un processador virtual. Aquest escenari és el més car, i només està recomanat per 

entorns on la capacitat de computació és la prioritat, per sobre d’altres com la quantitat de VM o 

memòria RAM. 

L’escenari més equilibrat és el que fa un us de 2:1 o 3:1, ja que garantim que les VM no tindran uns 

valors massa alts de temps d’espera a la CPU física i que tindrem capacitat de tenir la quantitat de VM 

necessàries.  



Albert Beired  Teletreball amb Microsoft RDS 

51 

 

6. Conclusions finals 

La elecció i desplegament d’una plataforma per teletreball sol ser una tasca que requereix 

transversalitat de diferents departaments, no només tècnics, si no també el departament financer i 

direcció. La planificació, pressupost, temps d’execució de les parts, etc, es disposen de la manera més 

avantatjosa per l’empresa. 

Però en el cas de l’escenari en aquest treball, la pandèmia ha precipitat d’una dia per l’altre la necessitat 

d’una plataforma per teletreballar. Aquest fet provoca que la planificació i execució s’hagin de fer en un 

temps exprés, que el desplegament no hagi de ser tan complet i complex com ho seria en temps 

normals i sobretot, el canvi de manera de treballar no ha de significar que els usuaris necessiten 

formacions massa complexes, ja que tots ells es troben confinats a casa. 

Per tant, el primer objectiu és intentar escollir una plataforma que funcioni sobre un entorn en el que 

l’empresa ja hi estigui treballant, per evitar una gran migració. El segon objectiu és que la plataforma 

compleixi amb els objectius de l’organització, a nivell productiu. És a dir, que ofereixi als usuaris una 

forma de treballar que sigui el més semblant possible a la que ja existia abans. El tercer objectiu és el 

que econòmicament la solució s’adapti al que l’empresa pot assumir. 

Aquests tres objectius ens obliguen a, en primer lloc, analitzar detingudament quins productes ofereix 

el mercat i escollir el que més escaigui a les nostres necessitats i en segon lloc, a estudiar be com el 

desplegarem i oferirem als usuaris una interacció persona-ordinador adequada. 

Les peculiaritats d’un confinament, on cada usuari es troba a casa amb una connexió a internet 

domèstica, obliguen a que aquesta migració, desplegament i posada en marxa tinguin el menor impacte 

possible, que els processos empresarials canviïn el menys possible i l’impacte general sigui el més 

reduït. 

Ara be, això no vol dir que, un cop posada en marxa la solució i ja tenint tots els usuaris ja teletreballant, 

no es continuï estudiant la possibilitat de millorar la actual solució. Ja amb la vista posada en altres 

aspectes que no hem pogut atendre com la tecnologia utilitzada, núvol a escollir o els processos 

empresarials que es poden fer servir, i que impliquen una migració més complexa, podem planificar 

amb més calma i fer un canvi més profund que el que ocupa aquest treball. 

La pandèmia ha tret a relluir les carències en IT, sobretot de les PYMES, les quals no han invertit 

suficient en tecnologia, i que es veien en l’obligació d’una posada el dia d’urgència, que probablement 

no sigui la millor manera de fer les coses. Però que en molts casos és l’últim recurs abans de tenir que 

tancar fins que el confinament estigui vigent.  
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Annex 1 – Requisits previs 

1. Directori Actiu 

El Directori Actiu realitza funcions de autenticació, repositori d’objectes i gestió de polítiques. Com 

requisit, és un servei que interconnecta tots els elements de la plataforma. 
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2. Servidor de base de dades 

El servidor de base de dades de Microsoft SQL s’encarregarà de mantenir la base de dades que fa 

servir el Broker en mode d’alta disponibilitat. El principal requisit és crear una base de dades per a tal 

efecte i un login configurat per que els dos (o més) Brokers hi tinguin accés.  

 

3. Volum compartit de dades 

El volum de dades compartit es farà servir per emmagatzemar el perfil dels usuaris que es connectin a 

les aplicacions publicades. Ha de tenir un espai proporcional a la quantitat d’usuaris que es connectaran 

a la plataforma, i la velocitat del dispositiu d’emmagatzematge ha de ser la major possible, muntada 

sobre discos SSD. 
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Cal configurar ple accés a aquest volum de tots els servidors de Session Host que compondran la 

granja. 
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4. Tallafocs amb funcions de VPN i balanceig de carrega 

El tallafocs de la plataforma ha de tenir capacitats de terminador VPN per poder mantenir les VPN 

client-to-server. I d’altra banda, ha de tenir capacitats de balancejador de carrega, per poder oferir alta 

disponibilitat als rols de Web Interface i de Gateway. En el nostre cas, farem servir un tallafocs pfSense, 

de codi obert i molt popular. 

 

 

  



Albert Beired  Teletreball amb Microsoft RDS 

56 

 

Annex 2 – Implantació de la solució 

1. Configuracions inicials 

Els primes passos abans de començar a configurar els rols van encaminats a desplegar, configurar i 

preparar els servidors. Les principals tasques son: 

- Desplegar les VM (Virtual Machines). Aquestes han de complir els requisits especificats en la 

planificació. En el nostre entorn en farem servir 10: Controlardor de domini, SQL, dos Broker, 

dos Gateway, dos Web Interface, dos Session Host. Cal recordar que en l’entorn real, el 

controlador de domini i el servidor de base de dades ja estan desplegats i funcionant. 

- Configurar les VM. Cal afegir les VM al domini, i gestionar-les centralitzadament des d’un d’ells. 

En el nostre cas, farem servir el controlador de domin. Recordem que totes les eines de gestió, 

rols i consoles son de Microsoft, per tant, venen incloses amb el propi sistema operatiu. 

 

Fent servir la consola de gestió de propi sistema operatiu, farem el desplegament dels rols. Inicialment, 

el procés ens exigeix que seleccionem el Broker, els Web Interface i els Session Host. Aquesta 

configuració inicial que per defecte te el desplegament, vindrà complementada per configuracions 

menors que ens aportaran alta disponibilitat, llicències, etc. 

Per tant, iniciem el procés de configuració inicial del rols RDS des de la consola d’administració del 

servidor. 
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Seleccionem implementació estàndard 

 

Continuem seleccionant Implementació d’escriptori basada en sessió. 
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En aquest punt seleccionaríem la primera opció, implementació d’escriptori basada en maquina virtual, 

si volguéssim crear un entorn basat en VDI (Virtual Desktop Infrastructure). Seguim endavant 

 

I seleccionem l’agent de connexió a escriptori remot, és a dir, el Broker. N’afegirem només un, més 

endavant configurarem la alta disponibilitat. 
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Seleccionem a continuació el servidor WI. De moment n’afegim un, més tard afegirem l’altre per tenir 

alta disponibilitat  

 

I finalment seleccionem els servidors de Session Host 
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Finalitzem l’assistent desplegant els rols als servidors seleccionats i finalitzem d’aquesta manera la 

configuració preliminar. 
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A partir d’aquest moment, la implementació requerirà els següents passos per ser funcional, però el 

panell central i els rols bàsics ja estan desplegats 

 

2. Broker 

El rol de Broker ja està assignat al servidor corresponent. Però cal afegir alta disponibilitat a aquest rol, 

afegint-ne un segon. El procés requereix un entorn SQL que ja he configurat, entrades DNS i permisos 

a carpetes i base de dades. 
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Seleccionem servidor de base de dades dedicat 

 

A continuació especifiquem el nom DNS que hem creat per incloure els dos Brokers i la cadena de 

connexió a la base de dades 
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La cadena de connexió, en el nostre cas, és 

DRIVER=SQL Server Native Client 11.0;SERVER=UOC-SQL;Trusted_Connection=Yes;APP=Remote 

Desktop Services Connection Broker;DATABASE=RDSHA 

Acceptem i acabem aquesta configuració 
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L’últim pas és afegir el segon Broker al pool de servidors amb aquest rol 

 

I com a resultat ja tenim una configuració en alta disponibilitat del rol de Broker 

 

El següent pas, és instal·lar un certificat a cada un dels Brokers, per autenticar les connexions i no rebre 

errors. 
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3. Gateway 

El rol de Gateway, o Puerta de Enlace de Escritorio Remoto, es desplega des del mateix panell central 

que la resta de rols, seleccionant-ne els servidors a tal efecte 

 

Seleccionem un nom FQDN per al certificat autosignat, en el nostre cas rdsfarm.arasistemas.com (nom 

del nostre laboratori) i acabem amb el desplegament del rol. Cal remarcar que caldrà disposar d’un 

certificat extern amb el mateix FQDN del que hem assignat en aquest pas, per autenticar als clients 

externs. 

Per aconseguir alta disponibilitat farem servir el tallafocs amb el balancejador integrat HA-Proxy. En 

primer lloc necessitem un back-end 
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I per acabar, un back-end que sigui visible des de internet 

 

Ara ja només ens quedaria instal·lar el certificat assignat als Gateways fent servir la consola central per 

autenticar les connexions RDP cap a la xarxa interna. 

4. Web Interface 

Al iniciar el desplegament de la granja RDS, ja hem desplegat el primer servidor Web Interface. Per 

tant, el següent pas és el de afegir-ne el segon per tenir alta disponibilitat 

 

Un cop hagi acabat el procés, disposarem de dos servidor Web Interface 
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La alta disponibilitat cal configurar-la des del tallafocs, mitjançant el seu mòdul HA-Proxy. Per 

aconseguir l’objectiu, en primer lloc, necessitem un servei back-end 

 

I un servei front-end que l’enllaci. Farem servir el mateix que l’emprat per als Gateway. 

 

Per tant, a partir d’ara, accedint des de fora al FQDN que hem escollit, ens reenviarà fent servir round-

robin a qualsevol dels dos servidors Web Interface. 

La darrera tasca és instal·lar el certificat del FQDN fent servir la consola central. Aquest certificat ens 

validarà les connexions al lloc web. 
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5. Licensing 

Des del panell de control central, seleccionem Administració de llicències. Escollirem en el nostre cas, 

el nostre controlador de domini, ja que no hem desplegat cap servidor encarregat exclusivament a 

gestionar-les 

 

I confirmem que el rol s’ha instal·lat correctament 
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Seguidament, des del panell central de RDS, seleccionem quin serà el servidor on estan 

emmagatzemades les llicències. Seleccionem el mode per usuari i ens assegurem que el nostre 

servidor de llicències està seleccionat 
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El següent pas és instal·lar les llicències al nostre servidor. En primer lloc obrim el gestor de llicències 

i activem el servidor 

 

Omplim les dades de l’empresa per al registre de les llicències 
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I seguidament, seleccionem el tipus de llicencia que volem instal·lar i apliquem el codi corresponent 

 

Un cop aparegui el paquet de llicències a la consola, com a pas final, cal habilitar aquest servidor amb 

el paquet de llicències per a servir-les als Session Host 
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6. Session Host 

Finalment, amb tots els demes rols ja desplegats, i tenint en compte que els servidors de Session Host 

han estat també instal·lats durant el primer procés, ja només cal crear una col·lecció d’aplicacions 

publicades. Després de donar-li nom, seleccionem els servidors que executaran les aplicacions 

 

I quins usuaris hi podran accedir 
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I finalment escollim el volum compartit on s’emmagatzemaran els perfils dels usuaris connectats 

 

Un cop completada la col·lecció, ajustarem les configuracions 
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Un cop tenim ja llesta la col·lecció, només caldrà publicar les aplicacions que necessitem dins aquesta 

categoria. En aquest en concret, les aplicacions d’Office 

 

I un cop acabada la configuració 
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Ja podrem fer login al Web Interface i veure les aplicacions publicades i executar-les 
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Annex 3 – Operativa 

1. Gestió d’usuaris 

La gestió dels usuaris es gestiona principalment en dos plataformes diferents. 

a) Directori Actiu. Com he explicat, és el sistema on s’emmagatzemen els objectes d’usuari entre 

d’altres. En aquest sistema és on crearem els usuaris i els grups que més endavant farem servir per 

assignar a les aplicacions publicades. 

 

b) Consola de gestió de RDS. Des d’aquest punt podrem publicar noves aplicacions i escollir quins 

usuaris o grups poden accedir-hi. La gestió més òptima ens diu que fem servir grups, ja que és molt 

més senzill gestionar quins usuaris poden accedir a alguna aplicació RDS fent servir Directori Actiu que 

no pas fent servir la consola de RDS.  

Els usuaris es poden configurar a nivell de col·lecció, però també es poden configurar usuaris per 

aplicacions especifiques dins una col·lecció. 

A nivell operatiu, la simplicitat és molt important, per tant cal establir uns procediments concrets pels 

que crear, assignar i gestionar els usuaris i grups que assignem a les diferents aplicacions publicades. 
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2. Gestió de sessions 

Les sessions RDP actives es gestionen des de la consola de gestió RDS. Des d’aquest punt podrem 

llistar les sessions, desconnectar-les o tancar-les. 
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Durant la configuració dels servidors de Session Host, hem pogut escollir certes característiques de les 

sessions RDP, com poden ser els timeouts, o temps d’espera. Per exemple, podem desconnectar 

sessions després d’un cert temps d’inactivitat o tancar sessions que portin un cert temps 

desconnectades. 

 

Aquests paràmetres marcaran en gran mesura el comportament de les sessions i han de consensuar-

se amb el negoci. 

Com a tasca també relacionada amb la operació, podem prendre el control d’una sessió RDS, ja sigui 

per oferir suport a l’usuari o resoldre qualsevol incidència. 
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3. Gestió d’aplicacions 

De la mateixa manera que amb les sessions, les aplicacions publicades es gestionen fent servir la 

consola de gestió RDS. Les aplicacions publicades depenen directament dels programes instal·lats al 

servidor. El rol de Session Host detecta totes les aplicacions instal·lades i les llista per ser publicades. 

És important recordar que l’aplicació cal que estigui instal·lada a cada un dels servidors RDS amb la 

mateixa parametrització, per garantir una alta disponibilitat i una experiència d’ús el més estable 

possible. 

En primer lloc podem gestionar les col·leccions (grups d’aplicacions amb característiques de permisos 

d’usuari, temps de connexió o temàtica similars) 
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Podem també gestionar quines aplicacions es publiquen dins de cada col·lecció 

 


