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Resum del Treball 
 
 
 Degut al  elevat cost econòmic de gran part del programari amb llicencies propietàries, 
algunes empreses estan valorant, o han realitzat ja, estudis i migracions cap a programari lliure, 
ja que en molts casos aquest té un cost inicial gratuït, que permet reduir costos i en 
organitzacions amb gran quantitat d’equips informàtics aquests costos poden representar una 
partida important en els pressupostos anuals.  
 
 Per altra banda, en molts casos el programari lliure, concretament les distribucions 
GNU/Linux, ofereixen un aprofitament del maquinari més elevat que solucions propietàries, 
gràcies a la seva major personalització i adaptabilitat. 
 
 En aquest Treball estudiarem el cas de la migració cap a sistemes de programari lliure del 
centre comercial Girocentre, de la cadena El Corte Inglés. Veurem quines solucions de programari 
i maquinari s’estan fent servir en l’actualitat i estudiarem la viabilitat de la migració, tant en  quan 
a instal·lacions dels sistemes operatius, com les possibilitats o alternatives per a la migració del 
diferent programari que es fa servir en els llocs de treball del centre. 
 
 També analitzarem les millores en quan a rendiment i cost que s’obtindrien d’aquesta 
migració. Farem servir eines com VMWare Workstation i Phoronix Test Suite per avaluar 
rendiments en entorns simulats. 
 
 Tot i que les dades son correctes i han estat proporcionades per l’empresa, la necessitat 
del mateix i conclusions que se’n puguin derivar no han estat demanades per ells. D’igual forma, 
les dades econòmiques que farem servir seran aquelles disponibles de forma pública, que 
possiblement no seran completament ajustades als acords reals. 
 
 Paraules clau: migració programari, programari lliure, rendiment, costos, viabilitat. 
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Abstract 
 
 Given the high costs of the majority of proprietary software, some companies are 
assessing the value of migrating towards free software. As this software usually has no starting 
cost, it’s impact on the budgets of companies with large quantity of computer equipment will 
be substantial. 
 

Besides that, free software and GNU/Linux distributions usually present better use of 
the machines’ resources, mainly given their superior customization and adaptability options. 

 
This work seeks to study the migration towards free software of Girocentre, El Corte 

Ingles brand’s shopping center in Girona. Which software and hardware options are currently 
being used, and what would be the viability of changing to different operating system and free 
software options instead on the different workstations of the center? 

 
We will also study performance and cost improvements of this migration. We’ll use 

tools like VMWare Workstation and Phoronix Test suite to test performances on simulated 
environments. 

 
Although the data is correct and has been provided by the company, this work and 

conclusions have not been requested by them. Also, prices have been obtained from the 
publicly available data, so they may not be completely adjusted to the real values given the 
different companies deals available. 
 
 Keywords: software migration, free software, performance, cost, viability 
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1.- Introducció 
 

1.1.-Necessitat del projecte 
 
 La idea del projecte per al TFG va sortir de dos elements separats. En primer lloc he estat 
usuari de diferents distribucions del sistema operatiu GNU/Linux durant molts anys de forma 
intermitent, tant de distribucions clàssiques com Slackware com de distribucions més 
experimentals en aquell moment com Gentoo, passant per distribucions ara desaparegudes com 
SuSE o Mandrake.  
 

El que vaig poder observar en totes aquelles interaccions amb el sistema operatiu va ser 
doble. Per una banda eren sistemes dissenyats pensant en una personalització molt àmplia, tant 
de interfícies com de serveis, cosa que els feia apropiats per multitud de tasques diferents. I per 
altra banda eren sistemes que aprofitaven tots els recursos disponibles del maquinari. Ja fos més 
o menys potent, hi havien opcions per fer córrer distribucions GNU/Linux sobre ell de forma àgil. 

 
Es aquesta versatilitat  del sistema GNU/Linux, juntament amb el fet que tingui un cost 

inicial zero, que va fer que em plantegés el segon element de cara al projecte. 
 
Actualment soc membre de la plantilla de l’empresa El Corte Inglés, concretament un 

càrrec mig d’un departament dedicat a la venda del Centre Comercial Girocentre, a Girona. I des 
de la meva posició i anteriorment com a venedor vaig poder veure com una empresa gran té 
problemes que empreses més petites no tenen degut a la seva mida. La necessitat d’equips 
informàtics és elevada en tots els departaments de l’empresa i això fa que els números amb els 
que treballa l’empresa també siguin grans. Modernitzar el parc informàtic d’un centre es una 
tasca amb pressupostos molts elevats que fa que no es pugui fer d’un sol cop. Això fa que les 
necessitats vagin sent estudiades per el departament de TI i es realitzin les millores de forma 
escalonada segons els recursos disponibles.  

 
Aquesta dependència de pressupostos i partides externes fa que hi hagi ocasions en les 

que no es poden realitzar millores ja que no es el moment adequat i parts del maquinari de 
l’empresa no reben la atenció que es voldria. Per tant tenim que al llarg del temps sempre hi 
haurà seccions o departaments que disposaran de maquinari menys modern que altres. 

 
Tot i que això no seria un problema normalment, ja que hi ha multitud de tasques 

diferents, en vàries ocasions el programari i algunes de les tasques són les mateixes i alguns 
d’aquests programaris son massa exigents amb el maquinari per poder executar-se de forma 
fluida. 

 



 
8 

Va ser en una ocasió en la que els sistemes estaven funcionant de forma més lenta que 
normalment, que vaig recordar la característica mencionada anteriorment dels sistemes 
GNU/Linux i vaig plantejar-me: 

 
Seria possible migrar la infraestructura de maquinari i programari del centre a un sistema 

GNU/Linux i programari lliure? De forma total o parcial? Quins problemes es trobarien? 
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1.2.-Objectius esperats 
 
 

L’objectiu general esperat del projecte es arribar a una conclusió sobre la viabilitat en la 
actualitat d’una migració cap a programari basat en sistemes GNU/Linux i programari lliure. Es 
tractarà d’un estudi fictici pel que fa a conseqüències ja que l’empresa disposa de serveis 
informàtics centralitzats i no es podria fer una migració així a escala d’un centre. La decisió 
provindria sempre del serveis centrals. La idea que m’he plantejat seria la rebel·lió fictícia del 
centre de Girona dels serveis centrals, es a dir, seria possible canviar els sistemes d’un centre i 
que no es veies afectat el sistema global? Com ja he dit es una qüestió fictícia, però com a cas 
d’estudi crec que pot ser profitós per a situacions semblants en escala. 

 
Els objectius específics serien: 
 

• Presentar un estudi de la viabilitat i problemes trobats. Quins tenen solució i  quins 
no, si n’hi ha algun. Aquest estudi, així com el Treball en sí, voldran ser presentats a 
membres hipotètics de la direcció del centre i per tant contindran els mínims elements 
tècnics possibles per a la seva difusió. 

• Mostrar un estudi dels costos econòmics, positius i negatius, d’una migració semblant. 
Ens  basarem en tarifari públic, per tant no seran costos reals ja que no podrem tenir 
accés als diferents acords multi llicències que les empreses tenen. D’aquesta manera 
el treball serà una mica com un “millor cas possible” ja que possiblement els costos 
reals del programari propietari seran inferiors als que farem servir nosaltres. 

• Detallar la creació de màquines virtuals model. Farem servir l’eina VMWare 
Workstation per realitzar instal·lacions model dels diferents llocs de treball, aplicant 
les eines que cada lloc fa servir actualment ( o les alternatives que trobarem ). 

• Presentar un estudi del rendiment, dintre d’un entorn simulat com VMWare 
Workstation, on farem comparatives de rendiment per detectar millores. També les 
farem si hi ha casos en els que problemes d’incompatibilitat ens obliguin a utilitzar 
programari propietari executant-se sota sistema GNU/Linux per detectar com afecten 
aquests casos al rendiment del sistema. 

• Indicar com pot ajudar una migració semblant al projecte “Residu 0” , que l’empresa 
està portant en marxa des de fa un temps per minimitzar la generació de residus, 
reduint els canvis de maquinari i la generació conseqüent de residus informàtics. 
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1.3.-Planificació 
 
La planificació que he previst per al projecte, amb les diferents fites, es la següent, 

representada en el següent diagrama de GANTT: 
 

 
Il·lustració 1 Diagrama de GANTT / Planificació 

 
 En el punt de conclusions parlaré de fins a quin punt he pogut seguir el procés previst, 
així com les desviacions més importants que he trobat. 
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2.- Sistema GNU/Linux 
 
2.1.- Una mica d’història 
 
 
 L’any 1991 Linus Torvalds, estudiant de la Universitat de Hèlsinki, frustrat per les 
dificultats de les llicencies de programari, concretament del sistema operatiu MINIX, i veient que 
no hi havia una alternativa millor, va començar a desenvolupar un nou nucli, al que va anomenar 
Linux ( curiositat, inicialment Linus volia anomenar el nucli Freax, però el seu company Ari Lemke 
li va crear una carpeta anomenada “Linux” en el seu FTP, provinent de “El MINIX d’en Linus” i així 
es va quedar). Al cap d’un any el nucli havia avançat prou com per avançar altres nuclis en 
desenvolupament en aquell moment com 386BSD o GNU HURD i això va fer que altres usuaris 
l’adoptessin. 
 
 Hi ha certa controvèrsia sobre el nom, ja que es molt habitual anomenar a les 
distribucions GNU/Linux com a sistemes simplement Linux, quan en realitat Linux es només el 
nom del nucli del sistema, que juntament amb moltes altres peces de programari provinents del 
projecte GNU i altres programaris de tercers formen el sistema operatiu complet, que sol 
anomenar-se GNU/Linux per indicar la contribució de la resta de programari. 
 

Es molt difícil quantificar l’ús dels sistemes GNU/Linux en el mercat actual, ja que 
principalment els sistemes que s’utilitzen per quantificar les quotes de mercat es basen en les 
ventes d’un determinat producte, i al ser un sistema eminentment lliure i gratuït les dades son 
impossibles de verificar. Tot i així se sap que la quota d’ús del sistema es molt elevada ja que una 
part important de la infraestructura de empreses Web com Facebook o Google han declarat que 
utilitzen distribucions GNU/Linux, normalment modificades per elles mateixes, en els seus 
sistemes. 
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2.2.- Avantatges principals 
 
 Un sistema GNU/Linux en general presenta una sèrie d’avantatges respecte a les 
alternatives. Mencionarem les principals. 
 

• Alta seguretat. GNU/Linux es un sistema altament segur gracies a diferents aspectes: 
o Segur gracies a la diversitat, que fa que sigui difícil poder atacar un sistema 

concret degut a la variabilitat que hi ha. 
o Segur gracies al codi lliure, que fa que els forats de seguretat que puguin existir 

en una peça de programari puguin ser trobats i corregits amb més rapidesa 
que en sistemes propietaris. 

o Seguretat inclosa dintre el nucli. A diferència d’altres sistemes com Windows, 
el nucli Linux incorpora sistemes de seguretat com SELinux en ell mateix, cosa 
que el fa mes robust contra atacs al no dependre d’eines externes 

o Segur per disseny, ja que el sistema de privilegis d’usuari dels sistemes 
GNU/Linux diferencien i limiten molt més el que un determinant usuari pot o 
no fer, i per tant dificulten les tasques de virus i altre programari maliciós. 

 

• Alta estabilitat. Tot i que es poden presentar problemes d’estabilitat, tant en el propi 
nucli com sobretot en les aplicacions que l’envolten, normalment son detectats i 
corregits ràpidament, per tant no es habitual que els sistemes GNU/Linux es bloquegin 
o mal funcionin. 
 

• Lliure i gratuït. El nucli Linux està cobert per la llicencia GPL de GNU, que bàsicament 
fa que qualsevol persona pugui utilitzar-lo de forma gratuïta a perpetuïtat. Tot i que 
hi ha distribucions que no son gratuïtes, ja sigui en la pròpia distribució o en el suport 
de la mateixa, la majoria de distribucions ho son per a usuaris particulars. 

 

• Facilitat d’ús. Tot i que pugui semblar el contrari, ja que la majoria d’usuaris arriben a  
GNU/Linux provinents d’altres sistemes operatius com Windows, un sistema 
GNU/Linux es en general més simple d’utilitzar que un sistema Windows, però l’usuari 
ha de conèixer un mínim de conceptes per poder notar que es un sistema altament 
lògic en totes les decisions. 

 

• Controlable i divers. Les diferents, i molt variades, distribucions GNU/Linux, solen 
prendre les seves pròpies decisions respecte al programari que trien per envoltar el 
nucli Linux, això fa que hi hagi multitud de entorns gràfics, alguns semblants a altres 
sistemes operatius i alguns completament diferents. De la mateixa manera l’usuari 
pot modificar qualsevol aspecte del propi nucli, afegint-li o traient-li funcionalitats 
segons les seves necessitats 
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• Alt rendiment. El punt anterior permet que siguin els usuaris o les mateixes 
distribucions els que optimitzin el seu propi sistema, de forma que hi ha diferents 
distribucions adaptades a diferents tipus de maquinari, ja sigui buscant el rendiment 
mes gran possible o buscant l’atracció visual. Els sistemes són, de forma general, molt 
mes adaptables i tenen un rendiment superior a sistemes propietaris com Windows, 
sobretot si es combina maquinari d’anteriors generacions  amb sistemes d’ última 
generació. En aquests casos es destaca el millor ús dels recursos que fa el nucli Linux. 

 

• Protegeix la privacitat. Ara que hi ha certes controvèrsies en altres sistemes operatius 
sobre la informació que recapten dels seus usuaris i l’ús que en fan, Linux no recapta 
de forma general cap informació al usuari. I si una distribució ho demana, ha d’estar 
sempre clarament indicat i de forma opcional. D’aquesta manera es més difícil que la 
informació d’un usuari surti del sistema. 

 

• Programari fàcilment instal·lable. La immensa majoria de distribucions GNU/Linux 
presenten eines per instal·lar qualsevol programari disponible amb un clic o una única 
comanda. Tot i que hi ha mecanismes per instal·lar programari extern a la distribució, 
normalment es molt mes simple fer servir les eines que proporciona la pròpia 
distribució. 

 

• Millors actualitzacions. Un sistema GNU/Linux presenta un mecanisme d’instal·lació i 
gestió d’actualitzacions que normalment està molt lluny de qualsevol altre sistema 
operatiu. Les actualitzacions en GNU/Linux son simples d’instal·lar, no acostumen a 
requerir que es reiniciï  el sistema si no afecten pròpiament al nucli, i poden ser 
configurades de moltes maneres per als administradors de sistemes. A més la majoria 
de distribucions tenen diferents polítiques d’actualitzacions que fan que sigui 
altament inusual que una actualització afecti negativament a un sistema. 
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2.3.- Principals inconvenients 
 
 De forma paral·lela al punt anterior, també tindrem inconvenients que faran que la 
decisió sobre instal·lar un sistema GNU/Linux no sigui instantània. 
 

• No hi ha UN sistema GNU/Linux. El fet que el nucli Linux es pugui ajuntar amb 
programari de la nostra elecció i distribuir-ho sota un nom propi fa que no sigui 
possible trobar EL sistema GNU/Linux de la forma en que hi ha un sol Windows. Això 
fa que els usuaris puguin tenir dificultats en la decisió, ja que triar la distribució 
adequada per les nostres necessitats es un pas important per evitar complicacions 
posteriors. 

 

• Corba d’aprenentatge important. La majoria de sistemes GNU/Linux fan servir el 
terminal ( si, mode text!) de forma més o menys habitual. Tot i que algunes 
distribucions destaquen per intentar trobar alternatives gràfiques a totes les tasques 
per evitar fer servir el terminal, en molts casos hi ha tasques que ens portaran a obrir-
lo i tractar amb ell. Evidentment un coneixement bàsic del terminal pot ser necessari 
i en altres sistemes no es així. Algunes distribucions opten  per la direcció contrària i 
busquen un ús predominant del terminal degut a la potència que ofereix respecte a 
interfícies gràfiques. Per això es, un altre cop, molt important escollir la distribució 
adequada a les nostres necessitats. 
 

• Poca quota de mercat. La seva fragmentació i el fet que sigui programari lliure que 
habitualment no es adquirit fa que sigui difícil calcular quotes de mercat. Si ens basem 
en la distribució Ubuntu, veiem que té menys del 2% de quota de mercat. Això fa que 
els desenvolupadors normalment no adaptin els seus productes a Linux i per tant es 
difícil trobar el mateix programari que estem acostumats a fer servir en altres sistemes 
en sistemes GNU/Linux. A més, grans empreses de programari, com per exemple 
Adobe no adapten els seus productes a Linux, fent que, o s’hagin de fer servir 
alternatives, normalment menys potents, o s’hagi de utilitzar eines d’emulació com 
Wine, que presenten un rendiment menor. 

 

• Dificultats de diagnòstic. En la majoria de casos els sistemes Linux no tenen una 
empresa darrera a la que recórrer en cas de problemes. La gran virtut de la seva 
comunitat fa que moltes empreses cedeixin a aquesta les feines de diagnòstic de 
problemes dels usuaris, i això fa que a vegades no sigui fàcil de trobar solucions i els 
usuaris es poden sentir desemparats. A més, com que el maquinari rarament porta 
instal·lat un sistema GNU/Linux, la majoria de fabricants no li donen cap tipus de 
suport. 

 

• No es apte per totes les tasques. Tot i que l’evolució es gran, hi ha algunes tasques 
que no son massa adequades per sistemes GNU/Linux. Tradicionalmnt el sector dels 
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videojocs ha estat un punt feble de GNU/Linux. Empreses com Valve treballen molt 
per aconseguir adaptar els sistemes de Linux per a poder executar jocs dissenyats per 
a Windows, de forma que no sigui necessari que els desenvolupadors gastin molts 
recursos en fer-ho ( ja que, com hem vist abans, molts no ho farien). Algunes 
iniciatives, com la plataforma Steam Deck que executa una distribució GNU/Linux 
anomenada SteamOS, han aconseguit que Linux adquireixi recentment una visibilitat 
en el món dels videojocs que no tenia. 

 

• Maquinari no suportat. Un dels punts febles del nucli Linux en l’actualitat es que com 
que treballa de forma essencialment diferent als nuclis de sistemes com Windows, 
afegir suport per un nou component de maquinari normalment requereix afegir 
aquest suport al nucli. Cosa que fa que els fabricants hagin d’estar disposats a afegir 
els seus controladors al nucli. I alguns fabricants no ho volen fer. Altres casos son 
components obsolets dels quals no es pot trobar el codi dels controladors. Tot i que 
s’està millorant en aquesta àrea, els adaptadors wifi, processadors gràfics i 
impressores son encara punts febles dels sistemes GNU/Linux. 

 

• No hi ha un instal·lador unificat. GNU/Linux no disposa d’un únic sistema per instal·lar 
programes, ni una única manera de gestionar-los. Aquesta versatilitat afegeix una 
complicació extra al usuari que només volia “instal·lar un programa”. 
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3.- Situació actual de l’empresa 
 
 

3.1.- Parc de maquinari de l’empresa 
 

El centre comercial Girocentre a Girona disposa en l’actualitat de 65 ordinadors personals 
per les àrees de venta, 25 ordinadors per als departaments d’administració de les diferents 
seccions i una quantitat no exacta per als departaments d’administració i direcció, però que 
sabem que es superior a 20 equips. Així mateix, el departament de formació disposa de 10 equips 
més. Afortunadament per al nostre estudi la variabilitat de les configuracions de maquinari es 
baixa, ja que les diferències d’ús es troben principalment a nivell de programari. 

 
Alguns departaments treballen també amb equips una mica més especials que no 

tocarem en la migració, ja que son equips controlats per els serveis centrals del Corte Inglés. Per 
exemple sistemes com els terminals TPV que funcionen sota sistemes Microsoft Windows 7 
Embedded, o equips específics com els sistemes d’informació dels productes (FID) que s’executen 
en equips Intel® Compute Stick sota Ubuntu Linux per part de l’empresa externa que els gestiona. 
 
 Es treballa amb equips de la marca Lenovo model Thinkcentre sèrie Tiny, amb dues 
configuracions casi idèntiques, principalment exceptuant la generació del processador: 
 

 Configuració 1 Configuració 2 

Processador Intel® Core(TM) i5-6500T Intel® Core(TM) i5-10400T 

Memòria RAM 4 GB 16 GB 

Emmagatzematge 512 GB HDD 512 GB SSD 

 
 Totes les màquines executen Microsoft Windows 10 Pro de 64 bits com a sistema 
operatiu. 
 
 La primera configuració pertany a totes les àrees de venta, formació i administració. Els 
equips de direcció i càrrecs superiors utilitzen equips amb la segona configuració. Les partides 
d’actualització d’equips es solen realitzar a raó de unes 30 unitats cada exercici per motius de 
pressupostos, evidentment amb uns equips de reserva per a fallides dels sistemes. Es per això 
que no es preveu haver canviat tots els equips fins d’aquí 4 anys, on els que ara s’estan posant 
tornarien a ser possiblement els primers en renovar-se i així successivament. 
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3.2.- Parc de programari de l’empresa 
 

En el referent a programari, tot i que concretarem cada actuació en el punt 6 de 
equivalències, tenim que el centre disposa de llicencies per als diferents llocs de treball del 
programari ofimàtic Microsoft Office en diferents versions. A més d’aquest, hi ha programari 
habitual com Adobe Acrobat Reader per a la visualització de documents en format PDF, 
navegadors com Google Chrome i eines de control remot com NetOp Remote Control Host. 
Aquest es el programari que hi ha instal·lat en totes les màquines independentment del seu ús i 
localització. 

 
Per altra banda, les eines no comunes que trobem instal·lades en les dues configuracions 

de maquinari son gairebé inexistents  ja que són equips monousuari, on es pot donar el cas que 
vàries persones utilitzin el mateix equip, però els usuaris vindran generats per les màquines, no 
per les persones. L’empresa no necessita separar els diferents usuaris que podran fer servir la 
mateixa màquina entre ells mateixos. 

 
Es per això i per simplificar la feina del departament de TI que trobarem el mateix 

programari en un equip de la configuració 1 de una aula de formació que en un equip de 
configuració 1 del departament de venta de joguines. Els permisos i els usos concrets vindran 
indicats gràcies als usuaris individuals que sí que contemplaran el programari de gestió i la 
intranet. 

 
Aquest programari de gestió es divideix en dues opcions. D’una banda disposem de 

programari propi al que s’accedeix a través de una intranet corporativa anomenada Nexo. I per 
l’altra banda, moltes eines de gestió son accessibles a través de la plataforma SAP. 

 
Com que les dues principals eines de gestió son online, la migració no afectarà en principi 

als usuaris, que seguiran accedint de la forma habitual a elles. 
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4.- Escollim una distribució 
 
 Com hem dit abans, GNU/Linux com a sistema operatiu presenta múltiples opcions 
d’instal·lació, anomenades distribucions. Moltes d’elles presenten filosofies pròpies pel que fa a 
programari disponible, mecanismes d’instal·lació, etc. En alguns casos una elecció incorrecta de 
distribució pot representar greus problemes a l’hora de fer servir els sistemes i per tant es una 
primera decisió que s’ha de fer amb cura. De cara al projecte en curs, he considerat 3 
distribucions diferents. Com ja veurem, les he considerat per diferents motius  que explicaré a 
continuació 
 

4.1.- Opció 1: deepin. Avantatges i inconvenients 
 

 
Il·lustració 2 Escriptori Deepin OS 

 
 Quan es busca possibles distribucions GNU/Linux per migrar usuaris de sistemes 
Windows, una de les opcions que sol aparèixer es deepin Linux. Aquesta distribució té 
característiques pròpies que la fan simple d’utilitzar i adaptable per als usuaris que venen de 
Windows. Fa servir una interfície d’escriptori pròpia anomenada DDE i conté una selecció de 
programari de desenvolupament propi altament adaptat a les necessitats dels usuaris provinents 
de entorns Windows , sobretot pel que fa a ofimàtica i tasques domèstiques. 
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 El seus principals avantatges son: 

• Està basada en la distribució Debian, famosa per la seva gran estabilitat i cura amb la 
que treballen. 

• A diferència d’algunes distribucions, intenta minimitzar les eleccions de l’usuari per 
tal de simplificar les feines d’adaptació al sistema. 

• La interfície d’usuari de deepin es altament configurable i atractiva, allunyant l’usuari 
de les línia de comandes en alta mesura. 

 
Els seus inconvenients de cara al nostre projecte serien principalment: 

• La selecció de programari es més limitada que en altres distribucions i això podria 
complicar la tasca de trobar alternatives al programari que es fa servir en l’actualitat 
a l’empresa. 

• Es una distribució de creació xinesa. Per motius que evidentment no tenen res a veure 
amb la qualitat del programari, alguns usuaris o empreses poden ser reticents a 
utilitzar programari d’aquest país, ja sigui programari lliure o no. 

• Al estar basada en Debian Linux, presenta una de les seves característiques típiques: 
estabilitat a canvi de freqüència d’actualitzacions i modernitat. 

• No presenta cap opció de suport per part de la pròpia distribució, només la seva 
pròpia comunitat. 
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4.2.- Opció 2: Zorin OS. Avantatges i inconvenients 
 
 

 
Il·lustració 3 Escriptori Zorin OS 

 
 Un altre dels noms que apareixen en les llistes de distribucions GNU/Linux més aptes per 
a usuaris que migrin des de sistemes Windows, Zorin OS destaca per la seva interfície simple, i 
que recorda a diferents versions dels sistemes Windows, i per oferir de sèrie una capa d’emulació 
d’aplicacions Windows per poder-les executar. 
 
 Els seus principals avantatges son: 
 

• La seva interfície està inspirada en la simplicitat i en les experiències dels usuaris de 
Windows, per tant el procés d’adaptació dels usuaris serà més ràpid que en altres 
casos. 

• La seva capa de compatibilitat de programari Windows, basada en el projecte WINE, 
està integrada en el sistema ja d’entrada, de forma que no cal realitzar cap tasca de 
configuració post-instal·lació. 

• Els seus requeriments de maquinari mínims son molt baixos, el que en teoria ens 
hauria de permetre fer funcionar el programari de forma més fluida en els nostres 
sistemes. 
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Els seus principals inconvenients son, per al nostre projecte: 

• Es una distribució relativament poc usada i per tant pot no tenir la mateixa capacitat 
de resposta davant els problemes que distribucions amb comunitats més grans. 

• Tot i que presenta una opció de suport del sistema per part dels desenvolupadors, 
requereix de pagament per llicència en comptes d’oferir quotes per ús o per usuaris 
de l’empresa, cosa que complica la contractació en casos com el nostre. 

• La selecció de programari natiu es menor que en altres distribucions ja que la seva 
popularitat entre els desenvolupadors Linux no es massa gran i per tant hi ha pocs 
esforços per adaptar-se a ella 
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4.3.- Opció 3: Ubuntu. Avantatges i inconvenients 
 
 

 
Il·lustració 4 Escriptori Ubuntu Linux 

 
Possiblement el nom més conegut en l’actualitat en el món de les distribucions 

GNU/Linux, Ubuntu es una distribució creada per l’empresa Canonical, que ofereix una interfície 
d’usuari altament depurada, tot i que no intenta simular sistemes Windows. 
 
 Els seus principals avantatges son: 
 

• Al ser la distribució amb més usuaris en l’actualitat, les respostes que es reben per 
part de les comunitats de desenvolupadors son més grans. Sovint es LA distribució 
GNU/Linux que es suportada per els propis desenvolupadors de programari, deixant 
la resta de distribucions com a “hauria de funcionar, possiblement...”. 

• L’empresa Canonical ofereix diferents subscripcions comercials de suport, que 
ofereixen suport per a servidors i també per a equips d’usuaris finals. 

• Ofereixen diferents tipus de distribucions, amb diferents polítiques d’actualitzacions 
de seguretat. Serem nosaltres qui decidirem si volem més actualitzacions i 
modernitat, o bé més estabilitat i seguretat 
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Els seus principals inconvenients de cara al nostre projecte son: 
 

• La interfície d’usuari no es especialment simple ni recorda a sistemes Windows, amb 
el que la transició serà possiblement més difícil del que caldria per als usuaris. 

• Les opcions comercials de suport, basades el en nombre de màquines presenta un 
cost anual elevat per aquelles empreses amb un nombre elevat de màquines. 

• No hi ha cap forma “de sèrie” per poder executar aplicacions natives del sistema 
Windows, cosa que ens limitarà a programari natiu Linux o bé a gestionar manualment 
sistemes d’emulació o compatibilitat com per exemple WINE. 

• Els requisits de maquinari son una mica més elevats que altres distribucions ja que no 
prescindeix de l’estètica. 
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4.4.- Decisió final i motius de la mateixa 
 

Com he mencionat al parlar de deepin, la seva selecció menor de programari i el fet que 
sigui propietat d’una empresa directament associada al govern Xinès fa que no la puguem 
considerar realment per al nostre projecte. 

 
Pel que fa les altres dues opcions, ens trobem amb la simplicitat de Zorin OS, que ens 

vindria amb tot el que necessitem ja d’entrada, i amb Ubuntu Linux, que té el pes de la empresa 
Canonical i la seva immensa comunitat al darrere, fins i tot si ignorem les diferents opcions de 
suport comercial que ofereixen. 

 
Els requeriments de maquinari en els dos casos son equivalents, tot i que Zorin OS ofereix 

una versió Lite gratuïta que redueix alguns dels requeriments a la meitat: 
 

 Zorin OS Zorin OS Lite Ubuntu 

Processador +1 GHZ Dual Core +1 GHZ Single Core +2GHZ Dual Core 

Memòria RAM 2 GB Mínim 1 GB Mínim 4GB “Mínim 
recomanat” 

Emmagatzematge 15 GB 10 GB 25 GB 

Resolució Pantalla Mínim 1024x768 Mínim 800x600 Mínim 1024x768 

 
 
Com hem vist en el punt anterior, la quantitat de programari que haurem d’executar no 

es massa elevada, ja que les tasques que es realitzaran en els equips seran clarament associades 
amb la ofimàtica en la majoria de casos. Per tant al final ens decantarem per la que ens permeti 
executar les tasques de manera més fluida. Si tenim alguna de les aplicacions amb les que s’hagi 
de treballar que siguin només executables sota Windows, haurem d’instal·lar alguna capa de 
compatibilitat amb elles. Això a priori li donaria avantatge a Zorin OS ja que incorpora aquesta 
capacitat en el propi sistema d’entrada. 

 
Donats aquests punts la decisió final serà un dels aspectes dels que parlaré més endavant, 

al poder realitzar les màquines virtuals dels models i avaluar els seus rendiments. 
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5.- Instal·lacions models 
 

Tal i com he indicat en el punt anterior, per escollir la millor opció per a la migració 
crearé diferents màquines virtuals amb l’eina VMWare Workstation, disponible en format de 
prova gratuïta, per tal de simular els dos tipus de maquinari disponibles. Tindrem en total 8 
màquines virtuals al inici, 4 per un model i 4 per l’altre. De cada model faré una màquina virtual 
amb cada distribució GNU/Linux i una de referència amb Windows 10 Pro. 

 
De cara a mesurar el rendiment, realitzaré instal·lacions netes de cada sistema operatiu 

en la seva pròpia màquina virtual, instal·laré les actualitzacions de sistema que siguin 
proposades i res mes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
26 

5.1.- Models amb VMWare 
 
5.1.1.- Maquinari Configuració 1 
 

Per tal de determinar quina es la millor distribució per a la nostra situació, he creat 4 
màquines virtuals diferents, amb la configuració més semblant que he pogut al maquinari de 
Configuració 1 de l’empresa. 
 

 
Il·lustració 5 VM Configuració 1 

Com podem veure a la il·lustració superior, he limitat la màquina virtual a 4GB de RAM, 4 
nuclis per CPU i un disc dur de tipus mecànic. D’aquesta manera podrem veure les diferències 
quan treballem amb les altres màquines virtuals que farem després. 

 
Per començar tindrem la referència de la màquina virtual amb Windows 10 Pro. La 

instal·lació ha trigat 11 minuts i 39 segons i utilitzat 20.7GB d’espai en el disc dur. 
 

La instal·lació de Ubuntu 22.04, que va sortir en la seva versió final LTS el 21 d’Abril, triga 
un total de 11 minuts i 30 segons, incloent la descàrrega d’actualitzacions dintre la pròpia 
instal·lació. Per estalviar temps, es un mecanisme que també podem utilitzar parcialment en 
Windows si utilitzem la eina Microsoft Media Creation Tool, que genera una imatge de Windows 
de la versió que escollim amb l’última actualització major ja integrada en la descàrrega. 
 



 
27 

Per altra banda ocupa un total de 9.6 GB d’espai en el disc, incloent una selecció de 
programari estàndard. 
 

Tot i que tenia preparada la imatge ISO de Ubuntu 21.10 que hi havia fins ara, he decidit 
retardar les proves sobre aquesta distribució fins que ha sortit la versió 22.04. El motiu es que 
aquesta versió es una de les anomenades LTS ( Long Term Support ), en les que Ubuntu mantindrà 
les actualitzacions durant un període de 5 anys, en comptes dels 18 mesos habituals. De cara a 
ordinadors d’empresa, crec que es més pràctic tenir un sistema més robust sense que sigui 
necessari tenir les últimes versions de programari necessàriament. 
 

Zorin OS 16.1 en la seva versió completa triga 9 minuts per a la instal·lació, i ja que utilitza 
el mateix instal·lador que Ubuntu, també es descarrega les actualitzacions durant la instal·lació. 
Necessita 9.2 GB d’espai en disc i, com a curiositat, tot i descarregar les actualitzacions de 
programari durant la instal·lació, en acabar i iniciar el sistema per primer cop, hi havia més de 
300MB d’actualitzacions pendents, cosa que no va passar amb Ubuntu. 
 

Sorprenentment Zorin OS en la versió reduïda Lite triga el mateix temps, 9 minuts per 
instal·lar-se i necessita casi les mateixes actualitzacions post-instal·lació (282MB). En el referent 
a espai en disc fa servir 9.4GB. Tot i així es pot observar que la interfície escollida per les dues 
versions no es la mateixa tot i que manté similituds gràfiques. 
 

Més important que això serà la quantitat de recursos que fan servir els diferents sistemes. 
 

Ara mirarem com es comparen els diferents sistemes en el seu ús. I el primer que caldrà 
mirar serà el temps d’arrancada i la memòria que fan servir en repòs. Per trobar el temps 
d’arrancada de forma més precisa fem servir el monitor de situacions en la plataforma Windows 
i l’eina systemd-analyze en els sistemes GNU/Linux. 
 

Començarem per la plataforma Windows 10 Pro. Tenim que el temps d’arrancada es: 

 
Il·lustració 6 Mostra temps arrancada Windows 10 Pro Model 1 

 
És a dir, gairebé 2 minuts.  
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Pel que fa a la memòria que es fa servir en repòs, tenim el següent: 

 

 
Il·lustració 7 Ús de memòria Windows 10 Pro Model 1 

 
 

Aproximadament un 40% de la memòria RAM de la màquina virtual es fa servir en repòs. 
Soc conscient que Windows 10 utilitza recursos encara que no sigui necessari per tal de mantenir 
preparades tasques per si s’executen. Per exemple el navegador Microsoft Edge manté gran part 
del seu codi en memòria per que l’eventual inici sigui més ràpid. Tot i així una quantitat gran de 
memòria ocupada, encara que sigui en preparació, fa que al obrir diferents aplicacions s’hagi de 
gestionar igualment aquesta memòria. 
 
 
 
 
 



 
29 

 
Mirarem ara Ubuntu 22.04. L’eina systemd-analyze ens dona directament el temps 

d’arrancada que és de 41.059s. També faig servir una eina anomenada Neofetch, que ens 
resumeix els recursos utilitzats i la informació de sistema en un sol lloc. 

 

 
Il·lustració 8 Neofetch Ubuntu Linux Model 1 

 
Com podem veure la memòria utilitzada es de 1141MB. 

 
A Continuació mirarem les plataformes basades en Zorin OS, en les seves versions 

completa i reduïda, per veure si es apreciable la selecció que han fet els desenvolupadors de 
programari més lleuger per a la versió Lite. 
 

El temps d’arrancada, obtingut gràcies a systemd-analize és de 44.064s per a Zorin OS 
16.1 Core i d’uns més que respectables 21.945s per a Zorin OS 16.1 Lite. Veiem si neofetch ens 
troba diferències també: 
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Il·lustració 9 Neofetch Zorin OS Core Model 1 

 
Primer l’executem en la versió completa, 1045MB utilitzats, i a continuació en la versió 

reduïda: 

 
Il·lustració 10 Neofetch Zorin OS Lite Model 1 
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717MB de memòria son utilitzats per el sistema en repòs. 

 
Posarem aquesta informació en una taula per veure-ho globalment. 
 

Sistema Operatiu Boot Time Memòria Usada 

Microsoft Windows 10 Pro 118.939s 1500MB 

Ubuntu Linux 22.04 41.059 1141MB 

Zorin OS 16.1 Core 44.064 1045MB 

Zorin OS 16.1 Lite 21.945 717MB 

 
Si ho representem de forma gràfica tenim el següent resultat: 
 

 
 
 

0

20

40

60

80

100

120

140

Boot Time (seg.)

Windows 10 Pro Ubuntu Linux 22.04 ZorinOS Core 16.1 ZorinOS 16.1 Lite



 
32 

 
 
 
Com podem apreciar, la diferència de recursos que es fan servir en aquesta primera 

configuració, que recordem es actualment una part molt important del parc de maquinari del 
centre, es de gairebé el 50% en recursos com memòria o espai en disc i fins a 6 cops pel que fa al 
temps d’inici del sistema. Si tenim en compte que parlem de inicis nets, sense encara posar les 
aplicacions que posteriorment faran servir els usuaris i que, donada l’actual situació energètica 
global, tots els equips personals s’apaguen en el moment que no son necessaris, tenim que 
l’estalvi en temps i energia es considerable. 
 

Tot i que aquesta taula resumeix alguns aspectes importants, per donar una visió més real 
de les diferències de rendiment entre els sistemes, he utilitzat la eina d’avaluació de rendiment 
Phoronix Test Suite, que es àmpliament utilitzada per tasques d’avaluació de rendiment, així com 
multi plataforma i per tant ens podrà donar una visió comparable entre Windows i els sistemes 
GNU/Linux. Com que es una eina molt complexa, li dedicarem un apartat. 
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5.1.2.- Maquinari Configuració 2 
 

Ara mirarem com podem simular màquines virtuals amb una configuració semblant a la 
Configuració 2 del maquinari de l’empresa. Per fer-ho he creat 4 noves màquines virtuals, 
duplicant la memòria RAM a 8 GB, el processador l’hem passat a 6 nuclis i en comptes de fer 
servir el disc dur mecànic, he creat la màquina virtual en el SSD per veure com canvia la situació. 
 

La instal·lació de Windows 10 Pro ha trigat 9 minuts 28 segons.  Curiosament ha ocupat 
un total de 21.3GB d’espai en disc. Possiblement alguns controladors o actualitzacions extra 
respecte la altra màquina virtual. 
 

Veurem si la resta de màquines virtuals també segueixen aquesta tònica de trigar menys 
temps i ocupar aproximadament el mateix espai. 
 

Pel que fa a Ubuntu podem veure que, amb un temps d’instal·lació de 6 minuts 24 segons, 
l’estalvi de temps, que es degut a que treballem amb un disc SSD, és important. Com hauríem de 
poder veure posteriorment, la utilització de discs SSD en comptes de mecànics tindrà un impacte 
notable en qualsevol accés a disc. 
 

Parlant de Zorin OS en les seves dues versions, possiblement degut a les actualitzacions 
que es descarrega durant la instal·lació, els seus temps d’instal·lació són els mateixos que en les 
anteriors màquines virtuals. 9 minuts 43 segons per a Zorin OS Core i 9 minuts 20 segons per a 
Zorin OS Lite. Tot i així, en el nostre cas no es un factor important. 
 

L’espai en disc entre les diferents màquines virtuals no canvia de l’espai necessari per a 
les configuracions anteriors, ja que els paquets a instal·lar son idèntics. 

 
Com podem veure amb aquest exemple, no hi ha molts canvis pel que fa a l’ús de recursos 

en repòs, de fet es pot notar una petita millora i tot a pesar de tenir més memòria disponible: 
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Il·lustració 11 Neofetch Ubuntu Linux Model 2 
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5.1.3.- Configuració de Phoronix Test suite i proves 
 

Primerament he instal·lat el programari Phoronix Test Suite, o PTS, que està disponible 
de forma gratuïta en la seva web (veure bibliografia), i és multi plataforma, de manera que 
podrem executar-lo en els diferents sistemes. 
 

En el cas de Microsoft Windows, el procés es senzillament descarregar un arxiu comprimit 
i descomprimir-lo. Al executar l’arxiu phoronix-test-suite.bat, aquest s’encarregarà de 
descarregar i instal·lar les dependències necessàries com per exemple Python o PHP. Llavors la 
interfície, que és en mode text, ens permetrà escollir quina prova o proves del conjunt volem 
executar.  
 

Per al nostre ús, he decidit que la suite anomenada productivity era la més indicada per a 
les tasques que es realitzaran de forma habitual a les nostres màquines. Lamentablement 
aquesta suite de proves no està completament adaptada al entorn Windows i per tant hi haurà 
proves que no es podran realitzar. Per aquest motiu, i perquè moltes tasques de les nostres 
màquines es realitzen a través d’Internet, he fet servir també la suite anomenada browsers, que 
està completament suportada en tots els entorns i ens donarà una font extra d’informació. A 
més, les proves independents encode-mp3 i encode-flac ens permetran veure com s’utilitza el 
processador en els diferents entorns. Tot i que la taula de resultats completa està al final de la 
memòria vull posar les parts que considero mes importants i les  conclusions que n’he extret 
aquí. 

 
La meva primera intenció ha estat trobar la millora que representaria passar de sistema 

operatiu Windows 10 Pro a GNU/Linux pel que fa a rendiment. Per fer-ho la suite productivity no 
ha estat útil, ja que no només no conté els resultats complets en la plataforma Windows, sinó 
que el programari de virtualització, amb el suport que té per acceleració 3D en aquest entorn ha 
presentat uns resultats no concloents: 

  
Win 10 
Slow 

Ubuntu 
Slow 

Zorin 
Slow 

Zorin 
Lite Slow 

Win 10 Ubuntu Zorin Zorin 
Lite 

resize 
(sec ↓ ) 

6.06 27.8 14.96 15.07 5.11 29.91 13.93 14.12 

rotate 
(sec ↓ ) 

4.06 22.1 17.26 17.71 4.1 23.25 17.66 17.93 

auto-
levels 

(sec ↓ ) 

4.12 22.4 19.04 19.59 4.1 24.23 18.94 19.31 

unsharp-
mask 

(sec ↓ ) 

4.11 27.59 21.95 22.42 4.39 27.43 22.99 23.49 

 
 Primer una petita mostra gràfica: 
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Il·lustració 12 Phoronix Test en màquines Model 1 / Slow 

 

 

Il·lustració 13 Phoronix Test en màquines Model 2 

 Com es pot veure, els resultats no son lògics ni els esperats. Per un costat, els resultats de 
la plataforma Windows son clarament millors que qualsevol de les plataformes GNU/Linux, i per 
altra banda no trobem la millora que s’esperaria per canviar de màquines virtuals de configuració 
1 ( les anomenades slow) a la configuració 2. Donat que el processador hauria de fer servir 2 
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nuclis més i també més memòria RAM, i la millora de velocitat en els accessos a disc, que els 
resultats siguin idèntics s’ha de deure a que el programari de virtualització actua de limitador pel 
seu compte. 
 

A continuació mirem els resultats de la suite browsers, que al analitzar el comportament 
dels sistemes en utilitzar el navegador web, haurien de ajudar-nos més. Per simplificar mostraré 
només un joc de resultats, tot i que tenim tota la taula al final. Desgraciadament per a les nostres 
conclusions, no tindrem els resultats de la distribució Ubuntu, ja que els canvis de la recent versió 
22.04 fan que aquesta suite NO funcioni en aquesta distribució. 
 

 Windows 10 Slow Zorin OS Slow 
ARES -6 - Firefox (ms ↓ ) 85.4 56.14 

Kraken - Firefox (ms ↓ ) 1124 1362 

Octane - Firefox (Geometric 
Mean ↑ ) 

27605 19176 

WebXPRT - Firefox (Score ↑ ) 189 N/A 

Jetstream - Firefox (Score ↑ ) 145.58 136.64 

CanvasMark - Firefox (Score ↑ ) 10192 9023 

MotionMark - Firefox (Score ↑ ) 1 83.57 

StyleBench - Firefox (Runs / 
Minute ↑ ) 

44.39 53.9 

Jetstream 2 - Firefox (Score ↑ ) 57.3 69.6 

Maze Solver - Firefox (sec ↓ ) 24 5.6 

Speedometer - Firefox 
(Runs/min ↑ ) 

47.3 64.2 

WASM imageConvolute - 
Firefox (ms ↓ ) 

35 35.9 

WASM collisionDetection - 
Firefox (ms ↓ ) 

500.6 528.3 

 
He marcat en color verd els resultats guanyadors de la prova.  
 
Deixant de banda els resultats de la prova MotionMark (ja que Windows en les seves 2 

configuracions ha donat el mateix resultat de 1 i he de suposar que són deguts a algun problema 
de la mesura), tenim que la plataforma GNU/Linux es mostra superior en les proves més 
importants, ja que els casos en que guanya Windows acostuma a ser en valors petits, mentre que 
testos com Maze Solver o Stylebench ens mostren millores de rendiment importants de l’ordre 
de segons. 

 
Com que aquestes provés no em semblen encara prou decisives, he executat dos testos 

més, anomenats encode-mp3 i encode-flac. Aquests testos els destaco perquè consisteixen en 
fer un ús extensiu del processador de la màquina per realitzar una tasca de codificació. La tasca 
en sí no es important, el que considero important es que el test realitza la mateixa tasca, amb els 
mateixos arxius, on tots els elements queden estables menys el sistema operatiu. Per tant si 
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tenim que tots els elements no varien, qualsevol diferència de resultats serà deguda al 
programari del sistema operatiu, que tindrà una  càrrega o una altra sobre el processador, fent 
que la aplicació trigui més o menys. 

 
Mostrem la taula de resultats: 
 
  Win 10 

Slow 
Ubuntu 
Slow 

Zorin 
Slow 

Zorin 
Lite 
Slow 

Win 10 Ubuntu Zorin Zorin 
Lite 

Encode 
Mp3 

13.85 10.6 10.54 10.51 13.71 10.31 10.49 10.74 

Encode 
FLAC 

23.46 21.05 22.74 22.43 23.48 20.84 22.2 22.25 

 
De cada grup de màquines virtuals mostrem en  color vermell el pitjor resultat i en color 

verd el millor. Podem veure que, amb diferències que van del 11% al 32%, el sistema Windows 
es el clar perdedor en aquesta prova que intenta aïllar el rendiment del sistema operatiu. Dintre 
de les distribucions GNU/Linux, la guanyadora es Ubuntu, amb 3 victòries de 4, tot i que els 
resultats estan molt propers uns dels altres. 
 
 Com que encara volem tenir més informació sobre la millora de rendiment que suposa 
migrar a un sistema GNU/Linux, he executat unes proves extra, que ajuden a pintar la imatge que 
esperava i que el primer conjunt de proves no ens ha donat. 
 

 
Il·lustració 14 Test 7-Zip Model 1 
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Il·lustració 15 test perl-benchmark Model 1 

  
 En aquestes dues proves podem veure com el sistema es més eficient ja que executem 
exactament les mateixes proves en versions de programari equivalents entre les dues 
plataformes i per tant la diferència de rendiment, donat que les màquines son idèntiques, es 
deguda a la optimització i ús dels recursos de maquinari que fa el sistema operatiu. 
 
 Aquests eren els resultats que a priori esperàvem com a resultat de la migració. Sense 
haver de canviar elements del maquinari, obtenir una millora de rendiment que arribi a les dues 
xifres, i per tant aconseguir un augment de la vida útil d’aquest maquinari. 
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5.1.4.- Decisió final i motius de la mateixa, part 2 
 
 Arribats a aquest punt, ja tenim prou informació per prendre la decisió que hem ajornat 
abans. La distribució que farem servir per a les màquines serà finalment Ubuntu Linux 22.04. Tot 
i que originalment m’ha agradat molt i sorprès gratament Zorin OS, sobretot per la seva 
proximitat d’interfície amb Windows, trobo que hi ha 3 motius que em fan decidir per Ubuntu. 
 

• En primer lloc Ubuntu és actualment una distribució més recent i solida, amb suport 
d’actualitzacions de seguretat durant 5 anys, i actualitzacions de nucli i controladors 
inclosos cada 6 mesos. En el nostre cas aquesta estabilitat es important i Zorin OS en 
la  seva versió actual es troba a meitat de la seva vida i basant-se en programari més 
antic. 

• El punt 2 és el que considero un problema de Zorin OS. No contempla cap eina per a 
gestionar la versió de nucli o kernel que fem servir en el nostre sistema. Això fa que o 
bé utilitzem eines per a deixar enrere la versió que tinguem instal·lada o bé al 
actualitzar ens canviarà el nucli, de forma que es possible que no tinguem control 
sobre els problemes que puguin  sortir. Ubuntu en aquest cas té una eina pròpia de 
gestió de nuclis, que de fet ens permet escollir quin nucli instal·lar i fer servir d’entre 
tots els disponibles. Aquesta elecció no canviarà a menys que nosaltres ho decidim 
posteriorment, fent que puguem estar més tranquils. 

• Donat que les tasques d’administració es realitzaran de forma local per els tècnics del 
departament de TI del Corte Inglés a Girona, la mida de la comunitat d’ajuda i les 
possibilitats opcionals de contractar suport oficial són molt mes grans en el cas de 
Ubuntu que Zorin OS. 

 
Tot i que no és un motiu com a tal, vull destacar que Zorin OS Lite, tot i que una gran idea 

a nivell teòric, amb el maquinari que tenim no mostra millores de rendiment importants sobre la 
versió Core. Probablement degut a que el maquinari no es tant obsolet com voldria Zorin OS Lite 
per a demostrar la seva optimització. 
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5.2.- Administració d’usuaris 
 

Al configurar un conjunt de màquines s’ha d’establir unes polítiques d’usuaris i de 
permisos concretes. 
 

En el nostre cas es busca trobar una homogeneïtat en els diferents llocs de treball ja que 
a vegades els treballadors els comparteixen i per tant les dades d’accés han de ser conegudes per 
els usuaris. 

 
Per això seguirem fent servir la política actual d’usuaris i contrasenyes, on cada màquina 

tindrà un únic usuari ( a part de l’administrador ), que vindrà definit per la seva ubicació. Per altra 
banda, els accessos remots de tots els usuaris estaran desactivats per defecte.  

 
Les contrasenyes vindran definides per el nom de l’usuari de forma que cada treballador 

podrà accedir en general a les màquines del centre. 
 
L’excepció la tindrem en els ordinadors dels coordinadors, caps de secció, direcció, etc. 

en els que l’usuari, tot i que no podrà canviar la contrasenya, disposarà d’una que serà única per 
a la seva màquina, sense seguir la política habitual. Això ho farem ja que a aquests ordinadors no 
hi han d’accedir els treballadors però alguns es troben ens llocs accessibles per a tota la plantilla 
i per tant no volem que les persones no autoritzades puguin deduir la contrasenya basant-se en 
la política habitual.  

 
Tot i que soc conscient que no es la política més segura ja que qualsevol filtració de 

l’estratègia de contrasenyes pot donar accés local a una gran part del maquinari de l’empresa, el 
fet que siguin ordinadors que no estan físicament accessibles per al públic augmenta una mica la 
dificultat d’accedir-hi. A més, la majoria de contingut es accessible només a través de la intranet 
del Corte Inglés, que aquesta si, disposa de usuaris i contrasenyes individuals. 
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6.- Equivalències de programari 
 
 Com hem vist anteriorment, algun del programari que fem servir actualment es propietari 
i per tant intentarem eliminar o reduir el seu ús. 
 

6.1- Microsoft Office 
 
 
 En primer lloc parlarem del programari ofimàtic que hi ha en les màquines Windows de 
l’empresa. Actualment es fa servir Microsoft Office en diferents versions que van de la versió 
2010 fins a la 2016. Les versions que es troben instal·lades corresponen a la versió Professional 
pel que fa a opcions i elements integrants. 
 

Principalment es fan servir els 3 programes principals, Word, Excel i Powerpoint, ja que 
com a gestor de correu electrònic fem servir la versió Online de Outlook.  
 
 En aquest cas l’equivalència amb la que treballarem sota la plataforma GNU/Linux, i que 
de fet ja havíem instal·lat en algun equip real quan les llicencies de Microsoft Office no han arribat 
a temps per realitzar alguna tasca, és la suite ofimàtica LibreOffice.  
 

Aquesta  es troba instal·lada per defecte en les instal·lacions normals de Ubuntu Linux i 
per tant tots els usuaris en podran disposar. La seva compatibilitat amb Microsoft Office es molt 
elevada i en el nostre cas més que suficient, ja que habitualment treballem en formats Office 
2007 per motius de compatibilitat amb algunes plataformes online.  
 
 Si que trobem problemes amb alguns arxius d’Excel, heretats d’èpoques anteriors, que 
presenten algunes fórmules que LibreOffice no contempla. Principalment es tracta de formularis 
que extreuen informació d’altres documents Excel i hem trobat alguns problemes en el seu ús 
sota LibreOffice. Com que la feina d’adaptar aquests arxius a la programació actual no compensa 
per el seu reduït ús, ho considerem una problemàtica acceptable i que desapareixerà amb el 
temps. 
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6.2- Adobe Acrobat Reader 
 
 Treballarem diàriament amb documents en format pdf i per tant serà necessari poder-los 
visualitzar i generar. Afortunadament no haurem de fer res en aquest cas ja que la integració 
d’aquest format dintre la plataforma GNU/Linux es molt més completa que en Microsoft 
Windows. En primer lloc la creació de documents en format pdf està suportada per el sistema i 
per tant serà una opció que ens apareixerà al desar qualsevol document. A més el sistema disposa 
d’un visualitzador integrat dintre la interfície d’usuari anomenat Document Viewer que suporta 
de forma nativa el format. 
 

També he realitzat la prova d’instal·lació de Adobe Acrobat Reader, ja que està en la 
selecció de programari disponible dintre Ubuntu Linux i he de dir que tot i que realment s’executa 
l’aplicació Windows sota emulació directa a través de Wine, aquesta es realitza de forma 
transparent i no suposa una complicació extra per al usuari. Tot i així la pèrdua de rendiment que 
suposa sempre l’emulació i el fet que l’alternativa es troba instal·lada per defecte en les màquines 
GNU/Linux, farà que no la instal·larem de forma habitual, sinó que donarem suport i treballarem 
amb Document Viewer. 
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6.3- Gestió del correu electrònic 

 
 Degut al perfil de les tasques que es realitzen en aquests equips, la gestió de correus 
electrònics es important. Actualment es treballa sota servidors Exchange de correu electrònic, 
contractats amb Microsoft, després que fa uns 5 anys es realitzés la migració del sistema  
anterior, que treballava sota IBM Lotus Notes. 
 
 Tot i que seria desitjable la migració de tot el sistema cap a servidors de correu propis, 
aquesta decisió es troba fora de l’abast del Treball i per tant he decidit que voldrem veure com 
és la feina de treballar amb aquest sistema Microsoft de correu electrònic sota la plataforma 
GNU/Linux.  
 
 En resum he de dir que serà un ús mes còmode de l’esperat per dos motius. El primer es 
que la plataforma Nexo en la que entren els usuaris inclou accés Web al correu integrat i per tant 
es podrà consultar remotament sense problemes. 
 

Per altra banda el programari que porta per defecte qualsevol instal·lació d’ Ubuntu Linux 
es compatible amb les direccions de correu Exchange i per tant es poden fer servir de forma 
transparent per a l’usuari en tots aquells equips en els que es treballi de forma local amb un únic 
usuari, com per exemple els d’administració o direcció.  
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6.4 Altres casos particulars 
 
 Aquí parlaré breument dels problemes, o falta dels mateixos, que ens trobarem amb la 
migració i el maquinari extra que s’utilitza als llocs de treball. 
 
 Principalment ens els trobarem en l’ús d’impressores i escàners. 
  
 Pel que fa a les primeres, afortunadament tot el maquinari que hi ha actualment en 
l’empresa es accessible via xarxa i està suportat de forma nativa per GNU/Linux. Concretament 
parlem de les impressores Lexmark MS610dn i Xerox C60, les dues compatibles amb Linux a 
través de controladors disponibles en les seves respectives pàgines Web, i per tant no ens 
presentaran problemes per als usuaris, que les seguiran fent servir de la forma habitual. 
 
 En canvi, els escàners amb els que es treballa en algun departament son versions 
completament estàndard per a usuaris finals i el suport per a sistemes GNU/Linux es menor. Amb 
els dos models amb els que es treballa al centre, que no son models actuals, tindrem resultats 
diferents. Per una banda l’escàner Epson Perfection V100 Photo està suportat, en la forma de 
controladors disponibles, tot i que segons indica la pròpia Epson aquests controladors no tenen 
suport en si mateixos. La data d’actualització recent em fa pensar que Epson els millora de forma 
habitual, només que prefereixen no obrir les portes a les consultes de suport dels usuaris de les 
diferents distribucions GNU/Linux. En canvi el model CANON LiDE 200 no es compatible amb 
Linux, i el seu ús es difícil, havent de utilitzar programari de tercers no oficial i per tant 
procediríem a retirar aquells models en la mesura que sigui possible. 
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7. Residu 0. 
 
 A més del benefici econòmic que intentaré calcular de forma general en el punt posterior, 
el Corte Inglés com a empresa té un altre motiu per a pensar en la migració del sistema. Nascut 
a Galicia el 2018, el projecte “Residuo Cero” vol aconseguir la sostenibilitat circular en tots els 
centres de l’empresa. 
 
 Evidentment aquest projecte no inclou només l’equipament de TI sinó tots els aspectes 
del centre, però per la part que ens toca en aquest Treball, s’ha treballat i es segueix treballant 
en la gestió, reciclatge i valorització de tots els residus electrònics de l’empresa. Aquesta gestió 
inclou la comptabilització de tots els equips que s’han de eliminar i la seva gestió, ja sigui amb 
cost positiu o negatiu, ja que alguns residus generen ingressos després de la seva gestió. 
  
 Per tant serà important reduir qualsevol canvi d’equipament informàtic que no sigui 
necessari al mínim, de forma que no es generin residus electrònics innecessaris. 
 
 Dintre aquest pla, la migració al ecosistema GNU/Linux, gràcies a la millora de rendiment 
que suposa, ens permet allargar la vida útil d’aquest equipament i per tant endarrereix la seva 
substitució. 
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8.- Valoració econòmica de la migració 
 
 En aquest punt intentaré donar una visió més específica dels costos i estalvis que presenta 
la migració proposada. En primer lloc parlaré dels costos que pugui presentar i després parlaré 
dels estalvis econòmics que es preveuen. 
 
 Primer, com he dit, els costos. Afortunadament els costos son molt baixos. La migració 
proposada serà realitzada per el personal de TI del centre com a una de les tasques d’instal·lació 
i manteniment que realitzen de forma habitual, per tant no hi haurà un sobre cost econòmic en 
aquest sentit. Si bé algun maquinari haurà de ser substituït com a resultat de la migració, els 
escàners CANON dels que he parlat anteriorment, el seu cost es baix i la seva quantitat molt 
reduïda. D’aquesta manera resumirem que el cost econòmic del projecte es zero a efectes 
pràctics. 
 
 Ara mirarem els estalvis que ens suposa la migració. En primer lloc recordarem que el 
centre disposa d’aproximadament 110 equips, dels quals uns 90 s’haurien de renovar a curt 
termini, ja que recentment s’han canviat els equips de administració i direcció. Evidentment 
aquest es un cost que ens podrem estalviar inicialment però només ho comptaré com a estalvi 
del 50%, ja que aquests equips s’hauran de renovar igualment més endavant. El que aconseguim 
amb la migració es que aquests equips de actualment ja estan al voltant dels 4 anys d’ús, es 
podran seguir utilitzant gràcies a l’augment de rendiment durant uns 2 anys extra. Evidentment 
aquesta previsió no inclou possibles fallades del maquinari, només la renovació per rendiment 
insuficient. D’aquesta manera calcularé que la vida útil dels equips sota plataforma GNU/Linux 
estarà al voltant dels 6 anys, un 50% superior als 4 anys de mitjana que tenien sota la plataforma 
Windows. 
 
 Com he dit en la introducció, faré servir les dades públiques del preu d’aquests equips, ja 
que no he tingut accés als valors reals, factor realment difícil d’aconseguir ja que tècnicament 
ens són proporcionats per IECISA ( Informàtica El Corte Inglés S.A.), que es una filial del Grupo 
Corte Inglés i per tant en certa manera es la pròpia empresa la que ens cobra per el maquinari 
amb unes tarifes internes. Els equips en la seva configuració estàndard tenen un cost de 798.87€ 
per equip.  L’augment de la vida útil dels equips en un 50% es podria traduir de forma aproximada 
en un 50% d’estalvi i per tant en un estalvi de 35.949€ ja que cada dos cicles de canvis de 
maquinari ens en podrem estalviar un. 
 

D’altra banda, la pròpia Web de Lenovo ens informa que la diferència entre dos equips 
idèntics, amb llicencia de Microsoft Windows 11 Home o sense cap llicència es de 121.45€. Tot i 
que aquest preu no és evidentment el preu real de la llicència, i els nostres equips portaven 
Windows 10 PRO en comptes de la versió HOME, he decidit fer servir aquest valor com a eina per 
calcular l’estalvi que tindrà el centre cada cop que es produeixi el canvi de maquinari al no haver 
de incloure les llicències de Microsoft Windows. Tenim que cada renovació ens suposarà un 
estalvi d’uns 120 * 121.45€ = 14.574€. 
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L’altre estalvi considerable vindrà en les llicències de Microsoft Office que ja no caldrà 
adquirir. L’única informació fiable que he trobat a través de Microsoft ens indica que el preu de 
les llicencies per empresa de la Suite Microsoft Office tenen un cost de 8.80€ per usuari al mes. 

Tot i que en l’actualitat crec que la llicència que s’està fent servir es la anomenada Office 
365 E3, que a més de les aplicacions d’Office inclou els serveis de correu electrònic empresarial 
Exchange que fem servir, en primer lloc no tinc la confirmació oficial, i a més, la migració que ens 
plantegem expressament no modificaria els temes com el correu electrònic i per tant assumiré 
que l’estalvi serà només per les aplicacions d’Office, deixant per altres possibles fases la 
introducció de servidors de correu electrònic propis o altres serveis. 

 
Com hem vist, disposem de 120 equips, i per tant necessitarem 120 usuaris, a raó de 8.80€ 

per usuari al mes, tindran un cost de 12.672€ anuals. Aquest cost ens el podrem estalviar 
anualment amb la migració. 

 
Com podem veure la migració cap a la plataforma GNU/Linux ens proporciona estalvis 

tant en els costos del maquinari, gràcies a la reducció de cicles de renovació i a no necessitar 
adquirir les llicències de Microsoft Windows; com en els costos de programari, gràcies a no 
dependre de la suite Microsoft Office. 
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9.- Conclusions 
 
 En la introducció he declarat quins eren els objectius d’aquest treball. En primer lloc 
estudiar la viabilitat econòmica de la migració d’un  centre de El Corte Inglés de la plataforma 
Microsoft Windows a una plataforma concreta basada en GNU/Linux. 
 
 Durant el Treball, la planificació presentada inicialment s’ha vist alterada en una part 
important quan l’eina de virtualització que tenia previst fer servir originalment, Oracle VM 
Virtualbox, no ha mostrat en les meves configuracions de prova un rendiment mínimament 
acceptable. La instal·lació de un sistema Microsoft Windows 10 Pro va trigar al voltant de 145 
minuts. Buscant informació per els diferents fòrums no vaig poder trobar cap solució i per tant 
em vaig decantar per a la solució de l’empresa VMWare, que no es gratuïta, però si que té una 
versió de prova completament gratuïta.  
 

Un cop realitzat aquest canvi la part de les simulacions i proves de rendiment ha 
progressat molt millor. 
 
 Després d’estudiar algunes de les múltiples opcions entre les diferents distribucions 
GNU/Linux m’he decantat per Ubuntu Linux degut a la seva estabilitat i rendiment. Les proves 
efectuades m’han permès comprovar que la millora de rendiment de les màquines actuals és 
elevada. Per altra banda, l’estalvi en alguns dels costos de la plataforma Windows, sobretot en 
llicències és també elevat. 
 
 Com a aspectes negatius, tindríem la dificultat per al personal del centre per a adaptar-se 
a un nou entorn i una nova interfície. El personal de TI també hauria d’introduir-se dintre 
l’ecosistema GNU/Linux i possiblement apareixeran incompatibilitats amb alguna de les 
plataformes online amb les que es treballa actualment. Aquestes haurien de poder ser reduïdes 
o directament eliminades a través de les diferents opcions de navegadors Web disponibles 
actualment. 
 
 Si tenim en compte els avantatges i els inconvenients exposats anteriorment, crec que 
realment aquesta migració és perfectament viable. Possiblement amb algun centre petit com 
Girona com a prova pilot, en el que hem basat el nostre projecte, per tal de trobar els punts 
conflictius i poder-los solucionar abans de passar a una possible implantació global. 
 
 Evidentment darrera d’una implantació semblant hi ha més aspectes a tenir en compte i 
per tant aquest no es, ni molt menys, un treball exhaustiu de viabilitat. La falta d’informació de 
tots els aspectes que hi ha darrera un projecte semblant, no oblidem que hi ha proveïdors i 
empreses darrera qualsevol decisió semblant, fa que només pugui concloure que, amb els 
aspectes tècnics i econòmics disponibles, la migració d’un centre comercial basat en la 
plataforma Microsoft Windows cap a una plataforma basada en el sistema GNU/Linux, es 
definitivament possible, i probablement recomanable. 
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A.- Instal·lació pas a pas del entorn GNU/Linux 
 

El procés d’instal·lació d’ Ubuntu Linux 22.04 és força simple, tot i que presenta algunes 
tasques de configuració prèviament a la instal·lació i en canvi la plataforma Windows acostuma 
a presentar aquestes decisions en la post-instal·lació. 

 
Al arrancar la màquina ens apareix el menú de la imatge de Ubuntu: 

 

 
 

Per defecte arrancarà la instal·lació automàticament al cap d’uns segons i ens mostrarà la 
pantalla següent: 
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Per entorns personals, l’aplicació d’instal·lació de Ubuntu ens permetria arrancar una 
versió live ( sense instal·lació) del sistema per poder-lo provar prèviament a instal·lar-lo. En el 
nostre cas però, prosseguirem amb la instal·lació. 
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 Tot que en el nostre cas la elecció de teclat es correcta, el botó per detectar la distribució 
del teclat funciona perfectament per aquells casos en els que no sapiguem la opció exacta a 
escollir. Ens farà tocar un seguit de tecles en el nostre teclat per tal d’anar determinant quin es 
la distribució que coincideixi amb el teclat físic que tinguem. 
 
 La següent pantalla es més important del que podríem pensar: 
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Si bé la primera i la segona opció no son massa importants ja que només afecten a temps 
d’instal·lació i a la quantitat d’actualitzacions que pugui haver-hi pendents després. La darrera 
opció es una que personalment considero que ens pot donar molts maldecaps en alguns casos. 
Al formar part del moviment de programari lliure, Ubuntu Linux ens permet escollir si volem 
NOMÉS fer servir programari lliure durant la instal·lació. Tot i que evidentment aquesta decisió 
es pot canviar a posteriori, hi haurà casos en que alguns components del maquinari simplement 
no podran fer-se servir sense el suport dels seus controladors propietaris. Tot i que s’està 
avançant en aquest aspecte, targetes gràfiques (GPU) i interfície wifi acostumen a presentar 
problemes si no marquem la casella. 

 
Com podrem veure en la següent captura de pantalla, marcar la casella anterior ha fet 

que l’instal·lador detecti correctament la targeta gràfica virtual de VMWare i ens presenti un 
escriptori complet a una resolució mes alta que inicialment. 
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 En aquesta pantalla procedirem a crear les particions del disc dur que siguin necessàries. 
En la majoria de casos podrem escollir la opció que utilitza tot l’espai disponible i pren les 
decisions per nosaltres. Sempre ens informarà de les accions que realitzarà per que les 
confirmem: 
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 A continuació escollirem, si es necessari la regió en la que ens trobem per als ajustos 
regionals. 
 

 
 
Al continuar arribarem al darrer pas de la instal·lació. 
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 Aquí definirem l’usuari principal del sistema, o administrador, que serà l’usuari que farem 
servir des del departament de TI. Posteriorment quan arranquem crearem l’usuari que faran 
servir els treballadors. Recordem que les màquines seran mono usuari. 
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 La instal·lació acabarà fent-nos reiniciar el sistema i arrancant amb el nostre nou sistema 
operatiu. 
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B.- Taula de resultats de les proves de rendiment 
Win 10 SlowUbuntu SlowZorin SlowZorin Lite SlowWin 10 Ubuntu Zorin Zorin Lite

Crop (sec ↓ ) 11.13 11.6 11.69 11.34 12.19 11.61

Scale (sec ↓ ) 10.63 9.39 8.94 11.28 8.27 8.25

Cartoon (sec ↓ ) 128.97 124.83 128.94 131.81 129.49 132.01

Reflect (sec ↓ ) 41.15 39.96 41.81 39.36 41.2 41.84

Antialias (sec ↓ ) 53.17 52.86 55.58 49.83 53.34 54.01

Tile Glass (sec ↓ ) 43.45 41.57 43.52 41.59 42.9 43.12

Wavelet Blur (sec ↓ ) 78.81 84.64 87.41 80.19 87.92 89.51

Color Enhance (sec ↓ ) 71.96 77.63 79.34 72.38 79.63 80.39

Rotate 90 Degrees (sec ↓ ) 67.42 54.37 55.79 69.59 54.08 55.38

resize (sec ↓ ) 6.06 27.8 14.96 15.07 5.11 29.91 13.93 14.12

rotate (sec ↓ ) 4.06 22.1 17.26 17.71 4.1 23.25 17.66 17.93

auto-levels (sec ↓ ) 4.12 22.4 19.04 19.59 4.1 24.23 18.94 19.31

unsharp-mask (sec ↓ ) 4.11 27.59 21.95 22.42 4.39 27.43 22.99 23.49

20 Documents To PDF (sec ↓ ) 11.27 11.97 12.08 10.83 11.53 11.65

GNU Octave Benchmark(sec ↓ ) 10.13 10.45 10.22 10.44 10.14 10.2

SVG Files To PNG (sec ↓ ) 33.6 78.65 78.34 34.52 80.13 79.58

ARES -6 - Firefox (ms ↓ ) 85.4 56.14 58.58 94.23 58.81

Kraken - Firefox (ms ↓ ) 1124 1362 1384 1194 1382

Octane - Firefox (Geometric Mean ↑ ) 27605 19176 18812 25289 18238

WebXPRT - Firefox (Score ↑ ) 189 N/A 183 N/A

Jetstream - Firefox (Score ↑ ) 145.6 136.64 132.03 134.62 137.01

CanvasMark - Firefox (Score ↑ ) 10192 9023 9623 9326 8750

MotionMark - Firefox (Score ↑ ) 1 83.57 128.25 1 88.53

StyleBench - Firefox (Runs / Minute ↑ ) 44.39 53.9 53.7 48.6 58.5

Jetstream 2 - Firefox (Score ↑ ) 57.3 69.6 66.02 55.46 70.49

Maze Solver - Firefox (sec ↓ ) 24 5.6 5.5 19 5.6

Speedometer - Firefox (Runs/min ↑ ) 47.3 64.2 60.1 44.3 65.5

WASM imageConvolute - Firefox (ms ↓ ) 35 35.9 37 36.7 35.8

WASM collisionDetection - Firefox (ms ↓ ) 500.6 528.3 550.4 532.7 528.8

Encode Mp3 13.85 10.6 10.54 10.51 13.71 10.31 10.49 10.74

Encode FLAC 23.46 21.05 22.74 22.43 23.48 20.84 22.2 22.25  
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