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Resum 

Aquest document és un Projecte Final de Grau en l’especialitat de Tecnologies de la Informació 

realitzat a la Facultat d’ Informàtica de Barcelona (Universitat Politècnica de Catalunya). És un 

projecte que té la modalitat B, desenvolupat en conveni amb l’empresa CSUC (Consorci de 

Serveis Universitaris de Catalunya). 

Actualment, el CSUC ofereix serveis de cloud a les universitats i centres de recerca de 

Catalunya. Per oferir aquests serveis utilitzen la infraestructura pròpia del CSUC controlada per 

la plataforma de gestió de cloud OpenNebula. Per ampliar les seves capacitats de cloud, el 

CSUC ha contractat els serveis de cloud de l’empresa Nexica. Nexica gestiona la seva 

infraestructura amb la plataforma de cloud VMware vCloud Director. 

L’objectiu principal d’aquest treball és desenvolupar un controlador que permeti, utilitzant la 

API de vCloud Director, controlar la infraestructura que hi ha a Nexica des de l’OpenNebula del 

CSUC. D’aquesta manera el CSUC pot controlar dues infraestructures físicament independents  

i amb tecnologies de virtualització diferents.  

Aquest controlador amplia les capacitats de cloud privat del CSUC i entra de ple en el 

paradigma del cloud híbrid i els seus avantatges. 

A més tot el treball realitzat estarà obert a la comunitat d’ OpenNebula i VMware vCloud 

Director per ser usat o ampliat sota llicència Apache versió 2. 
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Resumen 

Este documento es un Trabajo Final de Grado de la especialidad en Tecnologías de la 

Información realizado en la Facultat d’Informàtica de Barcelona (Universitat Politècnica de 

Catalunya). Es un proyecto que tiene la modalidad B, desarrollado en convenio con la empresa 

CSUC (Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya). 

Actualmente, el CSUC ofrece servicios de cloud a las universidades y centros de investigación 

de Catalunya. Para ofrecer estos Servicios utilizan la infraestructura propia del CSUC 

controlada por la plataforma de gestión de cloud OpenNebula. Para ampliar sus capacidades 

de cloud, el CSUC ha contratado los servicios de cloud de la empresa Nexica. Nexica gestiona 

su infraestructura con la plataforma de cloud VMware vCloud Director. 

El objetivo principal de este Trabajo es desarrollar un controlador que permita controlar la 

infraestructura que hay en Nexica desde el OpenNebula del CSUC. De esta forma el CSUC 

puede controlar dos infraestructuras físicamente independientes y con tecnologías de 

virtualización distintas. 

Este controlador, amplia las capacidades de cloud privado del CSUC y entra de lleno en el 

paradigma de cloud hibrido y todas sus ventajas. 

Además, todo el Trabajo realizado estará abierto a la comunidad de OpenNebula y VMware 

vCloud Director para ser usado o ampliado bajo licencia Apache versión 2. 
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Abstract 

The document is a Final Project of Degree in the specialty of Information Technologies 

conducted at the Facultat d’Informàtica de Barcelona (Universitat Politècnica de Catalunya). It 

is a project that has modality B, developed in agreement with the CSUC (Consorci de Serveis 

Universitaris de Catalunya). 

Currently, the CSUC offers services of cloud to universities and research centers of Catalonia. 

To offer these services they use the own infrastructure of the CSUC controlled by the cloud 

management platform OpenNebula. To expand its cloud capabilities, CSUC has hired the 

Nexica company's cloud services. Nexica manages its infrastructure with the cloud platform 

VMware vCloud Director. 

The main objective of this work is to develop a driver that allows to control the infrastructure 

that exists in Nexica from the CSUC’s OpenNebula. In this way, CSUC can control two physically 

independent infrastructures with different virtualization technologies. 

This controller expands the CSUC's private cloud capabilities and fully enters into the hybrid 

cloud paradigm and its advantages. 

In addition, all the work done will be open to the community of OpenNebula and VMware 

vCloud Director to be used or extended under license Apache version 2 
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1. Introducció 
 
En aquest informe es descriu el Treball Final de Grau (TFG) del Grau en Enginyeria Informàtica 
(GEI) de la Facultat d’Informàtica de Barcelona (FIB-UPC) de 240 crèdits. 
 
L'informe està organitzar amb les seccions: 
 
Secció 2. Formulació del problema, on es descriu què es vol fer.  
Secció 3. Context, on s'explica el context i es fa un breu resum de les tecnologies implicades en 
el projecte. 
Secció 4. Estat de l’art, on s’explica les solucions actuals i la millora aportada. 
Secció 5. Abast del projecte, on es detalla la profunditat i característiques que es volen assolir 
en el desenvolupament del projecte 
Secció 6. Metodologia de treball i validació, on s'explica com es desenvoluparà i quina 
comprovació es farà per comprovar l'assoliment dels objectius del projecte. 
Secció 7. Planificació temporal del projecte, on es determina els terminis del projecte i la 
valoració d’alternatives. 
Secció 8. Recursos, on es llisten quin seran els recursos a utilitzar per la realització del projecte. 
Secció 9. Descripció de les fases i tasques del projecte, on es descriuen les diferents tasques a 
realitzar durant el transcurs del projecte.  
Secció 10. Calendari del projecte, on s'explica la línia temporal de les diferents tasques del 
projecte. 
Secció 11. Identificació i estimació dels costos, on s’identifiquen els costos i s’estima el seu 
valor. 
Secció 12. Control de gestió, on es menciona com el control de la realització del projecte. 
Secció 13. Sostenibilitat i compromís social, on es descriu la matriu de sostenibilitat i els 
impactes ambiental, econòmic i social del projecte. 
Secció 14. Arquitectura física del cloud, on s’explica l’esquema general del cloud i 
específicament d’ OpenNebula i vCloud Director.  
Secció 15. Arquitectura lògica OpenNebula, on s’explica com està distribuït internament el 
node frontend d’OpenNebula. 
Secció 16. Desenvolupament del controlador, on s’explica les diferents parts que formen el 
driver. 
Secció 17. Configuració i utilització, on s’explica com es configura i uns exemples d’ús. 
Secció 18. Conclusions, on s’expliquen les conclusions un cop s’ha finalitzat el projecte. 
Secció 19. Glossari, on s’expliquen paraules claus referenciades durant la memòria. 
Secció 20. Bibliografia, on es llistaran les diverses fonts consultades per a la documentació 
d’aquesta memòria. 
Secció 21.  Annex, on s’adjunten documents rellevants. 
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2. Formulació del problema 

Problemes 

El Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC1) ofereix serveis de cloud computing a 
universitats i centres de recerca.  
Actualment disposa d’un Centre de Processament de Dades (CPD) propi on allotjar màquines 
virtuals (MV). Aquest CPD disposa de diverses màquines físiques on s’executen màquines 
virtuals que els clients o el mateix CSUC desplega. 
Per controlar el desplegament de les màquines virtuals i el monitoratge dels recursos s’utilitza 
la plataforma de codi obert OpenNebula.  
Per augmentar els nivells d’alta disponibilitat del serveis allotjats i repartir la seva carrega de 
treball en moments puntuals de pic de treball el CSUC ha contractat els serveis cloud de 
Nexica2. Nexica és una empresa que també es dedica a donar serveis de d’ allotjament i utilitza 
la plataforma privativa VMware vCloud Director per controlar les màquines virtuals que estan 
allotjades al seu CPD. 

Objectius 

L’objectiu del projecte és crear un driver que sigui capaç de connectar les dues plataformes de 
control. És a dir, que des de OpenNebula es puguin crear MV al CPD de Nexica mitjançant 
VMware vCloud Director. 
Tot aquest procés ha de ser transparent a l’usuari, per l’usuari les MV es mostren a 
OpenNebula com si estiguessin allotjades al nostre CPD. 
Gràcies al desenvolupament d’aquest driver es podrà desplegar escenaris de cloud híbrid 
alhora que controlar l’ infraestructura virtual (al CSUC i a Nexica) des d’una única plataforma. 
Tot el codi desenvolupat estarà sota llicencia Apache versió 2 per a poder ser utilitzat per la 
comunitat d’ OpenNebula si s’ajusta al seu escenari. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1http://www.csuc.cat/ca/el-csuc 
2https://www.nexica.com/ca 

http://www.csuc.cat/ca/el-csuc
https://www.nexica.com/ca
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3. Context 
 
Durant els últims anys s’està observant una dinàmica creixent de la computació al núvol (cloud 
computing). Les organitzacions i companyies deleguen la computació i els serveis típicament 
locals cap a centres de processament de dades (CPD) externs. Això permet un estalvi econòmic 
i un estalvi en la gestió dels serveis. Es poden trobar des dels serveis més bàsics com 
aplicacions  fins a màquines virtuals o plataformes. 

Tipus de Cloud Computing 

Es pot dividir el cloud en funció del tipus de servei donat o en funció del tipus de 
desplegament. 
 
En funció del tipus de servei o fins a quin nivell de control es té sobre la infraestructura. 
Explicat de més control a menys: 
 

 
Imatge 1. Tipus de cloud 

• IaaS (Infrastructure-as-a-Service) 
És una forma de computació al núvol on s’ofereixen als clients recursos, físics i virtuals, 
com MV, tallafocs, sistemes d’emmagatzemament o balancejadors de càrrega. 

• PaaS (Platform-as-a-Service) 
És un concepte de computació al núvol que permet als usuaris poder desenvolupar, 
executar i administrar aplicacions sense preocupar-se per la infraestructura que hi ha a 
sota.      

• SaaS (Software-as-a-Service) 
És un model de distribució de software per el que tercers desenvolupadors ofereixen 
certes aplicacions a través d’Internet accessibles només a través d’un client propi. 
Aquest tipus de cloud és el més utilitzat per la majoria d’usuaris (webmail, twitter, 
etc..) 

• CaaS (Container-as-a-Service) 
És un dels conceptes en cloud computing més moderns arran de l’explosió dels 
containers. CaaS és el nou concepte per el qual podem disposar de contenidors a 
demanda. És un punt mig entre IaaS i PaaS. Per una banda no necessitem hardware 
virtualitzat i per altre banda podem utilitzar els contenidors per implementar el 
producte final.   
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En funció del tipus de l’ús que se’n fa de la infraestructura. 
 

 
Imatge 2. Tipus de cloud 

 

• Public cloud 
Aquest és el tipus de desplegament de computació al núvol més freqüent. Els recursos 
cloud (com ara servidors i emmagatzemament) són propietat i estan controlats per un 
proveïdor de serveis cloud i subministrats a través d’Internet. 
En un cloud públic, el hardware, l’emmagatzemament i els dispositius de xarxa estan 
compartits amb altres organitzacions clients del proveïdor. 

 
• Private cloud 

En un desplegament de núvol privat la infraestructura és utilitzada exclusivament per 
un client o organització. El cloud privat pot estar situat físicament en el nostre CPD o 
pot esta situat en un CPD extern d’un proveïdor de serveis. La diferència amb el cloud 
públic és que la infraestructura no és compartida, la nostra organització té un ús 
exclusiu.     

 
• Community cloud 

La infraestructura cloud es desplegada en exclusiu per a ser utilitzada per una 
comunitat especifica de clients d’organitzacions que comparteixen uns requeriments 
(objectius, requeriments de seguretat, polítiques, etc..). Poden estar administrades i 
operades per una o més organitzacions de la comunitat, una tercera organització o una 
combinació d’elles. 

 
• Hybrid cloud 

Quan parlem de núvol híbrid ens referim a la combinació de núvol públic i núvol privat. 
Podem moure les dades i les aplicacions entre el cloud privat i el cloud públic 
augmentant la flexibilitat en funció de la demanda o altres indicadors. 

 

IaaS i Cloud Híbrid, el nostre cas 

Després de definir que és el cloud computing i mostrar els diferents tipus que hi ha és l’hora 
definir quin serà l’escenari. Com s’ha comentat abans, es treballarà sobre les eines 
OpenNebula i VMware vCloud Director. Tan OpenNebula com vCloud Director estan enfocades 
a la gestió d’ IaaS.  



 
 
 

13 
 
 

Per IaaS (Infraestructure-as-a-Service) s’entén com una capa d’abstracció sobre la 
infraestructura física. Aquesta abstracció ens permet gestionar els recursos sense tenir en 
compte el que hi ha a sota.   
Es pot controlar, definir i treballar sobre aquesta abstracció virtual per a crear nous servidors 
virtuals, gestionar l’emmagatzematge o crear noves xarxes. 
Es disposarà de CPU, memòria i emmagatzemament per a poder assignar a les màquines 
virtuals que s’aniran creant. I també assignar a aquestes màquines xarxes de la infraestructura. 
 
Es disposarà de dues infraestructures, la privada gestionada per OpenNebula i la pública 
gestionada per vCloud Director. Com s’ha comentat abans, la combinació de tenir una 
infraestructura cloud privada i una altre pública genera una infraestructura cloud híbrida. 
 
El disposar d’un cloud híbrid dona una alta flexibilitat alhora de gestionar serveis 
 

• Disposar d’un cloud públic on desplegar màquines virtuals en moments en que el 
nostre cloud privat no es capaç d’assimilar la càrrega de treball. 

• Poder redundar certs serveis al cloud públic per augmentar l’alta disponibilitat. 
• Controlar serveis sensibles per raons de seguretat allotjant-los únicament al cloud 

privat. 
• Reduir costos ja que només s’utilitza el cloud públic en moments en que la carrega de 

treball ho requereix. Quan aquesta carrega desapareix, s’elimina el desplegament al 
cloud públic. Només es paga per l’ús, no pel manteniment de la infraestructura. 

La màquina virtual (virtualització de plataforma) 

De tots el tipus de virtualització que existeixen la virtualització de plataforma es la mes 

popular. Aquest tipus de virtualització consisteix fonamentalment en l'abstracció d'un sistema 

hardware complet permetent que diverses instancies de sistemes operatius corrin sobre ell. 

Les maquines virtuals creuen que els recursos de que disposen els pertanyen, i veuen a altres 

maquines virtuals com sistemes totalment independents. 

 

 
Imatge 3. Arquitectura de la virtualització de plataforma 
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La arquitectura general de la virtualització de plataforma consisteix en el hardware del host, el 
sistema operatiu del host, l'hipervisor i les maquines virtuals. 

• Hardware host 
Es el hardware físic sobre el que s'instal·larà una software per a la virtualització i 
aportarà tots els recursos hardware que les maquines virtuals faran servir.  
 

• Sistema operatiu host / Hipervisor 
Aquesta es la capa de virtualització i en funció de la solució de virtualització escollida 
estarà ubicada de forma diferent. Es possible que aquesta capa es trobi integrada de 
forma conjunta amb el SO en el host, que sigui una aplicació a l'àrea d'usuari 
executada sobre un SO com qualsevol altre aplicació o be una capa que corre 
directament sobre el hardware host, com es el cas dels hipervisors. 
 

• Maquines virtuals 
Creades, configurades, iniciades, monitoritzades per la capa de virtualització, ens 
permeten disposar de forma virtual diversos equips en un sol. Cada maquina virtual 
disposa del seu propi hardware de forma virtual, la seva pròpia instancia de SO i les 
seves pròpies aplicacions. Podem tenir tantes maquines virtuals com els recursos del 
servidor host ens ho permetin. 
 
 

Parts interessades 

Proveïdors de serveis cloud 

La realització d’aquest projecte permetrà a les organitzacions i empreses que es dediquen a 

oferir serveis cloud disposar d’una eina més per a crear clouds híbrids. Mitjançant aquest 

driver podran controlar infraestructura cloud gestionada amb VMware vCloud a través d’ 

OpenNebula. Des del mateix OpenNebula que controla la seva infraestructura cloud privada 

podran controlar un cloud extern que estigui operat amb vCloud. Això els oferirà un valor 

afegit respecte altres operadors de serveis cloud. Podran disposar d’un cloud extern on 

instanciar màquines virtuals per redundar serveis augmentar l’alta disponibilitat en cas de 

fallida de la seva infraestructura o absorbir altes carregues de treball en certs moments. 

Projecte OpenNebula 

La realització d’aquest projecte augmentarà la llista de drivers per a OpenNebula ajudant així a 

esdevingui una solució per a més organitzacions a l’hora de gestionar clouds. OpenNebula en 

ser una eina de codi lliure està suportada per la seva comunitat que afegeix millores a la 

plataforma. 
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4. Estat de l’art 
Es poden trobar diferents plataformes de gestió de màquines virtuals al núvol i solucions al 
mercat. Les solucions ja implementades de cloud públic més conegudes són Microsoft Azure, 
Google Cloud, Amazon Web Services o Digital Ocean. Totes aquestes solucions són serveis 
comercials d'aquestes empreses amb la seva infraestructura.  
Després també hi ha plataformes  (de codi lliure i privatiu) per a gestionar infraestructura 
pròpia com ara VMware vCenter/vCloud Director, OpenNebula, CloudStack o OpenStack 
 
Aquest projecte tracta d’afegir una funcionalitat a OpenNebula, que és la de poder treballar 
amb infraestructura gestionada per vCloud Director. 

OpenNebula 

OpenNebula és una plataforma de codi obert (llicència Apache versió 2) per a computació al 
núvol orientat a centres de processament de dades distribuïts y heterogenis, proporcionant la 
infraestructura virtual per a construir núvols privats, públics i implementacions híbrides d’ IaaS. 
És un projecte bastant nou (va néixer l’any 2005) i està escrit en C,C++,Java i Ruby. 
 

 
Imatge 4. Esquema OpenNebula 

VMware vCloud Director 

VMware vCloud Director permet als proveïdors de infraestructura al núvol aprovisionar serveis 
SDDC (Software-Defined Data Center) com a centre de dades virtual ràpidament. És software 
privatiu però disposa d’una API publica per a poder interactuar amb els recursos com ara 
màquines virtual o xarxes virtuals. 

Drivers existents a OpenNebula 

Actualment OpenNebula disposa de drivers realitzats pels desenvolupadors d’ OpenNebula i 
de la comunitat per a comunicar-se amb altres plataformes. OpenNebula es pot comunicar 
tant amb VMware vCenter3, Microsoft Azure4 o Amazon Web Service EC25. 
 

                                                           
3https://docs.opennebula.org/5.4/deployment/vmware_infrastructure_setup/vcenter_driver.html 
4https://docs.opennebula.org/5.4/advanced_components/cloud_bursting/azg.html 
5https://docs.opennebula.org/5.4/advanced_components/cloud_bursting/ec2g.html 

https://docs.opennebula.org/5.4/deployment/vmware_infrastructure_setup/vcenter_driver.html
https://docs.opennebula.org/5.4/advanced_components/cloud_bursting/azg.html
https://docs.opennebula.org/5.4/advanced_components/cloud_bursting/ec2g.html
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Per a VMware vCloud Director no existeix cap controlador implementat. Des del CSUC es va 
decidir l’opció de crear aquest driver per facilitar la gestió (no haver d’utilitzar dues 
plataformes en funció de la màquina virtual) alhora que implementar una solució de núvol 
híbrid. 
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5. Abast del projecte 
 

Com s’ha explicat abans aquest projecte tracta de crear un driver per a connectar les 
plataformes de gestió d’ IaaS OpenNebula i VMware vCloud Director. 

Quan es parla de driver es refereix a un software específic que tradueixi les ordes entre 
OpenNebula i vCloud Director. Quan OpenNebula ordeni crear, aturar o eliminar una màquina 
específica allotjada en infraestructura amb vCloud Director, per exemple, aquest ha de 
respondre a aquestes peticions. 

Meta final 

Abans de començar el projecte s’ha d’establir quines capacitats ha de tenir el driver, és a dir, 
quines operacions d’ OpenNebula volem que arribin fins a vCloud Director. El llistat seria el 
següent: 

• Desplegar, aturar, apagar, reiniciar, salvar, suspendre, iniciar i eliminar les MV 
allotjades en el Virtual Data Center de vCloud. 

• Crear, eliminar i restaurar snapshots d’una MV.  

• Modificar els valors de RAM i CPU assignats a un MV. 

• Afegir i eliminar NICs a una MV. 

• Afegir i eliminar discs a una MV. 

• Modificar la mida d’un disc d’un MV. 

• Automatitzar la personalització de les MV durant el seu desplegament. 

• Obtenir la informació relativa a la monitorització del Virtual Data Center, Datastore i 
les MV. 

• Importar xarxes, hosts, templates i datastores allotjats a vCloud. 

• Importar maquines virtuals creades al vCloud. 

També s’ha de tenir en compte les equivalències entre recursos d’ambdues plataformes. Per 
exemple dins de la plataforma vCloud Director existeix el recurs vApp (conjunt de màquines 
virtual que comparteixen certs recursos), cosa que no existeix a OpenNebula. També existeix el 
recurs VDC (Virtual Data Center), semblant al recurs Host d’ OpenNebula però amb algunes 
diferències. 

El driver ha d’aconseguir que totes aquestes operacions siguin el màxim de transparent de cara 
a l’usuari, excepte informació rellevant. Per l’usuari ha de tenir el mateix aspecte un recurs de 
OpenNebula que un recurs de vCloud Director. 

Un altre aspecte important ha de ser la interoperabilitat entre versions d’ OpenNebula i vCloud 
Director. Les dues plataformes aniran alliberant diferents versions en el temps, i per tant hem 
de aconseguir el màxim de compatibilitat entre versions. 
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Possibles obstacles 

Falta de temps 

Tot i definir l’abast del projecte, aquest està sotmès a un temps determinat. És possible que 
algunes funcionalitats definides anteriorment no es puguin dur a terme per falta de temps. 

Diferències entre plataformes 

Els recursos a OpenNebula tenen unes característiques diferents que a vCloud Director. 
Aquestes diferències poden arribar a crear que certes opcions no es puguin traduir a vCloud 
Director. Si hi ha operacions o característiques no equivalents entre plataformes, aquestes 
quedaran reflectides en la documentació del driver. 
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6. Metodologia de treball i validació 

Mètodes de treball 

Abans de començar a desenvolupar s’ha de determinar les diferents fases que es recorreran 
durant el transcurs del projecte.  
 
Les fases 1 i 2 segueixen un esquema en cascada. 
 
Fase I: Identificar objectius i abast 

Es necessita saber que ha de fer el controlador, quines característiques ha de complir 
per a poder satisfer les necessitats que es volen cobrir.  
Aquests requeriments estan llistats en la secció 4: Abast del projecte. 

 
Fase II: Treball preliminar 
 Un cop es sap que es vol fer, s’ha de trobar com es vol fer. Es consulta tan la 
 documentació d' OpenNebula6 com la documentació sobre l'API 7 pública de vCloud 
 Director. 
 
Fase III: Implementació 
 Després de documentar-se a l’hora de com crear el driver es decideix que s’utilitzarà el 
 llenguatge interpretat ruby. 
 També s’utilitzarà un sdk (software development kit) anomenat ruby_vcloud_sdk8 per 
 facilitar la tasca de parlar amb l'API de vCloud Director. A mes d'utilitzar-lo s’haurà d 
 afegir més funcionalitats que no hi són i que seran necessàries. 
 

  
 

Imatge 5. Relació entre el software 

Per la implementació de la fase 3 s’utilitzarà el mètode iteratiu i incremental. En 
aquest mètode de treball el producte es desenvolupa per increments en el que cada 
iteració obté una versió funcional del producte, d’aquesta forma el sistema es 
desenvolupa poc a poc i s’obté un feedback continu per part de l’usuari. 

Fase IV: Posar a producció 
Un cop es disposa del driver creat i les proves realitzades és l’hora de passar-lo a un 
entorn de producció. Per entorn de producció s’entén aquell entorn que no és de 
desenvolupament on els usuaris ja poden utilitzar el software dissenyat i que ja ha 
passat les proves d’errors.  
 
 

                                                           
6 https://docs.opennebula.org/5.4/integration/infrastructure_integration/index.html 
7 https://pubs.vmware.com/vcd-55/topic/com.vmware.ICbase/PDF/vcd_55_api_guide.pdf 
8 https://github.com/vchs/ruby_vcloud_sdk 
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Eines 

Per a la realització del codi del driver s’utilitzarà el sistema de control de versions git. 

D’aquesta manera es podrà controlar les diferents versions de codi que es vagin creant, així 

com disposar del codi en un servidor per evitar pèrdues i poder usar el codi en diferents 

entorns únicament descarregant-lo. 

Mètodes de validació 

Durant la realització del projecte es produiran periòdicament reunions amb el director per 

comprovar l’estat del projecte, així com els obstacles que pugin sorgir. Per validar el driver i les 

seves funcionalitats, es crearan jocs de proves que el software haurà de passar.  
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7. Planificació temporal del projecte 

Planificació general 

Aquest projecte tindrà una durada estimada de quatre mesos, començant el 19 de Febrer fins 

acabar el 15 de Juny.  

El projecte es dividirà en diferents fases. Aquestes fases estaran compostes per tasques. 

Les fases seran dependents, l’una de l’altre. 

Cada tasca tindrà un duració determinada i seran assignades als rols que s’estipuli. 

Com només hi haurà una persona encarregada de realitzar el projecte, els diferents rols 

recauran sobre aquesta persona. 

Tot i que les tasques recauran sobre la mateixa persona física (amb diferents rols) es podran 

fer alhora més d’una tasca, dividint el temps per cada tasca. Hi haurà tasques que seran 

seqüencials (amb dependència) i altres que seran concurrents (sense dependència entre elles.) 

Valoració d’alternatives i pla d’acció 

Durant la realització del projecte poden sorgir imprevistos que poden provocar un 

endarreriment en la data estipulada per a la finalització d’aquest projecte. El punt més crític es 

troba en la implementació del codi. És possible que el programador es trobi amb dificultats en 

tractar-se de tecnologies noves. Degut a això s’estipularà una jerarquia de les funcionalitats 

que ha de tenir el driver. S’aplicarà la prioritat en les funcionalitats més importants deixant pel 

final aquelles funcionalitats menys importants.  

Funcionalitat Prioritat 

Cicle vida MV Alta 

Crear, restaurar, eliminar snapshots Alta 

Modificar valors CPU i RAM a una MV Baixa 

Afegir i eliminar NICs a una MV Alta 

Afegir i eliminar discs a una MV Alta 

Modificar la mida d’un disc d’un MV Baixa 

Automatitzar la personalització de les MV Baixa 

Monitorització MV i VDC Alta 

Importar xarxes, hosts, templates i datastores 
allotjats a vCloud 

Alta 

Importar maquines virtuals creades al vCloud Baixa 
Taula 1. Prioritats de les funcionalitats 

Si no hi hagués suficient temps les funcionalitats amb prioritat baixa no s’implementarien. 

Aquestes prioritats s’han estipulat en funció de la importància de les funcionalitats així com la 

dificultat que a priori es creu que comportaran. 
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8. Recursos 

Recursos personals 

Aquí detallarem els recursos personals que disposarem. Únicament disposarem d’un recurs 

personal però que farà de diferents rols. La dedicació de la persona serà d’unes 20 hores 

setmanals. 

Rol Finalitat 

Cap de projecte Rol encarregat de definir els objectius i abast. 

Programador Rol encarregat de desenvolupar el codi del driver. 

Tester Rol encarregat de preparar i dur a terme les proves d’errors. 
Taula 2. Rols existents 

Recursos materials 

En aquest apartat es detallaran totes aquelles eines necessàries per la realització del projecte 

Recurs Finalitat 

HP Elite ProBook 430 G3 
S'utilitzarà un portàtil amb Ubuntu on instal·lar totes les demes 
eines. 

Ubuntu 16.04 LTS Sistema operatiu base. 

Sublime-text3 Editor de text. 

GitHub/GitLab 
Per al control de les versions s'utilitzarà tant GitHub (extern) 
com GitLab (intern). 

OpenNebula 
Es disposarà d'una instal·lació d' OpenNebula 5.4 on 
implementar el driver i fer els test. 

VMware vCloud 
Es disposarà d'un endpoint API amb vCloud on efectuar les 
crides des de OpenNebula. 

ruby_vcloud_sdk 
S'utilitzarà i ampliarà la llibreria en ruby ruby_vcloud_sdk per a 
la realització de les crides a la API de vCloud. 

Ruby 
S'utilitzarà el llenguatge interpretat ruby per programar els 
fitxers del driver i la llibreria ruby_vcloud_sdk. 

Gmail Per a enviar mails amb altres agents o resoldre dubtes. 

T-mes Es necessitarà per a efectuar viatges. 

Tarifa Mòbil Caldrà disposar d’una tarifa de mòbil per a efectuar trucades. 

Internet Caldrà una connexió a Internet. 
Taula 3. Recursos existents 
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9. Descripció de les fases i tasques del projecte 
 

Per a dur a terme el projecte s’han definit quatre fases: Fase I. Objectius i Abast, Fase II: Treball 

preliminar, Fase III: Implementació i Fase IV: Producció. Cada fase esta dividida en tasques. 

Les fases delimiten millor el radi d’actuació dins del projecte. Hi haurà fases que delimitaran 

l’espai temporal i altres fases conviuran al mateix temps entre elles. Algunes fases seran 

dependents d’altres. 

Treballar en fases i tasques permet definir molt millor tant la línia temporal del projecte com 

organitzar millor la feina a realitzar. 

Fase I. Objectius i abast. 

Aquesta fase és la primera de totes i és la més important. És necessari determinar que és el 

que es vol que el driver faci. Fins que no es determini aquesta fase no es pot continuar amb les 

demés. 

• Tasca 1. Identificar objectius i abast 

Llistar les accions sobre las Màquines Virtuals que volem que el driver pugui fer i 

també totes aquelles accions que creiem que són necessàries per al bon funcionament 

de la infraestructura virtual. 

Fase II. Treball preliminar. 

Després de saber què volem fer és l’hora de buscar com ho farem. Necessitem recollir 

informació sobre com ho podem fer, escollir les eines que necessitarem i finalment preparar 

un entorn de treball adient. 

• Tasca 2. Documentació 

En aquesta tasca hem de recollir informació de com funciona OpenNebula i VMware 

vCloud i la API de vCloud.  

 

• Tasca 3. Escollir eines 

Un cop ens hem documentat hem d’escollir les eines i llibreries que ens faran falta per 

a dur a terme el projecte. 

 

• Tasca 4. Preparar entorn de treball 

Necessitem disposar d’un entorn amb Ubuntu on tenir una instal·lació d’ OpenNebula. 

A més d’ OpenNebula haurem de disposar de les llibreries necessàries i els 

compiladors o intèrprets necessaris. 
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Fase III. Implementació. 

En  aquesta fase es realment on desenvoluparem el driver i tots els seus components. És la 

fase que més temps ens portarà. Crearem els fitxers i llibreries necessàries per fer les accions 

que hem definit a la Fase I. A més haurem de realitzar diferents proves per assegurar que 

funciona correctament. Anirem implementant codi alhora que testejant que funciona com 

desitgem. 

• Tasca 5. Implementar codi 

Crear els diferents fitxers del driver amb el codi de les operacions desitjades. 

Implementar el codi de la llibreria que es connectarà amb l’API de vCloud. 

 

• Tasca 6. Proves 

Cada cop que tinguem una operació feta, haurem de passar una sèrie de proves per 

testejar que funciona correctament. 

 

Fase IV. Producció. 

Aquesta fase és l’última de totes. Necessitem que la fase tres estigui acabada per començar 

aquesta. És molt important que s’hagin realitzar correctament les proves. En aquesta fase 

passarem tot el codi creat de l’entorn de treball nostre a l’entorn de treball en producció. 

• Tasca 7. Posar a producció 

Hem de copiar tots els fitxer creats i instal·lar les llibreries necessàries a l’entorn de 

producció per a que el driver funcioni correctament. 
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10. Calendari del projecte 

 

En aquest apartat definirem temporalment les tasques i quan de temps li dedicarem a cada 

una d’elles així com les diferents dependències que es produeixin. 

 

 

 

Imatge 6. Diagrama de Gantt 

9 

Tot i que els temps estan acotats segons el diagrama de Gantt, aquests estaran subjectes als 

imprevistos. On poden haver imprevistos de temps serà en la Fase III del projecte.  Si durant la 

Fase III tenim imprevistos establirem una jerarquia d’objectius del projecte. Donarem prioritat 

a tots aquells objectiu importants i deixarem pel final objectius amb menys rellevància. 

Veure annex “Diagrama de Gantt” per veure-ho en més detall. 

 

Fase I. Objectius i abast (19/02/2018 – 23/02/2018). 

Tasca Durada Dependència Comentari 
Rol 

Encarregat 

1. Identificar 
objectius i abast 

20 
hores 

Cap 
El objectius definits estaran 
sotmesos a una jerarquia en 
funció de l’evolució del projecte. 

Cap de 
projecte 

Taula 4. Tasques Fase I 

Fase II. Treball preliminar (26/02/2018 – 08/06/2018). 

Tasca Durada Dependència Comentari 
Rol 

Encarregat 

2. Documentació 90 hores Tasca 1. 

Aquesta tasca serà continua 
durant tot el projecte ja que 
segurament tindrem 
imprevistos i haurem de 
consultar documentació 

Programador 

                                                           
9 https://drive.google.com/file/d/1DDXp2GXDSd8vjXuPhzDiv4q1ZKvrldPe/view?usp=sharing 
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3. Escollir Eines 28 hores Tasca 1. - Programador 

4. Preparar 
entorn de treball 

12 hores Tasca 1. - Programador 

Taula 5. Tasques Fase II 

 

 

Fase III. Implementació (08/03/2018 – 08/06/2018). 

Tasca Durada Dependència Comentari 
Rol 

Encarregat 

5. Implementar 
codi. 

210 hores. Tasca 3 i 4. - Programador 

6. Proves. 268 hores. Tasca 3 i 4. - Tester 
Taula 6. Tasques Fase III 

Fase IV. Producció (11/06/2018 – 15/06/2018). 

Tasca Durada Dependència Comentari 
Rol 

Encarregat 

7. Posar a 
producció. 

20 
hores. 

Tasca 2, 5 i 6. - 
Programador 
i tester. 

Taula 7. Tasques Fase IV 
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11. Identificació i estimació dels costos 
La realització d’aquest projecte tindrà una sèrie de costos. Podem diferenciar els costos entre 

recursos humans, hardware, software, cloud i altres costos. Els costos de recursos humans 

deriven de les diferents tasques definides durant la metodologia del projecte. 

Recursos Humans 

Els costos de recursos humans especifiquen tots aquells costos relacionats amb el cost del 

personal encarregat per dur a terme les diverses tasques. 

En la taula 1 especifiquem el preu per hora dels rols encarregats de les tasques. Aquestes 

dades han estat obtingudes de l’estudi de remuneració de Page Personnel10. El preu hora és 

aproximat en brut i es calcula en 240 dies hàbils, treballant 8 hores diàries. 

Rol Salari Anual Cost per hora 

Cap Projecte 40.000€ 20,83€/h 

Programador 20.000€ 10,41€/h 

Tester 25.000€ 13,02€/h 
Taula 8. Cost dels rols 

A continuació es detalla els costos de personal en funció de les tasques, la duració de cada una 

i el rol de qui s’encarrega d’elles. 

Tasques 
Rol 

Cost Cap 
Projecte 

Programador Tester 

Identificar objectius i abast 20h 0h  0h 416,6 € 

Documentació 0h 90h 0h 936,9 € 

Escollir eines 0h 28h 0h 291,48 € 

Preparar entorn treball 0h 12h 0h 124,92 € 

Implementar codi 0h 210h 0h 2.186,1 € 

Proves 0h 0h 268h 3.489,36 € 

Posar a producció 0h 10h 10h 234,3€ 

Total 20h 350 € 278 € 7.679,66€ 
Taula 9. Cost en recursos humans 

Hardware 

Per dur a terme el projecte es necessitarà un portàtil on programar. A continuació es llista el 

preu del portàtil i el seu preu amortitzat a 3 mesos. 

Cost Valor Vida útil Amortització/any 
Amortització 

3 mesos 

HP Elite ProBook 430 G3 899 € 4 anys 224,75 € 56,18 € 

Total    56,18 € 
Taula 10. Cost en maquinari 

                                                           
10 https://www.pagepersonnel.es/sites/pagepersonnel.es/files/PG_ER_IT.pdf 
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Software 

A continuació es llistarà els costos derivats de la compra del software utilitzat per la realització 

del projecte.  Degut a que s’ha utilitzat software lliure/gratuït no tenim cap cost en aquest 

apartat. 

Concepte Valor 

Ubuntu 16.04 LTS 0 € 

OpenNebula 0 € 

Sublime Text 3 0 € 

Ruby_vcloud_sdk 0 € 

GitHub 0 € 

GitLab 0 € 

Ruby 0 € 

Gmail 0 € 

Total 0 € 
Taula 11. Cost en software 

Cloud 

En aquest apartat es detallen es costos de cloud. Per la realització del projecte serà necessari 

instanciar màquines al vCloud Director de Nexica per provar el driver. Es calcula el preu 

estimat d’una màquina virtual bàsica per mes i per el total del projecte. Aquest preu és estimat 

ja que no es disposarà de la màquina corrent tota l’estona.    

Concepte Valor 

2 GB RAM 6,25 € 

1 vCPU 8,85 € 

50 GB HDD 4,46 € 

Total 19,56 € / mes 
Taula 12. Cost d’una màquina virtual per mes 

Concepte Cost Temps Total 

1 MV 19,56 € 3 mesos 58,68 € 
Taula 13. Cost total en cloud 

Altres costos 

Aquí es detallen tots aquells costos indirectes i els imprevistos.  

En quan als costos derivats d’imprevistos, aquests es poden generar degut a haver 

d’augmentar els recursos de la màquina virtual en el cloud de Nexica per a les proves. Estimem 

que doblar els recursos en memòria i vCPU augmentaria el cost en 15.1 € al mes. 
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Tipus Concepte Valor Valor 3 mesos 

Indirectes 

T-mes 1 zona 54 € 162 € 

Tarifa mòbil 20€ 60 € 

Internet 43 € 129 € 

Imprevistos 15.1 € 45,3 € 

Total 396,3 € 
Taula 14. Altres costos 

Resum de costos 

Finalment es mostra el conjunt dels costos calculats anteriorment per a cada apartat. 

Es té en compte com a contingència un 12% del subtotal del pressupost. 

Concepte Valor 

Recursos Humans 7.679,66€ 

Hardware 56,18 € 

Software 0 € 

Cloud 58,68 € 

Altres costos 396,3€ 

Subtotal 8190,82€ 

Contingència 12% 982,89€ 

Total 9173,71 € 
Taula 15. Costos totals del projecte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

30 
 
 

12. Control de Gestió 
El control de gestió el focalitzarem en l’apartat de recursos humans ja que és on més 

variacions es poden produir i afectar a la realització del projecte.  

Per controlar els recursos humans es crearà un sistema per enregistrar l’inici i la durada en 

hores de les tasques assignades a cada personal/rol. L’eina utilitzada serà el Jira. 

 

Imatge 7. Eina Jira 

El cap de projecte serà l’encarregat de gestionar el sistema i comparar la duració real de les 

tasques amb la duració estimada realitzada durant la planificació inicial del projecte. 

Hi haurà tasques que s’acabaran amb menys temps i altres que requeriran més temps de lo 

estipulat. Si en el còmput global hi ha un endarreriment de la feina es plantejarà ampliar 

recursos humans. 
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13. Sostenibilitat i compromís social 

Matriu sostenibilitat 

Tot seguit es mostra la matriu de sostenibilitat amb la puntuació sobre els punts de vista 

ambientals, econòmic i social. Sols es mostra la puntuació sobre la fita inicial en quan al 

Projecte Posat a Producció (PPP) que inclou la planificació, el desenvolupament i la 

implantació del projecte, i la Vida Útil que inclou la implantació i el desmantellament del 

projecte . La puntuació és sobre 10. 

En el següents apartats es detalla cada apartat individualment. 

 PPP Vida Útil 

Ambiental 
Consum de disseny Petjada ecològica 

5/10 6/10 

Econòmic 
Factura Pla de viabilitat 

6/10 6/10 

Social 
Impacte personal Impacte Social 

9/10 7/10 

Total 
20/30 19/30 

39/60 
Taula 16. Matriu de sostenibilitat 

Impacte ambiental 

Per la realització del projecte s’ha intentat minimitzar l’impacte ambiental utilitzant un portàtil 

eficient a més d’utilitzar una màquina virtual amb els mínims recursos necessaris per a la 

realització de proves. Com el projecte el realitza una persona també s’ha reduït el consum de 

CO2 i sempre que s’ha hagut de viatjar s’ha utilitzat transport públic. 

En quan a la vida útil, la realització d’aquest driver aporta una solució  de cloud híbrid per als 

usuaris d’ OpenNebula i vCloud Director. El que si farà és que degut a connectar les dues 

aplicacions OpenNebula i vCloud Director no caldrà utilitzar la segona ja que serà OpenNebula 

qui controlarà la segona mitjançant el driver. Com no caldrà utilitzar la segona reduirem 

l’execució d’aquesta aplicació al CPD i la conseqüent petjada ecològica. A més en implantar 

clouds híbrids, aquests redueixen l’impacte ambiental en moments de carrega extra en cloud 

privat/intern delegant el treball al cloud públic/extern. I així ens estalviem créixer en 

infraestructura pròpia en moments de pics de treball i la conseqüent petjada ecològica. 

Impacte econòmic 

En quan a l’impacte econòmic per a la realització del projecte s’ha procurat de reduir els costos 

en quan a material. S’ha utilitzat el màxim de software lliure/gratuït per reduir els costos i 

també s’ha optat per escollir una màquina virtual amb els mínims recursos. En quan als costos 
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indirectes, per als viatges s’ha utilitzat transport públic. Els demés costos venen donats per els 

recursos humans. 

En quan a la vida útil, com hem apuntat en l’impacte ambiental, la proposta de crear una eina 

per a la implantació de clouds híbrids per als usuaris d’ OpenNebula amb vCloud Director farà 

que quan hi hagi pics de treball es puguin desplegar màquines virtuals al cloud públic/extern 

de vCloud enlloc de créixer en infraestructura pròpia amb el cost econòmic que comportaria. 

Impacte social 

A nivell personal, la realització del projecte m’aporta un creixement personal en augmentar la 

meva experiència i coneixement en el camp de la virtualització, el cloud i el software lliure.  

En quant a la vida útil del projecte, com es tractar del desenvolupament de software lliure, el 

producte final estarà disponible per a qualsevol personal que desitgi utilitzar-lo. És una solució 

aportada a la comunitat d’usuaris d’ OpenNebula. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

33 
 
 

14. Arquitectura física del cloud 

Arquitectura general 

L’arquitectura del cloud de virtualització segueix sempre un esquema semblant 

independentment de la tecnologia de virtualització que hi hagi a la capa superior. 

Podem diferenciar els nodes de l’arquitectura en funció del seu paper. Finalment les xarxes 

seran les encarregades d’unir els diferents nodes. 

• Nodes de control 

o Els nodes de control són els encarregats de desplegar les interfícies de control 

de la infraestructura. S’encarreguen d’enviar les accions caps als diferents 

nodes i la seva monitorització.  

• Nodes de treball 

o Els nodes de treball són els encarregats d’executar les màquines virtuals. En 

aquests nodes es troba instal·lat l’ hipervisor, que variarà en funció de la 

tecnologia. Els recursos d’aquests nodes seran utilitzats per les màquines 

virtuals durant la seva execució. Les màquines es poden migrar entre nodes. 

Aquests nodes disposen d’una alta quantitat de recursos de memòria i de 

còmput. 

• Nodes d’emmagatzemament 

o Els nodes d’emmagatzemament o datastore són els encarregats 

d’emmagatzemar les imatges/discs de les màquines virtuals. És molt útil 

separar els nodes de treball dels d’ emmatzematge ja que d’aquesta manera 

es poden migrar les màquines de node de treball ràpidament. Normalment es 

tracta de cabines de discs amb una alta capacitat d’emmagatzemament. 

 

• Xarxes 

o Les xarxes són les encarregades de connectar els diferents nodes. Per 

seguretat segmentades en VLANS. 

És important ressaltar les diferents característiques que han de tenir els nodes en funció de la 

seva tasca. Els nodes de treball són nodes d’alta densitat amb gran quantitat de memòria i 

CPU. En canvi els nodes d’emmagatzemament no és rellevant que disposin de gran quantitat 

de memòria i CPU però si de quantitat de discs.  

Limitacions de l’arquitectura 

Les màquines virtuals que hi ha allotjades a l’arquitectura del cloud consumeixen els recursos 

del nodes i les xarxes. Per tant, és important tenir en compte que la infraestructura estarà 

limitada a aquests recursos.  
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Hi haurà una relació entre el número de màquines virtuals en execució i la seva quantitat de 

recursos en memòria i CPU (a més recursos per màquina, menys màquines virtuals a executar 

concurrentment).  

En quant a l’emmagatzemament també és evident a discs més grans, menys màquines virtuals. 

Com el disc no és volàtil, els numero de màquines virtuals a poder allotjar en funció de la mida 

de disc no variarà en funció de si les màquines estan executant-se o no. La capacitat 

d’emmagatzemament de la infraestructura determinarà el número total de màquines virtuals.  

També  és important tenir en compte que l’ample de banda de l’ infraestructura limitarà el 

nombre de màquines virtuals a tenir. Entre els nodes de treball i emmagatzemament es 

necessiten connexions de fibra òptica per evitar colls d’ampolla. 

En una arquitectura cloud la major part dels nodes seran de treball, seguits pels nodes 

d’emmagatzemament i finalment els nodes de control. 

Arquitectura OpenNebula 

L’arquitectura d’ OpenNebula esta definida en els següents actors: el frontend, els hosts, els 

datastore i les xarxes.  

11 

Imatge 8. Arquitectura OpenNebula 

 

                                                           
11 https://docs.opennebula.org/5.4/deployment/cloud_design/open_cloud_architecture.html 
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Frontend 

 

Imatge 9. OpenNebula Sunstone 

El frontend  és el node de  gestió de  l’ infraestructura d’ OpenNebula. Es recomana disposar 
de més d’un node per evitar caiguda de servei. En aquest node hi haurà: 

• Frontal Web (opennebula-sunstone): Frontal web de control. Des d’aquí és des d’on 
s’efectuen la majoria d’operacions. Desplegar màquines, crear xarxes, crear templates, 
etc... 

• Daemon de gestió (oned): Responsable de gestionar totes les sol·licituds entrants, tant 
del CLI com de la API, i comunicar-se amb altres processos quan sigui necessari. 

• Scheduler (mm_sched):  L’ scheduler és el procés que s’encarrega d’assignar a les 
màquines recursos, és a dir, nodes lliures. 

• Components avançats: OneFlow, OneGate, econe, drivers,.. 

Nodes de treball  

En aquests nodes esta instal·lat l’ hipervisor. Per defecte l’ hipervisor de utilitza OpenNebula 

s’anomena Kernel-based Virtual Machine (KVM)12.  

Datastore 

OpenNebula accepta diferents tipus de datastore en funció de com s’emmagatzemen les 

imatges dels discs13. 

• Filesystem, per emmagatzemar les imatges en fitxers. 

• LVM, per emmagatzemar les imatges en volums lògics LVM. 

• Ceph, per emmagatzemar les imatges utilitzant dispositius de blocs Ceph. 

                                                           
12 https://docs.opennebula.org/5.4/deployment/open_cloud_host_setup/index.html 

13 https://docs.opennebula.org/5.4/deployment/open_cloud_storage_setup/overview.html 
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• Raw Device Mapping, per connectar directament a la màquina virtual dispositius de 

blocs existents als nodes. 

• iSCSI - Libvirt Datastore, per accedir a dispositius iSCSI a través de Qemu.  

Arquitectura VMware 

L’arquitectura de VMware, com a OpenNebula, també disposa de nodes de control, de gestió i 

de datastore. La diferencia amb OpenNebula és que disposen de diferents nodes de gestió en 

funció del nivell d’abstracció de l’ infraestructura. 

 

Imatge 10. Arquitectura de vCloud Director 

Nodes de control 

VMware disposa de dos tipus de node de control, els nodes vCloud Director i els nodes 

vCenter. Els nodes vCenter controlen els clústers de nodes de treball i els nodes de vCloud 

controlen els nodes de control de vCenter. Es pot gestionar la infraestructura des dels nodes 

de vCloud o vCenter, sempre tenint en compte el nivell d’abstracció i la consistència entre 

plataformes. 
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Nodes vCloud 

 

Imatge 11. VMware vCloud Director 

Els nodes de control de vCloud ofereixen la capa d’abstracció mes alta en el cloud de VMware. 

Des d’aquí es poden gestionar els recursos i enviar accions als nodes de treball, així com 

consultar les mètriques de monitorització. vCloud Director és capaç de controlar més d’un 

vCenter. 

Nodes vCenter 

 

Imatge 12. VMware vCenter 

El nodes de control de vCenter ofereixen una capa d’abstracció per sota de vCloud Director. 

Gestiona els diferents nodes de treball. Així com els datastore i les xarxes. 
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Nodes de treball 

Els nodes de treball de VMware disposen de l’ hipervisor propietari de VMware ESXi. 

Nodes Datastore 

Com en OpenNebula a VMware els datastore emmagatzemen els discs de les màquines 

virtuals, així com altres fitxers. A VMware una màquina virtual es composa dels diferents 

fitxers: 

• VMX – Fitxer de configuració de la màquina. 

• VMXF – Fitxer de configuració extens. 

• VMDK – Fitxers relacionats amb el disc, inclou: .VMDK, -delta.vmdk, -rdm.vmds. 

• VSWP – Fitxer d’ overflow de memòria (SWAP). 

• VMSD – Detalls sobre els snapshots. 

• VMSS – Continguts de la memòria de les màquines virtuals suspeses. 

•  VMSN – Fitxers d’ snapshots.  

• NVRAM File – Fitxer de la BIOS. 
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15. Arquitectura lògica OpenNebula 
 

Aquest apartat es centra en l’arquitectura dels diferents components en que està format el 

sistema d’ OpenNebula14.  

Podem dividir l’arquitectura interna d’ OpenNebula en tres grans blocs: 

• Eines: Conté les eines de gestió que ofereix el nucli 

• Components: Components principals d’ OpenNebula. Aquests mòduls s’encarreguen 

de gestionar les màquines virtuals, xarxes i els nodes de la infraestructura. S’inclouen 

els divers. 

• Interfícies/API:  estan dividides entre interfícies d’usuari i d’administrador 

o Usuari: S'utilitzen principalment per desenvolupar eines orientades a l'usuari 

final, i proporcionen una abstracció d'alt nivell de la funcionalitat 

o Administrador: exposa la funcionalitat completa d' OpenNebula i s'utilitza 

principalment per adaptar i ajustar el comportament d' OpenNebula a la 

infraestructura objectiu 

 

 

Imatge 13. Arquitectura interna OpenNebula 

 

                                                           
14 https://docs.opennebula.org/5.4/integration/system_interfaces/introapis.html 
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Capa Eines 

ONE CLI 
 
Dirigit als administradors del núvol. Ofereix manipular manualment la infraestructura virtual, 
afegint nous nodes físics, creant noves maquines virtuals, etc. 
L'ús d'CLI com a sistema d'accés al hipervisor atorga grans avantatges als administradors de 
sistemes, ja que possibilita la realització d’ scripts per efectuar tasques de gestió, podent 
configurar cadascuna de les ordres de manera detallada i segons les exigències de cada un. 

Capa Components 

El nucli d’ OpenNebula està constituït per tots el components encarregats de monitoritzar 
màquines i xarxes virtuals, emmagatzematge i els hosts15.  
A continuació s’explicaran els següents mòduls funcionals: 
 

• Monitoring Manager 

• Virtualization Manager 

• Networking Manager 

• Storage Manager 
 
Monitoring Manager 
 
Els controladors de monitorització (o els controladors de missatgeria instantània) recopilen 
dades de monitorització de màquines virtuals i hosts mitjançant l'execució d'un conjunt de 
sondes als hosts. Aquestes dades són consultades activament per OpenNebula o enviats 
periòdicament per un agent que s'executa als hosts cap al frontend. 
 
Virtualization Manager 
 
El component que tracta amb l' hipervisor per crear, gestionar i obtenir informació sobre les 
màquines virtuals 
 
Networking Manager 
 
Aquest component s'encarrega de configurar la xarxa als hipervisors. 
 
Storage Manager 
 
El subsistema d'emmagatzematge és altament modular. Aquests controladors estan separats 
en dos conjunts lògics: 
 

• DS: controladors de datastore. Serveixen per gestionar imatges: registrar, eliminar i 
crear datablocks buits. 

• TM: controladors del control de transferència. Gestionen imatges associades a 
màquines virtuals instanciades. 

 

                                                           
15 https://docs.opennebula.org/5.4/integration/infrastructure_integration/index.html 
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Capa Interfícies 

XML-RPC 

La interfície XML-RPC és la interfície principal d' OpenNebula, exposant tota la funcionalitat per 
a la interfície del dimoni OpenNebula. A través de la interfície XML-RPC es pot controlar i 
gestionar qualsevol recurs d' OpenNebula, incloses les VM, les xarxes virtuals, les imatges, els 
usuaris, els hosts i els clústers.  
 

OpenNebula Cloud API (OCA) 

L'API de l' OpenNebula proporciona una forma senzilla i còmoda d'interconnexió amb l'API 
XMLRPC d’ OpenNebula. Les interfícies OCA exposen la mateixa funcionalitat que la interfície 
XML-RPC. L’ OCA està disponible per els llenguatges de programació Ruby i Java. 
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16.  Desenvolupament del controlador 
 

Arquitectura controlador 

 

Imatge 14. Interacció entre les parts 

 

Arquitectura vCloud driver 

Com s’ha explicat anteriorment, el driver estarà instal·lat en el node frontend d’ OpenNebula. 
El driver consta de diferents scripts de Ruby, on cadascun, té una funcionalitat concreta. 

L’arquitectura del driver d’OpenNebula consta dels scripts de monitorització (IM Manager), els 
scripts de gestió de les màquines (VM Manager), els Hooks i el CLI onevcloud. 

 

 

Imatge 15. Interacció dels scripts del driver 
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vcloud_driver.rb 

Aquest és el fitxer principal del driver. Aquí estan definides les classes i mètodes que els scripts 
desprès utilitzaran.  

Les classes definides en aquest fitxer són: 

Classe Funció 

VCDConnection 
Aquesta classe representa una connexió 
entre vCloud Director i un client 
d’OpenNebula 

VCloudHost 
Aquesta classe representa un Virtual Data 
Center de vCloud Director. 

VCloudVm 
Aquesta classe representa una màquina 
virtual de vCloud Director. 

Taula 17. Resum classes de vcloud_driver.rb 

Els objectes que estan definits en aquest fitxer seran els que es connectaran amb les diferents 
APIs. 

Veure l’annex “Classes del fitxer vcloud_driver.rb” per obtenir més informació sobre les 

classes. 

 

• Ubicació del fitxer: /usr/lib/one/ruby/vcloud_driver.rb 

IM Manager 

En aquesta ubicació hi ha l’script de ruby per a obtenir la informació i monitorització de la 
infraestructura vCloud. 

Script Funció 

vcloud.rb Obtenir mètriques monitorització dels nodes. 
Taula 18. Script de IM Manager 

• Ubicació scripts: /var/lib/one/remotes/im/vcloud.d/ 

VM Manager 

En aquesta ubicació hi ha els scripts de ruby per a controlar les màquines virtuals16. 
 
Els scripts s’activen en seleccionar les diferents accions de l’OpenNebula Sunstone. Utilitzen les 
classes descrites al fitxer vcloud_driver.rb i acaben fent les crides a la API de OpenNebula o a la 
API de vCloud Director. Si les crides es fan a la API de vCloud, s’utilitza la llibreria 
ruby_vcloud_sdk com a intermediària. 

                                                           
16 https://docs.opennebula.org/5.4/integration/infrastructure_integration/devel-vmm.html 
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Imatge 16. Exemple de l'script poll 

 
 

Script Funció 

attach_disk Adjunta un nou disc a la màquina virtual. 

attach_nic Adjunta una nova NIC a la màquina virtual. 

cancel Destrueix la màquina virtual. 

deploy Desplega una nova màquina virtual. 

detach_disk Elimina un disc de la màquina virtual. 

detach_nic Elimina una NIC de la màquina virtual. 

poll Obté informació de la màquina virtual. 

reboot Reinicia ordenadament la màquina virtual. 

reset Reinicia forçosament la màquina virtual. 

restore Restaura una màquina virtual prèviament 
salvada. 

reconfigure Reconfigura una màquina virtual prèviament 
aturada. 

save Salva la màquina virtual. 

shutdown Atura ordenadament la màquina virtual. 

snapshot_create Crea un nou snapshot de la màquina virtual. 

snapshot_delete Elimina l’snapshot de la màquina virtual. 

snapshot_revert Retorna la màquina virtual al seu últim 
snapshots. 

Taula 19. Scripts de VM Manager 

 

• Ubicació scripts: /var/lib/one/remotes/vmm/vcloud/ 
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Hooks 

En aquesta ubicació hi ha els scripts personalitzats. Aquests scripts s’activen en funció de les 

condicions desitjades. Aquestes condicions s’han d’establir en la configuració del dimoni 

d’OpenNebula (oned). 

Script Funció 

delete_failed_vms.rb Elimina les màquines que han quedat en 
estat “Failed”. 

delete_poweorff_vms.rb Elimina les màquines en estat “Powered Off” 
que degut a un bug no es poden eliminar. 

Taula 20. Hooks creats. 

• Ubicació scripts: /var/lib/one/remotes/hooks/dv/ 

Altres Eines 

S’ha desenvolupat un CLI que s’inclou en el driver. 

Script Funció 

onevcloud CLI per a poder importar a OpenNebula els 
recursos allotjats a vCloud. Podem importar 
Hosts, Templates, Xarxes i Datastores.  

Taula 21. Altes eines implementades. 

• Ubicació CLI: /var/lib/one/remotes/vmm/vcloud/ 

 

Arquitectura ruby_vcloud_sdk 

ruby_vcloud_sdk 

A més d’instal·lar els fitxers del driver al node frontend d’OpenNebula també és necessari 

instal·lar la llibreria que fa d’intermediària entre el driver d’OpenNebula i la API REST de vCloud 

Director. Aquesta llibreria també està desenvolupada en Ruby i està comprimida en una gem. 

Aquesta llibreria ja estava desenvolupada17. En ser una llibreria amb llicència Apache versió 2 

s’ha inclòs com a eina per al projecte. Aquesta llibreria, tot i haver estat escollida perquè 

satisfeia gran part de les necessitats del projecte, no complia tots els requeriments del 

projecte. Per això ha hagut de ser modificada per a incloure capacitats que no incloïa la versió 

original. 

Com ha estat modificada18, és necessari explicar com està formada i els canvis realitzats.  

                                                           
17 https://github.com/vchs/ruby_vcloud_sdk 
18 https://github.com/acolominas/ruby_vcloud_sdk 
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Imatge 17. Diferents classes de ruby_cloud_sdk. 

Cada classe, a més de la definició, de la classe disposa d’un wrapper i un template XML.  

L’API REST de vCloud utilitza fitxers XML per a enviar i rebre la informació. Per això es necessari 

de cada classe disposi d’un wrapper per llegir i escriure al XML associat i un template XML per 

quan sigui necessari generar un XML de zero. 

 

Classe Funció 

Client 
Representa un client per connectar-se a 
vCloud. 

VDC Representa un Virtual Data Center de vCloud. 

Catalog Representa un catàleg d’una organització. 

Session Representa una sessió de connexió a vCloud 

Connection Representa una connexió a vCloud del client. 

CatalogItem Representa un Item d’un catàleg 

IP Ranges Representa un interval d’IPs 

Template Vapp Representa un template d’una vApp 

Vapp Representa una vApp 

Vm Representa una màquina virtual. 

Network Representa una xarxa de vCloud. 

Disk Representa un disc d’una màquina virtual. 

Resources Representa el recursos del VDC. 

EdgeGateway Representa un vShield de vCloud. 

Vdc Storage Profile Representa un Datastore de vCloud. 

Nic Representa una NIC d’una màquina virtual. 

Internal Disk Representa un disc intern (no volàtil) d’una 
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organització. 

CPU Representa la CPU. 

Memory Representa la Memòria. 

Powerable 
Representa la classe pare de vApp i Vm pels 
mètodes compartits. 

Infraestructure 
Representa la classe pare de  Client, Catalog i 
VDC pels mètodes compartits. 

Taula 22. Classes de ruby_vcloud_sdk 

 

Modificacions afegides a la llibreria 

La llibreria ruby_vcloud_sdk aporta molta feina feta en la gestió amb la API de vCloud. Tot i així 

hi havia funcionalitats que eren necessàries pel projecte i no estaven implementades. 

En les següents taules es descriuen les modificacions fetes a la llibreria: 

Classe Mètodes afegits Comentari 

Vm 

reconfigure 
Aquest mètode serveix 
per reconfigurar sencera 
una màquina aturada. 

ip_address 
Obté les IP de la 
màquina. 

find_nic_by_mac(mac) 
Obté la NIC donada la 
seva MAC. 

 operating_system 
Obté el SO de la màquina 
virtual. 

 vmtools_version 
Obté la versió de les 
vmtools de la màquina 
virtual. 

vmtools? 
Obté si estan instal·lades 
les vmtools a la màquina. 

acquire_VMRC_ticket 
Obté el ticket de sessió 
per connectar-se a la 
màquina per consola. 

install_vmtools 
Instal·la les vmtools a la 
màquina 

customization(customization) 
Configurar les opcions de 
customització de la 
màquina. 

Infraestructure vdcs 
Retorna la llista dels VDC 
de l’organització. 

EdgeGateway 

add_fw_rules(rules) Afegeix regles al firewall 

remove_fw_rules(ips) Elimina regles del firewall 

add_nat_rules(rules) Afegeix regles al NAT 

remove_nat_rules(ips) Elimina regles del NAT 

public_net_name 
Obté el nom de la xarxa 
pública 
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public_ip_net Obté les IP públiques. 

vApp 

create_snapshot(snapshot_hash=nil) Crea un snapshot 

remove_snapshot Elimina l’snapshot 

revert_snapshot Restaura l’snapshot 

snapshot_info 
Obté la informació de 
l’snapshot. 

Taula 23. Classes Modificades 

Classe Nova Funció 

Template Vapp Representa un template d’una vApp 
Taula 24. Classes Afegides 

Arquitectura API REST vCloud 

La infraestructura gestionada per vCloud Director es pot controlar mitjançant dues maneres: 

• Portal Web de vCloud Director 

• API Rest de vCloud 

La llibreria ruby_vcloud_sdk és l’encarregada de gestionar la connexió i l’enviament i rebuda 

de peticions a la API per a realitzar les operacions desitjades. 

La API de vCloud està instal·lada al node de gestió de vCloud. És un API del tipus RESTful 

 

Imatge 18. Interacció amb la API de vCloud 

L'API de VMware vCloud proporciona suport als desenvolupadors que estan construint clients 

interactius de vCloud Director utilitzant un estil de desenvolupament REST. 

Els clients de vCloud API es comuniquen amb els servidors vCloud a través del protocol HTTP i 

intercanvien representacions d'objectes de vCloud. 
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Aquestes representacions prenen la forma d'elements XML. Per recuperar la representació 

actual d’un objecte s’utilitza el mètode HTTP GET. Per crear o modificar un objecte s’utilitzen 

els mètodes HTTP POST i PUT. Finalment per eliminar un objecte s’utilitza el mètode HTTP 

DELETE. 

 

Imatge 19. Taxonomia dels objectes de vCloud API 

Els objectes de vCloud API tenen les següents propietats d'alt nivell: 

Organitzacions 

Un núvol pot contenir una o més organitzacions. Cada organització és una unitat 

d'administració per a una col·lecció d'usuaris, grups i recursos. Els usuaris s'autentiquen a 

nivell d’organització, subministrant credencials durant la creació de l’usuari. Les credencials de 

l’usuari són autenticades pel proveïdor d'identitat de l'organització.  

Usuaris i grups 

Una organització pot contenir un nombre arbitrari d'usuaris i grups. Els usuaris poden ser 

creats localment o gestionats per un proveïdor d'identitat extern. Els permisos dins d'una 

organització es controlen mitjançant l'assignació de drets i rols per a usuaris i grups. 

Catàlegs 

Els catàlegs contenen referències a plantilles vApp i imatges multimèdia. Es pot configurar un 

catàleg de diverses maneres diferents: 

• Com a dipòsit de contingut local, que pot seguir sent privat al catàleg propietari o es 

pot compartir amb altres usuaris, grups o entitats del núvol 

• Com a font de contingut publicat, al que poden subscriure's altres núvols. 



 
 
 

50 
 
 

Virtual Data Center (VDC) d’una organització 

Un Virtual Data Center és un entorn de desplegament per a sistemes virtuals propietat de 

l'organització que el conté, i un mecanisme d'assignació de recursos com xarxes, 

emmagatzematge, CPU, i memòria. En VDC, els recursos estan completament virtualitzats, i es 

poden assignar segons la demanda, el nivell de servei requerits o una combinació dels dos. 

Xarxes 

Un VDC es pot subministrar amb zero o més xarxes. Aquestes xarxes del VDC es poden 

configurar per proporcionar connexions directes o enrutades cap a  xarxes externes. També 

poden ser xarxes aïllades. Les connexions enrutades necessiten un Edge Gateway. El Edge 

Gateway proporciona serveis de tallafocs, NAT, enrutament estàtic, VPN i balancejador de 

càrrega. 

 

Tasques 

Les operacions asíncrones són seguides per objectes tipus Task. Les tasques iniciades pels 

membres d'una organització es mantenen en la llista de tasques de l'organització. 
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17.  Configuració i utilització 
 

En aquest apartat s’explicarà la instal·lació del driver i la seva utilització.  

Instal·lació 

Per instal·lar el driver s’ha creat un script anomenat “install.sh”. En executar aquest script, 

copia els directoris i els scripts en les ubicacions esmentades en l’apartat “16.  

Desenvolupament del controlador”. A més també instal·la la llibreria ruby_vcloud_sdk i les 

dependències necessàries i determina els permisos dels fitxers. 

Un cop estan el fitxers copiats correctament es necessari especificar al dimoni de 

l’OpenNebula (oned) que s’ha afegit un nou driver. 

Aquesta configuració s’ha d’especificar al fitxer /etc/one/oned.conf 

A la secció IM_MAD afegir: 

#-------------------------------------------------------------------- 

#  VMware vCloud Director Information Driver Manager Configuration 

#-------------------------------------------------------------------- 

   IM_MAD = [ 

 name       = "vcloud", 

 executable = "one_im_sh", 

 arguments  = "-c -t 15 -r 0 vcloud" 

   ] 

#-------------------------------------------------------------------- 

 

A la secció VM_MAD afegir: 

#-------------------------------------------------------------------- 

#  VMware vCloud Director Virtualization Driver Manager Configuration 

#-------------------------------------------------------------------- 

   VM_MAD = [ 

   name       = "vcloud", 

   executable = "one_vmm_sh", 

   arguments  = "-p -t 15 -r 0 vcloud -s sh", 

   type       = "xml"  

   ] 

#--------------------------------------------------------------------- 

 

A la secció HOOK afegir: 

#---------------------------------------------------------------------

# VMware vCloud Director Hook Manager Configuration  

#--------------------------------------------------------------------- 

VM_HOOK = [  

name = "delete_poweroff_vms", 

on = "DONE", 
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command = "dv/delete_poweroff_vms.rb", 

arguments = "$TEMPLATE"  

]  

VM_HOOK = [  

name = "delete_failed_vms", 

on = "CUSTOM", 

state = "ACTIVE", 

lcm_state = "BOOT_FAILURE", 

command = "dv/delete_failed_vms.rb", 

arguments = "$TEMPLATE" 

]  

#--------------------------------------------------------------------- 

A la secció TM_MAD afegir vcloud com a paràmetre a la llista: 
 

TM_MAD = [ 

  executable = "one_tm", 

arguments = "-t 15 -d 

dummy,lvm,shared,vcloud,fs_lvm,qcow2,ssh,vmfs,ceph,dev" 

] 

 

A la secció DS_MAD afegir vcloud com a paràmetre a la llista: 
 
DATASTORE_MAD = [ 

   executable = "one_datastore", 

   arguments  = "-t 15 -d dummy,vcloud,fs,vmfs,lvm,ceph,dev" 

] 

 

Afegir les següents línies al final del fitxer en la secció Transfer Manager Driver Behavior 
Configuration: 
 

TM_MAD_CONF = [ 

   name = "vcloud", ln_target = "NONE", clone_target = "NONE", 

shared = "yes" 

] 

 

DS_MAD_CONF = [ 

   NAME = "vcloud", REQUIRED_ATTRS = "VCLOUD_HOST", 

PERSISTENT_ONLY = "YES", 

   MARKETPLACE_ACTIONS = "export" 

]  

 

Finalment cal reiniciar el servei del dimoni oned. 
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Importar els recursos 

Un cop el driver està instal·lat correctament, és l’hora d’utilitzar l’script onevcloud per a 

importar els recursos de vCloud. Hem d’importar els Virtual Data Centers, el templates, els 

xarxes i els datastore.  

Per utilitzar l’script cal executar la comanda: 

/var/lib/one/remotes/vmm/vcloud/onevcloud [hosts | templates | networks | datastores] --

vcloud [vcloud-uri.com] --vuser [user@organization] --vpass [password] --vdc [VDC_name] 

En funció del tipus de recurs que vulguem importar haurem d’utilitzar el paràmetre hosts, 

templates, networks o datastore. 

Primers passos 

Un cop s’han importat els recursos, ja estaran disponibles des del Sunstone de l’OpenNebula 

En la següent imatge es pot observar com el Virtual Data Center “OD_ASS_L_CSUC_1” de 

vCloud ha estat importat correctament com un Host d’OpenNenula. 

 

Imatge 20. Virtual Data Center importat 
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En la següent imatge es poden observar el templates de vApp de vCloud importats com a 

templates d’OpenNebula. 

 

Imatge 21. Templates importats. 

Quan els recursos han estat importats correctament, ja es pot començar a instanciar templates 

de vApp. En la següent imatge es pot observar una màquina virtual desplega des 

d’OpenNebula a vCloud. 

 

 

Imatge 22. Màquina virtual instanciada. 
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18. Conclusions 
 

Després de realitzar el projecte, és necessari definir unes conclusions del procés del projecte i 

del producte final desenvolupat. 

Conclusions sobre el projecte 

Objectius 

Durant l’especificació es va determinar les característiques que havia de complir el driver. En 

l’apartat 7 “Planificació Temporal del Projecte” es va definir una prioritat per a cadascuna 

d’elles. En funció del temps les característiques amb prioritat baixa es deixarien per a una 

futura actualització del controlador. És a dir, es va determinar que el driver com a mínim havia 

de satisfer les característiques amb prioritat alta. 

De totes les característiques, la característica C10, per falta de temps i per tenir una 

complexitat elevada, no s’ha pogut afegir al controlador. 

Tot i no haver implementat aquesta característica del driver, els terminis de temps no han 

estat modificats, segons es va establir en la planificació temporal. 

Fase I. Objectius i Abast Finalitzat 

      Identificar objectius i abast Fet 

Fase II. Treball Preliminar Finalitzat 

      Documentació Fet 

      Escollir Eines Fet 

      Preparar entorn de treball Fet 

Fase III. Implementació Finalitzat 

      C1. Controlar cicle vida MV Implementat 

      C2. Crear, restaurar, eliminar snapshots Implementat 

      C3. Modificar valors CPU i RAM a una MV Implementat 

      C4. Afegir i eliminar NICs a una MV Implementat 

      C5. Afegir i eliminar discs a una MV Implementat 

      C6. Modificar la mida d’un disc d’un MV Implementat 

      C7. Automatitzar la personalització de les MV Implementat 

      C8. Monitorització MV i VDC Implementat 

      C9. Importar xarxes, hosts, templates i datastores   
allotjats a vCloud 

Implementat 

      C10. Importar maquines virtuals creades al vCloud No implementat 

Fase IV. Producció Finalitzat 
Taula 25. Estat final de les tasques 

Totes les demés tasques es van complir i el driver ja es troba en fase productiva. Actualment el 

CSUC disposa del driver instal·lat en els nodes d’OpenNebula per a la seva utilització. 

 



 
 
 

56 
 
 

Futures versions 

El controlador de vCloud per a OpenNebula no és un resultat tancat. Està disponible per a que 

la comunitat d’usuaris se’l faci seu, l’utilitzi i l’ampliï. Des de la fase d’especificació es van 

determinar una sèrie de característiques que havia de complir pel cas d’ús del CSUC, però això 

no vol dir que no es pugui modificar i ampliar aquestes característiques. 

Per a futures versions del driver, proposaria les següents ampliacions: 

Característiques futures 

Importar maquines virtuals creades al 
vCloud 

Integrar la consola de VMware amb 
OpenNebula Sunstone 

Poder establir que una vApp pugui tenir més 
d’una màquina virtual. 

Taula 26. Característiques futures 

Conclusions personals 

En quan a les conclusions personals, destacar la gran experiència que ha estat desenvolupar el 

projecte. La realització d’aquest projecte suposa créixer a nivell de coneixements per ser el 

primer projecte que he realitzat. A més de coneixement també ha crescut en mi la confiança a 

nivell professional. 

També m’agradaria agrair al CSUC l’oportunitat que m’han donat a l’hora de poder realitzar el 

TFG en conveni amb ells. M’han ajudat en moments de dificultat i han apostat per mi. 

Finalment també m’agradaria valorar que el fet de ser un projecte de codi obert i disponible 

per a la comunitat també m’ha fet conscienciar de la importància del treball en equip. El fet de 

que el resultat del projecte estigués obert a tota la comunitat ha estat un tret diferencial i que 

m’ha atret molt d’aquest projecte. 
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19. Glossari 
 

API Rest: Interfície entre sistemes que utilitzat el protocol HTTP per obtenir dades o generar 

operacions sobre aquestes dades. 

Cloud computing: Model que ofereix serveis de computació a través d’Internet.  
 
Cloud Híbrid: Unió d’un cloud privat i un cloud públic. 

Driver: Controlador d’un dispositiu, que permet realitzar una abstracció del hardware 
proporcionant una interfície per utilitzar el recurs.  
 
ESXi: VMware ESXi és un hipervisor nadiu. ESXi s'instal·la directament al servidor físic, el qual 
permet dividir-lo en diversos servidors lògics anomenats màquines virtuals. 
 

Hipervisor: Monitor de màquina virtual (VMM) que permet aplicar 
tècniques de control per a virtualitzar diferents sistemes operatius al mateix temps. 

Host: Màquina connectada a una xarxa, que proporciona i utilitza serveis de 
la xarxa, com la transferència de fitxers, connexió remota, servidors... 

IaaS: IaaS, acrònim d’ Infrastructure as a Service, és una forma de computació al núvol on 

s'ofereixen als clients recursos, físics i virtuals. 

KVM: Software per a implementar virtualització completa amb Linux. Permet executar 
màquines virtuals utilitzant imatges de disc que contenen sistemes operatius. 
 
Màquina virtual: És un programari que emula un ordinador i pot executar programes com si 

fos un ordinador real, tot i que està virtualitzat. 

OpenNebula: És una plataforma de computació al núvol per gestionar infraestructures 

heterogènies de centres de dades distribuïdes.  

Ruby: Llenguatge de programació interpretat i orientat a objectes, creat per Yukihiro Matz. La 
seva implementació oficial és distribuïda sota llicència de software lliure. 
 
Ruby_vcloud_sdk: Llibreria escrita en Ruby que permet interaccionar amb l’API de vCloud 

Director. És de codi obert. 

Sunstone: GUI que pretenen facilitar a usuaris i administradors d’ OpenNebula, la possibilitat 
de realitzar operacions sobre infraestructures cloud privades i híbrides. 
 
vCloud API: És l'API de VMware vCloud i proporciona suport als desenvolupadors que estan 

construint clients interactius de vCloud Director utilitzant un estil de desenvolupament REST. 

vCloud Director:  Proporciona una capa de gestió del núvol, aprovisionament de màquines 

virtuals des d'un catàleg i computació elàstica. 
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Virtualització: És un mecanisme que permet compartir una màquina física per executar 

diverses màquines virtuals que consisteixen en sistemes operatius 
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21. Annexos 

 Diagrama de Gantt 

 

Imatge 23. Diagrama de Gantt 
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Classes del fitxer vcloud_driver.rb 

Classe Mètodes Funció 

VCDConnection 

Aquesta classe 
representa una connexió 
entre vCloud Director i 
un client d’OpenNebula 

initialize(hid) Inicialitza VCDConnection i crea un client OpenNebula. 

initialize_vcd(user_opts={}) Inicialitza una connexió amb vCloud Director. 

new_connection(user_opts) Inicialitza VCDConnection basada només en els seus paràmetres. 

initialize_one Inicialitza una connexió amb OpenNebula. 

translate_hostname(hostname) Obté el ID del hostname donat el seu nom. 

translate_network(network) Obté el ID de la xarxa donat el seu nom. 

network_enrouted(network) Obté si la xarxa està enrutada per un vShield. 

find_ds_name(ds_id) Obté el nom del datastore donat el seu nom. 

find_vapp(uuid) Obté la vApp donat el seu ID. 

find_vapp_by_name(name) Obté la vApp donat el seu nom. 

vapp_exists?(name) Obté si la vApp existeix. 

encrypt_password(pass) Encripta el password. 

monitor_ds(ds_name) Obté la informació del datastore. 

VCloudHost 

Aquesta classe 
representa un Virtual 

Data Center de vCloud 
Director.  

initialize(client) Inicialitza la classe. 

monitor_cluster Genera un string amb la monitorització del hosts. 

monitor_vms 
Genera un string amb la monitorització de les màquines virtuals 
allotjades. 

to_one(vdc, client) Crea un host d’OpenNebula que representa un VDC. 

VCloudVm 

Aquesta classe 
representa una màquina 

virtual de vCloud 
Director. 

initialize(client,vdc_ci, vm_vi ) Inicialitza un nova VCloudVm 

monitor Inicialitza la informació sobre la monitorització. 

info Obté la informació de la màquina virtual. 

deploy(xml_text, lcm_state, deploy_id, 
hostname) 

Desplega la màquina virtual. 

cancel(deploy_id, hostname, lcm_state, 
keep_disks) 

Cancel·la la màquina virtual. 

delete_failed(name,hostname) Cancel·la la màquina virtual fallida durant el seu desplegament. 
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reboot(deploy_id, hostname) Reinicia la màquina virtual. 

reset(deploy_id, hostname) Reinicia forçosament la màquina virtual. 

resume(deploy_id, hostname) Restaura la màquina virtual prèviament salvada. 

save(deploy_id, hostname, lcm_state) Salva la màquina virtual. 

shutdown(deploy_id, hostname, lcm_state, 
keep_disks) 

Atura la màquina virtual. 

create_snapshot(deploy_id, hostname, 
snapshot_name) 

Crea un snapshot de la màquina virtual. 

delete_snapshot(deploy_id, hostname) Elimina l’snapshot de la màquina virtual. 

revert_snapshot(deploy_id, hostname) Restaura l’estat de la màquina virtual a l’últim snapshot. 

attach_nic(deploy_id, mac, bridge, 
hostname,vm_id,target) 

Afegeix una NIC a la màquina virtual. 

detach_nic(deploy_id, mac, hostname) Elimina una NIC de la màquina virtual. 

reconfigure(deploy_id, hostname, xml_text) Reconfigura la màquina virtual amb la nova especificació. 

to_one(template,catalog_name) 
Converteix un template de vApp de vCloud en un template 
d’OpenNebula. 

clone_vm(xml_text, hostname) Instancia una vApp de vCloud i la encén. 

obtain_OS(template) Obté el sistema operatiu d’un template de vApp. 

hash_spec_vm(xml) 
Converteix l’especificació en XML d’una màquina virtual 
d’OpenNebula en un hash de Ruby. 

reconfigure_vm(vapp, xml, newvm, 
hostname,connection=nil) 

Reconfigura una vApp amb la nova descripció de desplegament. 

attach_disk(hostname,deploy_id,disk_id,size_mb) Afegeix un nou disc a la màquina virtual. 

detach_disk(hostname, deploy_id,disk_id) Elimina un disc de la màquina virtual. 

custom_script(context) Genera el script de customització de la màquina virtual. 

state_to_c(state) 
Tradueix l’string d’estat de la màquina virtual de vCloud a un 
string d’estat d’OpenNebula. 

Taula 27. Classes i mètodes de vcloud_driver.rb



 
 
 

63 
 
 

Video demostració funcionament del driver 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TMKmMubm6W0

