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Resum del Projecte 
El següent projecte neix de la necessitat d'automatitzar el procés 
d'actualització dels equips informàtics, de la forma més ràpida i eficient 
possible. 

En un Departament de la UPC ha sorgit la necessitat d'agilitar aquest 
procés, pel fet que actualment el temps de posada en marxa d'un nou equip 
és molt elevat.  

Quan un equip queda danyat, ja sigui per l'atac d'algun virus, o per 
possibles males configuracions que fan que el sistema no sigui funcional, cal 
fer una reinstal·lació completa del sistema operatiu. 

Si se segueix el procediment actual, l'operari que s'encarrega de realitzar la 
instal·lació del sistema operatiu, ha d'estar present durant tot el procés 
d'instal·lació i es requereix la seva intervenció en la majoria dels passos 
dels assistents de la instal·lació. 

Una de les bases d'aquest projecte serà fer que el nou sistema de 
desplegament de sistemes operatius sigui molt més ràpid i eficient, de 
manera que no es provoquin errors “humans” en qualsevol dels passos dels 
assistents. 

Es durà a terme un estudi de les eines que hi ha al mercat i que faciliten 
aquests procediments, intentant que s'executin de manera automàtica.  

A més de la instal·lació del sistema operatiu, també volem automatitzar la 
instal·lació d'aplicacions en els equips, com poden ser l'antivirus, l'eina 
ofimàtica o el lector de PDFs, per posar alguns exemples; així com la 
instal·lació automàtica de les actualitzacions del sistema operatiu. 

L'estudi estarà centrat en l'aplicació d'aquest projecte en un entorn de la 
Universitat Politècnica de Catalunya, però es comentarà com adaptar-ho per 
realitzar el seu desplegament a entorns d’equips de treball més elevats 
(grans departaments). 

L'estudi es durà a terme per als diferents tipus de sistemes operatius 
actuals (Windows/Linux/Mac), però a causa de l’entorn on s’aplica, se 
centrarà el seu ús i aplicació, en entorns Microsoft Windows. 

Es documentarà la instal·lació i desenvolupament d'un entorn de proves 
funcional, des de la instal·lació del sistema operatiu, fins a la creació de 
paquets propis, preparats per distribuir en els equips de la mateixa xarxa. 
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Resumen del Proyecto 
El siguiente proyecto surge de la necesidad de automatizar el proceso de 
actualización de los equipos informáticos, de la forma más rápida posible. 

En un Departamento de la UPC ha surgido la necesidad de agilizar este 
proceso debido a que actualmente el tiempo de puesta en marcha de un 
nuevo equipo es elevado.  

Cuando un equipo queda dañado, ya sea por el ataque de algún virus, o por 
posibles malas configuraciones del mismo que hacen que el sistema no sea 
funcional, se requiere una reinstalación completa del sistema operativo. 

Si se sigue el procedimiento actual, el operario que se encarga de realizar la 
instalación del sistema operativo, ha de estar presente durante todo el 
proceso de instalación y se requiere de su intervención en la mayoría de los 
asistentes de la instalación. 

En la base de este proyecto está hacer que el nuevo sistema de despliegue 
de sistemas operativos sea mucho más rápido y eficiente, de manera que 
no se provoquen errores “humanos” en cualquiera de los pasos de dichos 
asistentes. 

Se llevará a cabo un estudio de las herramientas que hay en el mercado y 
que facilitan estos procedimientos, intentando su ejecución de manera 
automática.  

Además de la instalación del sistema operativo, también vamos a 
automatizar la instalación de aplicaciones en los equipos, como pueden ser 
el antivirus, la herramienta ofimática o el lector de PDFs, por poner algunos 
ejemplos; así como la instalación automática de las actualizaciones del 
sistema operativo. 

El estudio se centrará en la aplicación de este proyecto en un entorno de la 
Universidad Politécnica de Catalunya, pero se comentará como aplicarlo en 
entornos de equipos más elevados. 

El estudio se llevará a cabo para los diferentes tipos de sistemas operativos 
actuales (Windows/Linux/Mac) pero se centrará su uso y aplicación en 
entornos Microsoft Windows. 

Se documentará la instalación y desarrollo de un entorno de pruebas 
totalmente funcional, desde la instalación del sistema operativo, hasta la 
creación de paquetes propios preparados para distribuir en los equipos de la 
red. 
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Abstract  
The next project stems from the need to automate the process of updating 
computer equipment as quickly as possible. 

In a Department of the UPC it really need to expedite this process because 
now the time of commissioning of new equipment is high. 

When a computer is damaged, either by a virus attack, or possible 
misconfigurations, that make the system not functional, a complete 
reinstallation of the operating system is required. 

If the current procedure is followed, the operator in charge of installing the 
operating system, must be present throughout the installation process and 
requires intervention in most attendees installation. 

On the basis of this project it is to make the new system of deployment of 
operating systems much faster and efficient, so that no "human" errors 
cause in any of the steps of such assistants. 

A study of the tools on the market and facilitate these procedures will take 
place, trying the execution automatically. 

In addition to installing the operating system, we will also automate the 
installation of applications on computers, such as antivirus, Microsoft Office  
or PDF reader, to give some examples; and the automatic installation of 
operating system updates. 

The study will focus on the implementation of this project in an environment 
of the Polytechnic University of Catalonia, but discuss how to apply it in 
environments of higher equipment. 

The study was carried out for different types of current operating systems 
(Windows / Linux / Mac) but will focus its use and application in Microsoft 
Windows environments. 

The installation and development of a fully functional test environment is 
documented from the beginning, with the installation of the operating 
System, and the creation of own packages to deploy on the computers of 
the network.  
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1. Introducció	
En	 aquest	 document	 es	 realitza	 un	 estudi	 de	 la	 problemàtica	 que	 hi	 ha	 a	 l’àmbit	 dels	
administradors	 d’equips	 informàtics,	 cada	 vegada	 que	 hi	 ha	 una	 nova	 versió	 de	 sistema	
operatiu,	 o	 de	 qualsevol	 software	 en	 general,	 moment	 en	 el	 que	 cal	 fer	 les	 típiques	
actualitzacions	de	programari	als	equips.	

En	 general	 parlem	 de	 les	 tedioses	 i	 conegudes	 “actualitzacions	 de	 software”,	 en	 anglès	
Software	 Updates	 (quan	 es	 fa	 una	 actualització	 de	 funcionalitats	 i	 es	 solucionen	 errors)	 o	
Software	 Upgrades	 (quan	 es	 fa	 una	 canvi	 gran	 de	 versió	 i	 s’afegeixen	 noves	 funcionalitats).	
Poden	 ser	 aplicades	 tant	 per	 a	 les	 noves	 versions	 de	 sistema	 operatiu	 com	 per	 a	 les	 noves	
versions	de	software.	

Quan	surt	una	nova	versió	de	software	o	de	sistema	operatiu,	sembla	interesant	i	recomanat,	
actualitzar	 a	 la	 darrera	 versió	 disponible,	 ja	 sigui	 perquè	el	 nou	 software	 aporta	 novetats,	 o	
simplement	 per	 solucionar	 problemes	 greus	 de	 seguretat.	 Tot	 i	 que	 recomanem	 sempre	
actualitzar	a	la	darrera	versió	dels	aplicatius	per	tal	d’obtenir	una	bona	experiència	davant	de	
l’ordinador,	hi	ha	entorns	en	els	quals	es	fa	impossible	aquesta	actualització	(com	per	exemple	
equips	antics	pels	quals	un	canvi	de	versió	implica	canvi	de	hardware	i	no	és	possible,	o	equips	
bloquejats	que	no	permeten	modificar	el	sistema	de	cap	manera).	

En	 un	 equip	 informàtic	 s’ha	 de	 garantir	 que	 es	 pot	 treballar	 correctament	 (actualitzant	 el	
sistema	operatiu	 i	 els	 aplicatius	ofimàtics),	 que	es	pot	navegar	eficientment	 (actualitzant	 els	
navegadors	 d’internet),	 que	 quan	 s’obren	 planes	 web	 es	 fan	 de	 forma	 segura	 (instal·lant	 i	
actualitzant	 bloquejadors	 de	 publicitat),	 i	 que	 s’està	 	 protegit	 contra	 les	 descarregues	
fraudulentes	 (actualitzant	 els	 antivirus).	 Per	 aconseguir	 tot	 això,	 es	necessari	 actualitzar	 tots	
els	aplicatius	de	l’equip	el	més	aviat	possible.	D’aquesta	manera	es	pot	garantir	que	l’equip	de	
treball	és	segur	i	confiable.	

	

Figura 1: Missatge de seguretat del navegador. 
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De	vegades	 també	es	pot	actualitzar	 l’equip	 simplement	perquè	 la	 versió	nova	 “sembla	més	
atractiva	i	interessant”	i	permet	fer	tasques	que	abans	no	es	podien	fer,	o	simplement	perquè	
ara	es	poden	fer	de	manera	més	fàcil	i	ràpida;	com	pot	ser	per	exemple,	compartir	directament	
arxius	en	un	format	concret,	o	imprimir	i	passar	a	format	PDF	un	document	sense	instal·lar	cap	
software	addicional,	o	compartir	ràpidament	a	les	xarxes	socials	directament	des	de	la	mateixa	
aplicació,	etc.	

En	definitiva,	 tot	 aquest	 temps	que	 cal	 dedicar	 a	 fer	 aquestes	 tasques	 d’actualitzacions	 dels	
equips,	és	necessari	i	quasi	imperatiu,	però	a	la	vegada	una	mica	lent	i	avorrit.	El	que	a	vegades	
pot	 semblar	 interessant	 en	 un	 equip	 davant	 el	 neguit	 de	 “que	 tindrà	 de	 nou	 aquesta	 nova	
versió”;	si	s’ha	de	fer	moltes	vegades,	acaba	sent	pesat	i	repetitiu.	

Si	hem	d’actualitzar	gran	quantitat	d’equips,	ha	d’haver	maneres	de	fer-ho	més	ràpidament	 i	
d’una	forma	desatesa	i	segura,	ja	que	el	fet	de	fer	moltes	vegades	la	mateixa	tasca,	també	pot	
provocar	errors	no	desitjats	o	“errors	humans”.		

Si	 s’automatitza	 tot	 el	 procés	 d’actualització	 d’un	 equip,	 sempre	 serà	més	 fàcil	 de	 rastrejar,	
solucionar	i	reinstal·lar,	sense	ocasionar	cap	mena	d’errors.	

	

Figura 2: Missatge de reinici pel l’aplicació d’actualitzacions. 

El	que	vol	oferir	aquest	projecte,	és	donar	solucions	a	tots	aquests	problemes.	Per	fer-ho,	es	
farà	un	estudi	de	les	alternatives	software	que	permeten	facilitar	aquestes	tasques,	i	es	farà	un	
disseny	d’una	solució	concreta	per	entorns	grans.	Finalment	es	centrarà	tot	 l’estudi	en	el	cas	
concret	d’un	departament	de	la	Universitat	Politècnica	de	Catalunya	que	requereix	d’aquestes	
funcionalitats.		

1.1. Problemàtica	a	resoldre	
La	 idea	 d’aquest	 projecte	 neix	 de	 la	 necessitat	 de	 facilitar	 el	 procés	 d’actualització	 i	
manteniment	 dels	 equips	 informàtics	 a	 gran	 escala.	 Aquest	 procés,	 en	 petits	 entorns,	
normalment	es	fa	de	manera	manual,	sense	cap	eina	que	faciliti	o	automatitzi	la	feina.	Quan	
ens	trobem	en	entorns	grans,	s’ha	de	fer	de	manera	més	ràpida	 i	el	més	eficient	possible,	 ja	
que	qualsevol	error	implica	un	cost	en	temps	elevat.	La	millor	manera	que	es	planteja	és	fent	
les	tasques	de	forma	automàtica,	de	manera	que	els	mateixos	equips	gestionin	els	errors,	i	els	
solucionin	automàticament	o	informin	als	administradors	en	cas	de	no	poder-ho	fer.	Per	tal	de	
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preveure	 i	 gestionar	 aquestes	 tasques,	 hi	 ha	 al	mercat	 eines	 software	 creades	 amb	 aquesta	
finalitat.	

El	 procés	 d’actualització	 o	 instal·lació	 del	 sistema,	 encara	 que	 no	 ha	 de	 donar	 cap	mena	 de	
problema	 i	 que	 pot	 fer-ho	 amb	 certa	 facilitat	 qualsevol	 persona	 no	 tècnica	 (sempre	 que	 es	
tingui	 una	 petita	 documentació	 o	 manual),	 és	molt	 lent.	 El	 temps	 dedicat	 a	 instal·lar	 els	
diferents	aplicatius	és	molt	alt,	 i	quan	cal	 fer-ho	a	gran	quantitat	d’equips,	es	 fa	massa	 lent	 i	
repetitiu;	provocant	possibles	errors	deguts	a	les	distraccions	i	al	avorriment	que	generen	les	
tasques	repetitives.	

Amb	aquest	projecte	es	vol	minimitzar	el	temps	de	posada	en	marxa,	guanyant	tant	en	temps	
de	desplegament	del	sistema,	sense	esperar	a	que	el	sistema	vagi	“demanant”	els	paràmetres	
de	 configuració	 cada	 vegada;	 com	 en	 eficiència	 d’instal·lació,	 	 ja	 que	 al	 fer-ho	 de	 manera	
automàtica	i	centralitzada,	no	s’originen	errades	“humanes”	que	ocasionen	pèrdues	de	temps	i	
que	fan	que	sigui	necessari	repetir	un	altre	cop	totes	les	tasques	de	desplegament	des	de	zero	
per	solucionar	els	problemes	i	aconseguir	deixar	el	sistema	totalment	operatiu.		

Una	vegada	observades	aquestes	necessitats,	també	sembla	raonable	i	necessari,	disposar	de	
mètodes	que	facilitin	la	distribució	d’un	sistema	ja	configurat.	Aquesta	distribució	es	realitzarà	
mitjançant	 “imatges”	 d’equips	 segons	 el	 hardware	 de	 l’equip.	 D’aquesta	manera	 es	 podran	
desplegar	 imatges	 totalment	 equipades	 amb	 el	 sistema	 operatiu	 i	 el	 software	 addicional	
necessari,	 sense	 la	 necessitat	 de	 realitzar	 configuracions	 addicionals	 al	 moment	 de	 fer	 la	
instal·lació,	ja	que	el	sistema	estarà	prèviament	instal·lat,	configurat	i	empaquetat	amb	tot	el	
software	necessari	(sistema	operatiu,	eines	ofimàtiques,	antivirus,	lector	PDF,	etc...).	

Es	pretén	automatitzar	el	procés	d’instal·lació	d’un	equip,	generant	un	sistema	fàcil	 i	eficient	
per	actualitzar-ho,	preveient	que	amb	la	sortida	de	noves	versions	de	sistema	operatiu	caldrà	
de	 nou	 actualitzar-ho	 i	 reinstal·lar-ho.	 També	 es	 vol	 donar	 validesa	 al	 procés	 que	 aquí	 es	
descriu	 per	 tal	 que	 amb	 futures	 versions	 de	 sistemes	 operatius	 el	 sistema	 explicat	 sigui	
totalment	funcional	i	vigent.	

1.2. Desplegament	manual	
En	 aquest	 apartat	 es	 descriu	 el	 procés	 de	 desplegament	manual	 que	 cal	 seguir	 per	 fer	 una	
instal·lació	del	sistema	operatiu	en	un	equip,	 ja	sigui	 realitzat	per	un	administrador,	com	per	
un	usuari	final.	El	procés	és	similar	en	ambdós	casos,	pot	diferir	algun	pas	en	el	qual	l’usuari	no	
disposa	dels	permisos	adients,	com	pot	ser	el	moment	d’afegir	 la	màquina	al	domini	o	algun	
permís	d’accés	 a	 algun	 recurs	de	 xarxa	per	 agafar	 algun	 controlador	o	 software	 requerit	 pel	
sistema.	

En	un	cas	 típic	en	el	qual	 tenim	un	equip	nou,	cal	 instal·lar	el	 sistema	operatiu	des	de	zero	 i	
posteriorment	les	aplicacions	pròpies.	Els	passos	que	cal	seguir	poden	ser	els	que	s’indiquen	a	
continuació:	

1. Fer	una	còpia	de	seguretat	de	les	dades	personals	a	un	altre	disc	o	unitat,	ja	sigui	de	la	
xarxa,	o	del	propi	equip	(temps	variable	depenent	de	la	quantitat	de	fitxers	a	moure).	

2. Arrencar	des	de	CD,	USB	o	xarxa,	amb	el	sistema	operatiu	que	es	vol	instal·lar.	
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3. Seguir	 l’assistent	d’instal·lació	durant	 tot	el	procés	 responent	a	 les	preguntes	per	 fer	
una	correcta	instal·lació,	i	esperar	a	que	finalitzi	el	procés	(uns	15	minuts)	

4. Validar-se	a	l’equip,	i	canviar	el	nom	de	l’equip	per	afegir-lo	al	domini	(calen	permisos		
d’administrador).	

5. Aplicar	 els	 pegats	 de	 seguretat	 del	 sistema	 operatiu	 de	 la	web	 del	 fabricant	 (temps	
d’espera	bastant	elevat	depenent	de	la	quantitat	de	pegats	i	de	la	qualitat	de	la	xarxa	
des	de	la	qual	es	fa	la	instal·lació).	

6. Instal·lar	 els	 paquets	 de	 software	 necessaris	 que	 doten	 de	 funcionalitat	 a	 l’equip	
(Antivirus	McAfee,	Microsoft	Office,	Acrobat	PDF,	divers	impressora,	etc).	

7. Finalment,	copiar	o	reubicar	els	fitxers	dels	quals	s’ha	fet	còpia	de	seguretat	al	primer	
punt,	i	que	fan	que	el	sistema	estigui	tal	i	com	estava	al	principi,	però	actualitzat.	

Aquest	llarg	procés	pot	arribar	tranquil·lament	a	trigar	tres	hores	depenent	de	la	velocitat	de	la	
xarxa	i	dels	paquets	que	calgui	instal·lar,	i	en	la	majoria	dels	passos	del	procés	de	la	instal·lació,	
cal	 que	 hi	 hagi	 una	 persona	 davant	 de	 l’ordinador	 per	 anar	 seguint	 els	 processos	 en	 l’ordre	
correcte	i	responent	a	les	preguntes	que	puguin	mostrar	els	assistents	i	diferents	instal·ladors.		

El	procés	més	tediós	es	presenta	en	el	moment	d’aplicar	els	pegats	de	seguretat1		perquè	cal	
fer	una	connexió	als	servidors	del	sistema	operatiu	i	pot	arribar	a	donar	tasses	de	descarrega	
molt	baixes.	També,	depenent	de	si	instal·lem	el	software	addicional	d’un	servidor	local	o	des	
de	 internet,	 els	 temps	 que	 s’aconsegueixen	 són	molt	 diferents,	 ja	 que	 cal	 prèviament	 haver	
baixat	 les	 darreres	 versions	 dels	 productes,	 i	 per	 tant,	 cal	 esperar	 a	 que	 es	 descarreguin	 les	
noves	 versions	 de	 software	 que	 hi	 hagi	 disponibles	 als	 servidors	 (nova	 versió	 de	 l’antivirus,	
nova	versió	del	lector	PDF,	nova	versió	del	navegador	d’internet,	etc).	

En	 cas	 de	 no	 disposar	 de	 la	 versió	 en	 USB	 del	 sistema	 operatiu	 per	 poder	 realitzat	 la	 seva	
instal·lació,	es	pot	crear	fàcilment,	seguint	els	següents	passos.	

Amb	un	dispositiu	USB	connectat	a	l’ordinador:	

§ Fer click a Inicio / Ejecutar i escriure diskpart 
§ Escriure list disk 
§ select disk N (on N és l’identificador del dispositiu USB) 
§ clean 
§ create partition primary 
§ select partition 1 
§ active 
§ format fs=fat32 
§ assign 
§ exit 

Posteriorment	caldrà	copiar	els	fitxers	del	DVD	o	de	la	ISO	a	la	unitat	USB.	El	següent	pas	serà	
confirmar	 que	 la	 BIOS	 de	 l’equip	 té	 la	 opció	 d’inici	 per	 USB	 activada	 i	 arrencar	 l’equip	 per	
començar	la	instal·lació.	

	

																																																													

1	Entenem	per	pegat	de	seguretat	qualsevol	actualitació	del	sistema	operatiu	que	no	està	disponible	al	
moment	de	 fer	 la	 distribució	 official,	 i	 cal	 descarregar	 de	 la	web	oficial	 de	 cada	 sistema	operatiu	 per	
tenir	el	sistema	actualitzat	amb	les	darreras	versions	de	seguretat.	
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1.3. Objectius	
Amb	el	nou	sistema	de	restauració	d’imatges	el	que	volem	es	reduir	el	temps	de	dedicació	de	
la	 persona	 que	 fa	 la	 instal·lació,	 per	 poder	 dedicar-hi	 més	 temps	 a	 altres	 tasques	 més	
rellevants.	No	cal	estar	100%	dedicat	a	aquesta	tasca	durant	la	seva	d’instal·lació,	 ja	que	tots	
aquests	 processos	 es	 poden	 fer	 de	 manera	 automàtica.	 Altrament,	 també	 cal	 aconseguir	
disminuir	el	temps	d’instal·lació	i	garantir	que	l’equip	queda	totalment	configurat	al	final	de	tot	
el	procés.	

Per	fer-ho,	el	que	farem	serà	seleccionar	una	eina	que	permeti	desplegar	el	sistema	operatiu	a	
l’equip	de	manera	ràpida	amb	una	configuració	base	sense	software	de	tercers	i	posteriorment	
donar	 l’opció	 a	 l’usuari	 de	 seleccionar	 d’un	 llistat	 d’aplicacions	 les	 que	 necessiti,	 i	 que	 ja	
estaran	empaquetats		per	tal	que	l’usuari	final	no	hagi	d’anar	seguint	assistents	d’instal·lació	(a	
vegades	 aquestes	 aplicacions	 demanen	 dades	 que	 un	 usuari	 final	 no	 ha	 de	 saber).	 En	 estar	
empaquetats,	 l’usuari	 no	 haurà	 de	 respondre	 res	 als	 assistents	 i	 la	 instal·lació	 es	 farà	 de	
manera	automàtica	sempre	amb	les	mateixes	configuracions	(garantint	així	que	no	hi	ha	errors	
a	les	instal·lacions,	i	que	es	realitzen	sempre	de	la	mateixa	manera).	

Les	 actualitzacions	 de	 sistema	 operatiu	mirarem	 de	 distribuir-les	 de	 la	manera	més	 eficient	
possible	per	tal	que	el	sistema	els	descarregui	més	ràpidament,	sense	dependre	de	la	velocitat	
de	connexió	dels	servidors	externs.	
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2. Objectius	del	projecte	
2.1. Objectius	funcionals	

Els	 objectius	 funcionals	 són	 aquells	 que	 delimiten	 i	 marquen	 les	 necessitats	 mínimes	 de	 la	
implementació	d’un	projecte,	les	necessitats	que	defineixen	l’ús	del	sistema.	

Per	 tal	 de	 definir	 correctament	 els	 objectius,	 s’ha	 agafat	 com	 a	 camp	 de	 proves	 un	
Departament	de	la	Universitat	Politècnica	de	Catalunya	i	s’han	mantingut	reunions	amb	el	Cap	
del	 Departament,	 que	 és	 l’encarregat	 de	 garantir	 el	 correcte	 desplegament	 i	 funcionament	
dels	equips	que	faran	servir	els	professors	i	el	personal	del	propi	departament.		

Amb	això	en	ment,	el	primer	que	 tractarem,	serà	conèixer	 la	problemàtica	 real	del	projecte,	
per	tal	de	plantejar	solucions	als	problemes	actuals	i	mitigar	les	possibles	carències	que	pugui	
haver	actualment.		

Una	vegada	fet	aquest	estudi	i	comprovada	la	funcionalitat	del	projecte,	s’ha	vist	que	el	mateix	
sistema	es	totalment	ampliable	i	es	pot	aplicar	en	un	entorn	gran	amb	gran	quantitat	d’equips,	
aplicant	 els	 canvis	 mínims	 necessaris.	 S’ha	 decidit	 plantejar	 una	 actualització	 al	 sistema	 de	
desplegament	actual	del	departament	fent	l’estudi	pertinent	pensant	en	futurs	desplegaments	
a	entorns	encara	més	grans.	

Amb	 el	 temps,	 caldrà	 actualitzar	 els	 sistemes	 operatius	 amb	 les	 noves	 versions	 que	 vagin	
sortint	i	caldrà	garantir	el	correcte	funcionament	del	programari	actual	amb	les	noves	versions	
de	 programari.	 També	 caldrà	 garantir	 el	 funcionament	 d’aquest	 projecte	 per	 a	 futures	
versions,	tant	de	programari	com	de	sistema	operatiu.	

El	primer	objectiu	serà	dissenyar	una	solució	escalable	al	llarg	del	temps,	i	que	sigui	estable	per	
a	les	futures	versions	de	sistema	operatiu	i	d’aplicatius.	

2.2. Objectius	no	funcionals	
Els	objectius	no	funcionals	són	aquells	que	no	venen	extrets	de	 la	necessitat	del	servei,	si	no	
que	venen	definits	pel	 funcionament	del	 lloc	on	cal	 implantar	 i	 fer	ús	del	projecte	 tractat,	 ja	
sigui	una	institució,	un	departament,	o	una	gran	empresa.	

Pel	 cas	 d’aquest	 projecte	 s’ha	 seleccionat	 un	 Departament	 de	 la	 Universitat	 Politècnica	 de	
Catalunya,	 encara	 que	 el	 sistema	 descrit	 podria	 ser	 aplicat	 a	 qualsevol	 altre	 empresa	 o	
departament.	

En	 el	 cas	 concret	 del	 Departament	 de	 la	 UPC	 seleccionat,	 cal	 fer	 un	 desplegament	 nou	 del	
sistema	operatiu	 sobre	els	3	 anys,	 ja	que	el	Contracte	Marc2	 indica	que	els	 equips	 tenen	un	

																																																													

2	http://bit.ly/1TqeQuU	
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manteniment	de	3,	4	o	5	anys,	depenent	del	model	i	de	la	convocatòria	i	passat	aquest	temps,	
normalment	es	canvien	els	equips	per	equips	nous.	

També	caldrà	garantir	que	tot	el	nou	software	que	es	troba	disponible	al	sistema	de	distribució	
de	software	de	 la	Universitat3	 funciona	correctament	amb	el	nou	sistema	operatiu.	Per	 tant,	
prèviament,	 caldrà	 testejar	 aquest	 programari	 amb	 la	 nova	 versió	 per	 garantir	 el	 correcte	
funcionament	 (això	 en	 certa	 forma	 ja	 està	 indicat	 pel	 propi	 fabricant	 del	 software,	 però	 cal	
comprovar	que	amb	les	configuracions	pròpies	del	departament	tot	continua	funcionant	de	la	
manera	desitjada).	

I	 finalment,	 caldrà	 garantir	 que	 aquest	 procés	 d’implantació	 requereixi	 el	 mínim	 temps	
possible	 i	 que	 millora	 el	 temps	 d’implantació	 actual,	 per	 tal	 d’optimitzar	 el	 rendiment	 del	
personal	sense	perdre	hores	en	reinstal·lacions	innecessàries	i	problemes	que	puguin	sorgir	a	
l’hora	d’instal·lar	programari	específic.	 	

2.3. Marc	del	projecte	
El	Departament	seleccionat	és	el	Departament	d’Enginyeria	del	Terreny	Cartogràfic	 i	Geofísic	
(ETCG)	de	 la	Universitat	Politècnica	de	Catalunya	 (UPC).	D’aquí	en	endavant	quan	parlem	de	
“El	 Departament”	 ens	 referirem	 a	 aquest	 departament	 concret,	 però	 podria	 ser	 aplicable	 a	
qualsevol	entorn	amb	grans	quantitats	d’ordinadors	personals.	

Aquest	 departament	 està	 ubicat	 al	mòdul	 D2	 del	 Campus	Nord	 de	 Barcelona.	 La	 seva	 tasca	
principal	 és	 desenvolupar	 tasques	 de	 docència	 i	 investigació,	 formant	 part	 de	 l’Escola	 de	
Camins,	 Canals	 i	 Ports	 de	 Barcelona	 (ETSECCPB)4	 i	 col·laborant	 també	 amb	 l’Escola	
d’Arquitectura	Tècnica5.	

Les	 àrees	 d’investigació	 i	 docència	 del	 departament,	 bàsicament	 tracten	 la	 experimentació	
teòrica-pràctica	del	 terreny,	així	com	la	definició	de	models	matemàtics	que	facin	possible	el	
seu	estudi	per	tal	de	preveure	futurs	comportaments.	L’ús	de	 la	 informàtica,	especialment	el	
càlcul	intensiu,	és	de	vital	importància	en	aquest	àrea.		

Els	serveis	 informàtics	del	departament	(SIETCG)6,	es	troben	ubicats	al	mòdul	D2	del	Campus	
Nord	 i	 s’encarreguen	 de	 gestionar	 tots	 els	 recursos	 TIC	 	 (Tecnologies	 d’Informació	 i	
Comunicacions)	 per	 poder	 implementar	 serveis	 de	 qualitat	 que	 donin	 suport	 a	 les	 tasques	
pròpies	del	Departament.	Aquests	serveis	es	poden	emmarcar	en	els		següents	grups:	

• Serveis	d’accés	a	xarxa:	on	trobem	l’administració	de	la	xarxa	local,	la	xarxa	sense	fils	i	
l’accés	a	la	xarxa	troncal	de	la	UPC,	amb	sortida	a	l’exterior.	

• Serveis	 de	 fitxers	 i	 impressió:	 que	 engloba	 els	 sistemes	 que	 permeten	 el	 treball	
corporatiu	 en	 grup,	 així	 com	 l’ús	 dels	 recursos	 compartits	 i	 dels	 permisos	 d’accés	
necessaris.	

																																																													

3	http://distribuciosoftware.upc.edu/	
4	http://www.etcg.upc.edu/	
5	http://www.etsab.upc.edu/	
6	http://www.etcg.upc.edu/sietcg/	
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• Servei	de	càlcul	intensiu:	on	es	gestionen	tots	els	temes	relacionats	amb	les	màquines	
de	 càlcul	 del	 departament,	 des	 de	 la	 compra,	 configuració	 inicial,	 instal·lació	 del	
software	 necessari,	 administració	 de	 l’equip,	 manteniment	 d’avaries,	 i	 el	 futur	
reciclatge	del	mateix.	

• Servei	 de	 configuració	 i	manteniment	 de	 les	 estacions	 de	 treball	 dels	 usuaris:	 on	 es	
gestiona	 tot	 el	 cicle	 de	 vida	 d’ús	 dels	 equips	 personals,	 la	 compra,	 la	 instal·lació,	 el	
manteniment	software	 i	hardware,	 la	solució	de	possibles	problemes,	 i	 la	retirada	de	
l’equip	per	a	un	posterior	ús	o	reciclatge.	

El	 departament	 disposa	 aproximadament	 d’uns	 200	 ordinadors	 personals	 i	 entre	 80	 i	 90	
ordinadors	portàtils	repartits	entre	tot	el	col·lectiu	de	PAS	i	PDI.	Tots	aquests	equips	disposen	
del	sistema	operatiu	Windows	en	la	seva	versió	en	anglès.		

La	configuració	d’aquests	equips	es	gestiona	des	del	departament,	tant	la	configuració	d’accés	
al	domini	SIETCG,	con	el	correcte	funcionament	del	sistema	operatiu.		

Per	tal	de	garantir	el	correcte	funcionament	del	sistema,	des	del	departament	es	fan	tasques	
de	manteniment	del	sistema	operatiu	a	base	de	pegats	de	software	distribuïts	per	Microsoft	i	
la	 seva	 eina	 d’actualitzacions	 “Windows	 Update”.	 Tanmateix,	 també	 s’encarrega	 de	
l’actualització	i	manteniment	dels	diferents	programaris	que	hi	ha	als	equips.	En	concret,	es	fa	
manteniment	 del	 software	 bàsic	 que	 pot	 tenir	 qualsevol	 equip,	 com	 pot	 ser:	 el	 sistema	
d’antivirus,	el	lector	d’arxius	PDF,	l’editor	de	textos,	el	processador	de	càlcul,	els	controladors	
d’impressió,	etc.	

Quan	 parlem	de	 pegat	 de	 software,	 ens	 referim	 a	 qualsevol	 nova	 versió	 de	 programari	 que	
modifica	el	sistema	operatiu	o	programari	sobre	el	qual	s’aplica,	i	la	seva	funcionalitat	és	evitar	
o	corregir	problemes	i	augmentar	la	seguretat	de	l’equip,	o	millorar	el	rendiment	general.	Són	
modificacions	que	s’apliquen	per	aconseguir	que	tot	funcioni	millor.	 	
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3. Estudi	d’alternatives	
A	l’hora	de	decidir	posar	en	marxa	un	sistema	de	desplegament	massiu	d’imatges	de	manera	
automàtica,	 cal	 fer	 un	 estudi	 de	 les	 eines	 software	 que	 hi	 ha	 al	mercat	 i	 que	 permeten	 fer	
aquestes	tasques.	Amb	tota	aquesta	informació,	segons	l’entorn	al	qual	estigui	adreçat,	es	farà	
una	selecció	d’una	eina	o	una	altra,	ja	que	totes	les	funcionalitats	no	seran	100%	aplicables	a	
tots	els	entorns,	encara	que	sempre	es	aconsellable	fer	un	estudi	de	necessitats	i	funcionalitats	
per	poder	fer	la	selecció	més	correcta	possible	i	tenir	en	compte	totes	les	opcions.	

En	general,	el	requeriment	més	important	que	trobem,	que	ens	marca	seleccionar	una	versió	o	
una	altra	de	programari,	és	la	versió	de	sistema	operatiu	que	es	vol	distribuir.	

Per	exemple,	en	un	cas	concret	d’un	Departament	de	la	Universitat,	els	requisits	podrien	ser	la	
versió	de	sistema	operatiu	Windows	de	64bits,	i	l’idioma	per	defecte	del	sistema	en	Català.	

De	 qualsevol	 forma,	 també	 cal	 comprovar,	 per	 dotar	 de	 més	 durabilitat	 al	 sistema	 de	
desplegament	d’imatges,	 que	el	 sistema	 sigui	 el	més	 funcional	 possible	 i	 fàcilment	escalable	
per	 futures	 versions	 de	 	 sistema	 	 operatiu.	 Pel	 cas	 d’exemple,	 estaria	 bé	 comprovar	 com	es	
comporta	amb	 les	 versions	de	Windows	10	 i	pensar	que	en	 futures	versions	de	Microsoft	el	
sistema	es	comportarà	de	manera	similar	(ja	que	la	base	del	producte	és	la	mateixa).	

Sembla	 clar,	 que	 el	 condicionant	 més	 gran	 per	 desplegar	 imatges,	 és	 la	 pròpia	 versió	 del	
sistema	operatiu,	que	és	la	base	de	la	imatge.		

Igual	que	es	parla	de	versions	de	Microsoft	Windows,	cal	tenir	present	que	també	hi	ha	més	
versions	de	sistemes	operatius,	i	si	més	no,	s’han	de	tenir	en	compte.		

Els	tres	grans	blocs	de	sistemes	operatius	que	cal	tenir	en	compte	són	els	següents:	

• Sistemes	 Microsoft:	 Engloba	 tots	 els	 sistemes	 operatius	 amb	 les	 versions	
d’escriptori	i	de	servidor	(actualment	es	pot	obtenir	Windows	10	per	estacions	de	
treball,	amb	totes	les	seves	variants;	o	Windows	Server	2012	R2).		

• Sistemes	 Linux:	 Aquí	 es	 poden	 englobar	 o	 distingir	 dos	 grans	 blocs,	 o	 tipus	 de	
distribucions.	Els	que	parteixen	de	paquets	en	format	.DEB	(derivats	de	Debian7)	o	
els	 que	 tenen	 paquets	 en	 format	 .RPM	 (derivats	 de	 RedHat8).	 Encara	 que	 hi	 ha	
moltes	 versions	 de	 Linux,	 moltes	 d’elles	 són	 distribucions	 modificades	 i	 amb	
paquets	afegits	i	gestors	de	finestres	diferents,	però	a	la	gran	majoria,	la	base	del	
sistema	de	paquets	són	els	dos	comentats.	

• Sistemes	Apple:	Principalment	disposa	de	les	versions	d’escriptori	de	Sistemes	“OS	
X”	(OS	X	El	Capitan)	que	es	van	actualitzant	periòdicament,	encara	que	també	hi	ha	

																																																													

7	Debian:	Sistema	Operatiu	lliure.	La	primera	versió	data	de	17	de	Juny	de	1996.	Per	a	més	informació,	adreçar-se	a	
la	seva	web:	https://www.debian.org/index.es.html		
8	RedHat:	Sistema	Operatiu	orientat	a	entorns	empresarials.	Les	primers	versions	eren	gratuïtes,	les	versions	actuals	
són	gratuïtes,	però	amb	suport	de	pagament	(http://www.redhat.com/es/global/spain/).	S’ha	alliberat	una	versió	
totalment	lliure	més	orientada	a	entorns	personals	(https://getfedora.org/es/)		
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una	 versió	 “OS	 X	 Server”	 (que	 val	 19,99€	 i	 cal	 instal·lar	 com	a	 aplicació	 sobre	 el	
sistema	OS	X	El	Capitan).	Les	versions	de	client,	no	cal	comprar-les,	ni	es	venen	per	
separat;	s’entreguen	amb	la	compra	dels	nous	equips.	En	el	moment	d’adquirir	un	
equip	 Apple	 s’entrega	 amb	 el	 sistema	 operatiu	 instal·lat	 i	 la	 seva	 llicència	
corresponent	per	actualitzar-ho	posteriorment.			

	

3.1. Desplegament	de	Sistema	Operatiu	
Per	 tal	de	seleccionar	una	eina	concreta	per	 realitzar	el	desplegament	d’imatges,	 s’ha	 fet	un	
estudi	de	les	eines	que	hi	ha	actualment	al	mercat,	 i	veure	així	 les	opcions	que	ofereixen	per	
veure	com	donar	la	millor	solució	al	sistema.	Igualment,	caldrà	adaptar	les	aplicacions	al	nostre	
sistema	de	la	millor	manera	possible.		

Per	decantar-se	per	una	aplicació	o	per	una	altra,	s’han	tingut	en	compte	paràmetres	com	el	
temps	d’execució	o	velocitat	del	desplegament,	el	preu	de	la	llicència	i	la	facilitat	i/o	fiabilitat	
de	l’eina,	així	com	el	manteniment	i	actualització	del	codi	per	part	de	la	comunitat;	per	saber	si	
es	tracta	d’un	software	amb	futur	o	ja	no	tant	(en	cas	de	tractar-se	de	software	gratuït).	

A	continuació	es	llisten	algunes	de	les	eines	que	s’han	tingut	en	compte	a	l’hora	de	fer	l’estudi	
d’alternatives	per	fer	al	desplegament	d’imatges	de	sistema	operatiu.	

• CloneDeploy:	http://clonedeploy.org	
• FOG	Project:	https://www.fogproject.org	
• OpenGnSys:	http://opengnsys.es		
• Tivoli	Provisioning	Manager:	http://www-01.ibm.com/software/es/tivoli		
• System	Center	Configuration	Manager:	https://www.microsoft.com/es-es/server-

cloud/products/system-center-2012-r2-configuration-manager/overview.aspx		
• Windows	Deployment	Services:	https://technet.microsoft.com/en-

us/library/hh831764(v=ws.11).aspx	
• Microsoft	Deployment	Toolkit:	https://technet.microsoft.com/es-es/windows/dn475741.aspx		
• Cobbler:	http://cobbler.github.io		
• FAI	-	Fully	Automatic	Installation:	http://fai-project.org/	

Moltes	 de	 les	 eines	 estudiades	 s’utilitzen	 en	 entorns	 professionals	 per	 fer	 desplegaments	
massius	 de	 sistemes	 operatius	 en	 equips	 d’aules	 informàtiques	 o	 són	 eines	 que	 les	 pròpies	
grans	empreses	d’ordinadors	com	DELL	o	HP	fan	servir	per	desplegar	el	sistema	operatiu	a	tots	
els	equips	que	distribueixen	als	seus	clients	(amb	la	finalitat	d’entregar	al	client	un	equip	nou	
amb	 un	 Windows	 o	 un	 Linux	 ja	 instal·lat).	 No	 són	 eines	 pròpies	 pensades	 per	 equips	 de	
professors	 on	 es	 fan	 desplegaments	 de	 manera	 esporàdica	 i	 amb	 posteriors	 configuracions	
manuals.	La	majoria	es	poden	adaptar	a	aquest	tipus	d’instal·lacions	i	desplegaments,	però	no	
és	el	seu	propòsit	i	per	això	s’han	descartat	algunes	d’elles.	A	continuació	expliquem	amb	més	
detall	cadascuna	de	les	eines	estudiades	i	analitzades,	 i	els	seus	punts	forts	i	febles,	per	tenir	
clar	si	cal	decantar-se	per	una	o	per	una	altra.	
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3.1.1. CloneDeploy	
CloneDeploy	 és	 una	 solució	 de	 codi	 obert	 i	 que	 s’utilitza	 per	 fer	 clonacions	 i	 creacions	
d’imatges	 d’ordinadors.	 És	 compatible	 amb	 imatges	 de	 Windows,	 Linux	 i	 OSX,	 fent	 servir	
tecnologies	unicast	i	multicast.	També	es	coneix	amb	el	nom	de	CrucibleWDS,	però	des	del	17	
de	febrer	de	2016	s’ha	reconvertit	a	CloneDeploy.	

Es	 tracta	 d’una	 solució	 administrada	 que	 consta	 de	 dues	 parts,	 una	 part	 servidor	 i	 una	 part	
client.	Ja	anirem	veient	que	quasi	totes	aquestes	eines	funcionen	de	manera	similar.	

La	part	servidor	es	pot	 instal·lat	sobre	Windows	o	sobre	Linux	 i	a	 la	 interfície	d'usuari	es	pot	
accedir	 via	web	 des	 de	 qualsevol	 dispositiu	 dintre	 de	 la	mateixa	 xarxa.	 El	 client	 utilitza	 una	
petita	versió	de	Linux	per	mostrar	el	menú	 i	accedir	a	 la	 imatge	del	sistema	operatiu	que	cal	
instal·lar.		

El	procés	és	molt	 fàcil,	s’arrenca	 l’equip,	 i	per	xarxa,	amb	el	protocol	PXE	(Preboot	eXecution	
Environment)	es	connecta	al	servidor	d’imatges,	des	del	qual	es	descarrega	un	petit	client	Linux	
que	mostra	el	menú	i	les	opcions	d’instal·lació	a	l’equip	client.		

Des	d’aquest	menú	es	mostren	totes	les	opcions	que	pot	fer	l’eina.	Normalment	lo	que	es	fa	la	
primera	vegada	és	crear	una	 imatge	sencera	del	disc	dur,	amb	tots	els	programes	que	tingui	
l’equip	i	pujar-la	al	servidor	per	posteriorment	fer-la	servir	com	a	imatge	mestre	i	distribuir-la	
així	a	qualsevol	altre	equip	de	la	xarxa.	La	imatge	generada	conté	tots	els	programes	que	tenia	
l’equip	original,	tal	i	com	estaven	instal·lats.		

El	codi	d’aquest	producte	és	gratuït	i	es	troba	disponible	a	GitHub,	i	podem	observar	que	hi	ha	
aportacions	de	la	comunitat	amb	data	5	d’agost	de	2016.	

https://github.com/cdadmin/clonedeploy 

Cal	tenir	en	compte	que	no	es	tracta	d’una	instal·lació	desatesa	del	sistema	operatiu,	es	tracta	
d’una	 versió	de	 clonatge	 sencera	del	 disc	 dur,	 de	 tal	 forma	que	el	 que	 s’obté	 al	 finalitzar	 el	
procés	és	una	configuració	idèntica	a	la	que	tenia	l’equip	original	del	qual	s’ha	fet	la	imatge.	

Com	a	avantatge	d’aquest	sistema,	es	pot	veure	que	si	cal	fer	una	distribució	massiva	a	equips	
similars,	 l’eina	és	molt	eficient	 ja	que	permet	tenir	tots	els	equips	 instal·lats	 idènticament	en	
poc	temps.	Els	problemes	venen	si	es	tracten	d’equips	amb	hardware	diferent,	en	aquest	cas	
cal	anar	afegint	 llibreries	a	la	imatge	base	amb	els	controladors	de	la	tarja	de	xarxa	o	de	disc,	
per	tal	que	sigui	capaç	d’instal·lar-se	correctament	a	tots.		

Com	 a	 inconvenient	 gran,	 si	 es	 té	 una	 imatge	 obsoleta,	 feta	 de	 fa	 sis	mesos,	 al	 distribuir-la	
puntualment	a	un	equip,	en	arrencar,	tindrà	les	versions	de	tots	els	programes	de	fa	sis	mesos,	
amb	els	 pegats	 de	 sistema	 sense	 actualitzar	 i	 cap	programa	actualitzat.	 Lo	que	provoca	que	
després	del	desplegament,	sigui	necessària	una	nova	post-instal·lació	per	actualitzar	els	equips	
de	nou,	o	dedicar	temps	a	actualitzar	la	imatge	base	cada	cert	temps,	per	poder-la	distribuir	ja	
actualitzada	guanyant	així	el	temps	d’actualització	posterior	de	cada	equip.			
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3.1.2. FOG	Project	
FOG	es	tracta	d’una	solució	de	desplegament	d’imatges	basada	en	Linux,	de	programari	lliure	i	
de	codi	obert.	Permet	fer	desplegaments	per	a	diverses	versions	de	Windows	(XP,	Vista,	7,	8,	
8.1,	10),	diverses	versions	de	Linux	i	també	Mac	OS	X.	

El	funcionament	i	sistema	de	desplegament	és	molt	similar	al	que	tenim	amb	l’eina	comentada	
anteriorment	CloneDeploy.	S’administra	amb	una	interfície	web	i	no	necessita	cap	tipus	de	disc	
d’arranc	 ni	 CD,	 ja	 que	 arrenca	 directament	 per	 TFTP	 i	 PXE	 i	 descarrega	 automàticament	 els	
fitxers	necessaris	per	arrencar	i	poder	fer	la	instal·lació	amb	un	petit	client	Linux	que	s’executa	
a	l’arranc.	

Incorpora	molts	clients	de	xarxa	 i	no	cal	preocupar-se	per	 integrar-los	 ja	que	arrenca	amb	 la	
majoria	d’equips.	Suporta	el	desplegament	d’una	 imatge	 feta	en	un	equip	d’origen	amb	més	
espai	que	l’original,	sempre	i	quant	les	dades	reals	siguin	menors	que	l’espai	total	de	disc	(pots	
clonar	 equips	 de	 80GB	 a	 discs	 de	 40GB	 si	 l’espai	 ocupat	 és	 menor	 de	 40GB).	 Suporta	
desplegaments	massius	via	multicast,	de	manera	que	es	pot	fer	el	desplegament	d’equips	a	la	
mateixa	xarxa	a	la	vegada,	i	per	tant,	pot	fer	desplegaments	ràpids	tant	en	un	equip,	com	en	20	
equips.	

El	problema	que	tenim	és	el	mateix	que	trobem	amb	CloneDeploy,	que	cal	tenir	actualitzada	la	
imatge	base	del	 sistema	operatiu	per	poder	 tenir	 un	 sistema	 totalment	aplicable	 al	 llarg	del	
temps.	Cal	anar	dedicant	temps	a	actualitzar	la	imatge	base.	

La	 darrera	 versió	 estable	 del	 producte	 és	 del	 3/06/2015,	 però	 hi	 ha	modificacions	 al	 codi	 al	
Juny	del	2016.	El	repositori	amb	el	codi	gratuït	es	troba	disponible	a	GitHub:	

https://github.com/FOGProject 

 

3.1.3. OpenGnSys	
OpenGnSys	 es	 tracta	 d’un	 projecte	 espanyol	 que	 neix	 al	 2009	 i	 reuneix	 l'esforç	 conjunt	 de	
diverses	Universitats	Públiques	Espanyoles	per	disposar	d'una	sèrie	d'eines	lliures	i	obertes	que	
constitueixin	 un	 sistema	 complet,	 versàtil	 i	 intuïtiu,	 per	 a	 la	 gestió	 i	 clonació	 dels	 equips.	
Aquest	 sistema	 permet	 fer	 la	 distribució,	 instal·lació	 i	 desplegament	 de	 diferents	 sistemes	
operatius.	

El	Projecte	OpenGnSys	està	basat	en	una	arquitectura	modular	separada	en	diferents	capes	de	
serveis	que	permet	la	seva	adaptació	als	diversos	entorns	TIC	educatius	i	organitzatius,	tant	de	
forma	 centralitzada	 com	 distribuïda.	 La	 gestió	 principal	 del	 sistema	 s'efectua	 a	 través	 d'una	
senzilla	 interfície	 web	 d'administració,	 suportant	 administració	 delegada.	 A	 més,	 aquest	
sistema	 és	 compatible	 amb	 entorns	 aïllats,	 podent	 funcionar	 en	 condicions	 de	 fallada	 de	
comunicacions	amb	el	servidor	(mode	offline).	

Es	 capaç	 de	 distribuir	 tant	 imatges	 de	 Windows	 com	 de	 Linux.	 I	 al	 igual	 que	 amb	 FOG	 i	
CloneDeploy,	 disposa	 d’una	 interfície	 web	 d’administració.	 El	 sistema	 de	 desplegament	 és	
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similar,	permet	fer	transferències	Unicast,	Multicast	o	Bittorrent.	El	sistema	de	funcionament	
és	molt	similar	al	que	es	fa	servir	amb	CloneDeploy	i	FOG.	

La	darrera	versió	del	producte	OpenGnSys	que	hi	ha	disponible	a	 la	web	és	 la	 versió	1.0.6a-
r4820,	amb	data	10	Març	de	2016.	

http://opengnsys.es/browser/tags 

	

3.1.4. Tivoli	Provisioning	Manager		
La	empresa	IBM	té	un	gran	ventall	de	programari	que	permet	empaquetar	i	distribuir	paquets	
de	 software	 en	 tots	 els	 seus	 formats,	 ja	 sigui	 a	 entorns	Windows,	 Linux	 o	Macintosh.	 Tots	
aquests	 productes	 estan	 englobats	 sobre	 la	 marca	 Tivoli	 de	 IBM.	 Algunes	 eines	 poden	 ser:	
Tivoli	EndPoint	Manager	System	o	Tivoli	Provisioning	Sytem.	

	

Figura 3: Consola d’administració de Tivoli Endpoint Manager. 

El	 problema	 que	 tenim	 és	 que	 es	 tracta	 d'un	 software	 de	 pagament	 amb	 un	 preu	 bastant	
elevat.	Al	tractar-se	d’un	software	de	pagament	no	hi	ha	molta	informació	sobre	el	producte,	
ni	 de	 les	 versions	 que	 hi	 ha	 actualment,	 si	 no	 es	 compra	 el	 producte.	 Tampoc	 hi	 ha	molta	
documentació	accessible	si	no	s'enregistra	el	producte	de	manera	oficial.	Per	aquest	motiu	no	
hem	pogut	provar	el	producte,	només	hem	observat	 vídeos	de	 funcionament	 i	 d’usuaris	que	
han	provat	els	productes	en	qüestió.	

Tivoli	disposa	de	software	similar	a	FOG,	CloneDeploy	i	OpenGnSys	que	permet	fer	imatges	de	
tot	el	disc,	 i	 també	sistemes	per	 fer	 imatges	de	software	 ja	 instal·lat	de	manera	que	permet	
distribuir	 primer	 la	 imatge	 de	 tot	 l’equip,	 i	 després	 desplegar	 el	 paquet	 que	 s’actualitza	 o	
s’instal·la.	 D’aquesta	 forma	 s’aconsegueix	 el	 paquet	 de	 software	 actualitzat	 amb	 la	 darrera	
versió	que	existia	al	moment	que	es	va	crear	el	paquet.	Cal	tenir	en	compte	però,	que	sempre	
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caldrà	 esperar	 a	 que	 es	 descarreguin	 totes	 les	 actualitzacions	 del	 sistema	 operatiu	 abans	
d’instal·lar	 el	 software	 addicional,	 ja	 que	 la	 imatge	 base	 no	 està	 actualitzada	 amb	 tots	 els	
pegats	de	seguretat.	

Es	pot	obtenir	més	informació	a	la	pàgina	oficial	del	producte:	

http://www-03.ibm.com/software/products/es/provisioningmanagerforsoftware 

	

3.1.5. System	Center	Configuration	Manager		
System	Center	Configuration	Manager	 (SCCM),	es	 tracta	d’una	eina	de	Microsoft	que	serveix	
per	 mantenir	 i	 desplegar	 imatges	 de	 sistemes	 Windows,	 així	 com	 desplegar	 paquets	 i	
inventariar	els	equips	de	la	xarxa.	En	les	seves	primeres	versions	només	permetia	administrar	
màquines	 Windows,	 però	 amb	 les	 darreres	 versions,	 ja	 es	 poden	 administrar	 sistemes	
operatius	Linux	i	MAC	OSX.	

La	darrera	versió	del	producte	que	es	pot	trobar	és	l’anomenada	SCCM	2012	R2	SP2.	

https://www.microsoft.com/es-es/server-cloud/products/system-center-2012-r2 

Què	podem	fer	amb	SCCM?	

• Recuperar	 informació	sobre	el	maquinari	 i	el	programari	 instal·lat	a	cada	equip	de	 la	
companyia	i	tenir-ho	inventariat	a	la	base	de	dades.	

• Comprovar	i	resoldre	conflictes	de	la	configuració	dels	equips	informàtics.	
• Inventariar	les	llicències	usades	i	pendents	de	diversos	productes.	
• Distribuir	 aplicacions	 a	 tots	 els	 equips	 de	 la	 companyia	 (tant	 equips	 amb	 sistema	

operatiu	Windows	com	a	equips	amb	altres	sistemes	operatius,	fins	i	tot	a	dispositius	
mòbils).	

• Distribuir	els	pegats	de	seguretat	de	Windows	a	tots	els	equips	de	la	companyia.	
• Distribuir	 pegats	 d'aplicacions	 d'altres	 fabricants	 integrant	 SCCM	 amb	 altres	 eines,	

també	de	Microsoft.	
• Distribuir	maquetes	de	 sistemes	operatius	Windows,	 tant	 d'estacions	de	 treball	 com	

de	servidors.	
• Disposar	 d'un	 catàleg	 d'aplicacions	 per	 poder-les	 instal·lar	 posteriorment	 de	maneta	

automàtica	sota	demanda.	

Què	no	podem	fer	amb	SCCM?	

• Aquesta	 eina	 no	 serveix	 per	 realitzar	 el	 monitoratge	 real	 de	 sistemes,	 encara	 que	
puguem	 enviar	 a	 un	 correu	 electrònic	 un	 informe	 que	 ha	 estat	 programat	 amb	
anterioritat.	

• No	podrem	tenir	on-line	l'inventari	de	tota	la	plataforma.	La	informació	disponible	està	
guardada	en	una	base	de	dades	amb	una	estructura	coneguda	que	pot	ser	explotada	
mitjançant	informes	o	consultes	SQL.	

És	 una	 eina	 molt	 potent	 que	 té	 moltes	 més	 funcionalitats	 de	 les	 que	 requerim	 per	 aquest	
projecte.	Sobretot,	permet	inventariar	equips,	fer	el	control	remot	dels	mateixos	en	el	cas	de	
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necessitar	solucionar	problemes	de	manera	no	presencial,	 i	mantenir	una	base	de	dades	per	
fer	 desplegaments	 segons	 les	 versions	 dels	 clients.	 Està	 pensat	 per	 estar	molt	 integrat	 amb	
sistemes	Microsoft	i	permet	fins	i	tot	gestionar	els	dispositius	mòbils	de	Microsoft.	Amb	tot	el	
que	fa,	el	preu	és	bastant	més	elevat	del	que	necessitem	per	les	tasques	que	volem	atacar	amb	
aquest	 projecte,	 per	 això	 ho	 desestimarem.	 Per	 entorns	 molt	 elevats	 amb	 totes	 aquestes	
necessitats	 de	 control	 remot	 i	 gestió,	 és	 una	 eina	molt	 interesant.	 Al	 següent	 enllaç	 es	 pot	
obtenir	informació	sobre	els	mètodes	de	llicenciament	de	l’eina:	

https://www.microsoft.com/es-es/server-cloud/products/system-center-
configuration-manager/Licensing.aspx 

	

3.1.6. Windows	Deployment	Services	
Windows	Deployment	Services	 (WDS)	és	una	eina	de	Microsoft	que	permet	 implementar	els	
sistemes	 operatius	Windows	 a	 través	 de	 la	 xarxa,	 la	 qual	 cosa	 significa	 que	 no	 és	 necessari	
instal·lar	cada	sistema	operatiu	directament	des	d'un	CD	o	DVD.	

Alguns	del	beneficis	que	aporta	l’ús	de	WDS	són:	

• Permet	la	instal·lació	a	la	xarxa	de	sistemes	operatius	Windows,	la	qual	cosa	redueix	la	
complexitat	i	el	cost	en	comparació	de	les	instal·lacions	manuals.	

• Admet	 la	 implementació	 d'imatges	 per	 a	 entorns	 mixtes,	 incloent-hi	 Windows	 10	 i	
Windows	Server	2012	R2.	

• Utilitza	 tecnologies	 d'instal·lació	 de	 Windows	 estàndards.	 Inclosos	 l'entorn	 de	
preinstal·lació	 de	Windows	 (Windows	 PE),	 els	 arxius	 .wim	 i	 la	 instal·lació	 basada	 en	
imatges	.ISO.	

• Transmet	dades	i	imatges	amb	sistema	multicast.	
• Permet	 crear	 imatges	 d'un	 equip	 de	 referència	 mitjançant	 l'Assistent	 gràfic	 per	

capturar	 imatges,	 una	 alternativa	 a	 l'eina	 ImageX9	 (eina	 per	 línia	 de	 comandes	 que	
permet	crear	imatges,	també	de	Microsoft)	

• Permet	 agregar	 paquets	 de	 controladors	 al	 servidor	 i	 configurar-los	 perquè	
s'implementin	en	equips	client	juntament	amb	la	imatge	d'instal·lació.	

	

3.1.7. Microsoft	Deployment	Toolkit	
Microsoft	Deployment	Toolkit	(MDT)	és	una	utilitat	de	Microsoft	que	permet	crear,	modificar	i	
distribuir	imatges	dels	sistemes	operatius	Windows	i	també	de	la	suite	ofimàtica	Office.	Facilita	
l'automatització	de	tasques	manuals	i	repetitives	en	el	desplegament,	creant	scripts	o	rutines	
sobre	la	instal·lació	del	sistema	operatiu	(per	exemple,	l'omissió	d'ingrés	de	dades	relacionades	
amb	 l'acceptació	 de	 la	 llicència,	 configuracions	 de	 xarxa,	 localització	 de	 la	 instal·lació,	
assignació	o	propietat	dels	dispositius,	etc).	

																																																													

9	https://technet.microsoft.com/es-es/library/cc722145(v=ws.10).aspx	



Automatització del manteniment del sistema operatiu i software a grans departaments 

 
Pàgina 24 / 98 

  
  

MDT	genera	una	imatge	basada	en	Windows	PE,	que	és	la	que	es	distribueix	als	equips	client.	A	
través	 d’aquesta	 imatge	 és	 possible	 realitzar	 el	 desplegament	 dels	 sistemes	 mitjançant	 la	
connexió	 a	 la	 unitat	 de	 xarxa	 on	 es	 troba	 MDT	 i	 tots	 els	 fitxers	 necessaris	 per	 realitzar	 la	
instal·lació	de	manera	desatesa.	A	més,	MDT	permet	gravar	aquesta	 imatge	a	CD	o	DVD	 i	es	
pot	 realitzar	 el	 desplegament	 des	 de	 la	 mateixa	 unitat	 gravada	 sense	 necessitat	 de	
connectivitat.	

També	es	pot	realitzar	el	desplegament	i	instal·lació	des	del	propi	servei	WDS	de	Microsoft,	ja	
que	aquesta	eina	s’integra	molt	bé	amb	WDS	de	manera	que	amb	MDT	es	creen	les	imatges	i	
WDS	s’encarrega	de	la	seva	distribució.	

Amb	MDT	 es	 pot	 gestionar	 tot	 el	 procés	 de	 creació	 de	 les	 imatges,	 i	 el	 seu	 contingut.	 De	
manera	que	amb	MDT	es	pot	crear	una	 imatge	neta	 i	petita,	amb	tota	 la	estructura	base	del	
sistema	 operatiu	 i	 després	 afegir	 els	 paquets	 addicionals	 amb	 MDT	 i	 distribuir-ho	 tot	 amb	
WDS.	

Els	desplegaments	es	poden	realitzar	mitjançant	tres	mètodes	diferents:	

• Zero	 Touch	 Installation	 (ZTI):	 El	 procés	 de	 restauració	 d'una	 imatge	 és	 completament	
automatitzat.	 No	 requereix	 de	 la	 intervenció	 de	 l'usuari.	 Ideal	 per	 a	 infraestructures	
mitjanes	o	grans.	

• Lite	 Touch	 Installation	 (LTI):	 Aquest	 tipus	 de	 desplegament	 resulta	 interessant	 per	 a	
entorns	o	infraestructures	petites:	restauració	des	d'una	unitat	de	xarxa	compartida,	o	des	
d'un	dispositiu	d'emmagatzematge	(memòria	USB,	o	CD/DVD).	La	intervenció	de	l'usuari	és	
mínima.	

• User	Driven	 Installation	 (UDI):	A	diferència	de	ZTI,	 requereix	de	 la	 intervenció	manual	de	
l'usuari	a	tots	els	passos	del	procés	de	restauració	de	la	imatge.	

Mentre	 que	 ZTI	 i	 UDI	 requereixen	 d'una	 infraestructura	 basada	 en	Microsoft	 System	Center	
Configuration	Manager	(SCCM),	LTI	únicament	necessita	la	pròpia	infraestructura	de	MDT,	que	
permet	configurar	el	nivell	d'automatització	que	es	desitja,	realitzar	desplegaments	usant	una	
carpeta	 compartida	 o	 unitats	 d'emmagatzematge	 extraïbles	 i	 opcionalment	 integrar-ho	 amb	
WDS.	 Els	 tres	mètodes	 utilitzen	 els	mateixos	 scripts	 i	 arxius	 de	 configuració	 per	 realitzar	 els	
desplegaments	als	equips	 client,	però	aquest	 factor	d'infraestructura	que	els	diferència,	 farà	
que	ens	decantem	pel	mètode	LTI	en	aquest	projecte.	

MDT	amb	el	mètode	LTI,	presenta	dues	alternatives	per	realitzar	tant	els	desplegaments	de	
sistemes	operatius	com	d’aplicacions:	

• Deployment	Share:	Es	fa	servir	una	carpeta	de	xarxa	a	la	qual	es	troben	tots	els	fitxers	
necessaris	 ja	 configurats	 per	 l’eina.	 D’aquesta	manera	 l’equip	 client	 arrenca	 amb	 el	
client	de	Windows	PE	i	connecta	 la	carpeta	de	xarxa	per	fer	el	desplegament.	Aquest	
mètode	és	útil	quan	la	velocitat	de	xarxa	i	la	connexió	client/servidor	és	estable.	

• Images:	Al	fer	una	actualització	del	repositori	compartit	es	creen	dues	imatges	ISO	de	
32bits	 i	 64bits,	 que	 es	 poden	 fer	 servir	 des	 de	 qualsevol	 equip	 per	 realitzar	 el	
desplegament	del	sistema	operatiu.	Aquest	mètode	és	útil	quan	no	hi	ha	connexió	de	
xarxa.	
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En	la	següent	figura	es	mostra	resumidament	el	funcionament	de	desplegaments	amb	MDT	

	

Figura 4: Desplegaments realitzats amb MDT. 
	

3.1.8. Cobbler	
Cobbler	es	 tracta	d’un	servei	que	 funciona	 tant	amb	RedHat	com	amb	Ubuntu	 i	que	permet	
distribuir	 imatges	 de	 sistema	 operatiu	 o	màquines	 virtuals	 ja	 configurades	 amb	 anterioritat.	
Encara	que	pot	distribuir	imatges	Microsoft,	està	pensat	per	distribuir	i	mantenir	imatges	Linux	
a	entorns	Linux.	

Aquesta	eina	s’instal·la	sobre	el	sistema	operatiu	Linux	i	configura	el	servidor	PXE	per	tal	que	el	
sistema	client	obtingui	 la	 imatge	prèviament	creada	del	Sistema	que	es	vol	distribuir	(Linux	o	
Windows).	

Aquest	sistema	és	gratuït,	i	es	pot	obtenir	més	informació	a	la	seva	web.	

http://cobbler.github.io/ 

	

Figura 5: Interfície d’administració de Cobbler. 
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3.1.9. FAI	
FAI	són	 les	sigles	de	Fully	Automatic	 Installation,	 i	és	un	sistema	pensat	per	 fer	 instal·lacions	
desateses	de	sistemes	operatius	Linux.	Es	tracta	d’un	producte	desenvolupat	en	software	lliure	
i	 de	 lliure	 distribució.	 El	 seu	 codi	 es	 troba	 disponible	 al	 repositori	 de	 Github	 i	 la	 darrera	
aportació	al	codi	és	del	25	de	Maig	de	2016.	

https://github.com/faiproject/fai 

Aquest	 sistema	 s’encarrega	 de	 la	 Instal·lació	 de	 tot	 el	 sistema	 operatiu	 i	 posteriorment	
configura	tot	el	software	addicional	en	pocs	minuts.	Consta	d’una	consola	centralitzada	per	la	
gestió	i	administració	de	tots	els	equips,	 i	permet	fer	el	desplegament	tant	per	USB,	com	per	
DVD,	com	per	xarxa	amb	PXE.	

Com	a	avantatge,	pot	distribuir	 ràpidament	el	 sistema	operatiu	 Linux	 i	posteriorment	es	pot	
automatitzar	 la	 instal·lació	 dels	 paquets	 de	 software,	 sense	 tenir	 que	 esperar	 a	 que	 es	
descarreguin	 de	 la	 web.	 Amb	 aquest	 sistema	 es	 guanya	molt	 temps,	 ja	 que	 els	 paquets	 de	
software	 que	 es	 descarreguen	 estan	 comprimits.	 Això	 si,	 les	 actualitzacions	 de	 sistema	
operatiu	 cal	 descarregar-les	 dels	 servidors	 de	 Linux,	 i	 el	 temps	 d’actualització	 depèn	 de	 la	
velocitat	de	la	xarxa.	

S’adjunta	una	 taula	 (Taula	1)	 amb	els	 temps	d’instal·lació	que	aporta	aquest	 software.	De	 la	
taula	 es	pot	 veure	que	en	 instal·lar	 un	 sistema	 sencer	 Linux	 (uns	4GB)	 i	 paquets	 addicionals	
(1.5GB)	pot	arribar	a	trigar	uns	7minuts.	Temps	més	que	reduït	si	pensem	en	una	 instal·lació	
manual	de	tot	plegat.	

CPU	+	RAM	 Espai	del	software	 Temps	de	
desplegament	

E5-2690v2,	3.0	GHZ,	SSD	 5.4	GB	 7	minuts	
Core	i7,	3.2GHz,	6GB	 4.3	GB	

471MB	
7	minuts	
77	segons	

Core2Duo,	2GHz,	2GB	 4.3	GB	
471	MB	

17	minuts	
165	segons	

Pentium	4,	3GHz,	1GB	 2200	MB	
1100	MB	
300	MB	

10	minuts	
6	minuts	

105	segons	
Athlon	800	MHz,	512MB	 2200	MB	

300	MB	
32	minuts	
4	minuts	

Taula 1: Temps d’instal·lacions amb FAI. 

El	 sistema	 d’instal·lació	 FAI	 permet	 fer	 plantilles	 per	 descarregar	 el	 sistema	 i	 fer	 que	 en	
moment	de	l’inici	del	sistema	es	mostrin	totes	les	possibles	opcions	en	un	menú.	
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3.1.10. Conclusions	
Després	de	les	proves	realitzades	i	de	l’estudi	realitzat	amb	les	diferents	eines,	podem	extreure	
les	següents	conclusions.	

En	general	es	pot	observar	que	hi	ha	dues	tècniques	bàsiques	en	el	procés	de	restauració	d’un	
equip,	cadascuna	amb	els	seus	punts	forts	i	dolents.	

• Desplegar	 una	 imatge	 sencera	 del	 sistema	operatiu	 i	 actualitzada	 fins	 la	 data	 de	
creació	de	la	imatge	(imatges	grans).	

• Desplegar	un	sistema	net	i	després	aplicar	les	actualitzacions	de	seguretat	(imatges	
petites).	

Si	 es	 selecciona	 el	 primer	 mètode,	 al	 finalitzar	 el	 procés	 de	 desplegament	 de	 la	 imatge	 el	
sistema	 resultant	no	es	 trobarà	actualitzat	 a	 les	darreres	 versions,	 i	 cal	 tornar	 a	 esperar	per	
desplegar	 els	 pegats	 de	 sistema.	 No	 es	 tracta	 d’una	 instal·lació	 neta	 de	Windows	 ja	 que	 el	
sistema	té	integrades	algunes	actualitzacions	del	sistema,	però	no	totes;	i	també	té	integrades	
les	 configuracions	 dels	 diferents	 aplicatius	 que	 hi	 hagi	 a	 la	 imatge	 base.	 Cal,	 després	 de	
desplegar	 la	 imatge,	 tornar	 a	 accedir	 a	 l’eina	 d’actualització	 de	 Microsoft	 i	 aplicar	 les	
actualitzacions	del	sistema	que	faltin.	

Si	es	selecciona	la	segona	opció,	una	vegada	finalitzat	el	procés	de	desplegament	el	sistema	es	
trobarà	instal·lat	i	actualitzat	al	100%	però	el	procés	és	més	lent	(1	o	2	hores	en	front	de	menys	
20	minuts	de	la	primera	opció).	

Microsoft	 anomena	aquests	dos	mètodes	 com	 imatges	Thin	 (imatges	grans)	o	 imatges	Thick	
(imatges	 petites).	 La	 decisió	 d’un	mètode	o	 altre	 és	 important,	 ja	 que	 canvia	 radicalment	 el	
sistema	de	distribució,	i	òbviament,	els	temps	de	desplegaments	són	molt	diferents.	

En	 entorns	 grans	 on	 es	 volen	 actualitzar	 quantitats	 elevades	 d’equips	 a	 la	 vegada,	 sembla	
millor	 fer	 desplegaments	 Thick,	 perquè	 d’una	 sola	 tacada	 es	 poden	 tenir	 tots	 els	 equips	
instal·lats.	És	molt	útil	per	 fer	migracions	de	sistemes	o	canvis	massius	d’equips.	En	canvi	en	
entorns	més	petits,	els	desplegaments	Thin	semblen	més	adients.	

En	front	d'un	sistema	d’imatges	clàssic,	o	imatges	pesades	(thick	images)	els	sistemes	Thin	ens	
aporta:	

• Flexibilitat	en	disposar	d'un	parc	 informàtic	heterogeni	al	carregar	específicament	els	
controladors	necessaris	per	a	cada	equip.	

• Flexibilitat	 en	 tenir,	 amb	 una	 mateixa	 imatge	 base,	 diferents	 configuracions	
d'aplicacions	específiques,	seleccionades	durant	el	procés	de	desplegament.	

• Possibilitat	de	modificar	la	imatge	d'una	manera	senzilla,	sense	haver	de	capturar	per	
petites	modificacions	el	contingut	sencer	de	la	imatge.	

• Eliminació,	 gairebé	 total,	 de	 problemes	 de	 incompatibilitats,	 al	 ser	 una	 instal·lació	
nativa	del	sistema	operatiu.	
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3.2. Desplegament	de	Software	
Quan	es	compra	un	equip	nou,	a	més	d’instal·lar	el	sistema	operatiu	també	cal	 instal·lar	tots	
els	 programes	necessaris	 per	 tenir	 un	 equip	 en	 condicions	 per	 treballar.	 Podem	dir	 que	 són	
tots	els	programes	que	fan	diferent	i	personal	cada	equip.	Ens	estem	referint,	per	exemple,	a	
un	programa	per	mostrar	arxius	PDF	(Acrobat	PDF,	PDFCreator,	PDF	Converter,	etc),	a	una	eina	
ofimàtica	(Microsoft	Office	2016,	LibreOffice,	FreeOffice,	etc),	un	antivirus	(McAfee	Antivirus,	
Panda	Software,	AVG,	etc)	 i	 tots	els	programes	que	calguin	per	 la	configuració	de	 l’escriptori	
pel	treball	diari	de	cada	usuari.	

Doncs	bé,	tota	aquesta	post-instal·lació,	igual	que	comentàvem	amb	la	instal·lació	del	sistema	
operatiu,	també	es	pot	realitzar	de	manera	més	ràpida	i	eficient.	Hi	ha	sistemes	que	serveixen	
per	 fer	 més	 fàcil	 la	 instal·lació	 de	 tots	 els	 aplicatius	 sense	 anar	 seguint	 assistents	 i	 més	
assistents	de	manera	repetitiva	cada	vegada	que	es	reinstal·la	un	equip.	

En	 el	 moment	 de	 pensar	 aquest	 projecte,	 no	 només	 s’ha	 tingut	 en	 compte	 la	 reducció	 del	
temps	d’instal·lació	del	sistema	operatiu,	sinó	que	també	s’ha	mirat	de	millorar	el	temps	que	
cal	invertir	en	totes	aquestes	instal·lacions	o	desplegaments	de	software	posteriors.		

S’ha	fet	un	estudi	de	dos	eines	que	permeten	fer	el	desplegament	de	manera	molt	eficient	en	
entorns	Windows,	l’eina	Ninite10	i	l’eina	Chocolatey11.	

També	 parlarem	 de	 PackageManagement;	 una	 eina	 de	 Microsoft	 que	 ve	 integrada	 amb	
Windows	10	(anteriorment	coneguda	com	OneGet).	

En	Sistemes	Linux,	aquesta	optimització	de	la	qual	parlem,	no	existeix	com	a	tal,	ja	que	tot	el	
programari	es	troba	disponible	als	repositoris	de	paquets	de	cadascuna	de	les	distribucions;	i	a	
les	mateixes	webs	de	cada	producte	hi	ha	manuals	per	fer	 les	 instal·lacions	automàticament.	
Els	 sistemes	 d’instal·lació	 gairebé	 no	 es	 poden	 realitzar	 més	 ràpidament	 ja	 que	 aquesta	
descarrega	dels	servidors	de	Linux	ja	es	troba	comprimida	i	preparada	per	tal	de	poder	fer	les	
instal·lacions	només	executant	el	gestor	de	paquets	de	Linux	de	cada	distribució.	

Tant	RedHat	com	Ubuntu	disposen	de	gestors	de	paquets	per	poder	gestionar	la	instal·lació	de	
paquets	al	sistema.	Aquests	gestors	són	YUM	o	APT,	que	s’encarreguen	de	la	instal·lació	i	post-
configuració	dels	programes	de	manera	correcta.	El	sistema	utilitza	uns	fitxers	de	configuració	
on	 guarda	 les	 rutes	 de	 tots	 els	 fitxers	 per	 fer	 la	 instal·lació	 correcta	 i	 sempre	 de	 la	mateixa	
manera.	

Per	exemple,	per	realitzar	una	instal·lació	del	lector	PDF	Acrobat,	el	procés	es	tant	simple	com	
executar	la	següent	comanda	a	Ubuntu	o	a	Redhat.	

sudo apt-get install acroread (Ubuntu) 

yum -y install nspluginwrapper.i686 AdobeReader_enu (RedHat) 

																																																													

10	http://www.ninite.com	
11	http://www.chocolatey.com	
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Als	següents	apartats	farem	una	explicació	de	com	realitzar	les	instal·lacions	amb	les	eines	que	
faciliten	aquestes	tasques	en	sistemes	Windows.	No	farem	estudi	de	les	eines	de	Linux	ja	que	
aquests	instal·ladors	no	tenen	gaire	misteri	i	es	poden	configurar	scripts	ràpids	amb	comandes	
per	 instal·lar	 múltiples	 paquets	 ràpidament,	 o	 en	 una	 mateixa	 línia.	 Per	 exemple,	 podríem	
instal·lar	 el	 lector	 Acrobat	 PDF,	 l’eina	 ofimàtica	 LibreOffice,	 i	 el	 client	 de	 FTP	 Filezilla	
directament	 amb	 una	 comanda	 i	 l’usuari	 no	 hauria	 d’interactuar	 durant	 el	 procés;	 i	 els	 tres	
programes	quedarien	totalment	configurats.	

apt-get install acroread libreoffice filezilla 

 

3.2.1. Instal·lacions	amb	Ninite		
Una	 vegada	 el	 sistema	 operatiu	 es	 troba	 instal·lat,	 cal	 instal·lar	 tots	 els	 paquets	 que	 fan	 el	
sistema	 propi	 de	 cada	 usuari.	 Una	 primera	 idea	 podria	 ser	 descarregar	 tots	 els	 paquets,	
guardar-los	 a	 una	 carpeta,	 comprimir-los	 i	 després	 distribuir-los	 mitjançant	 un	 únic	 paquet	
comprimit	 del	 tipus	 software_addicional2016.zip,	 o	 un	 fitxer	 comprimit	 per	 cadascun	 dels	
programes	que	necessitem,	com	podria	ser:	software1.zip,	sofware2.zip,	etc.	

L’eina	Ninite	permet	empaquetar	un	conjunt	de	programes	en	un	únic	 fitxer	de	manera	que	
ocupi	molt	poc	espai	al	sistema	(internament	només	guarda	els	links	per	tal	de	descarregar-ho)	
i	així	s’aconsegueix	tenir	el	software	actualitzat	a	les	darreres	versions.	Es	a	dir,	l’usuari	només	
ha	de	descarregar	un	fitxer	executable	de	23kb	que	conté	les	referències	a	tot	els	programes	
que	 cal	 instal·lar,	 i	 en	 executar-se	 comença	 la	 instal·lació	 de	 tots	 ells;	 o	 si	 ja	 es	 trobava	
instal·lat,	faria	l’actualització	dels	programes.	

És	una	eina	molt	útil	perquè	permet	fer	desplegaments	de	molts	paquets	de	software	només	
amb	 un	 fitxer	 de	 23kb	 ja	 preparat	 amb	 anterioritat.	 I	 no	 només	 això,	 sinó	 que	 el	 propi	
executable	 s’encarrega	 d’actualitzar	 a	 la	 darrera	 versió	 del	 producte	 i	 fa	 la	 instal·lació	
corresponent	de	32bits	o	64bits	sense	tenir	que	preocupar-nos	en	cercar	el	programa	correcte.	

Després	d’executar	el	programa	creat,	només	caldrà	esperar	a	que	es	vagin	descarregant	els	
paquets,	 de	 manera	 que	 es	 pot	 anar	 treballant	 durant	 el	 procés	 d’instal·lació.	 D’aquesta	
manera,	la	instal·lació	és	molt	més	ràpida	que	amb	una	instal·lació	normal,	ja	que	no	cal	anar	
responent	cap	mena	d’assistent	per	cap	de	les	instal·lacions	ni	cal	anar	cercant	i	descarregant	
de	 nou	 els	 programes	 cada	 vegada.	 També	 permet,	 si	 es	 fan	 moltes	 instal·lacions	 en	 una	
mateixa	xarxa,	tenir	un	repositori	local	de	paquets	per	tal	d’aconseguir	velocitats	d’instal·lació	
molt	millors	(només	a	la	versió	de	pagament).		

A	continuació	s’adjunta	un	llistat	de	tots	els	programes	que	actualment	es	poden	distribuir	des	
de	l’aplicació	Ninite.	
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Figura 6: Programes que es poden instal·lar amb Ninite. 

Alguns	dels	avantatges	que	aporta	aquest	producte	són	els	següents:	

• Mantenir	el	software	actualitzat	a	darreres	versions	sense	tenir	que	anar	actualitzant	
els	 paquets	 de	 software,	 només	 es	 guarda	 la	 referència	 interna	 del	 paquet	 que	 cal	
instal·lar	i	ell	mateix	s’encarrega	de	cercar	la	darrera	versió	que	hi	ha	i	en	el	format	de	
bits	correcte	(32/64bits).	

• Permet	guanyar	molt	de	temps	emprat	en	cercar	la	versió	correcta	de	cada	software,	
no	cal	anar	recordant	sempre	les	mateixes	webs	per	descarregar	paquets.	

• El	 sistema	 d’instal·lació	 és	 molt	 més	 ràpid	 ja	 que	 no	 cal	 respondre	 preguntes	
d’assistents	de	manera	repetitiva.	

• Permet	 crear	un	 repositori	 local	 amb	els	paquets	per	 fer	que	 l’instal·lador	 trobi	més	
ràpidament	 els	 paquets	 i	 vagi	 més	 ràpid	 en	 	 xarxes	 locals	 (només	 a	 la	 versió	 de	
pagament).	

Inconvenients:	

• Cal	 esperar	 molt	 de	 temps	 a	 que	 es	 descarregui	 tot	 el	 software	 de	 la	 web	 (no	 el	
descarrega	comprimit)	i	depèn	de	la	velocitat	de	xarxa	trigarà	més	o	menys.	

• No	es	poden	empaquetar	 tots	els	paquets	de	cop,	 i	 llavors	cal	esperar	sempre	a	que	
s’instal·li		paquet	a	paquet.	

• Es	 tracta	 d’un	 producte	 de	 codi	 tancat	 i	 no	 hi	manera	 de	 fer	modificacions	 o	 afegir	
noves	versions	de	paquets.	Van	sortint	segons	vulgui	el	programador.	

• No	és	totalment	gratuït,	hi	ha	versió	de	pagament	per	fer	petits	canvis	al	producte,	tal	i	
com	s’indica	a	la	web:	

Informació	 proporcionada	 pel	 propi	 fabricant	 de	 Ninite	 Pro,	 relacionada	 amb	 la	 versió	 de	
pagament	i	el	seu	preu:	

Ninite Pro helps you manage apps on your whole network for just $20/month for 
100 machines. It's licensed for business use, faster because of its download 
cache, works offline, can uninstall apps, has options to disable built-in 

updaters and desktop shortcuts. 
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3.2.2. Instal·lacions	amb	Chocolatey	
La	idea	de	Chocolatey	neix	dels	gestors	de	paquets	de	Linux	“apt-get”	de	Debian	o	“yum”	de	
RedHat,	 però	 per	 a	 sistemes	 Windows.	 Es	 tracta	 d’un	 gestor	 de	 paquets,	 que	 permet	
descarregar	 paquets	 i	 instal·lar-los	mitjançant	 línia	 de	 comandes.	 Algunes	 comandes	 vàlides	
podrien	ser	les	següents:	

choco install nodejs 

choco upgrade docker 

choco uninstall flashplayer 

 

D’aquesta	manera	es	poden	fer	scripts	per	realitzar	instal·lacions	de	paquets	que	automatitzen	
les	tasques	d’instal·lació	i	actualització	de	manera	molt	fàcil	i	ràpida.	No	cal	anar	esperant	tots	
els	assistents	de	cada	instal·lació,	ni	cal	recordar	cap	URL	de	cap	producte,	només	amb	el	nom	
del	producte	es	pot	fer	aconseguir	una	 instal·lació	sencera	amb	una	configuració	per	defecte	
del	producte.	

Com	a	diferencia	amb	Ninite,	el	producte	comentat	al	apartat	anterior;	es	poden	empaquetar	
paquets	 propis	 i	 publicar-los	 i	 distribuir-los	 a	 la	web	oficial	 de	 Chocolatey,	 sempre	 i	 quan	 el	
paquet	no	necessiti	una	 llicència	per	poder	 funcionar.	No	està	permès	publicar	software	que	
no	sigui	lliure	i	legal.		

Però	 com	 a	 diferencia	 important	 amb	Ninite,	 aquesta	 eina	 permet	 realitzar	 distribucions	 de	
paquets	 propis	 amb	 la	 seva	 corresponent	 clau	 i	 llicència	 d’instal·lació	 i	 fer-los	 públics	 a	 un	
repositori	 local	del	producte	 i	així	estar	disponibles	per	distribuir	als	equips	de	 la	xarxa	 local.	
Això	 és	 gratuït	 i	 ho	 porta	 el	 producte	 de	 sèrie	 i	 no	 cal	 adquirir	 la	 versió	 de	 pagament,	 com	
passa	amb	Ninite.	

Per	exemple,	per	 instal·lar	 la	darrera	versió	del	navegador	d’internet	Google	Chrome,	només	
cal	 executar	 la	 següent	 comanda	 i	 el	 sistema	 ja	 s’encarrega	 de	 la	 instal·lació	 sencera	 del	
producte.	

C:> choco install googlechrome 

La	llista	sencera	i	actualitzada	de	paquets	que	permet	instal·lar	Chocolatey,	es	troba	disponible	
a	la	següent	URL.	

https://chocolatey.org/packages 
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3.2.3. Instal·lacions	amb	PackageManagement	
Des	 de	 la	 versió	 10	 de	 Microsoft	 Windows	 s’inclou	 una	 eina	 molt	 similar	 a	 Chocolatey	
anomenada	PackageManagement	(anteriorment	coneguda	com	OneGet).	

Microsoft	 ja	 diu	 que	 aquesta	 eina	 realment	 es	 tracta	 d’un	 Package-Manager-Manager	 i	 no	
estrictament	 d’un	 instal·lador,	 sinó	 d’un	 gestor	 per	 fer	 instal·lacions.	 Es	 poden	 afegir	
instal·ladors	a	aquesta	eina	per	tal	d’ajudar	a	fer	les	instal·lacions.		

Per	exemple,	per	instal·lar	paquets	com	es	fa	amb	Chocolatey,	es	pot	fer	que	l’eina	executi	la	
pròpia	API	de	Chocolatey	i	acabi	instal·lant	els	mateixos	paquets.		

La	diferència	amb	Chocolatey	és	que	cal	integrar	dintre	de	PackageManagement	l’instal·lador	
de	Chocolatey	 i	que	al	executar	 l’instal·lador	de	Chocolatey	 realment	es	 fa	des	de	dintre	del	
propi	PackageManagement.	No	cal	instal·lar	el	client	de	Chocolatey	al	sistema	operatiu	ja	que	
s’instal·la	dintre	de	PackageManagement	des	del	propi	PackageManagement.	

Si	es	vol	 integrar	Chocolatey	amb	PackageManagement	de	Microsoft,	 sembla	clar	que	a	més	
de	tenir	que	aprendre	a	fer	servir	Chocolatey,	cal	aprendre	la	manera	de	fer	les	instal·lacions	
amb	PackageManagement,	i	sembla	que	estiguem	duplicant	tasques	innecessàries.	

Per	afegir	Chocolatey	a	PackageManagement	cal	executar	 les	següents	 instruccions	des	de	 la	
consola	de	Powershell	de	Windows:	

PS C:> Set-ExecutionPolicy –ExecutionPolicy RemoteSigned  

PS C:> Install-PackageProvider –Name chocolatey 

PS C:> Set-PackageSource –Name chocolatey – Trusted 

I	una	vegada	ja	instal·lat,	podem	instal·lar	aplicacions	tal	i	com	indiquem:	

PS C:> Install-Package GoogleChrome 

Finalment	podríem	realitzar	scripts	d’instal·lació	de	paquets	amb	tota	 la	 llista	dels	mateixos	 i	
sense	intervenció	de	l’usuari	s’instal·larien	al	sistema	igual	que	passa	amb	Chocolatey.	

Com	a	avantatge	d’aquesta	eina,	podem	dir	que	es	troba	integrada	totalment	amb	el	sistema	
operatiu,	 però	 com	 que	 cal	 afegir	 el	 repositori	 de	 Chocolatey,	 no	 guanyem	 res	 respecte	 el	
sistema	d	instal·lació	amb	Chocolatey,	per	això	ens	decantem	per	l’altre	mètode.	
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3.2.4. Conclusions	
De	 les	 tres	eines	 comentades:	Ninite,	Chocolatey	 i	 PackageManagement;	 sembla	que	 la	més	
interessant	pel	nostre	sistema	de	desplegament	és	Chocolatey.		

Farem	 una	 comparativa	 de	 tots	 tres	 productes	 per	 poder-ho	 determinar	 amb	més	 claredat,	
però	una	de	 les	possibilitats	que	 té	 i	 que	ens	 sembla	molt	 important	es	que	es	 tracta	d’una	
eina	 gratuïta	 que	 permet	 distribuir	 paquets	 propis	 amb	 llicència	 i	 només	 visible	 per	 usuaris	
amb	permisos,	no	es	publiquen	a	una	web	externa.	

PackageManager	 o	 Oneget	 és	 realment	 un	 gestor	 d’instal·ladors.	 Es	 poden	 tenir	 registrats	
diversos	administradors	de	paquets	a	la	mateixa	eina,	per	això	es	diu	que	no	es	un	instal·lador,	
sinó	un	gestor	d’instal·ladors.	

 C:\> Get-PackageProvider 
 
Name                     Version           
----                     -------           
Programs                 10.0.10240.16384  
msu                      10.0.10240.16384  
msi                      10.0.10240.16384  
PSModule                 1.0.0.0  

Al	seguent	enllaç	es	pot	trobar	més	informació	sobre	OneGet:	

http://www.hanselman.com/blog/AptGetForWindowsOneGetAndChocolateyOnWindows10.a
spx 

PackageManagement	no	ho	 tindrem	en	 compte	perquè	per	 fer	 servir	 Chocolatey,	 cal	 també	
saber	les	comandes	de	PackageManagement	i	no	és	el	propòsit.	

Per	comparar	Chocolatey	 i	Ninite	farem	un	 llistat	de	 les	coses	que	fa	cadascuna	de	 les	eines,	
per	tenir	una	millor	idea	de	les	seves	funcionalitats.	

El	 primer	 que	 cal	 tenir	 en	 compte	 és	 que	 amb	 Ninite	 només	 es	 poden	 distribuir	 unes	 90	
aplicacions	actualment,	si	es	vol	afegir	una	nova	cal	esperar	a	que	la	gent	de	Ninite	empaqueti	
un	producte	i	el	publiqui	al	seu	repositori.	Amb	Chocolatey	el	procés	de	publicació	es	més	fàcil	
i	per	això	actualment	hi	ha	4134	paquets		(https://chocolatey.org/packages).	

Ninite	

• El	seu	objectiu	principal:	Ninite	és	un	instal·lador.	
• Es	manté	tot	centralitzat.	
• Té	 una	 estreta	 integració	 amb	 els	 productes	 i	 només	 el	 personal	 Ninite	 és	 qui	

actualitza	els	paquets.	
• Garanteix	l'èxit	amb	les	instal·lacions	ja	que	controlen	tots	els	aspectes	dels	paquets.	
• No	accepta	noves	contribucions.	
• Tot	el	seu	entorn	és	gràfic,	a	menys	que	paguis	per	la	versió	Pro.	
• Per	actualitzar	les	aplicacions,	només	cal	executar	l'instal·lador	de	nou.	
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• L’únic	cas	d’ús	és	per	a	persones	que	tenen	accés	a	 instal·lar	aplicacions	en	 les	seves	
màquines.	

Chocolatey	

• El	seu	objectiu	principal:	Chocolatey	és	un	motor	global	d'execució	de	PowerShell	que	
sap	sobre	un	format	d’empaquetat.	

• Descentralitzat,	amb	un	repositori	oficial	de	paquets	gestionat	per	la	comunitat.	
• Múltiples	fonts,	incloses	les	fonts	privades.	
• Els	paquets	es	creen	per	la	comunitat	i	són	revisats	pels	moderadors.	
• Permet	contribucions	de	la	comunitat.	
• Permet	el	pagament	per	a	que	aplicacions	s’incloguin	com	a	paquets.	
• Enfocat	 a	 interfície	 de	 comandes,	 no	 gràfic,	 encara	 que	 es	 pot	 instal·lar	 un	 entorn	

gràfic.	
• Es	poden	crear	fàcilment	fitxers	de	comandes	que	permeten	l'addició	de	seqüències	de	

configuració	per	a	tasques	com	el	control	de	codi	font.	
• Actualització	de	 les	aplicacions,	 simplement	mitjançant	 l'execució	de	 la	comanda	cup 

packagename o	cup all.	
• Integració	amb	altres	gestors	de	paquets	(Ruby,	Python,	WebPI,	cygwin...)	
• Es	 pot	 utilitzar	 sense	 necessitat	 de	 tenir	 permisos	 administratius	 (gairebé	 tots	 els	

paquets	d'eines	no	són	admin)	

	 Chocolatey	 Ninite	
Interficie	 Mode	Gràfic	 Consola	de	comandes	
Origen	paquets	 Tancat,	els	que	hi	ha	a	la	web	

oficial	
Obert,	els	que	hi	ha	a	la	

comunitat	
Fonts	del	paquets	 La	web	oficial	 A	la	web	oficial	o	a	un	servidor	

local	
Creació	de	paquets	 No	és	possible	 Sí	
Paquets	disponibles	 Els	que	la	gent	de	Ninite	

publiqui.	
Mantinguts	per	la	comunitat	i	
revistats	per	moderadors.	

Actualització	de	paquets	 SI	 SI	
Dependencies	 Cap	 Cal	instal·lar	les	extensions	de	

GIT	
Versionat	 Executar	l‘instal·lador	de	tant	en	

tant.	
Sí,	executar	una	comanda.	

Taula 2: Comparativa entre Chocolatey i Ninite. 

Com	a	conclusió	final	podem	dir	que	és	millor	Chocolatey	perquè	aporta	més	transparència	en	
la	 gestió	 dels	 paquets	 i	 el	 seu	 desplegament	 i	 publicació.	 Amb	 Chocolatey	 hi	 ha	molts	més	
paquets	 disponibles	 i	 la	 seva	 comunitat	 s’encarrega	 de	 publicar	 els	 paquets	 que	 es	 van	
necessitant,	en	canvi	amb	Ninite	hi	ha	menys	paquets,	justament	per	això,	perquè	algú	intern	a	
Ninite	és	el	que	 s’encarrega	de	 crear	 i	 publicar	els	paquets.	 Es	pot	 trobar	més	 informació	al	
seguent	enllaç:	

https://github.com/chocolatey/choco/wiki/ChocolateyVsNinite 

A	 més,	 Chocolatey	 permet	 crear	 un	 repositori	 local	 de	 paquets	 per	 distribuir-los	 sense	
necessitat	 de	 passar	 sense	 cap	 revisor	 per	 part	 de	 la	 comunitat,	 integrant	 així	 les	 claus	 o	
configuracions	pròpies	sense	cap	mena	de	problema.	
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3.3. Sistemes	seleccionats	
Després	de	l’estudi	que	s’ha	realitzat	tant	de	les	eines	per	fer	el	desplegament	d’imatges	com	
de	les	eines	per	fer	la	posterior	configuració	dels	aplicatius	de	cada	equip,	farem	una	selecció	
segons	els	entorns	de	treball.	Dividirem	els	entorns	en	dos	grans	grups,	els	entorns	purament	
Microsoft,	on	client	i	Servidor	són	sistemes	operatius	Microsoft;	i	els	entorns	Linux/Unix,	on	els	
clients	 i	 servidors	 són	 sistemes	 operatius	 Linux/Unix.	 Els	 entorns	 mixtos	 són	 més	 difícils	
d’estudiar	 i	 de	 planificar,	 ja	 que	 depenent	 de	 les	 versions	 i	 eines	 que	 s’utilitzin	 serà	 més	
interessant	una	configuració	o	una	altre.	

Entorns	Microsoft	

Per	un	entorn	de	treball	amb	sistemes	Microsoft,	és	a	dir,	amb	un	servidor	de	Domini	Windows	
Server	 i	 equips	 clients	 Windows,	 creiem	 que	 les	 eines	 que	 caldria	 utilitzar	 són;	 per	 fer	 el	
desplegament	 d’imatges,	 Microsoft	 Deployment	 Toolkit	 2013	 (MDT	 2013)	 i	 pel	 posterior	
desplegament	de	software,	l’eina	Chocolatey.		

Algunes	 de	 les	 opcions	 que	 ens	 han	 determinat	 per	 escollir	 aquests	 productes	 són	 les	
següents:	

• Aquests	sistemes	permeten	 la	distribució	fàcil	de	tots	els	sistemes	de	Microsoft,	 tant	
versions	de	Windows	Server	com	de	Windows	Workstation	i	estan	totalment	integrats	
entre	 ells,	 sense	 necessitat	 d’anar	 fent	 modificacions	 grans	 als	 sistemes	 de	
desplegament.	

• Tant	MDT2013	com	Chocolatey	són	gratuïts	 i	permeten	fer	actualitzacions	a	sistemes	
d’entorn	Windows	de	manera	ràpida	i	fàcil.	

• System	 Center	 Configuration	Manager	 de	 Microsoft	 (SCCM),	 també	 seria	 una	 opció	
totalment	vàlida,	però	al	ser	molt	més	potent	i	amb	més	funcionalitats	que	MDT2013,	
també	 és	 bastant	 més	 complicat	 de	 configurar,	 i	 per	 entorns	 on	 només	 volem	 fer	
desplegaments	de	sistemes	operatius,	amb	MDT2013	és	més	que	suficient.	

• Tant	MDT2013	 com	 Chocolatey	 són	 fàcilment	 integrables	 en	 entorns	 de	 xarxa	 amb	
sistemes	Windows.	

• Tant	 MDT	 2013	 com	 Chocolatey	 són	 eines	 que	 ocupen	 molt	 poc	 i	 són	 molt	 fàcils	
d’instal·lar	i	configurar	(MDT	ocupa	19MB	i	Chocolatey	6MB).		

• Tant	Chocolatey	com	Ninite	permeten	distribuir	paquets	fàcilment,	però	Chocolatey	és	
de	codi	obert	i	permet	fàcilment	la	distribució	i	creació	de	paquets	propis	amb	llicència	
i	la	posterior	configuració	de	repositoris	propis	amb	programari	propi	empaquetat.	

Entorns	Linux/Unix	

Per	un	entorn	de	treball	més	Unix	que	Windows,	on	els	servidors	són	Linux	o	Unix	i	els	clients	
també	són	Linux	o	Unix,	sembla	més	raonable	seleccionar	tecnologies	adients	que	no	estiguin	
integrades	 amb	 sistemes	 Windows.	 En	 aquest	 cas,	 sembla	 millor,	 l’eina	 estudiada	 Fully	
Automatic	 Installation	 (FAI),	 que	 permet	 desplegar	 imatges	 senceres	 amb	 el	 programari	
addicional	 ja	 preconfigurat.	 Pel	 cas	 de	 la	 post-instal·lació	 de	 programari,	 es	 pot	 realitzar	 via	
scripts	 amb	perl/bash	 amb	els	 propis	 gestors	 de	 paquets	 de	 cada	distribució,	 ja	 sigui	yum	 o	
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apt-get,	 segons	 sigui	 RedHat	 o	 Ubuntu.	 No	 cal	 cap	 software	 addicional	 per	 fer	 aquestes	
funcions.	

Entorns	mixtes	

Per	entorns	mixtes	on	podem	tenir	tant	servidors	Linux/Unix,	com	Microsoft,	i	estacions	client	
tant	 Linux/Unix	 com	Microsoft	 caldria	 fer	 un	 estudi	més	 exhaustiu,	 ja	 que	 depenent	 de	 les	
eines	que	es	facin	servir	tindrem	uns	avantatges	o	uns	altres.	En	aquests	cassos	sempre	sembla	
que	lo	millor	és	intentar	gestionar	les	estacions	Windows	des	de	eines	Windows,	i	les	estacions	
Linux/Unix	 des	 de	 entorns	 Linux/Unix,	 de	 manera	 que	 realment	 és	 dupliquen	 les	 tasques	 i	
serveis	que	finalment	es	donen.	

Tant	per	un	entorn	com	per	un	altre,	per	tal	de	no	fer	més	difícil	 i	costosa	la	gestió	lo	que	es	
pot	aconsellar	és	fer	servir	sistemes	d’imatges	Thick	(ja	sigui	FAI,	CloneDeploy,	FOG,	etc...),	on	
el	sistema,	ja	sigui	Windows	o	Linux,	es	restaura	completament,	i	on	després	cal	dedicar	temps	
a	realitzar	la	darrera	actualització	o	desplegament.	I	aquí,	si	que	cal	integrar,	per	entorns	Linux,	
fitxers	 bash	 a	 base	 de	 apt-get/yum/rpm	 per	 poder	 actualitzar	 els	 paquets	 de	 sistema,	 i	 a	
entorns	Windows,	 executar	 fitxers	 Powershell	 o	 .bat	 on	 s’executi	 Chocolatey	 per	 actualitzar	
paquets	i	Windows	Update	per	actualitzar	els	paquets	de	sistema.		
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4. Disseny	de	la	solució	
Un	cop	analitzada	la	situació	del	Departament	de	la	UPC	amb	el	qual	em	contactat,	al	tractar-
se	d’un	entorn	purament	Windows,	on	tant	el	servidor	de	domini	con	els	equips	client	que	cal	
mantenir	 són	Windows,	em	decidit	 fer	 servir	el	producte	Microsoft	Deployment	Toolkit	2013	
per	fer	el	desplegament	i	restauració	d’imatges;	i	el	software	Chocolatey	per	la	tasca	posterior	
de	manteniment	i	desplegament	de	paquets	a	l’equip.	

L’estudi	i	la	documentació	que	es	farà	a	partir	d’ara	tindrà	en	compte	aquest	entorn,	si	bé,	és	
aplicable	a	entorns	similars	i	de	grans	equips	amb	entorns	“purament”	Windows.	

Per	la	posada	en	marxa	de	tot	el	sistema	seleccionat,	es	proposa	a	continuació,	una	seqüència	
amb	l’ordre	de	passos	que	cal	fer,	i	tot	el	software	que	cal	instal·lar.		

Cal	tenir	en	compte	que	per	la	instal·lació	de	MDT	no	cal	fer	servir	un	servidor	de	domini,	però		
farem	l’explicació	instal·lant-ne	un	per	els	cassos	en	els	que	sigui	necessari	realitzar	les	tasques	
de	validació	d’usuaris.	Per	una	instal·lació	simple	de	MDT	no	caldria	fer	la	instal·lació	del	Active	
Directory	ni	 configurar	el	DNS/DHCP	al	 servidor	per	 connectar	 i	enregistrar	 correctament	els	
usuaris,	ja	que	estaria	configurat	amb	anterioritat.	

Tenint	en	compte	que	l’entorn	al	qual	ens	estem	centrant	és	un	entorn	Microsoft,	la	seqüència	
de	processos	que	caldria	seguir	és	la	següent:	

• Instal·lar	i	configurar	un	servidor	amb	Windows	Server	2012	R2	en	anglès.	
• Instal·lar	l’Active	Directory	de	Windows	per	la	gestió	dels	usuaris	(per	instal·lar	l’entorn	

de	proves	no	cal	tenir	una	gestió	d’usuaris).	
• Realitzar	la	configuració	necessària	de	DNS	i/o	DHCP	de	l’infrastructura	(per	configurar	

correctament	l’Active	Directory).	
• Instal·lar	i	configurar	l’eina	MDT	2013	per	la	gestió	de	les	imatges	de	sistema	operatiu	

que	es	volen	desplegar.	
• Instal·lar	 i	 configurar	 Chocolatey	 per	 la	 gestió	 local	 dels	 paquets	 de	 software	 que	

necessitem	distribuir.	
• Crear	les	imatges	dels	sistemes	operatius	que	es	volen	desplegar	i	integrar-les	a	l’eina	

MDT2013.	
• Crear	els	paquets	que	volem	distribuir	amb	MDT.	
• Crear	els	paquets	del	software	personalitzats	i	afegir-los	al	repositori	de	Chocolatey.	
• Realitzar	les	proves	funcionals	de	tot	l’entorn.	

Els	 passos	 de	 creació	 d’imatges	 de	 sistema	 operatiu	 i	 de	 creació	 de	 paquets	 es	 poden	 anar	
intercalant	durant	 tot	el	procés,	no	 cal	que	es	 facin	en	aquest	ordre	 concret.	 Es	poden	anar	
creant	 imatges	abans	d’instal·lar	els	servidors,	però	es	 recomanable	 tenir	primer	 tot	 l’entorn	
correctament	instal·lat	i	configurat.	

Amb	la	intenció	de	valorar	la	quantitat	de	software	que	hi	ha	instal·lat	en	un	entorn	de	grans	
departaments,	amb	gran	quantitat	d’equips,	s’ha	fet	un	petit	d’estudi	dels	diferents	sistemes	
operatius	que	hi	ha	en	un	entorn	controlat,	com	pot	ser	aquest	departament	de	la	Universitat.	
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S’ha	 tingut	 també	 en	 compte	 el	 que	 vindria	 a	 ser	 el	 desplegament	 d’imatges	 només	 amb	
sistemes	 operatius	 Windows	 i	 el	 desplegament	 d’imatges	 només	 amb	 sistemes	 Linux.	 A	
continuació	es	mostra	una	 taula	on	 s’adjunta	un	 llistat	 de	 les	màquines	 actuals	 que	hi	 ha	 al	
Departament	d’estudi	i	el	software	base	que	hi	ha	a	cadascun	dels	equips.	

	 Sistemes	Windows	 Sistemes	Linux	
Número	d’equips	 90	equips	 No	inventariats	
Software	addicional		 Mcafee	Antivirus	

Acrobat	PDF	Reader	
Filezilla	Client	

Microsoft	Office	
Fortran	

Notepad++	
7zip	

Mozilla	Firefox	
Mozilla	Thunderbird	

Microsoft	Security	Essentials	
Putty	

Libreoffice	
Plugins	de	flash	
Printer	Drivers	

--	
PDF	Reader	(evince)	

Filezilla	
LibreOffice	
Fortran	

Atom	Editor	
ZIP	

Mozilla	Firefox	
Mozilla	Thunderbird	

--	
SSH	Client	
LibreOffice	

Flash	navigator	plugins	
Printer	Drivers	

Observacions	 Tot	 el	 programari	 es	 troba	 configurat	 per	 defecte	 en	 Anglès.	 En	 les	 eines	
ofimàtiques	es	disposa	de	les	eines	de	traducció	en	Anglès,	Castellà	i	Català.		

Taula 3: Software actual als equips del Departament. 

Davant	 la	 llista	de	programari	obtinguda	a	 l’entorn	de	proves,	 es	pot	obtenir	una	 idea	de	 la	
quantitat	 de	 paquets	 que	 cal	 fer,	 així	 com	 les	 configuracions	 diferents	 d’equips	 que	 cal	
gestionar.	Més	concretament,	al	Departament	hi	ha	dos	 imatges	creades,	una	de	Windows	7	
en	castellà	i	una	altre	de	Windows	7	en	anglès,	i	una	de	proves	de	Windows	10	en	anglès.	I	els	
paquets	que	es	distribueixen	via	Chocolatey	són	els	següents:	Notepad++,	7zip,	Mozilla	Firefox,	
Mozilla	Thunderbird,	Microsoft	Security	Essentials,	Putty,	LibreOffice	i	els	plugins	de	flash.	Tota	
aquesta	preinstal·lació	es	fa	amb	un	paquet	de	MDT	que	engloba	l’instal·lador	de	Chocolatey,	i	
executa	la	instal·lació	dels	paquets	indicats	quan	es	descarrega	aquest	petit	paquet.	El	paquet	
de	Microsoft	Office	i	de	Acrobat	Professional	es	distribueix	mitjançant	aplicacions	de	MDT.	
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4.1. Infraestructura	necessària	
A	 continuació	 es	 mostra	 un	 gràfic	 on	 s’inclouen	 tots	 els	 elements	 involucrats	 en	 la	
implementació	del	sistema	de	desplegament	d’imatges.		

	

Figura 7: Estructura d’equips del sistema de desplegament. 

Cal	 tenir	 en	 compte	 que	 les	 proves	 d’aquest	 projecte	 s’han	 realitzat	 en	 un	 entorn	 de	
desenvolupament,	i	no	s’ha	replicat	a	les	màquines	de	producció	fins	que	el	projecte	ha	estat	
validat	i	comprovat.	

Tal	i	com	es	veu	a	la	Figura	7,	necessitem	un	servidor	de	domini,	Windows	server	2012	que	és	
l’encarregat	 de	 gestionar	 els	 permisos	 i	 màquines	 al	 domini.	 També	 tindrem	 un	 servidor	
membre	 on	 instal·larem	 MDT	 2013	 a	 on	 tindrem,	 tant	 les	 imatges	 dels	 diferents	 sistemes	
operatius	 (Windows),	 com	 els	 aplicatius	 que	 es	 distribueixen	 amb	 MDT	 (Microsoft	 Office	 i	
d’altres).	 Els	 desplegaments	 de	 sistema	 operatiu	 i	 de	 les	 aplicacions	 es	 realitzen	 sobre	 els	
diferents	clients	del	domini.	A	part,	hi	ha	uns	servidors	externs	des	d’on	s’agafen	paquets	per	
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distribuir.	Els	servidors	externs	que	cal	tenir	en	compte,	són	el	servidor	de	les	actualitzacions	
de	 sistema	operatiu	 i	 aplicacions	de	Office	 i	 similars	 (aplicacions	de	Microsoft),	 i	 l’altre	és	el	
servidor	extern	de	paquets	de	Chocolatey.	Els	paquets	de	Chocolatey	s’apliquen	directament	
sobre	 les	 imatges	dels	clients,	 i	els	paquets	de	 les	actualitzacions	s’integren	amb	 les	 imatges	
que	es	distribueixen	amb	MDT.	

Tant	 el	 servidor	 de	 proves	 com	 el	 servidor	 de	 producció	 són	 configurats	 de	manera	 similar.	
Només	canvien	els	paràmetres	específics	de	cada	configuració,	com	són:	 la	ruta	dels	paquets	
de	software	i	de	les	imatges	dels	diferents	sistemes	operatius,	el	nom	DNS,	el	nom	del	domini,	
la	IP	de	l’equip;	i	a	nivell	de	hardware,	la	potència	del	propi	servidor.	No	serà	igual	un	servidor	
que	doni	servei	a	20	equips,	com	un	servidor	que	doni	servei	a	300	equips.		

A	 la	 Taula	 4	 es	 poden	 observar	 les	 diferències	 entre	 els	 dos	 entorns	 que	 s’han	 utilitzat.	 La	
diferencia	 rellevant	 és	 la	 quantitat	 de	 disc	 dur,	 ja	 que	 el	 sistema	 de	 producció	 haurà	
d’emmagatzemar	 totes	 les	 imatges	dels	 sistemes	operatius	 (que	 inclouran	 les	actualitzacions	
de	 sistema	 necessàries)	 i	 tots	 els	 paquets	 que	 es	 distribueixin	 amb	MDT	 (Microsoft	 Office,	
Acrobat	Professional	amb	llicència	UPC,	etc...),	i	els	paquets	propis	que	es	creïn	de	Chocolatey.	
La	resta	de	paquets	que	es	distribueixen	es	troben	als	servidors	de	Chocolatey.	

	 Entorn	de	Desenvolupament	 Entorn	de	Producció	
CPU	 1	Core	 2	Cores	
RAM	 2	GB	 4	GB	
Espai	en	disc	 10	GB	Sistema	/	20	GB	Dades	 120GB	Sistema	/	2	TB	Dades	

Taula 4: Especificacions dels servidors. 

4.2. Configuracions	del	servidor	
A	 continuació	 s’indiquen	 les	 instal·lacions	 de	 software	 que	 s’han	 dut	 a	 terme	 per	 tal	 de	
disposar	del	sistema	de	desplegament	d’imatges	totalment	configurat.	

En	concret,	partint	d’un	equip	servidor	totalment	nou,	els	passos	que	cal	fer	són	els	següents:	

• Instal·lació	del	sistema	operatiu	del	servidor	(Windows	Server	2012	R2).	
• Instal·lació	del	sistema	de	desplegament	d’imatges	(MDT	2013).	
• Instal·lació	del	sistema	de	paquets	(repositori	local	de	Chocolatey).	
• Creació	de	paquets	de	sistema	i	de	programari,	per	afegir-los	a	les	diferents	eines.	

Ja	s’ha	comentat	amb	anterioritat,	el	primer	pas	que	caldrà	realitzar	per	 la	posada	en	marxa	
del	projecte	que	estem	tractant,	 serà	 realitzar	 la	pròpia	 instal·lació	del	 sistema	operatiu	que	
hostatjarà	totes	les	eines	que	s’han	comentat.	Tot	aquest	procés	d’instal·lació	es	troba	detallat	
a	 l’annex	6	d’aquest	document.	Per	 realitzar	 la	 instal·lació	de	sistemes	operatius	diferents	al	
que	s’ha	tractat	aquí,	serà	necessari	accedir	a	internet	a	algun	manual	que	ja	existeixi.		

Una	vegada	el	sistema	operatiu	es	troba	instal·lat,	cal	fer	algunes	post-configuracions	pròpies	
de	 l’entorn	 sobre	 el	 qual	 estem	 fem	el	 desplegament.	 Tant	 per	 fer	 la	 instal·lació	 de	 l’Active	
Directory,	com	la	configuració	del	servei	DNS	o	DHCP,	cal	seguir	unes	pautes	que	varien	segons	
l’entorn	al	qual	ens	trobem.	No	entrarem	en	detall	sobre	aquest	tema	perquè	no	és	propòsit	
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d’aquest	projecte,	però	es	pot	trobar	una	petita	guia	de	configuració	relacionada	al	annex	8.2	
d’aquest	document.	

El	 següent	 pas	 serà	 realitzar	 la	 instal·lació	 del	 sistema	 de	 gestió	 de	 les	 imatges	 que	 volem	
distribuir.	 Per	 això	 cal	 instal·lar	 l’eina	MDT	 2013.	 Cal	 seguir	 els	 passos	 tal	 i	 com	 s’indica	 al	
annex	8.3	d’aquest	document.	

I	 finament	 caldrà	 fer	 la	 instal·lació	 del	 sistema	 de	 distribució	 de	 paquets	 de	 software	
Chocolatey,	per	tal	que	els	equips	client	puguin	descarregar	el	software	d’un	recurs	propi	de	
xarxa.	 D’aquesta	manera	 els	 equips	 client	 poden	 descarregar	 els	 programes	 dels	 quals	 fem	
paquet	i	que	poden	contenir	llicències	personals	que	no	podem	o	no	volem	publicar	a	la	web	
de	Chocolatey.	Es	pot	trobar	 informació	sobre	 la	 instal·lació	 local	de	Chocolatey	al	annex	8.4	
del	present	document.		

D’altra	banda,	a	la	part	dels	clients,	caldrà	fer	una	petita	modificació	al	paquet	de	Chocolatey	
per	tal	que	connecti	al	nostre	servidor	de	paquets	local	i	no	al	servidor	públic	de	Chocolatey.	

En	concret,	s’ha	modificat	el	paquet	de	desplegament	que	s’ha	creat	i	que	es	distribueix	amb		
MDT	i	que	s’encarrega	de	la	instal·lació	de	Chocolatey	i	de	la	resta	d’aplicacions	als	clients.	S’ha	
modificat	per	que	faci	servir	el	repositori	local	que	hem	configurat	de	Chocolatey.	Als	següents	
apartats	es	detallen	els	passos	més	importants	de	tots	aquests	processos.	

Per	fer	la	configuració	local	del	repositori	de	paquets	de	Chocolatey,	cal	disposar	servidor	a	la	
xarxa	local,	d’un	servei	web	que	publiqui	aquest	repositori.	En	el	nostre	cas,	hem	fet	server	IIS	
(Internet	 Information	 Services)	 que	 ja	 està	 integrat	 amb	Windows	 i	 així	 no	 cal	 instal·lar	 cap	
producte	 addicional.	 La	 informació	 i	 documentació	 relacionada	 amb	 la	 instal·lació	 de	 IIS	 i	
configuració	de	l’aplicació	de	Chocolatey	la	podeu	trobar	al	mateix	annex	8.4.	

Una	 vegada	 ho	 tenim	 tot	 instal·lat	 i	 preparat	 passem	 a	 realitzar	 la	 configuració	 pròpia	 de	
cadascun	dels	elements.	

4.3. Configuració	de	MDT	
La	primera	 vegada	que	 executem	 l’eina	MDT	ens	mostra	 el	missatge	de	 la	 Figura	 8	 que	 ens	
indica	 que	 cal	 instal·lar	 l’eina	 ADK	 per	 realitzar	 l’empaquetat	 de	 productes	 i	 generar	 les	
imatges	 que	 posteriorment	 cal	 distribuir	 als	 equips	 client.	 Aquesta	 instal·lació	 pot	 trigar	
bastant	ja	que	en	aquest	procés	el	sistema	ha	de	descarregar	els	fitxers	de	les	ISO	de	Windows	
per	poder	tenir	com	a	base	a	l’hora	de	crear	les	imatges.	

	

Figura 8: Falta el component ADK a MDT 



Automatització del manteniment del sistema operatiu i software a grans departaments 

 
Pàgina 42 / 98 

  
  

Per	realitzar	la	instal·lació	de	ADK,	cal	descarregar	l’executable	de	la	següent	url.	

http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=526740 

	

Figura 9: Inici de l’instal•lador d'ADK. 

Una	vegada	descarregat,	escollim	la	ruta	d’instal·lació	del	producte,	i	iniciem	la	instal·lació.	Les	
opcions	 que	 surten	 per	 defecte	 ja	 són	 vàlides.	 El	 següent	 pas	 (Figura	 10)	 ens	 preguntarà	 si	
volem	participar	en	el	sistema	de	Microsoft	de	captura	d’estadístiques	d’ús	del	producte	per	
poder	 millorar	 el	 seu	 funcionament.	 Escollir	 la	 opció	 desitjada	 i	 acceptar	 el	 contracte	 de	
llicència	per	poder	continuar.	

	 	
Figura 10: Dades de l'instal•lador d'ADK. 

Una	vegada	acceptat	el	contracte	de	 llicència,	 ja	surt	el	primer	menú	de	configuració	real	de	
l’eina.	Cal	marcar	les	característiques	dels	productes	que	es	mostren	a	la	Figura	11:	

	

Figura 11: Opcions instal•lador ADK. 
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Una	vegada	instal·lat	ADK,	l’eina	requerida	de	MDT,	ja	poden	començar	a	configurar	MDT.	

Arrenquem	el	producte	i	tal	i	com	es	veu	a	la	Figura	12,	creem	un	repositori	on	guardarem	els	
paquets.	El	sistema	ho	anomena	“Deployment	Share”.	En	aquesta	opció,	fem	botó	dret	i	creem	
el	nou	recurs	de	xarxa	on	guardarem	els	paquets	i	al	qual	podrem	accedir	des	de	qualsevol	dels	
equips	de	la	nostra	xarxa.	

	

Figura 12: Ubicació de xarxa on es guarden els paquets de MDT. 

Cal	indicar	la	ruta	on	es	guardaran	els	fitxers	a	distribuir,	així	com	una	descripció	del	repositori.	

	 	
Figura 13: Creació del Deployment Share. 

Al	següent	pas	(Figura	14)	deixarem	les	opcions	per	defecte.	Així	des	del	propi	instal·lador	de	
MDT,	quan	s’arrenqui	al	client,	tindrem	totes	les	opcions	disponibles,	incloent	la	opció	de	crear	
imatges	mestres	de	nous	equips	(Ask	if	an	imatge	should	be	captured).	

	

Figura 14: Opcions que mostrarà el menú d’instal·lació de MDT. 
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Amb	totes	aquestes	opcions,	finalitzem	l’assistent	i	ja	disposarem	del	recurs	de	xarxa	creat	on	
guardarem	tots	els	paquets	i	imatges	que	distribuirem	mitjançant	MDT.		

4.4. Nova	imatge	de	Sistema	Operatiu	a	MDT	
Una	vegada	configurat	el	servei	MDT	i	realitzada	la	configuració	inicial	on	s’indica	la	ruta	on	es	
guardaran	els	paquets	 i	 tal	 i	 com	es	veuran	des	dels	equips	client,	el	 següent	pas	serà	afegir	
una	imatge	de	sistema	operatiu	a	MDT.	

Des	de	la	consola	de	MDT,	a	l’apartat	que	diu	“Operating	System”	fem	botó	dret	i	escollim	la	
opció	“Import	Operating	System”.	

	

Figura 15: Menú per afegir noves imatges de sistema operatiu. 

Tal	i	com	es	mostra	a	la	Figura	16,	cal	indicar	l’origen	dels	fitxers	del	sistema	operatiu.		

• Full	set	of	sources.	Si	tenim	un	CD/DVD	i	volem	copiar	l’estructura	de	fitxers	des	d’allà.	
Aquesta	és	la	opció	típica	però	també	més	lenta	(ha	de	copiar	molts	fitxers	petits)	

• Custom	Image	File.	Si	disposem	d’una	imatge	en	format	WIM.	Si	disposem	de	la	ISO	del	
sistema	operatiu	Windows,	al	mateix	DVD	s’inclou	la	imatge	WIM	del	sistema	operatiu	
i	 podem	 fer	 servir	 aquesta	 opció,	 encara	 que	 està	 pensada	 pel	 afegir	 imatges	 ja	
capturades	 prèviament	 amb	 MDT.	 També	 podem	 afegir	 el	 fitxer	 WIM	 del	 DVD	 de	
Windows.		

• Windows	 Deployment	 Services	 images.	 Si	 volem	 afegir	 la	 imatge	 des	 d’un	 altre	
repositori	de	MDT	(no	és	habitual).	

Escollim	 la	 primera	 opció	 i	 es	 comença	 a	 copiar	 l’estructura	 de	 fitxers	 al	 repositori	 de	MDT	
“Deployment	Share”.		
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Figura 16: Origen dels fitxers del sistema operatiu. 

Al	 següent	 pas	 ens	 demana	 la	 ruta	 de	 CD/DVD/Xarxa	 on	 es	 troben	 els	 fitxers	 del	 sistema	
operatiu.	Normalment	cal	indicar	la	ruta	del	DVD	on	hi	ha	els	fitxers.	També	podem	indicar	la	
carpeta	on	tenim	descomprimida	la	ISO	del	DVD.		

Si	 volem	 afegir	 el	 fitxer	 .wim	 que	 hi	 ha	 al	 DVD	 de	 Windows	 10,	 per	 exemple,	 es	 troba	 a	
\\DVD_path\sourcesinstall.wim	 el	 procés	 és	 més	 ràpid	 perquè	 no	 ha	 de	 copiar	 tots	 els	
fitxers	del	DVD	al	Deployment	Share,	només	copia	el	fitxer	install.wim	que	ocupa	les	2.4GB.	

	

Figura 17: Ruta de disc on hi ha els fitxers del sistema operatiu. 

Es	 comença	 la	 copia	 dels	 fitxers	 i	 es	 generen	 les	 entrades	 del	 sistema	 operatiu	 a	 l’apartat	
corresponent.	Al	finalitzar	es	poden	veure	tots	els	sistemes	operatius	dels	quals	hi	ha	 imatge	
creada	a	MDT,	i	que	són	disponibles	per	fer	desplegament.	A	la	Figura	18	es	pot	veure	que	a	
més	de	Windows	10,	hi	ha	les	imatges	de	Windows	7,	en	totes	les	seves	versions.	
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Figura 18: Imatges de sistemes operatius disponibles a MDT. 

Si	 fos	 el	 cas,	 també	 es	 poden	 afegir	 controladors	 addicionals	 als	 que	 porta	 la	 imatge	 de	
Windows,	com	poden	ser	uns	controladors	específics	d’una	impressora	concreta.	Per	fer-ho	cal	
anar	a	l’apartat	“Out-Of-Box	Drivers”	clic	botó	dret	i	seleccionar		“Import	Drivers”.	Navegar	a	la	
ubicació	dels	controladors	 i	 clicar	afegir.	Es	poden	ordenar	 tots	per	 tal	de	 tenir-los	 fàcilment	
identificables.	A	 la	 Figura	19	es	pot	 veure	un	exemple	de	 controladors	addicionats	 afegits	 al	
repositori.	Normalment	aquests	controladors	cal	descarregar-los	prèviament	d’internet.	

	

Figura 19: Llistat de controladors específics afegits a MDT. 

Finalment	 cal	 crear	 una	 “Task	 Sequence”	 on	 assignar	 el	 sistema	 operatiu	 que	 desplegarà	 la	
imatge	i	les	opcions	relacionades	amb	aquesta	tasca,	com	són,	la	clau	d’instal·lació,	l’idioma,	la	
contrasenya	del	administrador,	el	nom	de	l’equip,	etc.	
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Cal	seleccionar	una	“Task	Sequence”	de	tipus	“Standard	Client	Task	Sequence”.	

	

Figura 20: Creació d’una Standard Task Sequence.	

A	continuació	es	detallen	tots	els	tipus	de	tasques	que	permet	fer	servir	l’assistent:	

Plantilla	 Descripció	

Sysprep	and	Capture	 Realitza	una	tasca	de	Sysprep	(neteja	l’equip)	I	el	deixa	preparat	per	a	
fer	servir	com	a	imatge	de	referencia,	i	fa	la	captura.	

Standard	Client	Task	
Sequence	

Crea	una	tasca	per	defecte	per	fer	el	desplegament	d’imatges	del	
sistema	operatiu	als	equips	client,	incloent	equips	d’escriptori	i	equips	
portàtils.	

Standard	Client	Replace	
Task	Sequence	

Fa	una	còpia	sencera	del	disc	i	l’esborra	i	el	deixa	buit	(no	net).	Esborra	
totes	les	dades.	

Custom	Task	Sequence	 Crea	una	tasca	personalitzada	que	NO	instal·la	un	sistema	operatiu	
(ideal	per	desplegar	paquets	de	software).	

Standard	Server	Task	
Sequence	

Crea	una	tasca	per	defecte	per	desplegar	imatges	de	sistema	operatiu	a	
servidors.	

Litetouch	OEM	Task	
Sequence	

Fa	una	carrega	inicial	de	la	imatge	del	sistema	operatiu	en	un	estat	
temporal	i	a	mitjes,	abans	de	fer	el	desplegament	a	entorns	de	
producció	(es	fa	servir	a	equips	OEM).	

Post	OS	Installation	Task	
Sequence	

Realitza	una	tasca	d’	instal·lació	posterior	a	la	instal·lació	del	sistema	
operatiu.	

Deploy	to	VHD	Client	Task	
Sequence	

Fa	el	desplegament	d’imatges	client	de	sistema	operatiu	per	a	fer	servir	
a	entorns	virtuals	(VHD).	

Deploy	to	VHD	Server	Task	
Sequence	

Fa	el	desplegament	d’imatges	servidor	de	sistema	operatiu	per	a	fer	
servir	a	entorns	virtuals	(VHD).	

Taula 5: Llistat de tasques permeses a MDT. 
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Al	següent	pas	de	la	tasca	cal	seleccionar	de	la	llista,	el	sistema	operatiu	que	es	vol	desplegar.	
Per	l’exemple	que	estem	duent	a	terme,	escollim	Windows	10:	

	

Figura 21: Sistemes operatius disponibles a MDT 

Després	 ens	 demana	 les	 dades	 de	 la	 instal·lació,	 el	 numero	 de	 sèrie	 (si	 cal	 que	 ho	 fiqui	 de	
manera	automàtica),	el	nom	i	usuari	de	l’equip,	la	contrasenya	del	administrador,	i	ens	mostra	
un	resum	amb	tota	la	informació	recopilada.	

	 	
Figura 22: Dades d’instal·lació de la imatge. 
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Figura 23: Paràmetres de la imatge de MDT. 

Finalment	cal	actualitzar	el	“Deployment	Share”	per	generar	les	imatges	ISOS	amb	tota	la	nova	
informació	i	els	fitxers	de	MDT	per	si	cal	fer	un	desplegament	per	xarxa.	

	

Figura 24: Regenerar imatges de MDT. 

4.5. Nova	aplicació	a	MDT	
Ara	que	 ja	 tenim	MDT	configurat	 i	 la	 imatge	del	 sistema	operatiu	creada	 i	afegida	a	MDT,	el	
següent	pas	serà	crear	un	paquet	d’una	aplicació	per	veure	com	es	publica	via	MDT.	

A	 continuació	 mostrarem	 un	 exemple	 d’aplicació	 distribuïda	 amb	MDT.	 En	 aquest	 exemple	
afegirem	 el	 compressor	 WinRAR	 a	 la	 distribució	 de	 MDT.	 Per	 la	 resta	 d’aplicacions	 el	
procediment	és	similar.		

NOTA:	Aquest	és	el	procés	que	caldrà	fer	per	afegir	Microsoft	Office	i	Acrobat	Professional	a	la	
llista	de	paquets	a	distribuir	de	MDT.	

Per	fer-ho,	obrim	la	consola	de	MDT	(Deployment	Workbench),	fem	botó	dret	i	escollim	“New	
Application”	
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Figura 25: Creació de nova aplicació a MDT. 

Ens	surt	 l’assistent	per	fer	 la	configuració	del	paquet	a	distribuir.	Escollim	la	primera	opció	ja	
que	 copiarem	 l’executable	 del	 producte	 i	 el	 deixarem	 a	 la	 carpeta	 compartida	 de	 MDT	
(Deployment	Share).	

	

Figura 26: Especificar el tipus d’aplicació a crear a MDT. 

Indiquem	una	descripció	 i	el	nom	del	producte	que	es	mostrarà	al	desplegament	del	paquet	
amb	MDT:	

	

Figura 27: Descripció i nom del producte a crear a MDT. 
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Ens	demanarà	també	l’origen	dels	fitxers	del	paquet,	on	es	troba	l’executable	i	els	seus	fitxers	
relacionats,	per	poder-los	copiar	al	 repositori	de	xarxa	de	MDT	(Deployment	Share).	 I	el	nom	
del	directori	que	es	crearà	dintre	del	Deployment	Share:	

	

Figura 28: Creació d’un directori al Deployment Share. 

Aquesta	 és	 realment	 la	 part	 importat	 de	 la	 configuració.	 Cal	 indicar	 les	 comandes	 que	 cal	
seguir	 i	executar,	 i	 copiar-les	a	 la	part	que	diu	“Command	Line”.	En	cada	cas,	 caldrà	mirar	 la	
documentació	de	cada	producte	ja	que	pot	tenir	més	paràmetres	opcionals	que	ens	poden	ser	
útils.	Pel	cas	que	estem	mostrant,	s’ha	afegit	/S	que	indica	que	es	tracta	d’una	instal·lació	en	
segon	pla,	sense	intervenció	de	l’usuari	ni	cap	finestra	visual.	

	

Figura 29: Linea de comandes per executar el paquet. 
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Una	vegada	afegit	el	paquet	a	la	consola	de	MDT,	cal	afegir	la	tasca	que	s’encarrega	de	fer	la	
distribució	del	 paquet.	 Per	 això	 cal	 anar	 a	 l’apartat	 “Task	 Sequence”	 dintre	de	 la	 consola	 de	
MDT,	i	escollir	la	opció	“New	Task	Sequence”.	

	

Figura 30: New Task Sequence MDT. 

I	donar-li	un	nom	i	un	ID	únic.	Aquests	valors	són	útils	per	diferenciar	entre	tots	els	elements	
que	tinguem	creats,	a	la	llista	d’aplicacions	de		MDT.	

	

Figura 31: Afegir ID i nom a la Task Sequence. 

Al	següent	menú	seleccionar	“Custom	Task	Sequence”.	La	resta	de	tasques	estan	relacionades	
amb	 la	captura	o	desplegament	del	 sistema	operatiu	 tal	 i	 com	 ja	s’ha	 indicat	a	 la	Taula	5	de	
l’apartat	anterior.		
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Figura 32: Creació de Custom Task Sequence. 

Amb	aquest	pas	es	crea	 la	 tasca	que	s’encarrega	d’instal·lar	el	 compressor	WinRAR	a	 l’equip	
client.	Aquesta	tasca	es	mostra	quan	s’arrenca	des	de	 l’equip	client	amb	l’eina	MDT,	però	es	
pot	forçar	per	veure	aquest	menú	executant	el	fitxer	Litetouch.vbs	que	es	troba	a:	

\\servername\DeploymentShare\Scripts 

	

Figura 33: Localització del fitxer LiteTouch.vbs 
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Si	 s’executa	 manualment,	 es	 mostren	 las	 tasques	 disponibles	 a	 MDT	 i	 relacionades	 amb	 el	
desplegament	de	paquets	(no	d’imatges):	

	

Figura 34: Task Sequence executada manualment 

Es	mostraran	totes	les	tasques	que	hi	ha	definides.	Al	escollir	una	de	les	tasques	es	mostraran	
les	aplicacions	que	té	associades	i	que	es	poden	seleccionar	per	realitzar	una	instal·lació.	

	

Figura 35: Aplicacions associades a la Task Sequence. 

Al	 clicar	 a	 següent	 per	 realitzar	 la	 instal·lació,	 no	 es	 veurà	 cap	 finestra	 perquè	 la	 tasca	
d’exemple	 creada,	 s’ha	 configurat	 el	 paràmetre	 /S	 per	 tal	 que	 no	 mostri	 res.	 Al	 cap	 d’una	
estona,	l’aplicació	estarà	instal·lada	al	sistema.	
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Figura 36: Aplicació WinRAR instal·lada al sistema. 

	

4.6. Desplegament	de	Chocolatey	amb	MDT	
Per	realitzar	la	distribució	de	paquets	amb	Chocolatey,	la	opció	que	s’ha	adoptat	és	distribuir	el	
paquet	de	Chocolatey	des	del	mateix	MDT,	incloent	alguns	dels	paquets	de	software	bàsics	per	
automàticament	realitzar	la	seva	instal·lació.		Així	s’aconsegueix	desplegar	MDT	als	clients,	i	de	
pas,	instal·lar	certs	paquets	que	poden	ser	útils	al	sistema	(7zip,	Notepad++,	CCleaner,	Google	
Chrome,	Mozilla	Firefox	i	Adobe	Reader,	etc).	

D’aquesta	 manera	 si	 es	 necessari	 desplegar	 un	 nou	 paquet,	 només	 cal	 afegir-ho	 al	 script	
d’instal·lació	 i	 tan	sols	cal	actualitzar	el	 fitxer	que	hi	ha	al	Deployment	Share	de	MDT.	No	cal	
tornar	a	distribuir	cap	mena	d’script	ni	d’imatge	amb	MDT	per	afegir	només	un	paquet.		

També	 s’aconsegueix	 distribuir	 el	 programa	Chocolatey	 a	 tots	 els	 equips	 clients	 de	 la	 xarxa,	
que	és	molt	útil	 i	necessari.	Si	algun	dels	clients	ha	d’instal·lar	qualsevol	dels	paquets	públics	
disponibles	a	la	web	de	Chocolatey,	ho	pot	fer,	executant	l’eina	Chocolatey	manualment.	

El	procediment	que	cal	seguir	és	molt	similar	al	indicat	al	punt	anterior	(Nova	aplicació	a	MDT)	
però	en	aquest	cas	es	farà	sobre	un	script	d’instal·lació,	un	fitxer.bat	(o	script	de	powershel	o	
similar).	Aquest	és	un	cas	molt	concret	d’ús	i	cal	seguir	els	passos	amb	detall	per	fer	la	creació	
del	paquet.	Posteriorment,	de	 igual	 forma	que	a	 l‘apartat	anterior,	 caldrà	assignar	una	 tasca	
que	faci	el	desplegament	(aquest	pas	es	realitza	de	manera	idèntica	a	tots	dos	cassos).		

El	procés	de	creació	del	nou	paquet	que	cal	realitzar	és	el	següent.	Pimer	de	tot	crearem	un	
fitxer	 chocolatey.bat	 amb	 el	 següent	 	 contingut	 i	 ho	 deixarem	 a	 la	 carpeta	 de	 xarxa	 del	
Deployment	Share	de	MDT:	
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call cmd /c "@powershell -NoProfile -ExecutionPolicy unrestricted -Command 
""iex ((new-object 

net.webclient).DownloadString('https://chocolatey.org/install.ps1'))"" && SET 
PATH=%PATH%;%systemdrive%\chocolatey\bin" 

Amb	aquesta	comanda,	al	executar	el	fitxer	chocolatey.bat	s’instal·la	Chocolatey	a	l’equip.	Si	
a	 més	 d’això	 volem	 que	 s’instal·lin	 productes	 tals	 com	 ara	 CCleaner,	 7zip,	 Google	 Chrome,	
Mozilla	Firefox	i	Adobe	Reader;	cal	afegir	la	següent	línia	al	fitxer	chocolatey.bat:	

call C:\Chocolatey\bin\choco install ccleaner 7zip GoogleChrome Firefox 
adobereader 

Per	tal	de	saber	els	noms	de	paquets,	si	 instal·lem	el	paquet	ChocolateyGUI	amb	la	comanda	
“choco install chocolateygui”	tindrem	al	sistema	una	eina	que	serveix	per	cercar	paquets	
en	format	Chocolatey	amb	un	entorn	gràfic.	Aquests	són	els	noms	que	cal	afegir	al	fitxer	.bat	
per	realitzar	les	instal·lacions.	

	

Figura 37: Entorn GUI de Chocolatey 

Una	 vegada	 creat	 l’script	 (chocolatey.bat)	 que	 instal·la	 Chocolatey	 i	 les	 aplicacions	
addicionals,	per	fer	que	es	desplegui	als	equips,	s’ha	d’afegir	a	la	consola	de	MDT.	Per	fer-ho,	
cal	 iniciar	 la	 consola	de	MDT,	 i	 a	 la	part	de	Applications,	 fer	botó	dret	 i	 seleccionar	 la	opció	
“New	 Application”.	 Del	 menú	 que	 surt	 a	 continuació,	 cal	 indicar	 la	 opció	 “Application	 with	
source	files”,	la	primera	opció.	
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Figura 38: Seleccionar Application with source files. 

Omplir	el	següent	pas	amb	les	dades	del	producte	que	es	vol	distribuir,	en	aquets	cas	es	tracta	
de	 l’script	 de	 Chocolatey.	 Omplim	 les	 dades	 com	 a	 la	 Figura	 39	 (es	 poden	 modificar	
posteriorment).	

	

Figura 39: Detalls del fitxer chocolatey.bat. 

Al	 següent	 pas,	 indicar	 la	 ruta	 de	 disc	 on	 el	 troba	 el	 fitxer	chocolatey.bat	 i	 posteriorment	
indicar	el	nom	del	directori	que	es	crearà	dintre	del	recurs	de	xarxa	de	MDT.	

Indicar	els	següents	valors	per	poder	importar	el	fitxer	.bat.	

A	command	line	ficar:	

cmd /C \\server\applicationshare\applications\chocolatey.bat	

i	a	working	directory:	

\\server\applicationshare\applications	
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Figura 40: Valors de configuració de l’aplicació a MDT. 

Al	clicar	Next,	es	guarden	els	valors.	Podem	clicar	a	l’aplicació	creada	per	veure	totes	les	seves	
dades	i	modificar-les	si	fos	necessari.	Finalment	ha	de	quedar	com	a	la	Figura	41.	

	

Figura 41: Opcions de configuració del paquet Chocolatey a MDT. 

Posteriorment,	copiar	el	fitxer	chocolatey.bat	a	la	carpeta	del	recurs	de	xarxa	de	MDT:	

cp chocolatey.bat \\server\applicationshare\applications\chocolatey.bat 

Amb	 els	 passos	 realitzats,	 s’ha	 creat	 un	 paquet	 a	MDT,	 però	 per	 distribuir-lo	 als	 clients,	 cal	
crear	una	Task	Sequence,	que	són	les	opcions	que	es	mostren	en	el	menú	d’inici	al	arrencar.		

Per	crear	la	nova	tasca,	dintre	de	la	consola	de	MDT,	seleccionar	Task	Sequence,	fer	botó	dret,	
New	 task	 sequence.	 Indicar	 un	 ID	 i	 un	 nom	 descriptiu.	 Del	 menú	 de	 tasques,	 seleccionar	
“Standard	Client	task	Sequence”	i	el	sistema	operatiu	on	s’aplicarà.	Guardar	la	tasca.	
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Clicar	sobre	la	tasca	creada	per	modificar-la	i	a	l’apartat	Install	Applications,	indicar	l’aplicació	
creada	amb	anterioritat,	tal	i	com	es	mostra	a	la	Figura	42	

	

Figura 42: Assignar aplicació Chocolatey a tasca Windows 10. 

Cada	 vegada	 que	 s’aplica	 un	 canvi	 a	 MDT,	 si	 es	 vol	 provar	 el	 seu	 desplegament,	 es	
recomanable	actualitzar	l’aplicació	que	s’executa	als	clients.	Per	fer-ho	cal	fer	una	actualització	
de	tot	el	Deployment	Share	de	MDT.	

En	aquest	cas,	com	s’ha	afegit	un	nou	paquet,	cal	fer	una	actualització	de	la	carpeta	que	conté	
la	 informació	 del	 Deployment	 Share	 per	 fer	 que	 torni	 a	 generar	 les	 ISOS,	 i	 el	 codi	 que	 es	
necessita	per	poder	fer	els	desplegaments.	Tal	i	com	es	mostra	a	la	Figura	43,	fent	botó	dret	i	
marcant	 “Update	 Deployment	 Share”,	 s’actualitza	 tot	 el	 repositori	 amb	 les	 noves	
configuracions	incloent	tots	els	canvis	realitzats.	

	

Figura 43. MDT: Update Deployment Share. 
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Es	 pot	 comprovar	 que	 el	 sistema	 funciona	 tal	 i	 com	 s’havia	 previst	 executant	 el	 fitxer	
LiteTouch.vbs	que	hi	ha	a	la	següent	ruta	del	servidor	de	MDT:	

\\servername\DeploymentShare\Scripts 

En	desplegar-se	el	sistema	d’inici	de	MDT,	tal	i	com	es	mostra	a	la	Figura	44,	apareix	la	tasca	de	
desplegament	 creada,	 que	 instal·la	 el	 sistema	 operatiu	 i	 posteriorment	 Chocolatey	 i	 els	
productes	addicionals.	

	

Figura 44: Desplegament de Chocolatey 

Durant	la	instal·lació	del	sistema	operatiu	(Figura	45)	es	poden	observar	com	es	van	executant	
les	 tasques	 que	 s’havien	 definit	 a	 la	 Task	 Sequence	 de	 MDT.	 En	 aquest	 cas,	 al	 finalitzar	
s’instal·larà	Chocolatey,	i	les	aplicacions	indicades.	

	

Figura 45: MDT instal·lant el sistema operatiu. 
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A	 la	 Figura	46	es	 veu	 com	el	 sistema	arrenca	automàticament	 continuant	amb	 la	 instal·lació	
dels	paquets	que	té	assignats	a	la	tasca	de	Chocolatey.	L’usuari	no	ha	d’intervenir	per	realitzar	
cap	mena	de	configuració	de	cap	producte.	

	

Figura 46: Instal·lació de paquets assignats a Chocolatey . 

Una	vegada	finalitzat	tot	el	procés	es	pot	observar	a	la	Figura	47	que	tant	el	sistema	operatiu	
com	 les	aplicacions	que	s’havien	definit	a	 la	 tasca,	estan	correctament	 instal·lades	dintre	del	
menú	d’aplicacions	del	sistema	operatiu.	

	

Figura 47: Eines instal·lades al menú d’aplicacions de Windows. 
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4.7. Creació	d’un	nou	paquet	amb	Chocolatey	
I	 si,	 a	més	 de	 poder	 instal·lar	 i	 desplegar	 paquets	 de	 Chocolatey	 es	 vol	 distribuir	 un	 paquet	
propi	que	conté	una	llicència	personal?	Llavors	cal	crear	un	paquet	de	Chocolatey.	

En	 aquest	 apartat	 explicarem	 com	 es	 crea	 un	 paquet	 de	 Chocolatey	 i	 es	 prepara	 per	
posteriorment	distribuir	amb	l’eina	Chocolatey.	

Es	 recomanable	que	 tots	aquests	passos	es	 realitzin	en	un	equip	client,	no	al	propi	 servidor.	
Són	 tasques	 temporals	que	necessitem	 instal·lar	 executables	 i	 descarregar	 fitxers	que	no	 cal	
que	estiguin	a	cap	servidor	del	domini.	

Per	 començar,	 es	 necessari	 tenir	 instal·lat	 l’executable	 de	 Chocolatey	 a	 la	 màquina.	 Es	 pot	
descarregar	de	la	següent	adreça:	

https://www.chocolatey.org/install 

A	continuació	s’indiquen	els	passos	per	realitzar	la	instal·lació.		

1. Amb	permisos	d’administrador,	obrir	la	consola	de	PowerShell	de	Windows.	
2. Donar	permisos	d’execució	als	scripts	amb	la	següent	comanda:	

Set-ExecutionPolicy Unrestricted	

3. Executar	la	comanda	de	descarrega	i	instal·lació	(tot	junt):	

iex ((New-Object 
System.Net.WebClient).DownloadString('https://chocolatey.org/install.ps1
')) 

4. Tancar	la	consola	i	tornar	a	obrir-la	per	tal	que	es	registri	correctament	Chocolatey.	

Una	 vegada	 instal·lat,	 ja	 tenim	 totes	 les	 eines	 necessàries	 per	 crear	 paquets.	 Per	 aquest	
exemple,	detallarem	el	procés	de	creació	del	paquet	Notepad++	versió	6.9.2	 (encara	que	pot	
ser	aplicat	a	qualsevol	altre	programa).	

1. Crear	 una	 carpeta	 temporal	 on	 guardar	 el	 paquet.	 Per	 l’exemple,	 farem	 servir	 la	
carpeta	C:\temppackages\	

2. Accedir	a	la	carpeta	indicada	anteriorment	i	escriure	choco	new notepadplusplus. 
Es	generarà	l’estructura	de	carpetes	necessària.	

3. Editar	 el	 fitxer	 C:\temppackages\notepadplusplus.nuspec	 i	 deixar-lo	 com	
s’indica	aquí.	S’indica	el	nom	del	paquet	i	la	versió:	

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<package 
xmlns="http://schemas.microsoft.com/packaging/2015/06/nuspec.xsd"> 
  <metadata> 
    <id>notepadplusplus</id> 
    <title>Notepad++ (Install)</title> 
    <version>6.9.2</version> 
    <authors>Don Ho</authors> 
    <owners>my company</owners>  
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    <description>Notepad++ is a free (as in "free speech" and also as 
in "free beer") source code editor and Notepad replacement that 
supports several languages.</description> 
 </metadata> 
<files> 
  <file src="tools\**" target="tools" /> 
</files> 
</package> 
 

4. Editar	el	fitxer	C:\temppackages\notepadplusplus\tools\chocolateyinstall.ps1	i	
fer	que	sigui	com	aquest:	

$ErrorActionPreference = 'Stop'; 
 
$packageName= 'notepadplusplus' 
$toolsDir   = "$(Split-Path -parent 
$MyInvocation.MyCommand.Definition)" 
$fileLocation = Join-Path $toolsDir 'npp.6.9.2.Installer.exe' 
 
$packageArgs = @{ 
  packageName   = $packageName 
  unzipLocation = $toolsDir 
  fileType      = 'exe' 
  file         = $fileLocation 
  softwareName = ‘notepadplusplus*’ 
 
  silentArgs    = "/S" 
  validExitCodes= @(0) 
} 
 
Install-ChocolateyInstallPackage @packageArgs 
 

5. Descarregar	l’executable	del	programa	Notepad++	i	ficar-ho	a	la	carpeta:	
C:\temppackages\notepadplusplus\tools\npp.6.9.2.Installer.exe	

6. Esborrar	els	fitxers	relacionats	amb	la	desinstal·lació	ja	que	la	Chocolatey	ho	gestiona	
automàticament.	
rm C:\temppackages\notepadplusplus\Readme.md 
rm C:\temppackages\notepadplusplus\tools\chocolateyuninstall.ps1	

7. Executar	la	següent	comanda	per	generar	el	paquet	notepadplusplus.6.9.2.nupkg:	
choco pack 

8. El	 paquets	 ja	 està	 creat.	 El	 següent	 pas	 serà	 publicar-ho	 al	 repositori	 local	 de	
Chocolatey.	 Caldrà	 seguir	 el	 manual	 creat	 al	 annex	 8.4	 que	 parla	 de	 la	 creació	 del	
Repositori	local	Chocolatey.	

Chocolatey	 també	 disposa	 d’una	 versió	 de	 pagament	 que	 permet	 realitzar	 totes	 aquestes	
tasques	 de	 creació	 de	 paquets	molt	més	 fàcilment.	 La	 llista	 amb	 els	 preus	 i	 diferències	 per	
cadascuna	de	les	versions	del	producte,	es	pot	trobar	al	següent	enllaç:	

https://chocolatey.org/pricing.	

En	 cas	 de	 disposar	 de	 la	 versió	 Business	 (versió	 de	 pagament)	 hi	 ha	 una	 opció	 anomenada	
“Automatic	Package	creation”,	on	només	amb	una	comanda,	el	sistema	s’encarrega	de	crear	
els	paquets.		

PS> choco new --file .\1Password-4.6.0.598.exe 
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Al	següent	enllaç	es	pot	veure	un	exemple	de	l’eina	de	pagament	en	funcionament:	

https://chocolatey.org/content/images/docs/gifs/choco_business_features.gif 

De	totes	formes,	ja	s’ha	vist	que	el	procés	no	és	tant	complicat	com	per	tenir	que	pagar	per	la	
versió	de	pagament	del	producte.	Aconsellem	provar	la	versió	gratuïta	que	fa	lo	mateix	que	la	
de	pagament	i	permet,	en	cas	d’error,	determinar	més	fàcilment	quin	fitxer	modificar,	 ja	que	
són	fitxers	que	hem	creat	nosaltres	mateixos	i	no	cap	assistent.	

 

4.8. Integrar	actualitzacions	a	les	imatges	
Una	vegada	el	sistema	es	troba	desplegat	 i	 instal·lat,	el	següent	pas	seria	actualitzar-ho	a	 les	
darreres	 versions,	 instal·lar	 les	 actualitzacions	 del	 sistema	 operatiu.	 Aquí	 hi	 ha	 diferents	
estratègies	a	seguir.	

1. Integrar	les	actualitzacions	al	fitxer	de	la	imatge	de	Windows	(WIM)	amb	l’eina	DISM	de	
Microsoft.		Aquest	sistema	presenta	alguns	problemes.		

• El	temps	d’aplicar	les	actualitzacions	és	molt	elevat.	
• S’introdueix	el	factor	humà	i	a	més	de	lent,	pot	provocar	errors.	
• Només	serveix	per	actualitzacions	del	sistema	operatiu.	

2. Instal·lar	 totes	 les	 actualitzacions	 directament	 del	 Windows	 Update.	 Aquest	 pas	 pot	
arribar	a	ser	lent,	ja	que	cal	esperar	a	que	es	baixi	tot,	i	depèn	de	la	connexió	de	xarxa.	
La	part	 interessant	es	que	posteriorment	es	pot	crear	una	nova	 imatge	per	desplegar	
amb	MDT	i	capturar	el	sistema	ja	amb	totes	les	actualitzacions.	

3. Instal·lar	 les	actualitzacions	aprovades	al	 servidor	SUS.	Cal	disposar	d’un	 servidor	SUS	
per	 tenir	 totes	 les	 actualitzacions,	 i	 com	 a	 avantatge,	 permet	 no	 desplegar	 totes	 les	
actualitzacions,	només	les	aprovades.	

4. Descarregar	 totes	 les	 actualitzacions	 al	 Deployment	 Share	 de	 MDT.	 Cal	 descarregar	
totes	 les	 actualitzacions	 i	 anar	 mantenint	 aquest	 repositori	 de	 manera	 manual.	 Si	
s’integra	amb	SUS	és	automàtic,	però	caldrà	tenir	un	servidor	de	SUS.	Una	eina	molt	útil	
per	 aquesta	 tasca	 és	 la	 web	 http://catalog.update.microsoft.com	 	 que	 permet	
accedir	a	totes	les	actualitzacions,	cercar-les	i	descarregar-les.	

Com	 que	 no	 volem	 instal·lar	 un	 servidor	 SUS,	 ni	 volem	 que	 l’usuari	 que	 ho	 gestioni,	 pugui	
afegir	errors	no	desitjats,	hem	decidit	que	tot	això	ho	gestioni	el	sistema	de	desplegament	de	
manera	 automàtica.	 Per	 això	 s’ha	 escollit	 activar	 les	 actualitzacions	 a	 una	Task	 Sequence	 de	
MDT.		

D’aquesta	 manera	 sempre	 que	 es	 descarrega	 una	 imatge	 de	MDT	 s’actualitza	 via	Windows	
Update	 automàticament	 (s’executen	 dues	 tasques	 que	 fan	 aquesta	 actualització).	
Posteriorment,	 es	 farà	 una	 captura	 de	 la	 imatge	 ja	 actualitzada	 i	 s’afegirà	 al	 repositori	
d’imatges	 de	 MDT.	 En	 posteriors	 desplegaments	 d’aquesta	 imatge,	 el	 sistema	 operatiu	
resultant	ja	tindrà	les	actualitzacions	de	sistema	integrades.	
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El	 procediment	 que	 cal	 fer	 per	 integrar	 les	 actualitzacions	 a	 MDT	 és	 el	 següent.	 A	 la	 Task	
Sequence	 creada	 com	 “Standard	 Client	 Task	 Sequence”,	 a	 l’apartat	 State	 Restore,	 activar	 les	
dues	opcions	 relacionades	amb	Windows	Update.	A	 la	Figura	48	es	poden	observar	 les	dues	
opcions	de	Windows	Update	de	les	quals	parlem.		

• Windows	Update	(Pre-Application	Installer)	
• Windows	Update	(Post-Application	Installer)	

Per	 defecte	 surten	 en	 gris,	 abans	 d’activar-se.	 Cal	 clicar	 sobre	 elles,	 i	 a	 la	 part	 dreta,	 clicar	
Options	i	desmarcar	la	casella	“Disable	this	step”	per	que	s’executin	en	arrencar	l’equip.	

	

Figura 48: Opcions de Windows Update a la tasca de MDT. 
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4.9. MDT	sense	xarxa	
En	 el	 cas	 de	 voler	 desplegar	 una	 configuració	 d’imatge	 de	 sistema	 operatiu,	 amb	 les	
corresponents	actualitzacions	de	sistema	i	els	paquets	de	software,	 i	no	tenim	accés	a	xarxa,	
podem	realitzar	una	configuració	a	part	que	ens	permet	fer	el	desplegament	des	de	una	unitat	
externa	USB.	

Els	passos	que	cal	fer	són	els	següents.	

1.			Dintre	de	MDT,	escollir	la	opció	Media,	fer	click	amb	el	botó	dret	a	l’apartat	“Advanced	
Configuration”	i	seleccionar	“New	Media”.	Marcar	la	opció	“Everything”	

	

Una	vegada	creat	el	contingut	Media,	seleccionar	 l’objecte	 i	 fer	botó	dret	 i	seleccionar	 la	
opció	 que	 surt	 “Update	 Media	 Content”.	 Es	 copiarà	 tota	 la	 configuració	 de	 MDT	 en	
aquesta	carpeta.	El	tamany	pot	variar	depenent	del	número	d’imatges	de	sistema	operatiu	
que	tinguem	a	MDT.	

	

Finalment	caldrà	copiar	tot	el	contingut	de	la	carpeta		“D:\DeploymentUSB\Content“	a	la	
carpeta	arrel	del	USB	creat	amb	anterioritat.	
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5. Planificació	del	projecte	
En	quant	a	la	planificació	del	projecte,	s’ha	fet	una	planificació	temporal	de	tot	el	procés	dut	a	
terme	per	posar	en	marxa	i	crear	el	present	document.	

Després	 s’ha	 fet	 un	 estudi	 de	 costos	 tant	 a	 nivell	 software	 com	hardware	de	 les	 aplicacions	
seleccionades	en	aquest	projecte.		

5.1. Planificació	temporal	
Aquest	projecte	neix	de	la	necessitat	que	presenta	un	departament	de	la	UPC,	per	agilitzar	el	
procés	de	posada	en	marxa	d’equips	nous.	És	un	cas	molt	normal	i	típic	que	es	presenta	quan	
es	 canvia	 un	 equip	 i	 cal	 refer	 tota	 la	 instal·lació.	 Es	 va	 requerir	 d’un	 sistema	 que	 facilités	
aquesta	tasca	i	es	va	desenvolupar	tot,	tal	i	com	s’ha	comentat	amb	anterioritat.		

Temporalment,	 el	 procés	 evolutiu	que	 s’ha	dut	 a	 terme	 fer	 la	 realització	d’aquest	 treball	 ha	
sigut	el	següent.		

• 15/09/2015	Contacte	amb	departament	UPC	sobre	tema	PFC.	
• 23/09/2015	Primera	explicació	amb	Enric	Morancho	per	selecció	PFC.	
• 18/10/2015	Inici	del	present	document.	
• 15/11/2015	Estudi	diferents	eines	de	desplegament.	
• 12/01/2016	Primera	estructura	del	document.	
• 23/02/2016	Estructura	general	del	document	i	continguts	creats.	
• 09/03/2016	Integració	documentació	sobre	les	diferents	eines	estudiades	document.	
• 25/04/2016	Canvi	Ninite	per	Chocolatey.	
• 01/05/2016	Reestructuració	general	del	present	document.		
• 09/05/2016	Matriculació	PFC	a	la	ETSETB.	
• 16/05/2016	Actualització	documentació	amb	versions	definitives.	
• 17/05/2016	Pagament	matricula.	
• 07/06/2016	Punts	inicials	definitius	i	finalitzats	
• 17/07/2016	Actualització	captures	de	pantalla	de	les	diferents	eines.	
• 19/07/2016	Reunió	amb	Enric	(assignació	tribunal).	
• 05/09/2016	Rellegir	document	per	detectar	errors	gramaticals.	
• 07/09/2016	Refer	referencies	i	actualitzacions	finals	de	captures	de	pantalla.	
• 12/09/2016	Reunió	amb	Enric	(tema	costos)	i	creació	apartat	relacionat.	
• 13/09/2016	Finalització	del	document	i	proves	amb	impressió	i	PDF.	
• 14/09/2016	Publicació	d’aquest	document	a	la	intranet	de	ETSETB.	
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5.2. Planificació	econòmica	
En	el	moment	de	 tenir	en	compte	 la	planificació	econòmica,	 s’han	tingut	en	compte	tant	els	
costos	materials	que	es	presenten	per	 la	posada	en	marxa	d’aquest	projecte,	 tant	costos	del	
diferent	 software	 que	 es	 fa	 servir,	 com	 els	 costos	 derivats	 pel	 hardware	 que	 es	 fa	 servir;	 i	
també	s’han	desglossat	els	costos	personals	que	es	necessiten	pel	manteniment	 i	posada	en	
marxa	de	tot	el	sistema.	A	continuació	els	indiquem	amb	detall.	

1. Cost	Software.	

• Windows	Server	2012	R2.	

La	versió	que	s’ha	fet	servir	al	Departament	de	proves	d’aquest	software	té	un	cost	
gratuït	perquè	entra	dintre	del	Contracte	Campus	que	té	la	UPC	amb	Microsoft.	En	
cas	de	no	disposar	d’aquest	Contracte	Campus,	el	cost	del	producte	és	de	254,72€.	

Si	es	volgués	utilitzar	una	versió	de	Windows	Server	DataCenter,	que	permet	 l’ús	
de	2	processadors	físics	i	permet	tenir	màquines	virtuals	il·limitades,	té	un	preu	en	
contracte	Campus	de	355,33€	i	en	contracte	Select	1353,87€.		

Contracte	 Campus	 equival	 a	 comprar	 la	 llicència	 a	 la	 Universitat,	 entorn	 que	 ja	
disposa	d’un	contracte	Campus	amb	Microsoft	per	 l’ús	dels	seus	programes	però	
no	 pels	 Windows	 en	 versió	 DataCenter.	 La	 llicència	 Select	 seria	 el	 cost	 d’una	
llicència	per	l’ús	en	entorns	professionals	no	universitaris.		

Es	 pot	 trobar	 més	 informació	 relacionada	 amb	 els	 preus	 de	 llicenciament	 del	
producte	a	la	següent	adreça:	

https://www.microsoft.com/es-es/server-cloud/products/windows-
server-2012-r2/purchasing.aspx 

• MDT	2013	

Aquest	producte	és	gratuït.	Es	tracta	d’un	fitxer	executable	que	es	descarrega	de	la	
web,	i	no	cal	pagar	cap	afegit	per	fer-lo	funcionar.	D’aquest	producte	no	hi	ha	cap	
versió	de	pagament.	Només	 cal	disposar	de	 les	 llicències	dels	 sistemes	operatius	
que	s’utilitzen	al	fer	els	despegaments.	El	seu	cost	és	de	0	euros.	

• Chocolatey	

Aquest	 software	 també	 es	 descarrega	 de	 la	 web	 i	 és	 gratuït.	 Hi	 ha	 algunes	
versiones	de	pagament	que	que	permeten	suport	per	part	de	 l’empresa	 i	creació	
de	paquets	amb	opcions	més	avançades.	Els	seus	preus12	varien	des	dels	8$/mes	
fins	als	50$/mes.	El	cost	de	la	versió	que	estem	utilitzant	és	de	0	euros.	

Total	Cost	software:	254,72	€	(0€	en	el	cas	del	departament	UPC)	

																																																													

12	https://chocolatey.org/pricing	
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2. Cost	Hardware.	

A	l’entorn	que	s’han	dut	a	terme	les	proves,	i	l’entorn	del	Departament	on	està	el	
sistema	desplegat,	es	fa	difícil	calcular	el	seu	cost.	Per	la	realització	del	projecte	es	
fa	 servir	 una	màquina	 virtual,	 i	 el	 seu	 cost	 és	 aproximat,	 perquè	es	 fa	 servir	 per	
més	tasques.		

Farem	 un	 cost	 aproximat	 amb	 una	màquina	 física	 que	 hi	 ha	 al	 departament	 de	
proves	i	que	podria	arribar	a	fer	les	mateixes	tasques	que	l’entorn	virtual	sobre	el	
qual	 s’ha	 desplegat.	 En	 concret,	 al	 mateix	 servidor	 físic	 es	 podria	 instal·lar	 el	
Controlador	de	Domini,	el	 servei	de	 fitxers	 i	 impressores,	el	 servidor	de	MDT	 i	 la	
resta	de	dades	de	paquets	i	Chocolatey.		

La	màquina	és	 de	 finals	 de	2014	 i	 té	 6	 anys	de	 garantia.	 Podem	estimar	que	 les	
tasques	que	fa	el	servidor	són	60%	Controlador	de	Domini,	20%	MDT	i	20%	altres.	

Tenint	en	compte	que	aquest	servidor	va	costar	7000€,	podem	estimar	que	el	cost	
hardware	del	servidor,	destinat	a	aquest	projecte,	 i	per	tant,	a	 l’ús	de	l’eina	MDT	
per	cada	any,	és	d’uns	250€.	

7000	𝑒𝑢𝑟𝑜𝑠
6	𝑎𝑛𝑦𝑠

∗ 20% ≈ 250	𝑒𝑢𝑟/𝑎𝑛𝑦	

Total	cost	hardware	=	250€/any	

3. Cost	personal.	

Per	 tenir	 una	 idea	 del	 cost	 total	 del	 tècnic,	 s’han	 tingut	 en	 compte	 les	 hores	
necessàries	no	només	per	 la	 posada	en	marxa	d’aquest	 projecte,	 sinó	 també	 les	
hores	 que	 s’han	 dedicat	 a	 la	 realització	 de	 l’estudi	 previ	 que	 ens	 ha	 ajudat	 a	
seleccionar	les	eines	definitives	amb	les	corresponents	instal·lacions.	A	continuació	
desglossem	els	costos	tenint	en	compte	aquests	aspectes.	

• Recerca	d’informació	relacionada	amb	les	diferents	eines:	10h	
• Proves	realitzades	amb	les	diferents	eines	estudiades:	30h	
• Instal·lació	 de	 les	 diferents	 eines	 que	 conformen	 la	 configuració	 final	

indicada	 en	 aquest	 document	 (Windows	 Server,	 MDT,	 IIS,	 Chocolatey,	
etc.):	15h	

• Generació	 de	 les	 imatges	 de	 proves	 del	 sistema	 operatiu	 i	 de	 les	
configuracions	de	desplegament	de	les	tasques	a	MDT:	15h	

• Generació	dels	paquets	tipus	MSI,	que	es	publiquen	amb	MDT	(Microsoft	
Office,	Acrobat	Professional,	etc.):	10h	

• Generació	paquets	de	proves	de	Chocolatey	i	paquet	final	amb	Chocolatey	
i	les	aplicacions	addicionals:	5h	

• Generació	del	present	document:	55h	

Total:	140	hores	*	60€	cost	tècnic	=	8400€	
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A	part,	cal	tenir	en	compte	el	temps	de	manteniment	de	tot	l’entorn.		

• Temps	dedicat	a	la	creació	de	noves	imatges	de	sistema	operatiu.		

Aquest	 temps	 dependrà	 de	 la	 quantitat	 de	 noves	 imatges	 que	 calgui	
afegir.	 Les	 primeres	 vegades	 el	 temps	 serà	 més	 gran,	 però	
posteriorment	 aquest	 temps	 s’anirà	 reduint	 perquè	 es	 reutilitza	 la	
mateixa	imatge.		

Temps:	5h	/	imatge	à	1h	

• Temps	dedicat	a	afegir	nous	paquets	a	MDT.	

Si	es	volen	afegir	paquets	que	ja	existeixen	al	repositori	de	Chocolatey,	
el	 temps	 de	 desplegament	 es	 mínim,	 només	 cal	 afegir	 el	 nom	 del	
paquet	 al	 fitxer	 .bat	 que	 es	 desplega	 amb	MDT.	 En	 canvi	 si	 es	 volen	
crear	 paquets	 de	 versions	 pròpies,	 cal	 dedicar-hi	més	 temps,	 ja	 sigui	
per	publicar	amb	Chocolatey	o	amb	MDT.	Cal	provar	que	el	paquet	que	
es	crea	funciona	correctament.	

Temps:	2h	/	paquet.	

Total	temps	hores/any	à	7h/mes	=	84h/any	

Total:	84	hores	*	30€	cost	becari	=	2520€/any	

	

	 Departament	UPC	 Empresa	externa	
Cost	software	 0€	 254,72€	
Cost	hardware	 250	€	/	any	
Cost	personal	 8400	€	inicials	

Cost	manteniment	 2520	€	/	any	
Taula 6: Costos inicials de desplegament. 
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6. Millores	obtingudes	
Una	vegada	finalitzat	el	desplegament	i	posada	en	marxa	de	tot	el	sistema	que	engloba	aquest	
projecte,	com	són	el	desplegament	de	les	imatges	del	sistema	operatiu,	les	actualitzacions	de	
sistema	operatiu	de	manera	ràpida	i	eficient,	i	el	desplegament	dels	aplicatius	concrets	de	cada	
client,	passem	a	indicar	les	millores	introduïdes.	A	continuació	les	detallem.	

Entre	les	millores	introduïdes	podem	comentar	les	següents:	

• Automatització	 de	 tots	 els	 processos	 d’instal·lació	 sense	 necessitat	 de	 cap	 persona	
durant	el	moment	del	desplegament.	

• Temps	de	desplegament	menor	que	al	cas	inicial.	
• Eliminació	dels	errors	humans,	aplicant	scripts	automàtics.	
• L’usuari	no	ha	de	descarregar	 les	actualitzacions	de	Windows,	el	 sistema	s’encarrega	

de	tenir-ho	sempre	actualitzat.	
• Facilitat	en	el	sistema	de	desplegament	del	sistema	operatiu	i	del	desplegament	de	les	

posteriors	aplicacions.	
• Els	 usuaris	 poden	 realitzar	 instal·lacions	 de	 productes	 de	 manera	 correcta	 sense	

necessitat	d’entendre	cap	pregunta	dels	assistents	d’instal·lació.	
• Si	un	usuari	vol	 fer	una	 instal·lació	nova	al	seu	equip,	no	ha	de	trucar	a	cap	Enginyer	

per	aconseguir	 tenir	el	PC	operatiu.	Pot	 realitzar	 la	 instal·lació	ell	mateix	amb	el	USB	
que	té	totes	les	dades	de	MDT.	

S’han	realitzat	diverses	proves	amb	els	paquets	que	es	descriuen	a	la	documentació.	

• Amb	la	intenció	de	comprovar	que	el	procés	que	s’ha	dissenyat	funciona	correctament	
i	aporta	els	resultats	esperats,	s’han	fet	proves	de	desplegament	d’imatges	amb	MDT	
per	diferents	versions	de	Microsoft	Windows	(Windows	7	i	Windows	10).	

• S’han	realitzat	proves	de	desplegament	de	Ubuntu	amb	MDT	2012.	Més	informació	al	
següent	enllaç.		

https://social.technet.microsoft.com/Forums/en-US/b82a77f0-46af-493d-
8a94-54e14f6a139b/deploy-win7-and-linux-image-with-mdt 

• També	s’han	creat	i	desplegat	paquets	de	Chocolatey	per	comprovar	que	tot	funciona	
com	era	d’esperar.	

• S’han	 creat	 tant	 paquets	 de	 EXE,	 com	 de	 CD,	 de	 MSI,	 com	 de	 fitxers	 descarregats	
d’internet,	 per	 comprovar	 que	 el	 sistema	 permet	 desplegar	 qualsevol	 mena	
d’aplicació.	

Dels	requeriments	que	teníem	al	 inici	del	projecte	per	tal	de	realitzar	 la	seva	 implementació,	
podem	veure	que	tots	s’han	dut	a	terme	amb	èxit,	 ja	que	s’ha	aconseguit	reduir	el	temps	de	
dedicació	de	personal	i	s’ha	aconseguit	disminuir	el	temps	d’instal·lació	de	tot	el	sistema.	
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7. Conclusions	
Una	vegada	 finalitzat	 tot	el	procés	de	desplegament	 i	en	veure	 totes	 les	 tasques	 funcionant,	
s’han	 extret	 algunes	 conclusions	 que	 es	 podrien	 tenir	 en	 compte	 per	 a	 futurs	
desenvolupaments	i	manteniments	del	sistema	de	desplegament	implantat.	

• La	 distribució	 del	 sistema	 operatiu	 ha	 de	 ser	 la	 versió	 Windows	 Enterprise,	 no	
Professional.	Això	està	lligat	a	que	si	es	vol	aplicar	algun	idioma	al	sistema	operatiu,	cal	
aplicar	el	paquet	del	Windows	Language	Pack,	i	el	Windows	Professional	no	permet	el	
canvi	d’idioma	de	la	interfície.		

Per	 exemple,	 per	 tenir	 el	 Windows	 en	 Català	 el	 procediment	 que	 cal	 seguir,	 és	
desplegar	 el	Windows	 Enterprise	 en	 Anglès	 i	 després	 aplicar	 amb	MDT	 el	Windows	
Language	 Pack	 amb	 els	 paràmetres	 per	 ficar	 l’idioma	 de	 l’equip	 a	 català.	 Sinó	 no	
tindrem	el	Windows	en	català	perquè	no	hi	ha	versió	en	català.	D’aquesta	manera,	no	
cal	 fer	 diferents	 imatges	 de	 MDT	 del	 sistema	 operatiu,	 només	 una	 en	 anglès	 i	 els	
afegits	de	cada	idioma	amb	el	Windows	Language	Pack.	

• Per	 distribuir	 paquets	 de	 Microsoft	 que	 fan	 servir	 els	 paquets	 MSI	 no	 es	 necessari	
intentar	 realitzar	 el	 empaquetament	 amb	eines	 com	Chocolatey,	 és	millor	 obtenir	 la	
llista	de	paràmetres	que	cal	afegir	al	instal·lador	per	fer	la	instal·lació	desatesa	i	afegir-
ho	 a	 MDT.	 D’aquesta	 manera	 s’ha	 realitzat	 el	 desplegament	 del	 paquet	 Acrobat	
Professional	 de	 la	 UPC	 o	Microsoft	 Office.	 S’ha	 afegit	 la	 corresponent	 llicència	 i	 els	
paràmetres	a	una	tasca	de	MDT,	sense	necessitat	de	fer	un	paquet	de	Chocolatey,	que	
és	molt	més	difícil.	

Com	 a	millora,	 ja	 no	 del	 sistema	 de	 desplegament	 sinó	 en	 general,	 de	 l’eina	MDT,	 podríem	
comentar	que	la	gestió	de	Drivers	dels	clients	potser	es	podria	millorar,	ja	que	cada	vegada	cal	
anar	cercant	els	divers	dels	portàtils,	 i	 afegir-los	al	DeployMent	Share	de	MDT.	Es	perd	molt	
temps	 si	Windows	no	 reconeix	els	divers.	Exemples	d’això	 són	els	drivers	del	 lector	 tàctil	de	
petjada,	que	cal	cercar	la	versió	pròpia	del	portàtil	i	després	el	programa	que	ho	gestiona.	

També	 a	 MDT	 es	 podria	 millorar	 el	 sistema	 de	 desplegament	 de	 les	 actualitzacions	 de	
Windows	i	de	Office,	potser	instal·lant	un	servidor	de	SUS	en	la	xarxa	per	agilitzar	el	procés.	

Com	a	possibles	millores	del	sistema,	es	planteja	un	tema	relacionat	amb	els	fitxers	personals	
del	usuari.	

Ara	mateix,	el	sistema	que	aquí	s’ha	presentat	no	té	en	compte	la	còpia	dels	fitxers	personals	
de	l’usuari	ni	de	les	aplicacions	que	ell	ha	pogut	instal·lar.	De	manera	que	al	reinstal·lar	l’equip	
tota	 aquesta	 configuració	 es	 perd.	 Encara	 que	 primer	 es	 fa	 una	 còpia	 a	 un	 recurs	 de	 xarxa,	
sempre	hi	ha	dades	que	no	acaben	de	migrar-se	(favorits,	recents,	instal·lacions	pròpies,	etc).	

Una	eina	molt	útil	 i	 que	permet	 la	migració	dels	perfils	d’usuaris	 i	 les	 seves	dades	personals	
s’anomena	USMT,	de	Microsoft.	Les	sigles	venen	de	User	SoftwareMigration	Tool	(USMT).	
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En	 les	 seves	 primeres	 versions	 aquesta	 eina	 era	 molt	 bàsica	 i	 només	 feia	 una	 còpia	 de	 la	
carpeta	Users	i	després	la	tornava	a	recol·locar	al	seu	lloc,	de	manera	que	no	era	molt	precisa.	
Amb	les	darreres	versions,	s’han	vist	vídeos	i	exemples	d’usuaris	que	l’han	fet	servir,	i	és	molt	
més	potent.	Es	pot	trobar	més	informació	al	següent	enllaç:		

https://technet.microsoft.com/en-us/itpro/windows/deploy/getting-started-with-
the-user-state-migration-tool 

Una	altre	millora	seria	l’ús	de	l’eina	SCCM	per	mantenir	una	base	de	dades	d’inventari	de	tots	
els	 equips	 i	 fer	 possibles	 controls	 remots	 per	 donar	 suport	 als	 usuaris.	 També	 integra	 el	
desplegament	 d’actualitzacions	 de	 sistema	 operatiu	 i	 eines	 Microsoft	 i	 eines	 de	 gestió	 que	
permet	desinstal·lar	remotament	actualitzacions	que	no	funcionin	correctament.	
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8. Annexes	
Als	següents	apartats	s’han	realitzat	petits	manuals	d’instal·lació	dels	diferents	programes	que	
s’han	necessitat	per	dur	a	terme	aquest	projecte.	

• Instal·lació	del	sistema	operatiu	Windows	Server	2012.	
• La	configuració	del	Active	Directory	per	la	gestió	d’usuaris.	
• La	instal·lació	de	l’eina	MDT	2013.	
• La	instal·lació	i	configuració	de	Chocolatey	i	IIS,	per	poder	publicar	els	paquets	

localment.	
• Un	exemple	de	desplegament	amb	MDT	d’un	nou	sistema	operatiu	Windows	7.	

	

8.1. Windows	Server	2012	R2	
Com	a	servidor	Controlador	de	Domini	(Domain	Controller)	s’ha	instal·lat	un	servidor	Microsoft	
Windows	Server	2012	R2.	Cal	tenir	en	compte	els	requisits	mínims	per	poder	fer	la	instal·lació:	

Processador	 64bits	a	1.4GHz	
RAM	 512MB	
Espai	de	disc	 32GB	
Xarxa	 Gigabit	Ethernet	(10/100/1000baseT)	

	

Una	 vegada	 comprovat	 que	 tenim	 l’equip	 adient	 per	 poder	 fer	 la	 instal·lació,	 detallem	 els	
passos	del	procés	amb	una	mica	de	detall.	

Podem	 fer	 la	 instal·lació	 amb	 el	 DVD,	 o	 podem	 arrencar	 des	 de	 una	 unitat	 USB	 si	 tenim	
configurat	el	servidor	per	a	que	arrenqui	de	USB.	L’USB	ha	de	ser	com	a	mínim	de	8GB,	ja	que	
la	 ISO	 del	 producte	 ocupa	 5GB.	 Al	 arrencar,	 després	 de	 carregar	 una	 finestra	 de	 còpia	 de	
fitxers,	 es	mostra	 una	 finestra	 de	 configuració	 en	mode	 gràfic.	 Tot	 l’assistent	 serà	 en	mode	
gràfic.		
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Una	 vegada	 s’han	 carregat	 els	 fitxers	 per	 poder	 fer	 la	 instal·lació,	 l’assistent	 d’instal·lació		
mostra	 la	següent	 	 finestra.	Cal	seleccionar	 l’idioma	d’instal·lació.	Ho	deixem	en	Anglès,	amb	
els	valors	per	defecte	i	continuem.	

	

Una	vegada	clicat	el	botó	NEXT,	es	mostra	la	finestra	principal	per	començar	la	instal·lació:	

Cliquem	al	botó	“Install	now”	i	comencem	la	instal·lació.	Caldrà	indicar	el	codi	del	producte	per	
poder	realitzar	la	instal·lació.	En	el	cas	dels	departaments	de	la	UPC,	no	cal	indicar	aquest	codi	
ja	que	es	tracta	de	la	versió	de	Campus	del	sistema	Windows	que	es	pot	trobar	a	distribució	de	
software	de	la	UPC13	i	ja	porta	integrat	el	codi	necessari,	en	cas	contrari,	indiqueu	el	codi	de	la	
llicència.	

	

Al	clicar	el	botó	NEXT,	ens	demana	quina	versió	de	Windows	volem	instal·lar.	Escollim	la	versió	
Standard		amb	el	mode	gràfic,	Windows	Server	2012	Standard	Edition	(Server	with	a	GUI):	

																																																													

13	https://distribuciosoftware.upc.edu/windows-server-2012-r2	
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S’han	d’acceptar	els	termes	de	la	llicència	per	poder	continuar.	Marqueu	la	casella	i	continueu	
amb	la	instal·lació.	

Al	 següent	pas	ens	 surt	una	 finestra	amb	 les	opcions	“Upgrade”	o	“Custom”.	Seleccionem	 la	
segona	opció.	

• Upgrade:	si	volem	actualitzar	des	d’un	servidor	amb	Windows	2003.	
• Custom:	per	fer	una	instal·lació	neta.	Esborrarà	tot	el	disc.	

	

Ens	demana	a	quin	disc/partició	es	vol	 fer	 la	 instal·lació.	Des	d’aquí	es	poden	particionar	els	
discos	i	formatar-los	com	sigui	necessari.	Aquí	s’aconsella	definir	una	partició	de	disc	i	una	de	
dades	per	 tal	de	 separar	 sistema	de	 fitxers	del	 repositori	d’imatges	de	 sistema	operatiu	 i	de	
programari	a	distribuir	(Dades	de	sistema	i	Dades	d’usuari)	



Automatització del manteniment del sistema operatiu i software a grans departaments 

 
Pàgina 77 / 98 

  
  

	

Cliquem	el	botó	“Next”	i	s'inicia	el	procés	de	còpia	de	fitxers.	

Quan	 finalitza	 la	 copia	 de	 fitxers,	 es	 reinicia	 el	 sistema	 i	 es	 mostra	 la	 pantalla	 on	 cal	
proporcionar	 per	 primera	 vegada	 una	 contrasenya	 per	 l’usuari	 administrador.	 Per	 fer-ho	 cal	
indicar	que	s’han	de	complir	3	dels	4	requisits:	

§ Ha	de	tenir	majúscules	
§ Ha	de	tenir	minúscules	
§ Ha	d’incloure	dígits	del	0	al	9	
§ Ha	de	tenir	caràcters	alfanumèrics	(per	exemple,	!,	$,	#,	%)	
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I	com	que	ja	s’ha	realitzat	tot	correctament,	es	presenta	la	finestra	per	validar-se	a	l’equip.	Ja	
tenim	el	servidor	instal·lat:	

	

Una	vegada	finalitzat	el	procés,	ens	podem	validar	clicant	Ctrl+Alt+Delete		 i	ficant	l’usuari	 i	 la	
contrasenya	 definits	 als	 passos	 anteriors	 de	 l’instal·lador.	 El	 següent	 pas	 serà	 actualitzar	 el	
sistema	 amb	 totes	 les	 actualitzacions	 de	 sistema	 i	 instal·lar	 el	 software	 necessari	 per	
l’administració	dels	equips	client.	

Una	vegada	validats	es	mostra	la	finestra	d’Administració	del	Servidor,	des	de	la	qual	es	pot	
gestionar	el	servidor,	afegir	rols,	canviar	paràmetres,	etc.	

	

El	següent	pas	serà	configurar	la	interfície	de	xarxa	de	l’equip	i	configurar	correctament	la	IP,	
DNS,	Active	Directory,	IIS,	etc.	

El	 procés	 sencer	 per	 instal·lar	 un	 Windows	 Server	 2012R2	 pot	 durar	 uns	 15	 minuts	
aproximadament.	
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8.2. Active	Directory	
Una	vegada	tenim	el	sistema	operatiu	instal·lat	cal	instal·lar	i	configurar	el	servei	d’usuaris	de	
Windows,	el	directori	actiu	(Active	Directory).	

Per	fer-ho,	des	de	la	consola	d’administració	del	Servidor,	a	la	part	inferior	dreta,	A	l’apartat	
Roles,	clicar	sobre	Add	i	seleccionat	la	opció	“Add	Roles	and	features”	

	

De	la	llista	que	es	mostra,	seleccionar	la	opció	que	diu	“Active	Directory	Domain	Services”	i	
seleccionar	totes	les	opcions	addicionals	que	demana.	Clicar	a	NEXT.	

	

Una	 vegada	 afegit	 el	 Rol,	 i	 reiniciat	 el	 servidor,	 cal	 fer	 la	 configuració	 del	mateix.	 Des	 de	 la	
mateixa	consola	d’administració	del	servidor	ja	indica	que	cal	fer	una	configuració	posterior.	Al	
clicar	sobre	aquesta	opció	ens	surt	l’assistent	per	instal·lar	el	nou	Domini.	
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Continuant	amb	el	procés	de	l’assistent,	s’instal·la	l’Active	Directory	al	servidor.	
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8.3. MDT	2013	
Una	vegada	 instal·lat	 i	 configurat	el	 sistema	operatiu,	procedim	a	 la	 instal·lació	del	 software	
encarregat	del	manteniment	de	les	 imatges	 i	programari	distribuït,	en	concret,	procedim	a	 la	
instal·lació	de	l’eina	Microsoft	Deployment	Toolkit	2013	Update	2.	Anem	a	la	url	del	producte14	
i	el	descarreguem.	El	fitxer	descarregat	ocupa	uns	20MB	i	el	seu	procés	d’instal·lació		és	molt	
senzill.	

Executem	 l’aplicació	 i	 ens	 apareix	 la	 finestra	 principal.	 Cliquem	a	 Següent	 per	 tal	 d'iniciar	 la	
instal·lació.	

	

Caldrà	 acceptar	 els	 termes	 de	 contracte	 de	 Microsoft	 per	 tal	 de	 poder	 continuar	 amb	 la	
instal·lació.		

Indiquem	 la	 ruta	 on	 instal·larem	 el	 producte,	 així	 com	 els	 elements	 que	 volem	 instal·lar.	
Deixem	tot	per	defecte	i	cliquem	a	Següent.	

	

																																																													

14	http://download.microsoft.com/download/b/3/a/b3a89fae-f7bf-4e7c-b208-
223b991e9c30/MicrosoftDeploymentToolkit2012_x86.msi	
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Al	 següent	pas	el	 sistema	ens	 sol·licita	 si	deixem	que	guardi	 informació	pròpia	d’ús	de	 l’eina	
per	ajudar	a	millorar	el	funcionament	i	enviar	com	a	estadístiques	d’ús	a	Microsoft.	Escollim	la	
opció	que	desitgem	 i	 cliquem	a	Continuar.	Una	 vegada	el	 sistema	ha	 recopilat	 la	 informació	
necessària	per	fer	la	instal·lació,	podem	clicar	a	“Install”	per	començar	el	procés	d’instal·lació.	

I	una	vegada	finalitzat	cliquem	a	“Finish”	per	finalitzar	l’assistent.	

	

El	producte	ja	està	instal·lat	al	sistema.	Podem	veure	que	ja	apareixen	totes	les	seves	opcions	
al	menú	inici	de	Windows	amb	el	nom	de	“Deployment	Workbench”:	

	

Si	executem	l’eina	“Deployment	Workbench”	arrencarà	la	consola	de	gestió	de	l’eina	MDT.	
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8.4. Repositori	local	Chocolatey	
Per	 tal	 de	 crear	 un	 repositori	 local	 de	 Chocolatey,	 cal	 tenir	 un	 servidor	 web	 funcionant	 en	
algun	dels	servidors	del	domini.	A	continuació	es	farà	la	instal·lació	i	configuració	de	IIS	per	tal	
de	poder	tenir	el	servidor	de	paquets	NuGet	disponible.	Qualsevol	dels	passos	que	comentem	
es	pot	executar	via	Powershell,	però	farem	us	de	la	interfície	gràfica	per	veure	tots	els	passos.	

1. Al	servidor	on	volem	hostatjar	l’aplicació	que	s’encarregarà	de	publicar	els	paquets,	cal	
executar	l’aplicació	"Add	Roles	and	Features	Wizard"	

2. Clicar	"Next"	fins	arribar	a	l’apartat	"Server	Roles".	
3. De	 la	 llista	 de	 rols	 mostrats,	 seleccionar	 "Web	 Server	 (IIS)"	 i	 seleccionar	 "Add	

Features".	Quan	ho	demani.	Clicar	"Next".		

 

4. De	 la	 llista	de	 la	pàgina	de	 funcionalitats,	expandir	 ".NET	Framework	4.5	Features"	 i	
marcar	".NET	Framework	4.5"	i		"ASP.NET	4.5".	Clicar	"Next".	

 

5. Clicar	 "Next"	 per	 arribar	 a	 l’apartat	 "Role	 Services"	 sota	 la	 secció	 "Web	 Server	 Role	
(IIS)"	i	seleccionar	el	següent:	
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o Web	Server	
§ Common	HTTP	Features	

• Default	Document	
• Static	Content	

§ Health	and	Diagnostics	
• HTTP	Logging	

§ Performance	
• Static	Content	Compression	

§ Security	
• Request	Filtering	

§ Application	Development	
• .NET	Extensibility	4.5	
• ASP.NET	4.5	
• ISAPI	Extensions	
• ISAPI	Filters	

o Management	Tools	
§ IIS	Management	Console	

 

 

6. Clicar	"Next"	i	"Install".	No	cal	reiniciar	el	servidor.	

Els	 següents	 passos	 estan	 destinats	 a	 configurar	 el	 servidor	 de	 Nuget	 dintre	 de	 IIS.	 Lo	 que	
farem	 serà	 crear	 una	 aplicació	 per	 defecte	 fora	 del	 lloc	 web	 per	 defecte.	 Aquesta	 aplicació	
permetrà	compartir	el	port	80	amb	un	lloc	ja	existent.	A	continuació	s’enumeren	els	passos.	

1. Crear	 l'estructura	 de	 directoris	 del	 lloc	 web.	 Sempre	 posem	 els	 llocs	 de	 IIS	 en	 una	
unitat	 que	 no	 sigui	 del	 sistema	 amb	 els	 permisos	 bloquejats.	 En	 aquest	 exemple,	
utilitzarem	D:\Llocs web\NuGet Repo.	

2. Crear	el	directori	pels	paquet	NuGet/Chocolatey	que	crearem	més	endavant.	Aquest	
directori	 utilitza	 una	 estructura	 de	 permisos	 diferents	 i	 potencialment	 podria	 ser	
compartit,	pel	que	pot	ser	beneficiós	ficar-ho	independent	del	lloc	web.	Ho	ficarem	a	
D:\NugetRepo.	
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3. (Opcional)	a	 la	carpeta	D:\Sites i D:\NuGetRepo	 i	els	seus	subnivells,	desmarcar	 la	
herència	 per	 tal	 que	 només	 els	 Administrators	 i	 el	 compte	 SYSTEM	 tinguin	 accés	
d’escriptura.	

4. Al	servidor	que	ha	de	contenir	el	servidor	NuGet,	obrir	la	eina	d’adminsitració	de	IIS.	
5. Damunt	 del	 Web	 Site	 per	 defecte,	 fer	 botó	 dret	 i	 seleccionar	 "Add	 Application..."	

(Amb	la	opció	de	Virtual	directory	no	funciona!)	

	

6. Indicar	 l’alias	 a	"NuGet",	 deixar	 "Application	 Pool"	 a	 "DefaultApplicationPool"	 i	
indicar	el	physical	path	to	a	la	carpeta	que	es	va	crear	per	aquest	lloc	web.	En	el	nostre	
exemple	"D:\Sites\NuGetRepo"	.		

	

7. Les	opcions	per	defecte,	funcionen	per	aquest	lloc	web,	però	en	cas	de	que	canviïn,	cal	
refrescar	la	vista	i	assegurar-se	que	la	validació	IIS	estigui	a	Anònim	(IIS	authentication	
ficat	 a	 "Anonymous").	 També	 es	 pot	 canviar	 la	 ruta	 del	 fitxer	 de	 registre	 a	
(D:\logfiles\IIS\NuGetRepo	per	exemple).	

Ara	procedirem	a	 configurar	els	permisos	del	 sistema	de	 fitxers	de	 IIS	per	 tal	que	els	 clients	
puguin	 accedir	 al	 lloc	 i	 al	 repositori	 amb	 èxit.	 Estem	 suposant	 que	 disposa	 de	 permisos	
administratius	per	accedir	des	de	l’estació	de	treball	per	tal	de	desplegar	el	codi	de	l’aplicació	
en	els	següents	passos.	Si	no	fos	així,	cal	donar	els	permisos	adients.	
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1. Al	directori	que	conté	el	lloc	web	ha	de	tenir	permisos	de	lectura	el	compte	AppPool	i	
el	 compte	 d'usuari	 Anonnymous.	 Clicar	 sobre	 el	 botó	 dret	 a	 D:\Llocs 

web\NuGetRepo i	seleccionar	"Propietats".	
2. Clicar	 "Security",	 "Edit",	 i	 "Add".	 Canviar	 la	 ubicació	 amb	 "Location"	a	 la	 ruta	 del	

sistema	local.	
3. Donar	 permisos	 als	 comptes	 “Default	 web	 site	 application	 pool	virtual	 service”	 i	 al	

compte	“Anonymous”	teclejant	"IIS	APPPOOL\DefaultAppPool;IUSR",	després	"Check	
Names"	 i	 "OK".	 Si	 ha	 seleccionat	 un	 altre	 compte	 caldrà	 afegir-ho.	 Aquesta	 opció	
afegeix	als	dos	usuaris,	"DefaultAppPool"	i	IUSR".	

	

4. Donar	a	cada	usuari	el	permís	"Read	&	Execute",	"List	folder	contents",	"Read"	i	clicar		
"OK".	

	

5. El	 directori	 que	 conté	 el	 repositori	 actual	 només	 necessita	 ser	 llegit	 pel	 compte	
AppPool.	Fer	botó	dret	sobre	D:\NuGetRepo	i	seleccionar	"Properties".	

6. Clicar	"Security",	"Edit",	i	"Add".	Canviar	la	ruta	a	la	ruta	local	amb	"Location"	.		
7. Donar	permisos	"IIS	APPPOOL\DefaultAppPool",	després	"Check	Names"	i	"OK".		
8. Donar	permisos	de	"Read	&	Execute",	"List	folder	contents",	i	"Read"	i	clicar	"OK".	
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Una	vegada	tenim	l’IIS	configurat,	cal	descarregar	el	paquet	chocolatey.server	i	servir-lo	desde	
IIS.	Per	fer-ho	és	molt	senzill.	

1. Executar:		
choco install chocolatey.server 

2. Copiar	la	carpeta	del	paquet	descarregat	a	la	carpeta	de	IIS:	
cp –r C:\tools\chocolatey.server\chocolatey.server\* C:\inetpub\wwwroot\ 

3. Parar	 IIS	 i	 arrencar-lo	 de	 nou	 i	 ja	 podem	 accedir	 al	 servidor	 local	 de	 Chocolatey	
amb	el	navegador:		

http://localhost 

Per	si	no	volem	dedicar	molt	de	temps	a	la	correcta	configuració	de	IIS	i	si	és	la	primera	vegada	
que	 es	 publica	 un	 lloc	 web	 a	 IIS,	 es	 pot	 fer	 servir	 un	 script	 que	 hem	 creat.	 Aquest	 script	
s’encarrega	 d’	 executar,	 instal·lar	 i	 configurar	 tots	 els	 elements	 de	 IIS	 i	 copia	 el	 paquet	
chocolatey.server	dintre	del	mateix	IIS. 

Per	fer-ho	funcionar	cal	obrir	un	terminal	de	Windows.	Fent	INICIO	/	EJECUTAR	i	a	 la	consola	
de	Windows	escriure	tot	això	seguit:	

NOTA:	Aquest	procés	esborra	tot	el	que	penja	del	directori	C:\inetpub\wwwroot		

START http://boxstarter.org/package/nr/url?	
https://gist.githubusercontent.com/robdayz/2c8e11fd2cbf7f8ecc179f05fbceaace/ra

w/c2b2a65d7f5798a8683712a294d269df31cce78f/gistfile1.txt 

Amb	 aquesta	 comanda	 s’inicia	 un	 procés	 que	 descarrega	 un	 instal·lador,	 executa	 comandes	
Powershell,	instal·la	el	paquet	Chocolatey.Server	i	el	copia	dintre	de	IIS.	
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Figura 49: Execució de la comanda que instal·la el servidor local de Chocolatey 

	

Figura 50: Descarrega de l’instal·lador Boxstarter 

	

Figura 51: BoxStarter s’encarrega de la instal·lació  
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Figura 52: Servidor local de Chocolatey  

Ara	que	ja	està	el	servidor	local	de	Chocolatey	configurat,	la	mateixa	interfície	ens	indica	com	
s’han	de	configurar	els	clients	per	tal	de	poder	instal·lar	paquets	d’aquest	repositori.	
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8.5. Desplegament	de	Windows	7	amb	MDT	
A	 continuació	 es	 detalla	 el	 procés	de	desplegament	d’una	 imatge	 amb	Windows	7	 sobre	un	
equip	nou,	amb	el	producte	MDT	2013	R2.	

Arrenquem	amb	el	CD	generat	per	 l’aplicació	 i	ens	surt	el	següent	menú.	Escollim	 la	primera	
opció	per	començar	el	desplegament.	Ens	cas	necessari	el	menú	permet	assignar	una	 IP	 i	un	
format	de	teclat.	La	segona	opció	és	per	realitzar	tasques	de	recuperació	i	la	darrera	per	sortir.	

	

L’assistent	ens	demanarà	un	usuari	i	una	contrasenya	d’accés	al	repositori	d’imatges.	Així	com	
el	nom	del	domini.	Li	indiquem	i	continuem	el	procés:	
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Segons	l’usuari	que	es	validi	i	l’equip	al	qual	es	desplega	la	imatge,	tindrà	accés	a	unes	imatge	
o	unes	altres.	En	aquest	cas,	tenim	disponibles	 les	dues	imatges	de	Windows	7	(en	castellà	o	
en	anglès):	

	

Escollim	la	versió	en	anglès	i	continuem	amb	Next.	Ens	demanarà	introduir	un	nom	per	l’equip.	
D’aquesta	manera	li	assignarà	durant	l’assistent.	

Al	 següent	 pas	 cal	 afegir	 l’equip	 al	 domini,	 en	 aquest	 cas	 del	 departament	 de	 proves	
(SIETCG.UPC.ES).	Es	requereix	un	usuari	amb	permisos	per	fer-ho.	Li	indiquem	i	cliquem	Next:	

	

Al	 següent	 pas,	 ens	 indica	 si	 cal	 restaurar	 dades	 addicionals	 del	 perfil	 de	 l’usuari	 d’algun	
repositori	que	tinguem.	Això	no	ho	fem	servir,	per	tant	cliquem	a	“Do	not	restore”	(l’opció	que	
surt	per	defecte).	Hem	comprovat	que	aquest	procés	és	bastant	 “imprecís”	 ja	que	 les	dades	
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que	 es	 guarden	 amb	 el	 perfil	 són	molt	 poques	 i	 normalment	 no	 aporta	 fiabilitat.	 Cliquem	 a	
Next:	

	

Als	 següents	 passos	 ens	 demana	 la	 configuració	 regional	 del	 sistema,	 i	 la	 zona	 horària	 de	
l’equip.	Li	proporcionem	i	cliquem	a	Next.	

Després	 surt	 la	 finestra	 que	mostra	 els	 programes	 que	 volem	 que	 s’instal·lin	 després	 de	 la	
instal·lació	 del	 sistema	 operatiu.	 Aquest	 menú	 també	 depèn	 dels	 permisos	 i	 la	 imatge	 que	
s’intenta	desplegar.	En	aquest	cas	és	el	següent.	Escollim	el	software	necessari	i	cliquem	Next.	
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El	següent	pas	ens	permet	crear	una	imatge	sencera	amb	el	software	ja	configurat	per	tal	de	
poder	fer	servir	aquest	equip	com	a	imatge	mestre	més	endavant.	Nosaltres	escollim	“Do	not	
capture”	ja	que	no	és	lo	que	volem,	només	volem	fer	els	desplegaments.	

	

El	sistema	també	ens	pregunta	si	farem	servir	BitLocker	(encriptació	de	dades	localment).	Per	
defecte	 no	 ho	 farem	 servir,	 així	 que	 contestem	 que	 no	 i	 continuem.	 Després	 es	mostra	 un	
resum	amb	les	opcions	que	s’han	seleccionat	per	fer	el	desplegament.	Cliquem	Next	i	comença	
el	procés.	Aquest	procés	triga	uns	minuts.	

Una	vegada	finalitzat	el	procés	d’instal·lació	del	Windows,	 i	després	de	diversos	reinicis	de	 la	
màquina,	el	sistema,	de	manera	automàtica	comença	a	instal·lar	el	software	addicional.	No	cal	
intervenció	per	part	de	cap	tècnic:	

	

I	al	arrencar	el	sistema	ja	es	troba	totalment	instal·lat.	
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