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2. Motivació i objectius 
L’enginyeria de programari al núvol suposa un repte pels desenvolupadors, que han 
d’adaptar-se una vegada més a un nou entorn. Els núvols són entorns que simplifiquen 
o quasi eliminen les necessitats de gestió i manteniment de les infraestructures de 
computació, tasques que abans realitzaven normalment tècnics de sistemes contractats 
per les corporacions o institucions. A més, els núvols aporten altres avantatges, com 
són l’escalabilitat ràpida i la disponibilitat de les infraestructures, no requereixen 
inversions inicials i els costs estan en funció de l’ús però, no tot són avantatges, els 
núvols augmenten la complexitat del programari i les vulnerabilitats en matèria de 
seguretat i confidencialitat són més evidents. 
Els núvols poden ser públics, privats o híbrids, depenent de qui els pot emprar. Els 
núvols públics estan oberts a tothom i els privats sols poden ser emprats pels seus 
propietaris. La primera opció, els núvols públics, semblen menys confiables que les 
infraestructures gestionades internament per les corporacions, tot i que en els núvols 
públics existeixen mecanismes i estratègies de seguretat per aconseguir aplicacions 
segures. La segona opció, els núvols privats, són molt costosos i permeten una 
confidencialitat superior, ja que l’exclusivitat d’ús del maquinari garanteix l’aïllament de 
les dades i processos del propietari del núvol. Finalment, el tercer tipus de núvol, els 
núvols híbrids, pretenen rebaixar els costs i augmentar la privacitat, combinant serveis 
de núvols públics amb serveis de núvols privats. 
A causa dels elevats costs i la complexitat tècnica, només grans organitzacions i grans 
consorcis poden gaudir de núvols privats, mentre que quasi qualsevol empresa o 
col·lectiu pot accedir als núvols públics. Doncs, els núvols públics són una gran 
oportunitat però, sorprenentment, l’evolució del nivell d’adopció dels núvols públics no 
és en absolut exponencial, amb un creixement de sols un 7% l’any 20161. Les dues 
principals barreres que frenen una expansió més explosiva dels núvols públics són la 
seguretat i la manca de coneixement del personal de TI de les organitzacions [1].  L’autor 
d’aquest TFM considera que les dues barreres d’entrada dels núvols públics (seguretat 
i manca de coneixements) estan força imbricades, ja que la manca de coneixements té 
com a conseqüència la creació d’aplicacions vulnerables. Però les aplicacions als núvols 

                                                
1 L’any 2016 va créixer un 7% en nombre d’organitzacions que fan ús intensiu dels núvols 
públics [1]. 
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públics no són vulnerables sine qua non, ja que hi ha molts de mecanismes de seguretat, 
disponibles als núvols públics actuals, que permeten crear aplicacions amb nivells de 
seguretat i confidencialitat elevats, és a dir, s’està construint  programari que no 
reflecteix les virtuts dels núvols públics sinó que n’exageren les seves debilitats.   
Els núvols ofereixen infraestructures de computació com a serveis (IaaS), plataformes 
d’aplicacions com a serveis (PaaS) i programari per usuari final com a servei (SaaS). 
Exemple d’IaaS poden ser els serveis de màquines virtuals, exemple de PaaS poden 
ser els serveis d’execució1 d’aplicacions web i exemple de SaaS poden ser els serveis 
de correu electrònic al núvol o els processadors de text en línia2. Els serveis IaaS, PaaS 
i SaaS al núvol són  serveis administrats3, de pagament per ús i el client els pot gestionar 
programàticament4. Per una organització migrar a IaaS és una passa natural i suau (en 
molts de casos es pot reproduir el mateix esquema d’infraestructures locals) i SaaS és 
més aviat un model de negoci. Ambdós models de serveis, IaaS i SaaS,  no incideixen 
de forma necessària a les tasques de desenvolupament, no així, segons  el criteri de 
l’autor d’aquest TFM, el model PaaS, suposa un alt impacte en el dia a dia dels 
desenvolupadors. Emprar els serveis de plataforma dels núvols públics (PaaS) permet 
gaudir d’un ampli catàleg de mecanismes aplicables ràpidament per crear aplicacions 
però els desenvolupadors els han de conèixer en profunditat. 
Aquest TFM té com a perspectiva principal la del desenvolupador amb responsabilitats 
en la creació d’aplicacions segures als núvols públics i que vol esprémer al màxim els 
avantatges d’aquest entorn i per això emprarà, si és possible, serveis de tipus PaaS. La 
raó de fer èmfasi en els núvols de tipus públics és la seva fàcil accessibilitat per part de 
qualsevol corporació i el motiu de l’èmfasi en la seguretat és que es considera 
actualment una de les principals barreres per l’adopció dels núvols públics. 
  

                                                
1 Un entorn d’execució d’aplicacions típicament consta de servidor, emmagatzemament local 
per arxius, sistema operatiu, suport per executar programari interpretat (java, php, ...) i sistemes 
gestors de base de dades entre altres. 
2 El Gmail de Google, o l’Office 365 de Microsoft són exemples contcrets de serveis de tipus 
SaaS. 
3 Els serveis administrats són aquells dels que proveïdor se’n fa càrrec de la seva instal·lació, 
gestió, monitoratge, manteniment i actualització del programari i maquinari involucrat. 
4 Els núvols posen a disposició de les aplicacions dels clients APIs per gestionar els serveis 
contractats tot i que també tenen consoles interactives on fer-ho. 
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3. Introducció 
Els sistemes de computació al núvol ja estan presents en molts d’àmbits personals, 
empresarials i científics pels avantatges que aporten. L’aprovisionament immediat i 
elàstic d’infraestructures, el pagament per ús i la delegació de l’administració 
d’infraestructures de computació i programari són raons de pes que expliquen l’èxit dels 
sistemes de computació al núvol. 
Els núvols públics, que són els que estan oberts a tothom, suposen assolir 
implementacions més complexes i greus problemes de seguretat i confidencialitat. Per 
desenvolupar aplicacions escalables, d’alta disponibilitat, segures i d’alt rendiment pels 
núvols públics  és necessari crear programari ben adaptat: amb una arquitectura 
específica, fonamentat en els serveis de plataforma adequats i ben configurats, i que 
empri patrons de dissenys de programari específics. 
La seguretat és una de les àrees més importants en crear programari pels núvols públics 
i és un fet que la seguretat és un dels motius principal que frena l’expansió de l’ús de 
núvols públics. Hi ha entorns empresarials i en altres sectors, com el sanitari, on la 
confidencialitat i la seguretat de les dades és un tema crític. Millorar la seguretat de les 
solucions basades en núvols públics és possible, fins a uns certs límits, si es 
construeixen les aplicacions adoptant les mesures necessàries. Tot i això, és necessari 
reconèixer que la manca de control i coneixement a sobre les infraestructures dels 
núvols públics són un inconvenient. Als núvols públics, no és possible actualment arribar 
als mateixos nivells de seguretat i confidencialitat que es poden aconseguir amb el 
control total de les infraestructures i de les persones involucrades amb la seva 
administració. 
En aquest treball, pensat pels desenvolupadors nou vinguts als núvols públics, 
s’estudiaran inicialment els conceptes bàsics dels núvols de computació, i després, els 
aspectes més crítics i les solucions aplicables en el desenvolupament pels núvols 
públics, baix el model de plataforma com a serveis (PaaS). Concretament s’estudiarà 
com reduir l’impacte negatiu dels núvols públics en la seguretat i la confidencialitat de 
les aplicacions. 
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4. Concepte de computació al núvol 
4.1. Definició i característiques 
Existeixen moltes definicions del concepte de computació al núvol [2] i en quasi totes es 
fa referència a la prestació de serveis relacionats amb la computació i les tecnologies 
de la informació a través d’Internet. Com a descripció de treball es podria dir que els 
núvols de computació són sistemes que ofereixen capacitat de càlcul, espai 
d’emmagatzemament, amplada de banda, servidors, balancejadors de càrrega i altres 
dispositius o serveis informàtics, baix demanda, de una forma molt elàstica, flexible i 
automatitzada, a qualsevol lloc mitjançant d’Internet.  
Més formalment Peter Mell et al.  a [3] donen una definició àmpliament usada, descrivint 
el núvol de computació com un model que habilita l’accés, baix demanda, configurable 
i ubic a un conjunt de recursos informàtics (xarxes, servidor, dispositius 
d’emmagatzemament, aplicacions, serveis) de tal forma que l’aprovisionament i 
alliberació de recursos és ràpida i suposa un mínim esforç d’interacció amb el proveïdor. 
Pel que fa a les característiques de la computació al núvol destacar-ne les següents:  

 Auto aprovisionament de recursos. L’usuari dels serveis ha de poder 
aprovisionar-se o alliberar recursos,  com per exemple servidors o espai 
d'emmagatzematge d’informació, segons les seves necessitats en cada moment.  

 Elasticitat ràpida. Si els recursos es poden aprovisionar i alliberar ràpidament i 
de forma automàtica, és a dir, amb gran elasticitat, permet a l’usuari escalar els 
recursos contractats cap amunt o cap avall àgilment. Aquesta elasticitat permet 
a l’usuari mantenir els nivells de servei, afrontant canvis sobtats de la demanda, 
sense realitzar cap sobredimensionant de les seves capacitats i per tant sense 
sobrecosts. 

 Fons de recursos compartits (resource pool). Els proveïdors de serveis de 
computació al núvol han de poder satisfer qualsevol demanda dels usuaris. Des 
de la perspectiva del usuari del núvol és com si el proveïdor disposes, en tot 
moment, de recursos il·limitats. Òbviament això no és possible físicament però 
si virtualment si el proveïdor dimensiona i gestiona correctament les seves 
infraestructures, les comparteix entre els usuaris, anticipa la demanda en el 
possible i estableix un sobredimensionat suficient. S’ha de destacar que els 
núvols se basen en la compartició del conjunt de recursos de què disposa entre 
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el usuaris o llogaters del núvol, és a dir, els núvols són multi-inquilí (multenancy). 
El grau de compartició respecte el grau d’aïllament entre els usuaris es 
fonamental per la seguretat i confidencialitat en els núvols. 

 Connectivitat i distribució geogràfica. Els núvols han de disposar de serveis 
de xarxa i amplada de banda interna i externa que permeti comunicacions a 
elevades velocitats. L’amplada de banda interna és necessària per a les 
relacions, dintre del núvol, entre els serveis contractats per l’usuari i l’amplada 
de banda externa, per connectar aquests serveis amb l’exterior del núvol 
emprant Internet.  

 Mesura dels serveis consumits. Els núvols han de facilitar mètriques per 
mesurar l’ús de recursos que fa l’usuari del núvol. Les mètriques poden fer 
referència, per exemple, a nombre de comptes, volum d’emmagatzemament, 
hores de processament, amplada de banda, usuaris actius, .... Aquestes 
mesures han de proporcionar transparència i control a l’usuari per verificar el 
compliment dels nivells de serveis acordats i els imports imputats pel proveïdor. 

4.2. Tipus de núvols 
En el moment de migrar aplicacions cap al núvol hi ha molts factors entre ells els costs, 
la fiabilitat i la seguretat [4]. D'acord amb aquests criteris i qualcuns altres, es pot establir 
una classificació dels núvols on trobarem els públics, els privats i una configuració 
hibrida d’ambdós tal i com se reflexa a la il·lustració 1. 
 

 
Il·lustració 1: Tipus i característiques dels núvols 
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4.2.1. Núvols públics 
Són núvols creats per proveïdors que els ofereixen al públic en general. Aquests núvols 
tenen com a avantatges que eliminen la necessitat d’afrontar fortes inversions inicials 
en infraestructures. A més, els seus costs operatius són baixos en relació als núvols 
privats. Els desavantatges són la seguretat i la confidencialitat que és menor en els 
núvols públics que en els privats per dues raons: 

 Els usuaris del núvol comparteixen les infraestructures (xarxes de 
comunicacions, servidor, sistemes d’emmagatzemament, ...) i això suposa un 
risc elevat. 

 Els núvols públics són gestionats pels proveïdors dels serveis de computació al 
núvol de forma opaca als usuaris que els empren. El risc més important no és 
l’ús poc ètic que pogués fer el proveïdor, ja que els usuaris poden gaudir de 
protecció legal front aquest perill,  sinó la diligència amb què realitzi 
l’administració del núvol.  

Com a exemples de núvols públics tenim AWS (Amazon Web Services), Microsoft 
Azure, Google Cloud Platform i IBM Softlayer1. 

4.2.2. Núvols privats 
Els núvols privats estan destinats a l’ús exclusiu d’una organització o usuari. Els núvols 
privats poden ser gestionats i administrats internament per les organitzacions 
propietàries o bé per proveïdors externs. En qualsevol dels dos casos les organitzacions 
hauran d’afrontar tots els costs però, en compensació, tindran un elevat control a sobre 
la gestió i  característiques del “seu” núvol. Els núvols privats, en conseqüència, poden 
donar millors característiques de seguretat i confidencialitat. 
En certa forma els núvols privats poden considerar-se com a granges de servidors 
privats, funcionant baix un sistema operatiu de núvol, però no permeten gaudir de 
qualcuns dels beneficis esperats dels núvols de computació, com no haver de fer front 
a inversions inicials o el pagament en funció de l’ús. També poden tenir limitacions en 

                                                
1 Els llocs web respectius són aws.amazon.com, azure.microsoft.com, cloud.google.com i 
www.softlayer.com. 
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l’escalabilitat i la disponibilitat derivades de no disposar d’infraestructures tant amplies 
com els núvols públics. 
Un concepte que ja s’està comercialitzant és el de núvol privat virtual, que consisteix 
a reservar una part del maquinari d’un núvol públic per l’ús exclusiu d’un client. Des del 
punt de vista del desenvolupador, que empra IaaS o PaaS és transparent, ja que no hi 
ha diferències d’ús entre els serveis dels núvols públics basats en maquinari compartit 
o maquinari d’ús exclusiu (núvol privat virtual). Per exemple, Microsoft Azure suporta la 
creació de núvols privats virtuals mitjançant servidors dedicats, canals de comunicació 
de fibra dedicats i altres serveis. 
Exemples de programaris que permeten la creació o gestió de núvols privats són 
VMware vSphere1, OpenStack2 y Microsoft System Center3. 
 

4.2.3. Núvols híbrids 
Els núvols híbrids són una combinació entre núvols públics i núvols privats. Una part 
del núvol híbrid és públic i es comunica amb l’altra part del núvol híbrid que és privat 
com es representa a la il·lustració 2. 

 
Il·lustració 2: Concepte de Núvol Híbrid 

                                                
1 www.vmware.com/es/products/vsphere.html 
2 www.openstack.org 
3 www.microsoft.com/es-es/server-cloud/products/system-center-2016/ 
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La part pública ha de permetre controlar els costs i proporcionar l’escalabilitat 
necessària. La part privada ha de garantir els nivells de confidencialitat, seguretat i 
control necessaris.  
Els núvols híbrids són més flexibles que els públics i que els privats per separat però, la 
seva configuració és crítica i requereixen determinar amb molta cura la distribució de 
recursos i serveis entre la part pública i la privada.  

4.3. Models de servei 
Els núvols de computació, siguin privat, públics o híbrids, exposen les seves capacitats 
en forma de serveis. Actualment existeix una explosió quant a varietat de serveis oferts 
pels núvols. Per aquesta raó és important poder classificar en grups aquells  serveis 
amb característiques comunes. Diferents autors classifiquen els serveis de forma 
diferent però si que coincideixen en denominar cada tipus o com a “XaaS”1, que significa 
“qualsevol cosa (X) com a servei” [5]. Per exemple, David Linthicum a [6] suggereix una 
classificació dels serveis, molt granular,  en els següents grups:  

 Storage as a Service. Serveis d’emmagatzemament de dades no estructurades 
o arxius. 

 Database as a Service. Serveis de bases de dades sota demanda, que són 
fonamentals per les aplicacions on els propietaris de les aplicacions no han 
d'instal·lar i mantenir la base de dades ja el proveïdor se’n fa càrrec. 

 Information as a Service. Són serveis per accedir fonts de dades de 
corporacions o institucions que les exposen i que es poden consumir des de 
qualsevol aplicació que les necessiti.  

 Process as a Service. Serveis per accedir a recursos de computació sota 
demanda, com per exemple les màquines virtuals o serveis de contenidors de 
programari2. 

                                                
1 És habitual trobar a la literatura i també a Internet una gran varietat d’acrònims dels tipus “XaaS” fent referència a grups molts concrets i específics de serveis degut a la diferencia de 
criteris de classificació detallada dels serveis. Fins i tot es poden trobar autors diferents que 
referencien serveis diferents amb el mateix acrònim. 
2 Els sistemes de contenidors, com Docker [30], permeten automatitzar el desplegament i 
l'execució de contenidors d’aplicacions emprant tècniques d'aïllament lleugeres. Els contenidors 
de programari mantenen unides les aplicacions, els component binaris i llibreries de les quals 
depenen evitant conflictes entre les aplicacions. Els contenidors no inclouen un nucli de 
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 Application as a Service. També denominat Software as a Service (SaaS), són 
serveis que permeten als usuaris finals emprar aplicacions per exemple, de 
correu electrònic o d’altes. 

 Integration as a Service. Són serveis que proporcionen connectivitat als 
sistemes a través de la implementació d'interfícies ben definides (serveis web, 
trucades entre aplicacions i fonts de dades). Permeten crear entorns dèbilment 
acoblats, sense interdependències complexes.  

 Security as a Service. Serveis per accedir a mecanismes de seguretat sota 
demanda i poder emprar-los des de les aplicacions construïdes. 

 Testing as a Service (TaaS). Serveis per accedir a recursos necessaris per les 
activitat de prova de les aplicacions, com són  entorns, eines d’automatització, 
recursos de processament i altres.  

Actualment quasi tots els autors i la industria reconeixen una classificació més senzilla, 
menys granular, en sols tres grups de serveis, que són denominats models de servei:  

 Software as a Service (SaaS) 
 Platform as a Service (PaaS)  
 Infraestructure as a Service (IaaS) 

 
Il·lustració 3: Models de Servei 

                                                
sistema operatiu, pel que són més ràpids i àgils que les màquines virtuals. Tanmateix, això vol 
dir que tots els contenidors d'un host han d'utilitzar el mateix nucli. 
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Cadascun dels models de servei, que se descriuen a continuació suposen una 
distribució de la càrrega d’administració i manteniment dels recursos, diferent pel client 
i pel proveïdor com es pot observar a la il·lustració 3. 

4.3.1. Infraestructures en el núvol com a servei (IaaS)  
Els serveis d’aquest tipus permeten als usuaris aprovisionar-se de capacitat de procés 
(servidors), emmagatzemament, comunicacions, balancejat de càrrega i altres 
infraestructures bàsiques de computació [3] a sobre de les quals poder desplegar i 
executar qualsevol programari que necessitin incloent sistemes operatius.  
Els recursos IaaS, per l’usuari, són fiables i homogenis (gracies a la virtualització), i no 
requereixen ser administrats ni controlar el maquinari subjacent, ja que d’això 
s’encarrega el proveïdor. Emprant IaaS, l’usuari tindrà totes les responsabilitats i el 
control sobre els sistemes operatius, les aplicacions i, possiblement en alguna mesura, 
sobre qualcun tipus de maquinari de xarxa, com per exemple firewalls. 
Per exemple, vegem les característiques que té una maquina virtual (VM) al núvol com 
a servei (IaaS): 

 El proveïdor del núvol se’n fa càrrec del manteniment del maquinari subjacent 
incloent el sistema operatiu amfitrió i l’hipervisor1 i garanteix la disponibilitat i el 
seu bon funcionament.  

 Una VM al núvol s’aprovisiona en qüestió de minuts, programàticament2, i es pot 
eliminar també en qüestió de minuts.  

 Les VM al núvol gaudeixen d’un servei de balancejat de càrrega que, 
conjuntament amb l’aprovisionament rapit, garanteix l’escalabilitat i l’alta 
disponibilitat de les aplicacions.  

 Les VM al núvol sols impliquen un cost si estan en execució, és a dir, s’aplica un 
model de pagament per hores o minuts d’ús. 

 Es consideren els serveis de tipus IaaS com a una via natural per migrar els 
centres de càlcul de les organitzacions al núvol, ja que permeten replicar al núvol 
les infraestructures propietàries de forma molt flexible. Els serveis IaaS 

                                                
1 Els hipervisors són programaris que permeten l’execució i aïllament de les maquina virtuals. 
2 Els núvols posen a disposició de les aplicacions dels client APIs per gestionar els serveis 
contractats tot i que també tenen consoles interactives on fer-ho. 



15 

representen, per moltes organitzacions, una primera fase en la seva estratègia 
de migració al núvol i permeten gaudir ràpidament dels beneficis claus del model 
IaaS, com són el pagament per ús, l’escalabilitat, la flexibilitat, la mancança 
d’inversions inicials i no haver de gestionar el maquinari. 

4.3.2. Plataforma en el núvol com a servei (PaaS) 
Els serveis de tipus PaaS permeten als usuaris crear i desplegar al núvol  aplicacions, 
pròpies o de tercers. Els serveis PaaS ofereixen eines de desenvolupament que donen 
suport a tot el cicle de vida del programari, des de la planificació fins a l’explotació. Totes 
aquestes eines, com llenguatges de programació, llibreries, controls de versions de codi 
font, sistemes operatius, depuradors, bases de dades i entorns d’execució són 
administrats i mantinguts pel proveïdor. Per tant, PaaS no fa referència a una sola 
tecnologia, servei o eina sinó que més aviat és conjunt de tot el necessari per poder 
crear i desplegar programari al núvol [7]. 
PaaS té com a avantatges una important reducció de costs i una acceleració del procés 
de desenvolupament de programari per part de l’usuari. L’usuari no ha d’administrar ni 
mantenir un gran conjunt d’eines, serveis i programari però també deixa de tenir control 
a sobre d’elles incloent servidors, sistemes operatius o sistemes d’emmagatzematge [3] 
amb conseqüències a sobre la confidencialitat i seguretat. 

4.3.3. Programari en el núvol com a servei (SaaS) 
Els serveis de tipus SaaS permeten als usuaris finals emprar i crear aplicacions amb 
l’únic requisit de tenir qualque dispositiu connectat a Internet. Habilita l’ús d’aplicacions 
amb clients lleugers, com poden ser navegadors o aplicacions natives per mòbil, 
fonamentalment amb funcions de presentació i interacció. També s’ofereix programari 
baix la modalitat de pagament segons l’ús a través d’Internet (SaaS) on el proveïdor 
empra infraestructures tradicionals, pel que cal assegurar-se, en contractar serveis 
SaaS, que el proveïdor empra serveis de computació al núvol (PaaS, IaaS), ja que sinó 
no quedarien garantides l’escalabilitat, balanceig de càrrega i en general els avantatges 
que se suposen en emprar serveis al núvol.  
Els avantatges de consumir programari com a servei són pagar segons l’ús que es 
realitzi del programari i no cal assolir costs d’instal·lació, manteniment, llicències de 
programari ni d’infraestructures per l’execució del programari, que seran responsabilitat 
del proveïdor.  Aquests avantatges provoquen, als departaments de TI de les 
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organitzacions, un canvi de rol, ja que no s’han de preocupar de fer desplegaments ni 
donar suport al programari però sí que han de gestionar els serveis que les aplicacions 
SaaS proveeixen, és a dir, els departaments de TI assoleixen tasques més properes al 
negoci que a la tecnologia. 
Com a desavantatge, les organitzacions que empren serveis SaaS, com per exemple el 
correu electrònic corporatiu de Google,  en general no tenen cap control a sobre dels 
elements subjacents del núvol i això  No poden controlar els servidors, infraestructures, 
comunicacions, sistemes operatius, emmagatzemament o capacitats de l’aplicació, amb 
l’excepció dels paràmetres previstos a l’aplicació per la configuració individual de cada 
usuari [3].  
S’ha de destacar que el model SaaS permet superar les capacitats limitades de càlcul, 
emmagatzemament i autonomia dels dispositius mòbils, ja que en realitat la gran majoria 
dels recursos es troben al núvol, i també el consum elèctric més important es realitza 
núvol. Per aquests motius SaaS es pot considerar un component més en els núvols 
denominats Mobile Cloud Computing (MCC) que habiliten l’accés a dades i aplicacions 
de forma mòbil emprant, en el darrer tram de la comunicació, xarxes sense fils [8]. 
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5. Situació actual de la computació al núvol 
El progrés en l’adopció de solucions al núvol per part de les organitzacions és 
constatable, però aquest avanç no està produint-se de forma homogènia a tots els 
països. De fet existeixen diferències molt significatives entre els països del tercer món i 
la resta [9], però també existeixen diferències significatives entre els països 
desenvolupats, que segurament es poden atribuir al nivell de disposició de cadascun 
dels països per millorar l’adopció de solucions al núvol.  
Un estudi de la BSA1 [10] ha valorat les condicions d’idoneïtat, per l’adopció de solucions 
al núvol, dels 24 països que suposen un 80% del mercat de les tecnologies de la 
informació i comunicacions. L’estudi examina les lleis, les regulacions i les 
infraestructures que afecten la computació al núvol, segons les categories següents: 

 Privacitat. Lleis referents a la privacitat i confidencialitat de les dades 
emmagatzemades al núvol. 

 Seguretat. Lleis i normes per garantir la gestió de la seguretat i riscos per part 
dels proveïdors dels núvols de computació. 

 Ciber-delinqüència. Lleis contra la ciber-delinqüència i normatives relacionades 
amb la investigació i persecució de delinqüents  i atacs incloent els 
extraterritorials. 

 Propietat intel·lectual. Lleis per protegir la propietat intel·lectual (patents, 
copyrights, secrets comercials) 

 Estàndards i harmonització. Normes  que donin suport als estàndards de 
relacionats amb la portabilitat de les dades i la interoperabilitat de les aplicacions 
i les relacionades amb el comerç electrònic. 

 Comerç lliure.  No existència de barreres legals o econòmiques per al comerç 
global. 

 Infraestructures. Valora l’accés assequible d’ampla banda a Internet. 
 

                                                
1 La Business Software Alliance, també coneguda com BSA, és un grup comercial establert per 
Microsoft Corporation el 1988. Representa els majors fabricants de programari del món. La 
seva activitat principal està tractant d'aturar la violació dels drets d'autor del programari produït 
pels seus membres. 
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Els resultats indiquen que actualment Espanya està en la posició onzena (entre 24). 
Però no sols és significatiu l’indicador actual del nivell d’idoneïtat dels països sinó que 
també és significatiu l’evolució soferta per aquest indicador. Com que la BSA ha realitzat 
aquesta valoració amb la mateixa metodologia el 2013 [11] i el 2016 [10] és possible 
valorar l’evolució. Els resultats de la comparació indiquen que Espanya no ha variat la 
seva puntuació des del 2013, és a dir, que no s’han produït nous impulsos per l’adopció 
del núvol contrastant amb altres països de la Unió Europea si han avançat, com per 
exemple França, Polònia i Italià. L’autor d’aquest TFM considera que l’adopció dels 
núvols públics per part de les empreses suposa una millora competitiva d’aquestes en 
el mercat global, ja que permet millorar la qualitat dels serveis de computació en general 
de què disposen les empreses, reduint-ne el cost, i els riscs, ja que no es requereixen 
inversions inicials. Millorar les condicions d’idoneïtat per l’adopció dels núvols públics 
podria tenir com a efecte, en alguna mesura, una millora estructural de competitivitat de 
les empreses, però malauradament no s’ha produït cap evolució a Espanya des de l’any 
2013 segons els estudis de la BSA [11] [10]. 
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Il·lustració 4: Idoneïtat per l'adopció dels núvols per països 

5.1. Situació de les solucions de computació al núvol 
És difícil tenir estimacions objectives globals de la situació actual de tots els tipus de 
núvol, però Gartner1 fa públiques estimacions i previsions a sobre dels núvols públics. 
Segons Viveca Woods et al. (Gartner) a [12], el mercat mundial de serveis de 
computació als núvols públics va tenir el 2015 un volum en dòlars de 175.000 milions. 
La previsió pels anys vinents és de fort creixement i concretament pel 2016 es preveu 
un increment d’un 16,5%, que de produir-se significaria un volum de contractació de 
serveis a núvols públics de 204.000 milions de dòlars. Això confirma que s’està produint 
un canvi de les estructures de costs en les organitzacions, on creix la contractació de 
serveis a canvi d’una disminució de l’adquisició de béns per les infraestructures de 
computació, és a dir, les organitzacions valoren positivament la possibilitat de pagament 
per ús. 

5.1.1. Adopció de solucions al núvol 
Basat en les enquestes realitzades per Rightscale2 dels anys 2015 [13] i 2016 [10] , en 
els següents punts es presenten els nivells d’adopció per tipus, proveïdors, barreres 
d’entrada i característiques més valorades dels núvols. 

5.1.1.1. Nivells d’adopció actuals i evolució 
La segmentació de les organitzacions es realitza en funció del grau d’ús que fan dels 
núvols:  

 En planificació: Són empreses que observen els núvols i que estan 
desenvolupant estratègies i plans de núvols. Encara no aplicacions desplegades 

                                                
1 Gartner Inc. és una empresa consultora i d'investigació de les tecnologies de la informació 
amb seu a Stamford, Connecticut, Estats Units. Gartner inclou entre els seus clients a algunes 
de les més grans empreses, agències de govern, empreses tecnològiques i agències d'inversió 
com BT, CV i The Wall Street Journal,  
2 RightScale és una companyia, que té la seu a Santa Bàrbara, Califòrnia,  amb un producte 
SaaS per a la gestió de les infraestructures del núvol a través de múltiples proveïdors de 
serveis IaaS. RightScale permet a les organitzacions desplegar i gestionar aplicacions a 
múltiples núvols amb facilitat. RightScale és un revenedor (broker) de serveis d’altres 
proveïdors. 
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en el núvol i que volen avaluar les opcions disponibles pel que fa a núvols i també 
a aplicacions candidates a ser implementar en el núvol. 

 Primer projecte. Són organitzacions noves en la computació en núvol que ja 
estan treballant en proves de concepte. Cerquen adquirir experiència per 
projectes futurs.  

 Múltiples projectes. Són organitzacions que tenen múltiples projectes 
desplegats al núvol. Se centren en la millora i ampliació del seu ús de recursos 
del núvol. 

 Ús massiu dels núvols. Són organitzacions que empren intensament els 
núvols. Estan en fase d'optimitzar les operacions i els costos dels serveis als 
núvols. 

És a destacar que, almenys, un 90% de les empreses ja fan qualcun ús dels núvols o 
estan planejant fer-ne (il·lustració 5).  Això implica que els núvol estan present a un 90% 
de les empreses, dada que és força impressionant... L’autor d’aquest TFM considera 
que l’èxit de serveis SaaS com Gmail o Dropbox són responsables en part aquestes 
elevades xifres. Per exemple, Gmail en febrer del 2016 tenia 1.000 milions de comptes 
actives1. 
També és a destacar que més d’un 25% de les empreses enquestades fan un ús intensiu 
dels núvols. Aquesta dada també és força impressionant, ja que suposa que una quarta 
part de les empreses han decidit enfocar les seves estratègies de IT cap als núvols. 

                                                
1 http://www.statista.com/statistics/432390/active-gmail-users/ 
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Il·lustració 5: Nivell d'adopció dels núvols a les empreses 

Com es pot observar a la il·lustració 6, l’evolució és moderada. Sols hi ha un augment 
d’un 7%, passant del 25% fins al 32% el segment d’empreses que fan un ús massiu dels 
núvols. La resta de segments presenten davallades, doncs caldria esperar una 
moderació en els nivells futurs de creixement de l’indicador adopció. En realitat, amb 
uns nivells d’adopció superiors al 90% quasi no hi ha marge per augmentar l’adopció, 
però si per augmentar la maduració en l’ús dels núvols a les organitzacions. 

 
Il·lustració 6: Evolució de l'adopció dels núvols a les empreses 

6%

10%

9%

13%

26%

26%

34%

19%

25%

32%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

+ 1000 empleats

- 1000 empleats

Nivell d'adopció dels núvols a les empreses
Cap ús
En planificació
Primer projecte
Multiples projectes
Ús massiu dels núvols

3%

6%

14%

9%

27%

26%

38%

34%

18%

25%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2015

2016

Evolució de l'adopció dels núvols a les empreses

Cap ús
En planificació
Primer projecte
Multiples projectes
Ús massiu dels núvols



22 

5.1.1.2. Per tipus de núvol 
Les enquestes mostren que les organitzacions s’estan decantant àmpliament pels 
núvols híbrids.  

 
Il·lustració 7: Nivell d'adopció dels distints tipus de núvols 

Aquesta tendència posa de manifest que les empreses detecten grans inconvenients en 
els núvols públics (seguretat i confidencialitat) i també en els privats (costs) i es 
decideixen pels núvols híbrids com a alternativa. Aquesta tendència sembla que tindrà 
continuïtat els pròxims anys. De fet, els núvols públics tenen en el seu catàleg serveis 
que ajuden a la construcció de núvols híbrids, i no sols això sinó que hi ha proveïdors 
de núvols públics que també subministren programari per la creació de núvols privats, 
com per exemple és el cas de Microsoft1. Sembla que es requeriran millores substancials 
per tal que aquesta tendència cap als núvols es reverteixi i es generalitza l’acceptació 
dels núvols públics. 

5.1.1.3. Solucions multi-núvol 
Un 82% de les organitzacions empren més d’un núvol i d’aquestes, un 55% empra una 
combinació de núvols públics i privats. Una vegada més es podria interpretar que les 
empreses necessiten una solució de compromís. Sembla que, per les empreses, no 
existeix un tipus de núvol completament satisfactori i tampoc existeix un proveïdor 
completament satisfactori. 

                                                
1 El Microsoft System Center permet crear i gestionar núvols privats. 
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5.1.1.4. Ranking de núvols públics 
Segons RightScale en la revisió de l’estat dels núvols del 2016 [1] el núvol públic 
predominant és Amazon Web Services (AWS) i els següents amb més èxit són Microsoft 
Azure i Google Cloud Platform (GCP).  
La il·lustració 9 mostra les solucions públiques de computació al núvol amb més 
acceptació per part de les organitzacions. És necessari considerar que les 
organitzacions, de vegades, empren més d'un núvol públic. 
 

5.1.2. Beneficis 
Segons les enquestes [1] [13] realitzades per Rightscale, els beneficis percebuts per les 
organitzacions que empren els núvols són: 

Il·lustració 8: Empresas amb solucions multi-núvol 

Il·lustració 9 Ranking de núvols públics 
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 Accés ràpid a infraestructures 
 Millor escalabilitat 
 Rapidesa en posar solucions al mercat (time-to-market) 
 Continuïtat de negoci 
 Altes prestacions. 
 Abast geogràfic 
 Pagament per ús (deixar d’adquirir infraestructures) 
 Estalvis en els costs 

L’accés ràpid a infraestructures, les millores en l’escalabilitat i els menors time-to-market 
són percebuts com els avantatges més grans, i a més, la seva importància creix quan 
ho fa el grau de maduresa de les organitzacions respecte a l'ús de la computació al 
núvol. 

5.1.3. Barreres d’entrada 
Segons diferents enquestes [9] els principals obstacles en l’expansió dels núvols de 
computació són:  

 Manca de coneixements/experts. 
 Costs elevats. 
 Seguretat. 
 Disponibilitat. 
 Riscos relacionats amb la propietat intel·lectual. 
 Integració amb les arquitectures existents. 
 Manca de control. 
 Limitacions en les comunicacions i amplada de banda. 
 Temor a quedar lligats a un proveïdor. 
 Les prestacions. 
 Manca de control físic de les infraestructures. 
 Manca de proximitat geogràfica. 
 Complexitat. 

De tota la relació, i segons l’enquesta realitzada el 2016 per Rightscale [1] , el que més 
preocupa les organitzacions és la manca de coneixements/d’experts, la seguretat, la 
disponibilitat i els costs de gestió.  
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Cal destacar que el 2016 [1] és el primer any que la seguretat ha deixat de ser el més 
gran dels inconvenients, sent rellevat per la preocupació per la manca de coneixements 
i d’experts, en tots els tipus d’organitzacions enquestades. Es constata que les 
organitzacions més preocupades per la seguretat són les que més desconeixen i 
empren els núvols de computació i que les menys preocupades són les més madures 
quant a l’ús dels núvols.  

5.2. Comparativa de tres núvols públics: AWS, GCP i Azure 
Una de les tasques en les quals es troben enfocades moltes organitzacions i 
desenvolupadors és en la selecció del núvol públic més adequat per elles. Per aquesta 
raó a continuació es presenta una comparació dels tres núvols de computació públics 
amb majors nivells d'adopció. Els tres núvols públics comparats són Amazon Web 
Services (AWS), Microsoft Azure i Google Cloud Platform (GCP).  
No és una tasca senzilla ni tampoc lleugera. Són molts els factors a tenir en compta, a 
comparar, des dels legals fins a la cartera de serveis. La quantitat d'informació que hi 
ha és ingent, i en gran part no és vigent, a causa dels canvis i millores significatives 
constants, a què els núvols públics estan sotmesos. També el nombre de serveis als 
catàlegs dels núvols públics és enorme, que varia entre els 50 i els 400 segons el 
proveïdor. Seleccionar el més important i contrastar la informació i classificar-ho tot ha 
set una tasca laboriosa. 
Aquest capítol s’ha estructurat amb les següent apartat: 

 Una descripció general cadascun dels núvols comparats. 
 Una comparació de les polítiques d’imputació de costs. 
 Una comparació de les característiques generals 
 Una comparació de la ubicació de les infraestructures 
 Una comparació de les certificacions de seguretat, normes i lleis observades 
 Una comparació dels serveis de computació bàsics 
 Una comparació dels serveis d’emmagatzemament bàsics 
 Una comparació dels serveis de seguretat bàsics 
 Conclusions de la comparació 

En aquesta comparativa cal tenir en compta el següent: 
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 En cap cas és exhaustiva, ja que no apareixen tots els serveis ni totes les 
característiques de tots els proveïdors sols, els que l'autor d'aquest treball, ha 
considerat fonamentals o de primer nivell. 

 Amb la finalitat de facilitar la comparació s’han emprat graelles en cadascun dels 
apartats. 

  La informació principal s’ha obtingut o contrastat directament a les pàgines dels 
proveïdors1 i també brokers RightScale2. A cadascun dels apartats s’indicaran 
altres fons consultades. 

En aquest punt voldria destacar una eina de comparació de núvols [14] publicada per 
RightScale al seu lloc web, ja que és útil per donar una visió general, i a més, està força 
actualitzada gràcies a l’activitat de l’empresa. Aquesta eina permet seleccionar el 
conjunt de característiques del núvol ideal i observar quins núvols les tenen, entre AWS, 
Azure, GCP i IBM SoftLayer. 

 
Il·lustració 10: Eina de comparació de núvols de RightScale 

                                                
1 aws.amazon.com, azure.microsoft.com, http://www.rightscale.com/ 
2 RightScale és agregador o revenedors de serveis de múltiples núvols. Ofereix una plataforma 
en línia de gestió i administració “universal” de núvols i apareix milers de vegades en cercar al google scholar els termes “Rightscale Cloud management”. 
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5.2.1. Introducció a Amazon Web Services (AWS) 
AWS va ser llançat oficialment el 2006. AWS proporciona serveis en línia, la majoria 
dels quals són pels desenvolupadors d’aplicacions i tots es facturen en funció de l'ús. 
AWS, als seus inicis, oferia essencialment serveis de tipus IaaS, però en aquests 
moments té al seu catàleg una un ampli espectre de tipus de serveis, com per exemple 
emmagatzemament, bases de dades, anàlisi de dades, xarxes, mòbils, eines per 
desenvolupador, serveis d’Internet de les coses (IoT), seguretat, ... [15] 
 

Les infraestructures de AWS se situen a 35 zones (centres de càlcul), que s’agrupen en 
13 regions geogràfiques de tot el món. Està previst que l’any 2017 s’afegeixin 9 zones i 
4 regions més: Montreal (Canadà), Ningxia (Xina), Ohio (Estats Units) i Regne Unit [16]. 
Actualment AWS és emprat per cents de mils d’organitzacions arreu de 190 països [15] 
i la seva facturació anual ja s’aproxima a 10.000 milions de dòlars [17]. Alguns clients i 
aplicacions rellevant per AWS són AirBNB, Autodesk, Alexa, Bankinter, Netflix i fins fa 
poc també Dropbox, que desprès de quasi tres anys quasi ha finalitzat la migració de 
500 PB a infraestructures pròpies [18].1 

                                                
1 Dropbox, després de tres anys quasi ha finalitzat la migració de 500 PB des de AWS 
cap a infraestructures pròpies [18]. 
 

Il·lustració 11: Pàgina principal del lloc web del núvol públic d'Amazon 
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5.2.2. Introducció a Microsoft Azure 

 
Il·lustració 12: Pàgina principal del lloc web del núvol públic Microsoft Azure 

Azure s’anuncià per primera vegada el 2008 però no va estar disponible comercialment 
fins a gener del 2010. En els seus orígens, oferia serveis de tipus PaaS centrats en 
l’ecosistema de Microsoft (Windows, SQL Server, ...), però tot seguit es va obrir a altres 
sistemes operatius (Linux)  i llenguatges de desenvolupament (PHP, Phyton, ...) pel que 
actualment es considera un núvol “obert”. Actualment Microsoft Azure oferta 59 
productes diferents, des dels que podríem considerar bàsics a un núvol, com les 
màquines virtuals (VM), emmagatzemament i bases de dades, fins a altres més 
innovadors com són els serveis cognitius [19]. 
Microsoft Azure utilitza un sistema operatiu especialitzat, anomenat Microsoft Azure que 
amb l’ajuda d’un programari, denominat Microsoft Azure Fabric Controller, orquestra  els 
servidors i recursos d’emmagatzemament.  Microsoft Azure Fabric Controller es fa 
càrrec de l’escalat i la fiabilitat gestionant més de 100 centres de dades i 1 milió de 
servidors [20]. 
Microsoft Azure ha ingressat pels seus serveis uns 800 milions el primer trimestre del 
2016 (3.200 milions de dòlars anuals) amb un creixement respecte al mateix trimestre 
de l’any anterior d’un 100% i té a la seva cartera comercial clients com Thyssenkrupp, 
GE Healthcare, 3M, Heineken i NBC News Digital [21] [22]. 
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5.2.3. Introducció a Google Cloud Platform (CGP) 
Google va llançar Google App Engine  en 2008. L’entrada de Google, una empresa líder 
a Internet, en el mercat dels serveis de computació al núvol va ser una adesió important 
per la computació al núvol. Google App Engine és un conjunt de serveis pel 
desenvolupament i execució d’aplicacions web (PaaS) a les infraestructures de Google. 
L’objectiu és poder crear i explotar aplicacions de forma senzilla i escalable. Inicialment 
Google es va centrar sobretot en serveis de tipus PaaS però actualment ofereix tot tipus 
de serveis amb Google Cloud Platform. 

 
Il·lustració 13: Pàgina principal del núvol públic de Google 

Google té les seves infraestructures a 70 centres en 33 països amb les quals dóna 
suport a 1.000 milions d’usuaris de Gmail, als usuaris de Google Cloud Platform i serveix 
6.000 milions d’hores de  vídeos de Youtube cada mes [23]. 
S’estima que el volum de negoci proporcionat per Google Cloud Platform el 2016 serà 
de 4.100 milions de dòlars amb clients com CocaCola i Spotify. 

5.2.4. Comparació de les característiques generals 
En seleccionar un núvol, en el que guardar dades importants del negoci, i pot ser, del 
que dependrà part de l’operativa de la companyia, són factors importants la historia, la 
maduresa, el volum de facturació i la transparència. Aquest element són els que figuren 
a la Taula 1, per tal de poder comprovar l’adequació a les característiques del client, 
però en resum, diria que tots tres són confiables i transparents en la mateixa mesura, 
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és a dir, en les característiques generals no hi ha elements suficients per motivar cap 
decisió. 
 

Taula 1: Comparativa de característiques generals 

 Amazon Web 
Services 

Google Cloud 
Platform 

Microsoft  
Azure 

Llançament comercial 2006 2008 2010 
Seu principal Seatlle, 

Wasintong (USA) 
Mountain View, 
California (USA) 

Redmon, 
Washintong (USA) 

Facturació Prevista 
2016 (milions de $) 

10.000 4.100 3.200 

Respecta la normativa 
de la comunitat 
Europea 

Si Si Si 

Tipus de serveis oferts IaaS, PaaS IaaS, Paas IaaS, Paas 
Panell d’estat de salut 
del núvol 

Si [24] 
 

Si [25] Si [26] 

Historial públic 
d’incidents i aturades 

Si Si Si 

 

5.2.5.  Comparació de les polítiques de preus i descomptes 
Una de les característiques fonamentals dels núvols públics és el pagament o tarifació 
dels serveis segons l’ús que se n’ha fet. El pagament per ús, en efecte, és una 
característica de tots els núvols que estem comparant, però cadascun d’ells ha introduït 
particularitats molt interessants, per determinats segments de clients per tal de moderar 
els costs. 
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En el moment de seleccionar el proveïdor les polítiques de preus i descomptes són molt 
a tenir en compta, sempre en relació a la forma de consum de serveis i preferències de 
pagament del client.  
Les polítiques generals de preus i d’aplicació de descomptes, que es mostren més 
esquemàticament a la Taula 2 són els següents: 

 AWS Reserved Instances (EC2). AWS té preus reduïts dels serveis de 
màquines virtuals (EC2) que són aplicable per instàncies de màquines virtuals 
reservades per períodes llargs, de 1 fins a 3 anys. 

 AWS Instance Spots. És un original model per contractar instàncies de 
màquines virtuals, de qualsevol dimensió, mitjançant subhastes. Sempre se 
garanteix un preu per hora inferior al que figura a les tarifes establertes. Permet 
aconseguir la capacitat de processament extra de AWS a preus molts reduïts 
(més del 50%). L’inconvenient és que AWS pot aturar, sense avis previ de cap 
tipus (no hi ha cap API per detectar-ho), les instàncies guanyades en subhastes. 
L’eliminació d’una instància es produeix quan el preu de la subhasta actual 
sobrepassa el preu que s’està pagant, i que se va pactar amb anterioritat, per la 
instància.  

 Azure Commitment Plans. Azure ofereix descomptes en les factures mensuals 
als clients pacten consums mínims mensuals per sobre de 500$. Els descomptes 
van del 20 al 32%.  

 GCP Sub-Hour Billing. GCP calcula els costs per minuts d´ús i no per hora, com 
és el cas de AWS i també de Microsoft Azure.  

 GCP Sustained-Use Discounts. GCP fa descomptes per ús sostingut dels 
recursos que són automàticament aplicats en les factures mensuals. Els 
descomptes comencen si una màquina virtual està en ús més d'un 25% en un 
mes determinat. Aquests descomptes poden arribar fins al 30% del cost quan 
s'utilitza una màquina virtual durant un mes sencer.  

Taula 2: Comparació de polítiques de preus i descomptes 
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 Amazon Web 
Services 

Google Cloud 
Platform 

Microsoft  
Azure 

Càlcul de temps d’ús 
per minuts 

- SI - 

Càlcul de temps d’ús 
per hores 

SI - SI 

Descomptes per 
prepagament de 
períodes llargs (1 a 3 
anys) 

SI - - 

Descomptes creixents 
amb el creixement del 
% d´ús dels recursos 

- SI - 

Preus variables en 
funció de subhastes 

SI - - 

 

5.2.6. Comparació  de certificacions de seguretat, lleis i normatives 
Les certificacions, lleis i regulacions mostrades no són totes les que els proveïdors 
observen, sinó les considerades més importants. La relació de certificacions completa, 
amb tots els detalls, pot ser obtinguda als llocs web dels proveïdors [26] [27] [28].  
S’ha que destacar que tots els proveïdors tenen la seva seu principal als Estats Units, 
per aquest motiu observen àmpliament les normatives d’aquests Estats. També les 
certificacions establertes pel seu govern i agencies estatals per tal de poder subministrar 
amb serveis a aquests organismes oficials. Per exemple AWS té un centre de dades 
denominat AWS GovCloud 1  aïllat, especialment dissenyat per allotjar dades 
confidencials i càrregues de treball del govern dels Estats Units. AWS GovCloud és 

                                                
1 https://aws.amazon.com/govcloud-us/ 
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operat per empleats que són investigats i els titulars de comptes AWS han de confirmar 
que són persones dels Estats Units abans de poder accedir a AWS GovCloud. 
En general cal dir que els tres proveïdors es troben a un nivell similar en el compliment 
d’estàndards, normatives i lleis i certificacions obtingudes. I poden haver-hi diferencies 
significatives pels clients de països concrets, ja que sí que exiteixen diferencies amb 
normatives i certificacions que tenen un caràcter menys global, i que de fet, no figuren 
a la Taula 2. 
Breu descripció de les certificacions i regulacions: 

 CSA: És un programa de certificacions de seguretat per núvols de computació , 
amb diferents nivells (STAR 1, STAR 2 i STAR 3) que atorga la Cloud Security 
Alliance (CSA). El nivell més bàsic, STAR 1, consisteix amb una autoavaluació 
per part del proveïdor basant-se en  qüestionaris que s’han de fer públics. 

 EU Model Clauses. Són unes clàusules contractuals estàndards definides i 
aprovat per la Comissió Europea, que es poden utilitzar per permetre que les 
dades personals siguin transferides per un controlador de dades a un 
processador de dades de fora l'Espai Econòmic Europeu, garantit amb 
compliment de les directives de protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament i circulació de dades personals. 

 FedRAMP. És una autorització a obtenir pels proveïdors de serveis al núvol que 
vulguin oferir els seus productes i serveis per al govern dels Estats Units. 

 FISMA. És una avaluació que permet a les agències governamentals dels Estats 
Units aconseguir i mantenir el compliment de la Llei de Gestió de la Informació 
de Seguretat Federal (FISMA) pel que fa a desplegar les dades i aplicacions 
sensibles del govern dels Estats Units. 

 HIPAA. És una llei que, als Estatus Units, regula la privacitat i l’ús i de dades 
personals relacionades amb la salut com les assegurances, diagnòstics, dades 
d'atenció clínica, resultats de laboratori i de proves imatges. 

 IRAP. És una acreditació oficial que permet l’ús d’un núvol públic per part del 
Govern d'Austràlia.  

 ISO 27001. És una certificació de seguretat internacional àmpliament 
reconeguda. El compliment de l’ISO 27001 implica una gestió estàndard de la 
seguretat i el compliment i control de l’aplicació de les bones pràctiques de la 
guia 27002 ISO.  
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 ISO 27017. És una guia de seguretat, de recent creació,  específica pels serveis 
en el núvol. 

 ISO 27018. És una guia internacional de seguretat que se centra en la protecció 
de les dades personals en els núvols.  

 MPAA. És una guia de bones pràctiques, creat per la Motion Picture Association 
of America, per a emmagatzemar de forma segura, processar i lliurar continguts 
multimèdia protegits.  

 PCI DSS1. És un estàndard de seguretat que s’aplica a les entitats que 
emmagatzemen, processen o transmeten dades de titulars de targetes de 
pagament. És un estàndard propietat del Payment Card Industry Security 
Standards Council , que va ser fundat per American Express, Discover Financial 
Services, JCB International, Mastercard Worldwide i Visa Inc.  

 SSAE16 SOC1. És un estàndard per l’auditoria dels sistemes de control interns 
de la informació financera de les organitzacions. 

 SSAE16 SOC2. És un estàndard per l’auditoria de la seguretat, disponibilitat, 
privacitat, integritat i confidencialitat dels sistemes de les organitzacions. 

 SSAE16 SOC3. És un informe realitzat per auditors externs que acredita  la 
seguretat, disponibilitat, privacitat, integritat i confidencialitat dels sistemes de les 
organitzacions. 

 
Taula 3: Comparativa de certificacions de seguretat, lleis i normatives 

 Amazon Web 
Services 

Google Cloud 
Platform 

Microsoft  
Azure 

Certificacions, lleis i 
regulacions 
 
(Important per la 
seguretat i per la 
viabilitat legal de certs 
serveis) 
 

CSA STAR 1 
EU Model 
Clauses 
FedRAMP 
FISMA 
HIPAA 
IRAP 

 
EU Model 
Clauses 
 
FISMA 
HIPAA 
 

CSA STAR 1 
EU Model Clauses 
FedRAMP 
FISMA 
HIPAA 
IRAP 
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 Amazon Web 
Services 

Google Cloud 
Platform 

Microsoft  
Azure 

ISO 27001 
ISO 27017 
ISO 27018 
MPAA 
PCI DSS1 
SSAE16 SOC1 
(Type II) 
SSAE16 SOC2 
(Type II) 
SSAE16 SOC3 
(Type II) 

ISO 27001 
ISO 27017 
ISO 27018 
 
PCI DSS1 
SSAE16 SOC1 
(Type II) 
SSAE16 SOC2 
(Type II) 
SSAE16 SOC3 
(Type II) 

ISO 27001 
ISO 27017 
ISO 27018 
MPAA 
PCI DSS1 
SSAE16 SOC1 
(Type II) 
SSAE16 SOC2 
(Type II) 
SSAE16 SOC3 
(Type II) 

 

5.2.7. Comparació d’ubicació de les infraestructures 
És important conèixer la ubicació de les infraestructures dels proveïdors dels serveis per 
les implicacions legals i de rendiment de les aplicacions. Els clients dels núvols públics 
poden escollir les regions dels centres de dades que hostejaran els seus serveis, tot i 
que, per lo general, no poden especificar les zones amb més detall. Això els permetrà 
complir amb les lleis dels seus països i també minimitzar els temps de latència d’accés 
als serveis, posicionant-los a regions pròximes al punt de consum. 
S’ha de tenir en compte que, els proveïdors, com a part important de la seva estratègia 
d’expansió, tenen previst ampliar els seus respectius centres de dades. Un dels 
objectius més imminents, per tots tres proveïdors, és millorar la presencia a Àsia, 
concretament a Xina tot i que ja hi tenen centres de dades. 

Taula 4: Comparativa d’ubicacions de les infraestructures 
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 Amazon Web 
Services 

Google Cloud 
Platform 

Microsoft  
Azure 

Regions amb 
infraestructures 
(Important per garantir la 
ubicació de les dades) 
 

Austràlia 
Àsia 
Europa 
Nord América 
Sud Amèrica 

-- 
Àsia 
Europa 
Nord América 
-- 

Austràlia 
Àsia 
Europa 
Nord América 
Sud Amèrica 

Ciutats, països o estats 
amb infraestructures 
(Afecta a la latència dels 
serveis oferts) 
 

Virgínia, Estats 
Units 
Oregó, Estats 
Units 
Califòrnia, Estats 
Units 
Sao Paolo, 
Brasil, 
Irlanda, Europa 
Frankfurt, 
Alemanya 
Singapur, Àsia 
Tòquio, Japó 
Seul, Corea del 
Sud 
Bombai, Índia 
Pequín, Xina 

Oregó, Estats 
Units 
Iowa, Estats 
Units 
Carolina, Estats 
Units 
Bèlgica, Europa 
Taiwan, Xina 
 

Iowa, Estats 
Units 
Virgínia, Estats 
Units 
Illinois, Estats 
Units 
Texas, Estats 
Units 
Califòrnia, Estats 
Units 
Irlanda, Europa 
Amsterdam, 
Països Baixos 
Hong Kong, Xina 
Singapur, Àsia 
Tòquio, Japó 
Osaka, Japó 
Sao Paulo, Brasil 
Nova Gal·les, 
Austràlia 
Victòria, Austràlia 
Pune, Índia 
Chennai, Índia 
Bombai, Índia 
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 Amazon Web 
Services 

Google Cloud 
Platform 

Microsoft  
Azure 
Xangai, Xina 
Pequín, Xina 
Toronto, Canadà 
Quebec, Canadà 

 
5.2.8. Comparació dels serveis de computació 
Els serveis de computació, entesos com a capacitat per executar programari, 
juntament amb l’emmagatzemament, són la base de qualsevols sistema de 
computació. Segurament per aquest motiu tots els proveïdors n’ofereixen una gama 
molt variada que cobreix totes les necessitats imaginables, inclòs el processament de 
grans quantitat de dades (big data).  
A Taula 5 no es revisen totes les possibilitats de serveis de computació, sols els 
considerats bàsics, que són els següents: 

 Màquines Virtuals (IaaS). Màxim control i responsabilitat a sobre el dispositiu. 
No és necessari preocupar-se pel manteniment del maquinari subjacent, però 
per totes les altres tasques de manteniment incloses les relacionades amb el 
sistema operatiu. 

 Servei d’execució d’aplicacions (PaaS). Permet executar una aplicació sense 
preocupar-se pel manteniment del maquinari subjacent, del sistema operatiu, del 
balanceig de càrrega ni de l’escalat (establint les regles adequades). 

 Sistemes de Contenidors d’aplicacions (PaaS). Aquesta és una de les 
opcions “més noves”. Els contenidors són una forma d’empaquetar una aplicació 
pel seu desplegament. L’execució de múltiples contenidors no es troben aïllades 
entre si per màquines virtuals 1  sinó per les facilitats que aporti el sistema 
operatiu. És un sistema lleuger, ja que cada instància de l’aplicació no requereix 
una MV i un S.O. executant-se a sobre. Un sistema de gestió de contenidors, de 

                                                
1 En el capítol Seguretat i confidencialitat al núvol se revisen les implicacions de seguretat dels 
sistemes de contenidors. 
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codi obert, és Docker, molt popular actualment. Construït sobre les facilitats 
proporcionades pel nucli de Linux. L’execució d’un contenidor Docker es basa 
en les funcionalitats del nucli del Linux per l'aïllament de recursos (CPU, la 
memòria, el bloc i / S, xarxa, etc.).  

D’aquesta comparativa cal destacar l'àmplia varietat de màquines virtuals, amb una 
banda de preus també molt amplia. Podem tenir una màquina virtual bàsica a partir de 
sols 6,75$ al mes1 (GCP), o bé, arribar a gastar 10.003,5$2 al més (AWS). 

 
Taula 5: Comparativa dels serveis de computació 

 Amazon Web 
Services 

Google Cloud 
Platform 

Microsoft  
Azure 

Màquines 
Virtuals Gama 
Bàsica 

 CPUs: 1 
 RAM: 0,5 Gb 
 Preu: 7,875$ 

mes 

 CPUs: 1 
(compartida) 

 RAM:  0.60 Gb 
 Preu: 6,75$ mes 

 CPUs: 1 
 RAM:  0.75 Gb 
 Preu: 12$ mes 

Màquines 
Virtuals Gama 
Alta 

 CPUs: 128 
 RAM: 1.952 Gb 
 Preu: 10.003,5$ 

mes 

 CPUs: 32 
 RAM: 208 Gb 
 Preu: 1.668$ 

mes 

 CPUs: 32 
 RAM: 448 Gb 
 Preu: 5.818$ 

mes 
 

                                                
1 Preu per emprar un mes una màquina virtual amb 1 CPU compartida i 0,6 Gb de memòria 
RAM. 
2 Preu per emprar un mes una màquina virtual amb 128 CPUs i 1.952 Gb de memòria RAM. 
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 Amazon Web 
Services 

Google Cloud 
Platform 

Microsoft  
Azure 

Màquines 
Virtuals  
(IaaS) 

 Possibilitat de 
crear un Cloud 
Privat Virtual 
amb les VM 

 Possibilitat 
d’aïllament 
addicional 
emprant 
Servidors 
dedicats per 
allotjar les VM 

 Disponibilitat 
99,95% (SLA) 

 Possibilitat de 
crear VM amb 
CPUs i RAM 
desitjada. 

 Descomptes 
automàtics per 
sostingut. 
 

 Per Linux o 
Windows. 

 Es poden 
integrar amb 
núvols privats 
per crear núvols 
híbrids. 

 Galeria 
d’imatges 
predefinides. 

 Servei de copia 
de seguretat de 
VM. 

 
Serveis 
d’execució 
d’aplicacions 
(PaaS) 

No  Mitjançant el 
Google App 
Engine. 

 De dos tipus: 
Web Role i 
Worker Role. 

 Se paguen 
segons les VM 
emprades i 
l’emmagatzema
ment consumit. 

 SLA: 
Disponibilitat 
99.95% 

Sistemes de 
Contenidors 
d’aplicacions  
(PaaS) 

 Si  Si  Si 
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5.2.9. Comparació dels serveis d’emmagatzemament de dades 
Igual que els serveis de computació o processament, els serveis d’emmagatzemat de 
dades són un conjunt de serveis fonamental. Òbviament aquest serveis tenen una 
incidència capital en la confidencialitat de les dades, aspecte que es tracta amb 
deteniment al capítol de Seguretat i Confidencialitat al núvol. 
Com també passa amb els serveis de computació, la varietat és àmplia i sols es 
presenten els més comuns, que són el que permeten guardar dades no estructurades 
de qualsevol tipus (denominat emmagatzemament d'objectes), i les BBDD (relacional o 
no). 

Taula 6: Comparativa dels serveis d’emmagatzemament de dades 

 Amazon Web 
Services 

Google Cloud 
Platform 

Microsoft  
Azure 

Emmagatzemament 
d’objectes, arxius 
(IaaS) 

Preu: 0.0324$ Gb 
mes 
 Redundancia 

geogràfica. 
 

 Disponibilitat 
fins a 99,9% 
mensual 
(SLA). 

Preu: 0,02$ Gb 
mes 
 Redundancia 

geogràfica. 
 

 Disponibilitat 
fins a 99,9% 
mensual 
(SLA) 

Preu: 0.024$ Gb 
mes 
 Redundancia 

local o 
geogràfica. 

 Disponibilitat 
fins a 99,99% 
mensual 
(SLA). 
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 Amazon Web 
Services 

Google Cloud 
Platform 

Microsoft  
Azure 

BBDD relacionals 
Administrades 
(PaaS) 

 MySQL  
 
 

 Copies de 
seguretat 
automàtiques. 

 Disponibilitat 
fins a 99,95% 
mensual 
(SLA). 

SQLServer 
compatible 

 
 Copies de 

seguretat 
automàtiques. 

 Disponibilitat 
fins a 99,99% 
mensual 
(SLA) 

BBDD NO relacionals 
Administrades 
(PaaS) 

DynamoDB 
 

 Preu: 0.306$ 
GB mensual. 

 Suporta mode 
clau-valor i 
mode 
document. 

 Baixa 
latència. 
 

Cloud DataStore 
 

 Preu: 0.18$ 
GB mensual. 

 Replicació i 
fragmentació 
automàtiques. 

DocumentDB  
 

 Preu: 0,2108$ 
GB mensual. 

 Baixa latència 
garantida. 

 Replicació 
geogràfica. 

 Per guardar 
documents 
JSON. 

 Disponibilitat 
del 99,99 % 

 

5.2.10. Comparació dels serveis de seguretat 
Quasi qualsevol aplicació necessita resoldre temes de seguretat tan bàsics, com la 
identificació dels usuaris. Els núvols de computació oferent serveis que, amb les 
garanties adequades, permeten incorporar mecanismes de seguretat i autenticació a les 
aplicacions. És molt important notar que són mecanismes de seguretat que implementen 
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funcionalitat relacionada amb la seguretat, com per exemple l’autenticació, i que el seu 
objectiu no és garantir la privacitat i la seguretat de les aplicacions en la seva globalitat. 
Aleshores, aquestes funcionalitats, com l’autenticació, ja no s’han de crear per poder 
incorpora-les a les aplicacions perquè bastarà emprar les subministrades, amb moltes 
garanties, pel núvol.  
Addicionalment a l’ús d’aquests serveis, per garantir la privacitat i la seguretat de les 
aplicacions és necessari escollir i configurar la resta de serveis del núvol, per exemple, 
a Microsoft Azure, es pot activar el xifrat transparent de les dades pels 
emmagatzemaments d’objectes binaris (BLOBS). 
Els serveis seleccionats per considerar-se fonamentals figuren a la Taula 6, tot i que 
l’oferta és no es limita a aquests: 

 IAM. Serveis que permeten administrar la identitat dels usuaris, grups d’usuaris, 
rols i permisos d’accés als recursos, serveis i funcionalitats. 

 Gestors de certificats. És un servei que permet gestionar i disposar dels 
certificats necessaris per protegir les comunicacions de xarxa i establir la identitat 
dels llocs web. Aquests serveis proporcionen una manera fàcil d'instal·lar i 
gestionar aquests certificats de forma centralitzada. 

 Magatzems de claus. Permeten crear, gestionar i protegir les claus 
criptogràfiques i altres secrets que les aplicacions necessiten, com per exemple 
les claus d’accés a la base de dades. Eliminen la necessitat d’incorporar les claus 
directament a les aplicacions. 

 
Taula 7: Comparativa dels serveis de seguretat 

 Amazon Web 
Services 

Google Cloud 
Platform 

Microsoft  
Azure 

IAM 
(Identity and Access 
Management) 

Si Si Si 

Gestors de certificats Si -- -- 
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 Amazon Web 
Services 

Google Cloud 
Platform 

Microsoft  
Azure 

Magatzems de claus 
(Creació i control de 
claus de xifrat) 

Si -- Si 

 

5.2.11. Conclusions de la comparació 
Els tres núvols públics comparats tots pertanyen a empreses amb seu als Estats Units, 
i  tenen un enorme prestigi a escala global. Tots són molt fiables i segurs, en què no 
estan lliures de sofrir incidents. Com que el primer núvol en ser comercialitzat va ser 
AWS, i també és el que té major facturació, es podria pensar que és el que marca 
tendència, i de fet, els principals serveis són comuns a tots tres. Tots tres es basen en 
la mateixa idea. 
No es podria dir que un és millor que l’altre, i tot depèn de les necessitats i 
circumstàncies del client, però existeixen certes diferències a considerar: 

 Google Cloud Platform sembla el núvol menys ric en qüestió d’ubicacions de 
centres de dades tot i que Google porta més de 15 anys d’activitat i té unes de 
les infraestructures  més potents del planeta. El seu catàleg de serveis també 
és el menys poblat i el que menys “acceleració comercial” té actualment, però 
caldria destacar els serveis relacionats amb big data, ja que Google compta 
amb una gran experiència en aquest tipus d’aplicacions.   

 Amazon Web Services que és el primer a debutar comercialment, el 2006 i és 
que el que té una facturació i cartera de clients major i també unes 
infraestructures més desenvolupades pel que clients de tot el món trobaran 
infraestructures de AWS a la seva regió o zona. És també el que té una cartera 
de serveis més amplia i això està acreditat per l’estudi de Garner del 2015: 
Critical Capabilities for Public Clouds1. 

                                                
1 https://aws.amazon.com/resources/gartner-cc-learn-
more/?sc_channel=em&sc_campaign=gartner_2016criticialcapibilities&sc_medium=em_9260&
sc_content=other&sc_country=us&sc_geo=namer&trkCampaign=global_2016_ent_gartner_cc&



44 

 Microsoft Azure és el de més recent creació, el 2010, i menor facturació però 
té actualment un fort creixement. És l’únic núvol recolzat en una companyia 
proveïdora de solucions de tecnologia des del seu començament. Aquest núvol 
hauria de ser molt a tenir en compta que aquelles empreses que utilitzen 
extensament productes de Microsoft, ja que gaudiran d’integracions específiques 
per ells, facilitats per migrar al núvol, o bé si o prefereixen facilitat per crear un 
núvol híbrid. 

5.3. Relació de serveis de Microsoft Azure 
Els núvols públics competeixen en tres àrees clau per tal d’aconseguir més clients: la 
seguretat, els preus i la varietat de serveis oferts. Pel que fa a varietat de serveis i eines 
actualment s’està produint una verdadera explosió i, per exemple, AWS té en catàleg 
envoltant als 400 serveis, Microsoft Azure uns 80 i GCP uns 50. 
Aquesta varietat de serveis permeten crear aplicacions, escalables, més segures, amb 
millors prestacions de tot tipus però amb certes implicacions pel desenvolupador: 

 El desenvolupador ha de conèixer el catàleg de serveis amb les seves 
característiques per tal de poder emprar en cada cas els més adequats. L’elecció 
pot incidir molt significativament en el cost, la seguretat i les prestacions de 
l’aplicació que ser vol crear, i per exemple, una elecció incorrecta pot afectar 
negativament a la factura mensual dels serveis en posar l’aplicació en explotació.  

 Saber com integrar els serveis en les aplicacions. Això suposa revisar molta 
documentació, estudiar noves i extenses APIS i realitzar moltes proves, és a dir, 
temps i cost.  

Segurament l’extensió i la complexitat dels catàlegs de serveis dels núvols estan 
relacionades amb, com  s’ha comentat a l’apartat 5.1.3 Barreres d’entrada, la primera 
preocupació de les empreses: falta coneixements, i sembla que és una preocupació amb 
cert fonament...  
En aquest capítol es vol crear un índex amb tots els serveis oferts per un núvol públic 
concret. Aquest índex, a banda d’explicitar el problema de l’extensió dels catàlegs de 
serveis, pot servir com a un punt de partida en la selecció de serveis per una nova 

                                                
trk=em_9260&mkt_tok=3RkMMJWWfF9wsRovuarJZKXonjHpfsX86+gpXaWg38431UFwdcjKP
mjr1YEJSMp0aPyQAgobGp5I5FEJS7LYSLptt6ILXQ==&tag=viglink20307-20 
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aplicació. El proveïdor escollit entre els tres que s’han comparat, és Microsoft Azure. 
S’ha seleccionat per ser el que està  al mig de nombre de serveis i per considerar que 
té un catàleg de serveis suficientment representatiu. 
L’índex s’ha creat agrupant els serveis en els següents apartats: 

 Serveis de computació 
 Serveis de xarxa 
 Serveis d’emmagatzemament 
 Serveis per aplicacions web i per mòbils 
 Serveis de Base de Dades 
 Serveis Analítics 
 Serveis d’Internet de les Coses (IoT) 
 Serveis d’Integració Empresarial 
 Serveis de Seguretat i Identitat 

5.3.1.  Serveis de computació de Microsoft Azure 
A aquest grup es troben tots els serveis que permeten executar les aplicacions i en 
trobem de tipus IaaS i també de tipus PaaS.  
Per exemple, les màquines virtuals són serveis IaaS i suposen moltes responsabilitats 
de manteniment i gestió pel client, pel que  no permeten extreure el màxim fruit del núvol. 
D’altra banda trobem els Service Fabric (PaaS), que permet executar serveis en un 
entorn altament escalable i disponible. El Service Fabric s’ha creat per suportar 
aplicacions basades en micro-serveis. El Service Fabric està completament administrat 
pel proveïdor. 
 

Taula 8: Serveis de computació a Microsoft Azure 

Denominació original del servei Descripció i usos recomanats 

Virtual Machines (VM) És un servidor virtual que suporta múltiples 
sistemes operatius. Permet el control total. 
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Denominació original del servei Descripció i usos recomanats 

Virtual Machines Scale Sets Servei que permet desplegar grans quantitats 
de màquines virtuals idèntiques en qüestió de 
minuts. Es un sistema que permet, amb regles, 
regular el conjunt de VM en funció de la 
càrrega.  

Azure Container Service Basat en Docker, permet desplegar y gestionar 
contenidors d’aplicacions. 

Functions Permet executar processos en produir-se certs 
esdeveniments. És un servei no basat en 
servidor (serverless) 

Batch Es un sistema per llançar i programar treballs 
per ser executats a sobre d’un conjunt escalable 
de màquines.  

Service Fabric Permet construir aplicacions basades en micro-
serveis, compatible amb el nous paradigmes de 
desplegament continus de millores (DevOps). 

Cloud Services Permet executar una aplicació sense preocupar-
se pel manteniment del maquinari subjacent, del 
sistema operatiu, del balanceig de càrrega ni del 
escalat (establint les regles adequades). 

RemoteApp Permet desplegar aplicacions Windows al núvol 
per ser accedides i emprades mitjançant un 
escriptori remot. 

 

5.3.2.  Serveis de xarxa de Microsoft Azure 
En aquest apartat, a banda dels típics necessaris per configurar funcions de xarxa,  
trobem alguns serveis molt importants per crear núvols híbrids i núvols privats 
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virtuals,  per exemple el VPN Gateway que és vital per crear connexions segures entre 
el núvol privat i el núvol públic.  
 

Taula 9: Serveis de Xarxa a Microsoft Azure 

Denominació original del servei Descripció i usos 

Virtual Network Permet, virtualment, crear una infraestructura de 
xarxa privada per connectar totes les VM i 
aplicacions. Aquesta característica millora 
l’aïllament al núvol dels recursos contractats pel 
client, i per tant s’incrementa la seguretat. 

Load Balancer El servei d’equilibrat de carrega permet crear 
aplicacions d'alta disponibilitat i escalabilitat . 
Les VM i els Clouds Services(Web Role i 
Worker Role) automàticament empren 
l’equilibrador de carrega sense costs addicional. 

Application Gateway És un servei d’encaminament i equilibrat de 
càrrega de nivell d’aplicació configurable via 
API.  

VPN Gateway Permet crear connexions segures entre 
infraestructures al núvol i locals. Juntament amb 
les Virtual Networks permet la creació de núvols 
híbrids. 

Azure DNS Serveis per allotjar dominis, per se emprats per 
les aplicacions de forma més ràpida. 

CDN Xarxa global de distribució de continguts 
estàtics, que permet accelerar l’accés des de 
qualsevol regió. 
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Denominació original del servei Descripció i usos 

Traffic Manager Servei d’encaminament geogràfic configurable 
en funció de caigudes dels servies, càrrega de 
treball o prestacions. 

ExpressRoute Permet contractar canals privats de fibra òptica 
per tenir comunicacions d’altes prestacions 
entre el núvol i les infraestructures del client. 
Bàsic per crear sistemes híbrids. 

 

5.3.3.  Serveis d’emmagatzemament de Microsoft Azure 
D’aquests grups de serveis destacaria que són fonamentals per la privacitat. 
Afortunadament molts d’ells disposen de capacitat de xifrar les dades de forma 
transparent. 
 

Taula 10: Serveis d’emmagatzemament a Microsoft Azure 

Denominació original del servei Descripció i usos 

Blob Storage Servei d’emmagatzemament de dades no 
estructurades. 

Queue Storage  
File Storage Permet migrar aplicacions no desenvolupades 

expressament pel núvol ja que permet emprar un 
sistema d’arxius compatible amb els dels S.O. 
convencionals. 
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Denominació original del servei Descripció i usos 

Azure Storage Disk Servei d’emmagatzemament especialment creat 
en cas de necessitar molt baixa latència i 
elevades velocitat de transferència. Ideal per 
VM que hostegin una base de dades. 

Data Lake Store Emmagatzemament de molt alta capacitat, 
optimitzat per transferències massives. Ideal per 
big data. 

StorSimple Emmagatzemament de molt baix cost. 
Backup Servei simple i unificat de copies seguretat. 
Site Recovery Sistema de replicació de VM que permet emprar 

un centre de càlcul privat com a centre de 
recuperació. 

 

5.3.4.  Serveis per aplicacions web i per mòbils de Microsoft Azure 
Els dispositius mòbils són vitals i Azure els ha tingut molt en compta per facilitar als seus 
clients serveis i entorns de desenvolupament per tal de facilitar la creació d’aplicacions 
(Apps) multiplataforma. 
 

Taula 11: Serveis per aplicacions web i per mòbils a Microsoft Azure 

Denominació original del servei Descripció i usos 

Web Apps Entorn de construcció i desplegament ràpid 
d’aplicacions web basat en aplicacions 
estàndards. 

Mobile Apps Entorn de construcció d’aplicacions multi-
plataforma (iOs, Android i Windows) 
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Denominació original del servei Descripció i usos 

API Apps Entorn de creació ràpida de API i també 
d’aplicacions consumidores d’APIs. 

Media Services Servei de codificació i streaming de vídeo. 
Search Servei d’indexació i cerca d’informació. 

 

5.3.5.  Serveis de Base de Dades de Microsoft Azure 
Són imprescindibles per desplegar aplicacions. Azure ofereix tota la varietat necessària. 
 

Taula 12: Serveis de Base de Dades a Microsoft Azure 

Denominació original del servei Descripció i usos 
SQL Database Base de dades relacional completament 

administrada. 
SQL Data Warehouse Base de dades especialment dissenyada per 

integrar, homogeneïtzar, processar i analitzar 
(Business Intelligence) grans quantitats de 
dades. 

DocumentDB Base de dades NO Sql de baixa latència que 
permet emprar el model de Clau-valor o bé 
model de document. 

Table Storage Emmagatzemament de, fins a petabytes de 
dades, de tipus semi-estructurades i que no 
empra esquema. 
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Denominació original del servei Descripció i usos 

Redis Cache Es un magatzem de dades distribuït de molt 
altres prestacions (i preu) que permet accelerar 
les aplicacions. 

 

5.3.6.   Serveis Analítics de Microsoft Azure 
El big data i els serveis cognitius representen àrees en gran creixement i que estan 
contemplades amb menor o major mesura per part de tots els núvols analitzats. Azure 
ha creat serveis per facilitar aquestes tasques de processament pesat i que involucren 
una algorítmica complexa. Molts dels serveis cognitius que s’ofereixen són els que 
també fa servir Cortana, l’assistent electrònic personal de Microsoft. 

 

Taula 13: Serveis Analítics a Microsoft Azure 

Denominació original del servei Descripció i usos 
HDInsight Azure HDInsight és una distribució d'Apache 

Hadoop administrada al núvol. S’ empra per 
processar les dades no estructurades o semi-
estructurades, com per exemple registres d’ús 
de llocs web, mitjans de comunicació social, 
registres de servidors o dades procedent de 
xarxes de sensors.  

Machine Learning Servei en el núvol totalment administrat que 
permet construir, implementar i compartir 
solucions d'anàlisi predictiu. Permet construir  
“sistemes intel·ligents” que analitzen 
automàticament les dades per treure 
conclusions sense estalviant els anàlisis 
manuals i específics de les dades. 
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Denominació original del servei Descripció i usos 

Stream Analytics Permet analitzar fluxos de dades en temps real. 
Útil per processar dades de sensors mentre van 
arribant. 

Data Lake Analytics Servei per d’anàlisi de grans conjunts de dades 
(big data analítics). 

Power BI embedded Servei de visualització gràfica de dades. 
Text Analytics API Permet analitzar texts i extreure les frases més 

importants, saber el tema tractat en el text i 
altres característiques semàntiques. 

Computer Vision API Permet extreure informació d’imatges, com per 
exemple quins objectes hi apareixen. Molt útil 
per la indexació automàtica d’imatges. 

Emotion API Reconeix les emocions que expressen les 
persones que apareixen a una imatge. 

Face API Detecta, classifica i identifica les fesomies de les 
persones que apareixen a les imatge. 

Bing Speech API Converteix veu en text. 
Bing Spell Check API Ajuda a corregir error d’ortografia. 
Language Understanding 
Intelligent Service 

Permet crear aplicacions que reconeixen ordres 
de veu. 

 

5.3.7.  Serveis d’Internet de les Coses (IoT) de Microsoft Azure 
El món dels dispositius i sensor connectats a Internet està emergent i té un gran 
potencial de creixement. La problemàtica radica en tractar les dades enviades per 
ingents quantitats de petits dispositius i sensor i convertir-les en informació intel·ligible 
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en temps real. No és una tasca senzilla però, Azure compta amb un conjunt de serveis 
que poden servir de gran ajuda com es pot observar a la Taula 14. 
 

Taula 14: Serveis d’Internet de les Coses a Microsoft Azure 

Denominació original del servei Descripció i usos 

Azure IoT Hub Permet comunicar, monitorar i gestionar milions 
d’objectes connectats.  

Event Hubs Sistema de telemetria que permet rebre i 
redirigir cap a l’aplicació adequada milions 
d’esdeveniments per segon. 

Notification Hubs Permet enviar notificacions de tipus push cap a 
qualsevol plataforma. 

 

5.3.8.  Serveis d’Integració Empresarial de Microsoft Azure 
Una empresa amb moltes aplicacions executant-se al núvol i també a instal·lacions 
privades necessita serveis per comunicar-les i que així puguin treballar de forma 
integrada però amb un acoblament baix. Azure posa ofereix serveis d’integració en 
general, però cal destacar els específics que permeten la integració amb solucions 
empresarials de Microsoft. Els serveis són els que es mostren a la Taula 15. 

Taula 15: Taula 15: Serveis d’integració empresarial a Microsoft Azure 
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Denominació original del servei Descripció i usos 

Logic Apps Logic Apps ofereix capacitats per connectar 
dades, dispositius i serveis de forma segura, 
inclús si les dades estan darrera el talla focs del 
client. Incorpora una sèrie de connectors que 
faciliten la connexió amb els servies SaaS com 
Salesforce, Office 365, Twitter, Dropbox, Google 
Services. Altres  connectors es poden adquirir al 
Marketplace. 

BizTalk Services BizTalk Services proporciona funcions 
d’integració directes per SAP, Oracle EBS, SQL 
Server, i PeopleSoft. També permet connectar 
amb qualsevol font de dades HTTP, FTP, SFTP 
o REST. 

Service Bus És un sistema de missatgeria genèric, basat en 
el núvol per connectar aplicacions, serveis i 
dispositius siguin on siguin. Hi que tenir en 
compta que la missatgeria asíncrona és 
fonamental per la creació d'aplicacions 
distribuïdes lògica o físicament i també per 
l’escalabilitat al núvol ja que permet un 
comunicació desacoblada entre component que 
se estan executant al núvol. 
 
Service Bus permet distints models d’intercanvi 
de missatges com cues, serveis de subscripció 
a temes i de retransmissió.  
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Denominació original del servei Descripció i usos 

SQL Server Stretch Database Servei per estendre l’emmagatzemament que 
pot emprar un SQL Server local del client amb 
emmagatzemament del núvol. Permet no tenir 
que ampliar la capacitat local 
d’emmagatzemament del client. 

Data Factory Sistema per importar, tractar, i distribuir dades 
de diferent orígens. És una eina de les 
denominades ETL (extracció, transformació i 
neteja de dades). 

 

5.3.9.  Serveis de Seguretat i Identitat de Microsoft Azure 
Destacar els serveis d’autenticació i gestió d’accessos relacionats amb Active Directory. 
Active Directory (que és un producte propietari de Microsoft), és àmpliament emprat a 
les organitzacions, i que ara podran migrar o integrar fàcilment amb Azure Active 
Directory.  
 

Taula 16: Serveis de Seguretat i Identitat a Microsoft Azure 

Denominació original del servei Descripció i usos 
Security Center Servei que permet definir directives d'acord amb 

les necessitats de seguretat en el núvol de la 
organització i també aplicar automàticament la 
experiència i els coneixement de Microsoft per 
la detecció de amenaces o mancances de 
seguretat en els diferents sistemes i serveis 
contractats. 



56 

Denominació original del servei Descripció i usos 

Key Vault Serveix per protegir les claus criptogràfiques i 
altres secrets usats per les aplicacions i els 
serveis en el núvol. 

Azure Active Directory Servei totalment administrat per la gestió de la 
identitat i l’accés amb funcionalitats per 
administrar usuaris i grups. Permet mantenir 
una sola identitat per múltiples aplicacions. 

Azure Active Directory B2C Servei d’Active Directori que el desenvolupador 
de serveis SaaS poden emprar per administrar 
la identitat i l’accés dels seus clients als seus 
serveis. 

Azure Active Directory Domain 
Services 

Permet unir VM d’Azure amb un domini sense 
necessitat d’implementar controladors de 
domini. 

Multi-Factor Authentication Ofereix una autenticació segura gràcies a una 
gran varietat d'opcions senzilles de verificació, 
com trucades telefòniques, missatges de text o 
notificacions d'aplicacions mòbils. 

 

5.3.10. Eines de Desenvolupament de Microsoft Azure 
Els entorns proposats per Azure per desenvolupar aplicacions, com el Visual Studio, són 
els mateixos que s’empren per crear aplicacions per entorns on premise1. Existeix una 
gran base de desenvolupadors que coneix els entorns i eines de desenvolupament de 
Microsoft, que podrà aprofitar els seus coneixements per desenvolupar aplicacions pel 
núvol. 

                                                
1 On premise significa a les instal·lacions locals de l'edifici, persona o organització, a diferència 
d'unes instal·lacions remotes, com una granja de servidors o un núvol. 
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Taula 17: Eines de desenvolupament a Microsoft Azure 

Denominació original del servei Descripció i usos 
Visual Studio Team Services Servei per que els equips comparteixin codi, 

realitzin un seguiment del treball i enviïn 
programari (per a qualsevol llenguatge, tot en 
un sol paquet). A més inclou seguiment dels 
errors, eines de planificació àgils. 

Azure DevTest Labs Permet gestionar entorns de desenvolupament i 
proves ràpids, senzills i lleugers. 

Visual Studio Application Insights Eina de diagnostiqui problemes en els serveis i 
les aplicacions web. 

API Management Servei de publicació, administració i protecció 
de APIs. Permet crear una porta d’enllaç als 
serveis del client mitjançant APIs.  

Developer tools and SDKs Eines integrables amb l’entorn de 
desenvolupament de Microsoft, Visual Studio, 
per tal de poder compilar i depurar aplicacions i 
serveis específics per Azure. 

Xamarin Entorn de desenvolupament d’aplicacions 
mòbils multi-plataforma. 

Storage Explorer Permet gestionar i navegar contenidors, taules i 
arxius compartits que se troben als sistemes 
d’emmagatzemament de Microsoft Azure. 
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5.3.11. Serveis de Monitoratge i Gestió de Microsoft Azure 
En desplegar aplicacions pels núvols públics han d’estar preparades per ser poder ser 
interrompudes sense avis i en qualsevol moment però sempre existeix la possibilitat que 
es donin situacions no previstes... Per aquests motius, les aplicacions s’han de poder 
monitorar temps real o a posteriori, per poder depurar els errors, anomalies de 
funcionament i fer optimitzacions i aquestes no són tasques senzilles al núvol. Microsoft 
Azure posa a disposició serveis que de gran valor per poder depurar i monitorar 
aplicacions i són els que figuren a la Taula 18. 
 

Taula 18: Serveis de Monitoratge i Gestió a Microsoft Azure 

Denominació original del servei Descripció i usos 
Microsoft Azure portal Lloc web que permet gestionar i supervisar tots 

els serveis contractats i  les aplicacions 
desplegades a Azure. 

Azure Resource Manager Permet supervisar i gestionar els recursos 
associat a les aplicacions. 

Log Analytics Servei SaaS que permet recopilar, 
emmagatzemar i analitzar dades de registre de 
Windows Server i Linux de qualsevol centre de 
dades o núvol. L’objectiu és ajudar a prendre 
decisions millor informades. 

Automation Servei per automatitzar les tasques 
d'administració en el núvol que realitza amb 
freqüència i que requereixen molt de temps. 



59 

Denominació original del servei Descripció i usos 
Backup Proporciona protecció per a les dades dels 

clients independentment d'on resideixin: al 
centre de dades empresarial, en sucursals o 
oficines remotes, o en el núvol pública. Tot es 
pot copia, des de les dades de les aplicacions 
com SharePoint, Exchange i SQL Server fina a 
arxius, carpetes, i VM. 

Site Recovery Servei per organitzar la recuperació en cas de 
desastres. 

Scheduler Servei d’execució de tasques segons una 
programació. Útil per les tasques quotidianes de 
manteniment. 

 
  



60 

6. Seguretat i confidencialitat al núvol 
La seguretat i confidencialitat dels núvols pot ser analitzada des de diferents 
perspectives perquè depèn de factors variats i heterogenis, des del rol de l’organització 
respecte del núvol (proveïdor, client final, desenvolupador de solucions SaaS) fins a 
l’arquitectura del núvol en qüestió.  

6.1. Les característiques inherents dels núvols i la seguretat 
Els proveïdors dels núvols de computació, per tal d’aconseguir una major eficiència, 
necessiten maximitzar l’ús dels recursos, sempre tenint en compta que els clients poden 
aprovisionar-se de recursos, o bé alliberar-los en qualsevol moment, generant grans 
fluctuacions en la demanda. Per tal d’optimitzar els recursos i fer front a les  fluctuacions 
en la demanda, s’apliquen estratègies de compartició flexible dels recursos, pel que 
podem dir que els núvols són sistemes multi-inquilí (multitenant). La compartició 
(multitenancy) i l’elasticitat suposen un greu perill per la confidencialitat i la seguretat, 
debut a la disminució de l’aïllament i a la reutilització de recursos entre clients [29]. Junt 
amb la compartició i l’elasticitat, una característica essencial als núvols és la 
virtualització, que permet als usuaris tenir la visió d’un sistema dedicat a sobre d’un 
maquinari compartit, i que té vulnerabilitats especifiques. 

6.1.1.  Implicacions de la compartició (multitenancy) 
La seguretat dels sistemes multi-inquilí requereix l’aplicació de mesures d’aïllament  i 
de transparència en la ubicació dels recursos, entre els clients del núvol. Els 
potencials problemes són els referents a les dades (manca de confidencialitat, integritat) 
o la denegació de servei (manca de disponibilitat, incapacitat per complir amb els SLA). 
Els riscos varien de forma significativa depenent del model de compartició dels recursos 
o serveis. Vegem-ne tres possibilitats: 



61 

 Una instància dedicada per inquilí. Cada inquilí té la seva pròpia instància. 
Afavoreix l’aïllament i suposa una minimització dels riscs. 

 Una instància compartida entre tots els inquilins. Es comparteix la 
instància i la seva configuració. Els riscos són molt elevats tant en lo referent 
a la confidencialitat i integritat de les dades com a la disponibilitat. La carrega 
de treball d’un inquilí pot afectar als altres (DoS1). 

                                                
1 Els atacs DoS (denial-of-service) consisteixen a intentar aturar o interrompre temporalment o 
indefinidament els serveis d'un amfitrió. 

Il·lustració 14: Una instància dedicada per inquilí 
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 Múltiples instàncies compartides entre tots els inquilins. Similar que 
l’anterior, però millorant les garanties de disponibilitat gràcies a un 
balancejador de càrrega. 

 

 

Il·lustració 15: Una instància compartida 

Il·lustració 16: Múltiples instància compartides 
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6.1.1.1. Possibilitats d’aïllament dels recursos al núvols 
Les possibilitats d’aïllament varien bastant segons de quin tipus de servei (IaaS, PaaS 
o SaaS) se tracti però els proveïdors ofereixen pels seus serveis diferents nivells 
d’aïllament, òbviament a diferent preu. En el cas de serveis d’infraestructura, IaaS, com 
són les VM, emmagatzemament, memòria cau, dispositius de xarxes la solució és 
contractar maquinari dedicat i crear núvols privats virtuals i xarxes de comunicacions 
privades virtuals.  Per exemple, a AWS, en funció de les necessitats, es poden 
aprovisionar diferents tipus de màquines virtuals amb diferent nivell d’aïllament: 

 Amazon EC2 - Virtual Server Hosting. És una màquina virtual, que s’executa 
a sobre de maquinari compartit entre diferents clients. El preu per una instància 
de tipus m3 (màquina per propòsits general de generació actual) és de 59,25$ 
mensuals.  

 Amazon EC2 Dedicated Instances. És una instància EC2 (que és com es 
denominen les màquines virtuals al núvol d’Amazon) que s'executa a un núvol 
privat virtual (VPC). Les EC2 Dedicated Instances són hostejades en maquinari 
dedicat a un sol client. Estan aïllades físicament, a nivell de maquinari, de les 
instàncies que pertanyen a altres clients. Les instàncies EC2 Dedicated 
Instances poden compartir maquinari amb altres instàncies, però sempre del 
mateix client. El preu per una instància de tipus m3 (màquina per propòsits 
general de generació actual) és de 2.079$ mensuals.  
En el cas de PaaS i SaaS, si un servei no es presta amb el nivell d’aïllament i 
seguretat adequat, es poden emprar serveis alternatius (inclús del mateix) 
proveïdor millors característiques. Aquesta és una opció que pot tenir 
implicacions importants en costs, escalabilitat, manteniment, arquitectura del 
programari i altres. Per exemple, a Microsoft Azure podem escollir entre executar 
la nostra aplicació emprant un Cloud Service o bé sobre un sistema de 
contenidors de codi obert denominat Docker:  

 Azure Cloud Services (Worker role o Web Role). Els Cloud Services permeten 
executar una aplicació sense preocupar-se pel manteniment del maquinari 
subjacent, del sistema operatiu, del balanceig de càrrega ni de l’escalat, és a dir, 
és un servei de tipus PaaS. Cada Cloud Service en realitat s’executa sobre una 
VM completament administrada i això significa que, com a mínim, tenim una 
instància del S.O. dedicada. 



64 

 Azure Container Service. Servei totalment administrat que, basat en Docker, 
permet desplegar y gestionar contenidors de programari per tal de què s’executin 
a sobre de maquinari compartit. Els sistemes de contenidors aïllen les 
dependències del programari però comparteixen un mateix S.O. emprant 
tècniques en l’àmbit del programari. La virtualització, mitjançant sistemes de 
contenidors de programari és una opció eficient i lleugera per compartir 
maquinari que no requereix una instància del S.O. per aplicació. D’altra banda, 
les  VM es recolzen en mecanismes de maquinari, que incorporen els 
microprocessadors, proporcionant un aïllament superior entre les aplicacions 
[30]. 
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Il·lustració 17: Comparació entre màquines virtuals i sistemes de contenidors 

6.1.2. Implicacions de l’elasticitat 
Una característica essencial dels és l’elasticitat en l’aprovisionament de recursos, és a 
dir, la capacitat de poder escalar ràpidament a més o a menys la quantitat de recursos. 
L’elasticitat suposa que els recursos alliberats per un client són aprofitables per altres 
clients que els pugin necessitar. El fet que uns clients reutilitzin recursos d’altres clientes, 
és un risc potencial per la confidencialitat, ja que es podria intentar esbrinar el contingut 
previ del recurs que s’acaba d’aconseguir. Emprar tècniques de xifrat pot ajudar a 
prevenir aquests problemes en la confidencialitat. 

6.1.3. Implicacions de la virtualització 
La virtualització dels servidors és un element clau en el núvol. La virtualització de 
servidor compren dos elements, la maquina virtual (VM) pròpiament i el hipervisor 
(VMM) que és el programari que permet l’execució i aïllament de la maquina virtual.  

6.1.3.1. Seguretat de les màquines virtuals (VM) 
La virtualització dels servidors introdueix certes vulnerabilitats, com per exemple 
l’alteració de les imatges que s’empren per crear les VM en passar al magatzem 
d’imatges al núvol o durant la pujada al núvol. A [31] s’analitza la seguretat de les VM 
atenent al seu cicle de vida.  
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Taula 19: Seguretat en el cicle de vida de les màquines virtuals 

Etapa del cicle Dependències Mesures de seguretat 

Creació (imatge) Infraestructures locals 
usuari 

 En aquest punt tot depèn de 
la seguretat local del client. 

Transport cap al núvol Comunicacions client-
núvol (xarxa, Internet) 

 Protecció amb xifrat del canal 
(SSH, SSL, TLS) 

 Protecció de la imatge amb 
xifrat. 

 Ambdues mesures són 
compatibles i se recomanen. 

Emmagatzemar al 
núvol 

Emmagatzemament 
núvol 

 Protecció amb xifrat de la 
imatge 

Desplegament  i 
contextualització (en 
cas de que la VM 
s’empri a diferent 
contexts) 

VMM, Comunicacions 
internes núvol (xarxa) 

 Xifrat del disc d’arrencament  
[31]. 

 Xifrat dels discs de dades  
[31]. 

 Requereix que el núvol 
conegui les claus per 
arrencar la màquina. 

Execució VMM, Maquinari núvol  Pendent de trobar les 
tècniques adequades [31] per 
tal de que el VMM pugui 
detectar comportaments 
anòmals de les VM. 
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6.1.3.2. Seguretat dels hipervisors 
Els hipervisors (VMM) són els programaris que coordinen, supervisen i aïllen les 
màquines virtuals.  Les tasques principal d’un hipervisors és emular CPU, memòria i els 
dispositius de entrada i sortida del maquinari, de tal forma, que les VM s’executin igual 
a sobre d’un hipervisors que a sobre dels dispositius físics.  
Com que cada hipervisors pot servir a moltes VM, s’introdueixen noves vulnerabilitats 
derivades de comunicacions no desitjades entre. A més, els hipervisors s’executen a 
l’amfitrió amb nivells de prioritat superiors al de les aplicacions en general, per lo que és 
possible que un VM pugi accedir a l’amfitrió, mitjançant  algun error del codi del 
hipervisors amb un nivell molt alt. Aquestes vulnerabilitats no són hipotètiques sinó que 
ja s’han emprat per trencar la seguretat en varies ocasions [31].  
Una de les solucions a aquest problema es crear un mecanisme de virtualització més 
lleuger eliminant els hipervisors. Això es pot aconseguir assignant almenys una CPU 
física amb una partició de memòria per cada VM [31].  

6.2. Seguretat i models de servei 
La implementació dels serveis als núvols es pot realitzar emprant diferents arquitectures. 
Per exemple, hi ha l’opció de crear serveis PaaS emprant serveis IaaS o accedint 
directament al maquinari del núvol. A un mateix núvol poden coexistir serveis d’un 
mateix tipus implementats amb diferents arquitectures. En realitat, existeix tot un conjunt 
de possibilitats1 de disseny dels serveis als núvols. 
Això complica la gestió de la seguretat perquè cada servei està molt condicionada per 
les característiques de les capes o serveis subjacents, de tal forma que una vulnerabilitat 
de seguretat als serveis de capes inferiors pot impactar a un gran nombre de serveis. 
Aquestes dependències involucren gran nombre d’elements que monitoritzar per 
garantir la seguretat de les capes superiors. El control y gestió de la seguretat és 

                                                
1 És habitual que els serveis PaaS se construeixin a partir de serveis IaaS. Els proveïdors dels 
núvols públic per lo general no expliquen la seva arquitectura però en ocasions es pot deduir. 
Per exemple a Azure, la configuració i les característiques de les màquines virtuals (IaaS) coincideix en la majoria de paràmetres de configuració dels Cloud Services (PaaS). 
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complexa als núvols i és quasi imprescindible que tinguin un mòdul de control integral 
de la seguretat de les diferents capes.  

 
Il·lustració 18: Diferents implementacions dels Models de Servei 

Per exemple a Microsoft Azure trobem el Security Center, que permet tenir una visió de 
l’estat de seguretat de tots els recursos i també serveix per validar que s'ha implementat 
i configurat correctament la seguretat dels diferents serveis. 

6.3. Seguretat i els rols de les organitzacions 
El model de computació als núvols públics involucra a múltiples actors amb diferents 
rols (proveïdor del núvol, proveïdor de serveis i consumidor de serveis), cadascuna 
d’elles amb diferents responsabilitats y expectatives de seguretat. 

 
Il·lustració 19: Rols, Responsabilitats i Models de Servei 
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Aquesta repartició de responsabilitat té implicacions que s’han de considerar: 
 Els proveïdors i consumidor necessiten acordar les mesures de seguretat 

aplicades. 
 Perduda de control de totes les parts. Fins i tot per part del proveïdor del núvol, 

que desconeix les característiques dels continguts i serveis que està hostejant. 
 Es requereix un marc legal mitjançant un SLA, per poder garantir els controls y 

característiques de seguretat però els proveïdors dels núvols públics per lo 
general no l’inclouen. Com a alternativa, els proveïdors de núvols de computació, 
per mitigar la manca d’un marc legal, exhibeixen la relació de certificacions, 
normes i estàndards de seguretat que compleixen. 

 El consumidor dels serveis també té responsabilitats en temes de seguretat i 
confidencialitat, com protegir les claus i configurar correctament els comptes 
d’accés als serveis. 
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7. Crear aplicacions segures als núvols públics 
Crear i desplegar aplicacions segures a un núvol públic no és una àrea de coneixements 
monolítics, té moltes vessants. Implica responsabilitats pel proveïdor del núvol, que ha 
d’aportar unes infraestructures segures, i pel desenvolupador, que ha de crear una 
aplicació segura. Tant el núvol com l’aplicació han de ser confiables1. En aquest capítol 
s’estudiaran les mesures aplicables, des de l’òptica del desenvolupador, per millorar la 
seguretat de les aplicacions desplegades als núvols públics. 
La seguretat del núvol és responsabilitat del proveïdor, però què pot fer el 
desenvolupador (client del núvol) per garantir la seguretat del núvol?  Òbviament no pot 
intervenir en l’administració, manteniment o control de les infraestructures però el que 
està al seu abast és el procés de selecció del proveïdor: ha de seleccionar el núvol més 
confiable possible. Els criteris per seleccionar núvols públics s’aborden a l’apartat 7.1, 
Selecció d’un núvol confiable, d’aquest capítol.  
Una vegada que ja s’ha seleccionat un núvol, és responsabilitat del desenvolupador 
construir i desplegar una aplicació segura. Per aconseguir-ho, cadascun dels elements 
de l’aplicació han de ser segurs: s’ha de garantir la seguretat de les dades, dels serveis 
de computació al núvol i de la implementació realitzada. Aquests temes es tracten a 
continuació, als apartats 7.2, 7.3 i 7.4 respectivament, on s’enumeraran les 
recomanacions que l’autor de treball proposa per aconseguir-ho. 

7.1. Selecció d’un núvol “confiable” 
Els núvols públics tenen importants barreres d’entrada i també aporten grans beneficis, 
com se detalla als apartats 5.1.2 i 5.1.3. Els factors positius i negatius,  conjuntament, 
són  els que les organitzacions empren per valorar els núvols. Els més importants són 
els següents: 

 Reaprofitament de coneixement i experiència: Entorns de desenvolupament 
similar als emprats on premise per l’equip de desenvolupament. 

 Seguretat: Certificacions, normes i lleis observades, solucions de continuïtat de 
negoci, ... 

                                                
1 Alguns d’aspectes relacionats amb la seguretat de les infraestructures i de les aplicacions als 
núvols ja s’han tractat al capítol Seguretat i confidencialitat al núvol però en aquest apartat se 
revisen d’un mode més sistemàtic 
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 Prestacions: Escalabilitat, cartera de serveis, regions i zones amb 
infraestructures, ... 

 Preus: Forma de facturació, descomptes, subhastes. 
En el capítol 5.2 d’aquest TFM, Comparativa de tres núvols públics: AWS, GCP i Azure, 
s’han detallat elements que permeten valorar objectivament si preus, prestacions i 
entorns tecnològics són els adequats, però la qüestió central d’aquest apartat és com 
valorar les garanties de seguretat i confidencialitat de cadascun dels núvols, per tal de 
fer una elecció adequada.  
L’autor del treball proposa valorar la confiabilitat del núvol des de dues perspectives, la 
primera és la seguretat intrínseca del núvol, i la segona les ajudes proporcionades pel 
núvol per crear aplicacions segures. Ambdues perspectives són necessàries per 
aconseguir alts nivells de seguretat i confidencialitat en les aplicacions. 

7.1.1.  Seguretat intrínseca dels núvols 
La qüestió de com valorar la seguretat intrínseca d’un núvol públic és complexa perquè  
les infraestructures, els administradors privilegiats del proveïdor i el seu control físic i 
lògic són detalls opacs al client. El proveïdor no aporta tota la informació, per exemple, 
és difícil saber el nombre de servidors de  Google, a sobre del qual s’especula i se’n fan 
càlculs basant-se en el consum energètic de la companyia.  
En certs aspectes no queda més remei que confiar amb l’ètica i la trajectòria del 
proveïdor, però existeixen certs aspectes, que afecten la seguretat intrínseca dels 
núvols, que es poden valorar objectivament. A continuació, l’autor d’aquest TFM  
proposa uns criteris (Taula 20 Criteris de valoració intrínseca dels núvols),  per la 
selecció del proveïdors en relació als riscos més importants dels núvols públics. 
 

Taula 20: Criteris de valoració de la seguretat intrínseca dels núvols 

Risc Criteris de valoració Mesures seguretat 

Accés a dades sensibles 
per part del proveïdor 

 Certificacions de 
gestió de la seguretat. 

 Xifrat de les dades a 
l’extrem del client 
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Risc Criteris de valoració Mesures seguretat 
 Publicació o 

subministrament de 
les polítiques de 
contractació i 
supervisió dels 
administradors amb 
privilegis. 

 Garanties contractuals 
per accedir als 
registres adients 
d’activitat en cas de 
necessitar  investigar 
problemes de 
confidencialitat. 

Diligencia per part del 
proveïdor en la gestió 
segura de les 
infraestructures 

 Relació de 
certificacions de gestió 
de la seguretat 

 Relació i resultats 
d’auditories 
realitzades. 

  

Riscos de tipus legal  Relació de normatives 
i lleis que es 
compleixen. 

 Realitzar un estudi 
legal 

Desconeixement de la 
ubicació de les dades 

 Garanties contractuals 
de permanència de les 
dades, i totes les 
copies, a les regions o 
jurisdiccions 
seleccionades. 

 Seleccionar les 
regions i zones, amb 
cura, contemplant la 
ubicació de les copies 
de seguretat, les 
repliques i la resta 
d’actius. 
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Risc Criteris de valoració Mesures seguretat 

Problemes en la 
continuïtat dels serveis a 
curt termini. 

 Garanties contractuals 
de nivells de servei. 

 Replicació de serveis. 
 Replicació de dades. 
 Sistemes de 

monitoratge de la salut 
del núvol. 

Problemes en la 
continuïtat dels serveis a 
llarg termini. 

 Garanties contractuals 
de nivells de servei. 

 Valorar emprar 
solucions multinúvol. 

Protecció en cas de 
desastre 

 Garanties contractuals 
de nivells de servei 

 Publicació o 
subministrament 
d’informació sobre  la 
capacitat de 
recuperació de 
desastre i temps de 
resposta estimat. 

 Copies de seguretat 
fora del núvol. 

 Contemplar la 
migració al pla de 
contingències. 

Problemes per canviar de 
proveïdor 

 Compatibilitat dels 
serveis amb altres 
núvols. Especialment 
dels serveis que se 
tingui planejat emprar. 

 Capacitat de migració 
(exportació) de les 
dades. 

 Fer un pla de migració 
on s’especifiqui els 
serveis a emprar. Se 
seleccionaran serveis 
compatibles amb els 
del núvol de destinació 
en de necessitar 
migrar. 

 

7.1.2. Suport per la construcció d’aplicacions segures 
Per poder construir aplicacions segures sobre un núvol públic es requereix un poc 
d’ajuda per part del proveïdor, que pot ser de dos tipus: 
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 Mecanismes de seguretat dels serveis oferts, solen ser ajustables i amb 
repercussions al preu del servei. 

 Mecanismes de seguretat i confidencialitat com a servei, que es puguin emprar 
en construir aplicacions. Sovint a aquest grup serveis se’l denomina Seguretat 
com a Servei. 

Les ajudes per part del proveïdor per construir aplicacions segures constitueixen el 
segon grup de criteris de selecció d’un proveïdor “confiable”. Els considerats més 
importants són els que figuren a la Taula 21. 
 

Taula 21: Suport del proveïdors per construir aplicacions segures 

 Descripció 
Opcions de seguretat dels 
serveis 

 Aïllament de les màquines virtuals a maquinari 
dedicat. 

 Xifrat d’imatges per la creació de màquines 
virtuals (VHD) . 

 Aïllament de les comunicacions mitjançant línies 
de comunicacions i maquinari dedicats. 

 Comunicacions xifrades (HTTPS, TLS, VPN, ...) 
 Encriptació transparent de dades com a opció 

dels sistemes d’emmagatzemament. 
 Replicació en temps real de les dades. 
 Tallafocs configurables per accedir als sistemes 

de governança del núvol. 
 Tallafocs configurables per accedir a la base de 

dades. 
 Encriptació de les bases de dades. 
 Replicació en temps real de les bases de dades.  

Mecanismes de seguretat 
com a servei 

 Serveis de còpia de seguretat i de restabliment. 
 Serveis d’autenticació i accés de gra fi, basats 

en grups, rols i permisos. 
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 Descripció 
 Serveis d’autenticació multifactor. 
 Panell de control de la salut i alarmes de 

seguretat i confidencialitat de tots els serveis 
contractats i de les aplicacions desplegades. 

 Servei de custòdia de claus i secrets, que 
permeti no incloure aquests elements en el codi 
font o arxius de configuració. 

 

7.2. Seguretat i confidencialitat de les dades 
Les dades són una la matèria primera pel funcionament de les aplicacions i se n’ha de 
garantir la seva disponibilitat, privadesa i integritat. En general, els mecanismes 
aplicables per la protecció de les dades són [32]: 

 Còpies de seguretat. Garanteixen la continuïtat de les dades a llarg termini. No 
esta relacionades amb la creació de les aplicacions per lo que no se tracta en 
aquest apartat. 

 Replicació. Es pot realitzar en temps real i ajuda a garantir la continuïtat de les 
dades a curt termini i una elevada disponibilitat1. 

 Fragmentació. La divisió de les dades, permet la ubicació dels fragments en 
diferents llocs geogràfics. La fragmentació2 col·labora en millorar la disponibilitat, 
apropant la informació als punts de consum, i en la privadesa, ja que es poden 
fragmentar les dades en funció del grau de confidencialitat necessari per tractar-
los de forma diferenciada. 

 Xifrat. La criptografia és l’eina mes important a emprar per garantir la 
confidencialitat i la integritat de les dades. N’hi ha moltes variants i és aplicable 
en múltiples escenaris.  

                                                
1 En configurar la replicació als núvols públics, es pots escollir entre una replicació local, al 
mateix centre de dades o bé a un altre punt geogràfic. 
2 La fragmentació és una tècnica molt rellevant en entorns de bases de dades i se comenta més àmpliament a l’apartat 7.2.3 Seguretat de la base de dades. 
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Les dades poden estar en distints estats, en transit o en repòs. Poden guardar-se  
emprant distints serveis del núvol com són els discs locals de les màquines virtuals, els 
sistemes d’emmagatzemament d’ objectes, sistemes d’arxius o bases de dades. Doncs, 
cal concretar més els mecanismes de seguretat aplicables en cadascuna d’aquestes 
situacions (Apartats 7.2.1, 7.2.2 i 7.2.3). 

7.2.1. Seguretat de les dades en trànsit 
Les dades, que entren o surten de l’aplicació, s’han de protegir mentre que circulen. La  
directiva general és xifrar el canal de comunicació i autenticar els emissors i els 
receptors (o punts d’origen i destinació) de les dades. 
Existeixen diferents tipus de tràfec de dades que poden afectar la seguretat de les 
aplicacions hostejades als núvols públics. Els principals són el següents: 

 Tràfic HTTP. Per exemple entre navegadors i els servidors de pàgines, o bé, 
entre aplicacions directament a través de serveis web1. 

 Tràfic de WebSockets. És un protocol de comunicació basat en protocol TCP 
que permet comunicacions bidireccionals en temps real. Aquest protocol no està 
basat amb HTTP i es va crear per optimitzar temps de latències i transferència 
més enllà del que permetia la sobrecarrega del protocol HTTP.  

 Altre tràfic TCP. Els canals de comunicació TCP els empren el protocols HTTP 
i els WebSockets, però també es poden emprar nativament. En tal cas hi ha que 
assegurar que els extrems de la comunicació (sockets2) xifren la informació. 

 Tràfic de Sistemes d’arxius de xarxa. De vegades hi ha aplicacions que per 
poder migrar-se al núvol necessiten emprar arxius (compartits)  tal  com ho feien 
al seu entorn LAN. Els núvols ofereixen serveis d’arxius compartits, que faciliten 
les migracions, compatibles amb els protocols com són SMB3 i NFS4 (els més 

                                                
1 Més informació sobre els serveis web a https://en.wikipedia.org/wiki/Web_service. 
2 Els sockets TCP representa els extrems d’una connexió TCP. Més informació a 
https://en.wikipedia.org/wiki/Network_socket. 
3 El protocol Server Message Block (SMB) va ser desenvolupat inicialment per IBM per ser 
emprat amb el sistema operatiu MS-DOS. És un protocol de xarxa de nivell d'aplicació i s'utilitza 
per proporcionar accés compartit a arxius, impressores. Més informació a 
https://en.wikipedia.org/wiki/Server_Message_Block#Features. 
4 El protocol Network File System (NFS) va ser desenvolupat per Sun Microsystems el 1984, i  
permet als usuaris accedir a arxius a través d'una LAN, de la mateixa manera que s'accedeix 
emmagatzematge local.  Més informació a 
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habituals en entorns LAN). En aquests casos SMB i NFS, que seran els 
responsables de la seguretat de les dades en tràfec. 

 Tràfic de Connexions a bases de dades. Les aplicacions envien i reben dades 
mitjançant connexions obertes amb les bases de dades. S’ha de garantir que 
aquestes connexions estan xifrades [33]. 

 
Per cadascun d’aquest tipus de tràfic de dades, l’autor d’aquest TFM, proposa unes 
recomanacions a seguir per part del desenvolupador. Aquestes recomanacions les 
trobem a la Taula 22 Recomanacions de seguretat segons tipus de tràfec. 
 

Taula 22: Recomanacions de seguretat segons tipus de tràfec 

Tipus de tràfec Recomanacions 

Tràfic HTTP  Emprar el protocol HTTPS amb autenticació del servidor, 
com a mínim. 

Tràfic de WebSockets  Existeixen dos tipus de WebSockets: Sense xifrar (WS: 
//) i xifrat (WSS: //). En cas de connexions xifrades 
s’utilitza el xifrat TLS/SSL.  Es necessari assegurar-se 
que el xifrat del canal està activat. 

Altre tràfic TCP  Emprar el protocol SSL/TLS per xifrar el canal. 
Tràfic de Sistemes 
d’arxius de xarxa 

 En cas d’emprar el SMB validar que se tracta com a 
mínim de la V3. Versions inferiors no suporten el xifrat 
de la connexió [32]. 

 NFS està basat amb el protocol Remote Procedure Call 
que permet autenticació del extrems de la connexió i 
xifrat del canal. Assegurar-se que el xifrat del canal està 
activat. 

                                                
https://en.wikipedia.org/wiki/Network_File_Systemhttps://en.wikipedia.org/wiki/Network_File_Sy
stem 
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Tipus de tràfec Recomanacions 

Tràfic de Connexions 
a bases de dades 

 En moltes ocasions les comunicacions entre l’aplicació i 
la base de dades se base en serveis web i el canal es  
pot protegir amb el protocol HTTPS. Assegurar-se que 
la comunicació se basa en HTTP i activar l’HTTP. Per 
exemple Azure SQL Database empra serveis web i per 
defecte sols accepta connexions xifrades [34]. 
 

 Emprar un tallafocs per filtrar el punts d’origen de les 
connexions. Per exemple Azure SQL Database disposa 
d’un tallafocs específic pe filtrar les connexions a la 
base de dades [34]. 

 

7.2.2. Seguretat de les dades en repòs 
Les dades que empren les aplicacions no sempre romanen en moviment, de vegades 
s’emmagatzemen per ser accedides i processades més tard.  Existeix el perill de què 
sofreixin accessos no desitjats, per part dels administradors privilegiats del núvol o per 
part d’altres intrusos. La  recomanació general és xifrar totes les dades que se troben 
en situació a sobre de qualcun suport, però existeixen més tècniques que per millorar la 
confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades [32] [35]. 
Tot seguit, a la Taula 23, s’enumeren les directives de seguretat aplicables i les 
condicions en las que són adequades.  
 

 

Taula 23: Recomanacions de seguretat per les dades en repòs 
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Recomanacions Consideracions 
Xifrat transparent 
És un xifrat dels suports de dades que  
és realitzat pels serveis del núvol. Per 
xifrar els suports sols s’ha d’activar 
aquesta característica a la 
configuració dels serveis 
d’emmagatzemament.  

 Activar-lo sempre però abans s’ha de 
comprovar si el cost és assumible. 

 No tots els proveïdors ofereixen aquest 
servei. 

 El xifrat transparent pot no estar 
disponible per tots el tipus 
d’emmagatzemaments. 

 En general, les claus de xifrat 
transparent les gestiona el proveïdor. 

Xifrat del costat del client 
Aquest xifrat es realitza just abans 
que les dades entrin al sistema, és a 
dir, en tot moment les dades es 
troben encriptades i sols es 
desencripten en haver de processar-
les.  

 Emprar en cas de requerir la màxima 
confidencialitat possible. 

 També serveix per xifrar el canal però 
igualment es recomana activar l’https o 
altres xifrats estàndards de canal. 

 Compatible amb el xifrat del canal i el 
xifrat transparent: les dades tindran 
doble encriptació! 

 Es necessari implementar-la en el 
programari. En el cas de Microsoft 
Azure es faciliten llibreries que la tasca. 

 Les clau de xifrat les gestiona 
l’aplicació. 

Replicació 
Duplicació automàtica de les dades 
en temps real. 

 Els núvols solen mantenir rèpliques 
locals per garantir la disponibilitat sense 
necessitat de configurar-les. 

 Es poden configurar rèpliques 
addicionals a llocs geogràficament 
distants que permetran recuperar-se de 
desastres. 

Fragmentació  La fragmentació minimitzar els riscos 
separant els arxius o els objectes en 
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Recomanacions Consideracions 
 centres de dades diferents segons el 

seu nivell de confidencialitat. 

7.2.3. Seguretat de les bases de dades relacionals 
Actualment s’ofereixen molts de tipus de bases de dades com a servei als núvols 
públics. Cada vegada més s’empren bases de dades de tipus no relacionals per resoldre 
necessitats específiques, escalabilitat, agilitat o aconseguir temps de resposta més 
baixos. Per exemple, la indexació dels documents pel seu contingut és un cas d’ús que 
no s’adapta bé a les bases de dades relacionals i és bastant habitual. La varietat de 
bases de dades no relacionals1 que estan sorgint és important. Tots els núvols públics 
n’ofereixen més d’una com a servei. Unes estan dissenyades per indexar documents 
pel seu contingut, altres per guardar documents json o xml, altres per guardar quantitats 
massives de parelles de claus i valors i els models de seguretat són molt diferents entre 
si. Les mesures de seguretat que es poden d’aplicar a les bases de dades no relacionals 
requereix un estudi diferenciat per cada tipus i no s’han contemplat en aquest treball per 
motius d’extensió.  
En el cas de les bases de dades relacionals com a servei, els models de seguretat 
aplicables en cada cas, varien segons el proveïdor, però en general, les mesures que 
es recomana aplicar són limitar l’accés per a connectar-se, xifrar el tràfec de les 
connexions, encriptar la base de dates de forma transparent, el xifrat del costat del client 
per columnes de dades molt confidencials, la partició, i poder monitorar les activitats. En 
el cas d’aplicacions SaaS també es recomana separar les dades de cada client final en 
bases de dades diferents [36] [33] [34]. 
Detalls de les recomanacions de seguretat per les bases de dades com a servei a la  
Taula 24.  
 

Taula 24: Recomanacions de seguretat per les bases de dades 

                                                
1 És freqüent que a les bases de dades que no són relacionals se les denomini “no sql”. 
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Recomanacions Consideracions 
Restringir l’accés  Mitjançant tallafocs específics pel servei de 

base de dades. 
Xifrar la connexió  Aplicar sempre 

 Normalment s’empra SSL/TLS o HTTPS. 
Xifrat transparent de la base de 
dades 
És realitzat pels serveis del núvol, 
i sols s’ha d’activar aquesta 
característica a la configuració del 
servei de base de dades. 

 Aplicar sempre 
 No tots els serveis de base de dades tenen 

aquesta possibilitat. 
 Es tracta d’un xifrat transparent. 
 Les claus de xifrat les gestiona el proveïdor. 
 En cada cas s’ha d’analitzar si el xifrat 

transparent també s’aplica a les còpies de 
seguretat i els registres d’activitat. 

Xifrat en el costat del client  Aplicar a columnes de dades amb un nivell 
de confidencialitat molt elevat. 

 Les restriccions són significatives: no es pot 
emprar en columnes que s’han d’emprar en 
càlculs o estadístiques, claus primàries i 
altres. 

Crear múltiples bases de dades  Aplicar en cas d’aplicacions SaaS1. 
 Permet garantir l’aïllament entre dades de 

diferents clients. 

                                                
1 Les aplicacions de tipus SaaS són compartides per diferents usuaris finals, doncs, l’aïllament 
de les dades dels diferents clients és crític pel que fa a la confidencialitat. Un altre mecanisme 
d’aïllament més lleuger que es pot emprar és la partició de la base de dades. 
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Recomanacions Consideracions 
Replicació  Aplicar sempre en cas de poder assumir els 

costs. 
 La configuració de la replicació implica 

configurar els tipus de rèpliques (en línia o 
no, sols de lectura o de lectura  i escriptura) i 
les zones on posicionar les rèpliques. 

Partició [37] 
La partició es refereix a la divisió 
física de les dades en diferents 
emmagatzemaments. 
Generalment els serveis de bases 
de dades donen suport a la 
partició de tal manera que afecta 
mínimament a la semàntica de 
l’esquema. 

 Aplicar en cas de grans bases de dades 
(rendiment,  escalabilitat) o bé per temes 
seguretat. 

 Pel que fa a la seguretat permet minimitzar 
els riscos separant les dades sensibles en 
centres de dades diferents.  

 Permet disminuir els temps de latència en 
apropar les dades al servei que les 
consumeix. 

 Permet augmentar el rendiment ja que les 
càrregues de treball es distribueixen. 

 El disseny de la partició és complex i ses 
basa en crear fragments verticals1, 
horitzontals23, per criteris funcionals4 o una 
combinació de tots. 

 

                                                
1 La partició vertical es fonamenta en repartir els camps de les taules en fragments, en funció 
de l’ús que se’n fa i per criteris de confidencialitat. 
2 Amb freqüència la partició horitzontal és denominada sharding. 
3 La partició horitzontal fonamenta en crear fragments que contenen l’esquema complet de la 
base de dades però cada fragment te un subconjunt de informació diferent. Molt útil per crear 
un cert aïllament físic entre les dades de diferent usuaris finals en aplicacions SaaS. 
4 La partició funcional es fonamenta en crear fragments amb subconjunt de dades en base a 
l’ús que se’n fa de elles. 
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7.3. Seguretat dels serveis de computació 
Al núvol, el servei de computació per excel·lència és la màquina virtual que és un servei 
d’infraestructura (IaaS). Els núvols tenen també serveis de plataforma (PaaS), molt 
convenients, però és habitual els serveis PaaS es construeixin a partir de serveis 
d’infraestructura1. Això significa que molts d’aspectes de la seguretat dels serveis de 
computació PaaS estan condicionats pel model de seguretat dels serveis de les 
màquines virtuals. En aquest apartat se tracta sols de la seguretat de les serveis de 
màquines virtuals. 
Per aconseguir màquines virtual segures s’ha de protegir a lo llarg de tot el cicle de vida2. 
Les recomanacions de seguretat aplicables, classificades segons l’etapa del cicle de la 
màquina virtual són les estudiades a l’apartat 6.2 i que figuren a la Taula 19. 
Per exemple, Azure actualment3 permet aplicar les següents mesures de seguretat a les 
màquines virtuals [38]: 

 Accepta imatges (VHD) encriptades fora de Microsoft Azure de màquines de 
màquines virtuals. 

 Permet que Azure es faixi càrrec de l’encriptació de les imatges. 
 Permet l’encriptació transparent de discs de dades locals a les màquines virtuals 

(Azure Disk Encryption). 
 Permet emprar el servei d’emmagatzematge de claus i secrets de Microsoft per 

guardar les claus d’encriptació de les imatges. 
 Permet auditar totes les arrencades de les màquines virtuals mitjançant el servei 

d’emmagatzematge de claus i secrets de Microsoft. 
 Permet aprovisionar màquines virtuals a sobre de maquinari dedicat (Virtual 

Private Cloud). 

7.4. Seguretat en la implementació aplicacions  
Ja seleccionat el proveïdor, aplicades les recomanacions de protecció de les dades en 
trànsit i en repòs i a la base de dades, resta que la implementació de l’aplicació també 

                                                
1 Aquest aspecte s’explica a l’apartat 6.2 Seguretat i models de serveis. 
2 Més informació a l’apartat 6.1.3.1 Seguretat de les màquines virtuals (VM). 
3 Les millores relatives a la seguretat als núvols públics són molt freqüents, per exemple, el servei Azure Disk Encryption va ser llançat en Novembre del 2015. 
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sigui segura. A aquest apartat es donen recomanacions específiques d’implementació 
per entorns de computació al núvol, no es tracta la problemàtica general de la creació 
d’aplicacions segures, que depèn de molts de factors, com per exemple el marc de 
treball (framework), el llenguatge i llibreries emprades.  
La primera recomanació és emprar els serveis oferts pel núvol que ens permeten 
incorporar, amb garanties i qualitat, funcionalitats d’autenticació, control d’accés, xifrat 
del costat del client1, monitoratge, protecció del codi font i gestió de claus segures que 
ja no serà necessari guardar a vulnerables arxius de configuració o pitjor, incloure-les 
com a constants al codi font (hardcoded). La segona recomanació és emprar patrons de 
disseny específics pel núvol que preserven les característiques essencials de núvol: 
rendiment,  escalabilitat i disponibilitat (tolerància a falles). A la Taula 25 figuren les 
recomanacions per realitzar implementacions segures, de forma més detallada. 
 

Taula 25: Recomanacions per realitzar implementacions segures 

Característica Recomanació 
Emmagatzematge segur del 
codi font i altres actius 

 Empra els serveis del núvol d’administració 
de cicle de vida del programari, que 
garanteixen la custòdia i control de versions 
de codi font i altres actius. 

Autenticació i control d’accés  Integrar en l’aplicació els sistemes 
d’autenticació i control d’accés com a servei 
del núvol. 

 Emprar si existeixen sistemes d’autenticació 
multi-factor. 

Confidencialitat  Inserir el codi necessari per xifrar la 
informació de màxima confidencialitat abans 
de pujar-la al núvol. 

                                                
1 El xifrat del costat del client s’ha donat com a recomanació per millorar la confidencialitat de 
les dades durant el transit i emmagatzemament, però com requereix inserir codi a l’aplicació 
també figura a l’apartat de la implementació segura. 
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Característica Recomanació 
Rendiment i control  Inserir el codi necessari per enviar 

informació de monitoratge en temps real als 
serveis de monitoratge del núvol. 

 Configurar i emprar el quadres de control de 
salut i seguretat de les aplicacions i serveis.  

Gestió segura de claus d’accés 
a recursos 

 No guardar claus d’accés a la base de 
dades o altres serveis a arxius de 
configuració. 

 No incorporar com a constants al codi font  
claus d’accés a la base de dades o altres 
serveis a arxius de configuració. 

 Emprar els serveis del núvol de gestió de 
claus i secrets. 

Escalabilitat  Emprar sistemes de cues i missatges per 
desacoblar els diferents serveis de 
l’aplicació per permetre l’escalat 
independent de cadascun d’ells.  

Disponibilitat i tolerància a 
falles 

 Crear aplicacions emprant patrons de 
múltiples intents abans d’interrompre 
l’execució de l’aplicació. 

 Dissenyar les aplicacions per poder ser 
interrompudes en qualsevol moment sense 
es vegi afectada la integritat i la coherència 
del sistema. 

 Existeix la possibilitat d’emprar arquitectures 
altament escalables. Per exemple la 
fragmentar les funcionalitats en micro-
serveis. Aquests micro-serveis se processen 
a un entorn PaaS d’alta disponibilitat i 
escalabilitat. 
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8. Anatomia d’un programari segur pel núvol 
Aquest capítol, és de caràcter pràctic, i està dedicat a proposar una implementació 
segura d’una aplicació multicapa (n-tier1) amb tres nivells per a un núvol públic. En 
aquest nivell se presentarà infogràficament i per passes la migració d’una aplicació de 
tres nivells al núvol incidint especialment en la seguretat, tant a nivell de configuració 
dels recursos com de l’arquitectura de la aplicació. A cada passa se destacarà una tasca 
o element important per la seguretat o adaptació al núvol de l’aplicació.  
El que se presenta no és un disseny estricte de l’arquitectura d’alt nivell del programari 
ja que combina elements arquitectònics amb elements de configuració dels serveis. 

8.1. Arquitectura n-tier de tres nivells on premise2 
Com és habitual en les arquitectures de tres nivells el primer nivell es dedica a la 
presentació, el segon a la lògica de negoci i el tercer a gestionar les dades, com se 
reflecteix a la Il·lustració 20. Cadascun dels nivells sol estar protegit per un tallafocs on 
es garanteix l’origen del tràfic acceptat. S’ha seleccionat aquesta arquitectura, ja que 
molt emprada per crear aplicacions empresarials.  

                                                
1 La programació per capes és una arquitectura de tipus client-servidor en el qual l'objectiu és 
la separació de la lògica de negocis de la lògica de disseny. L'avantatge principal d'aquest estil 
és que el desenvolupament es pot dur a terme en diversos nivells i, en cas que sobrevingui 
algun canvi, només afecta un nivell. El més utilitzat actualment és el disseny en tres nivells. 
2 On premise significa a les instal·lacions locals de l'edifici, persona o organització, a diferència 
d'unes instal·lacions remotes, com una granja de servidors o un núvol. 
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Il·lustració 20: Arquitectura de 3 nivells 

8.2. Selecció de serveis bàsics i automàtics 
Aquesta primera passa de la “migració” al núvol consisteix a seleccionar uns serveis 
adequats al núvol, comprovant  i configurant la seva elasticitat. Per això es requereix 
analitzar els serveis disponibles del núvol seleccionat. 
Els serveis seleccionats són els que figuren a la Taula 26. 
 

Taula 26: Selecció de serveis bàsics del núvol públic 

Servei Descripció 

 

Serveis de tipus PaaS, per executar aplicacions 
web. Podria estar basat en contenidors o en 
màquines virtuals. . Administrat pel proveïdor. 

 
Serveis de tipus PaaS, per executar aplicacions 
de negoci o en 2n pla. Podria estar basat en 
contenidors o en màquines virtuals. . 
Administrat pel proveïdor. 
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Servei de base de dades relacional. Administrat 
pel proveïdor. 

 

Servei d’emmagatzemament de dades no 
estructurades. Administrat pel proveïdor. 

 

Servei de missatgeria per desacoblament del 
processament en 2n pla. Administrat pel 
proveïdor. 

 
Els núvols públics, generalment, proveeixen als serveis administrats de serveis de 
tallafocs, balancejat de càrrega i d'escalat de forma automàtica. Això significa que sols 
s'han de configurar adequadament i que no és necessari aprovisionar-los. Els serveis 
aprovisionats automàticament depenen de cada núvol públic concret, per això és molt 
necessari estudiar cada cas. 
Els serveis proporcionats automàticament, en general, als núvols públics són els que 
apareixen a la Taula 27. 
 

Taula 27: Serveis aprovisionats automàticament pel núvol 

Servei Descripció 

 

Tallafocs 

 
Balancejador de càrrega 
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Administrador de l’escalabilitat. 

 
 
Aplicant a l’arquitectura de tres nivells de l’aplicació, la selecciona de serveis al núvol, 
la nova arquitectura multinivell adaptada al núvol es mostra a la Il·lustració 21.  

 
Il·lustració 21: Arquitectura de tres nivell pel núvol 

8.3. Xifrar les dades en trànsit 
Les tècniques a aplicar, són el xifrat del canal (https, ssl) i/o el xifrat del costat del client 
de les dades, abans de ser pujades al núvol. Aquestes tècniques es mostren gràficament 
a la Il·lustració 22. 

 
Il·lustració 22: Xifrat de les dades en trànsit 
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8.4. Configuració dels tallafocs 
Els tallafocs s’ha de configurar per només acceptar el tràfic dels nivells veïnats. A la 
Il·lustració 23 se mostren els tallafocs1 a configurar.  

 
Il·lustració 23: Tallafocs a configurar 

8.5. Serveis d’autenticació i control d’accés 
Un element important per crear una aplicació segura és emprar els serveis d’autenticació 
subministrats pel núvol per tal d’autenticar als usuaris finals. A la Il·lustració 24 es 
mostren els serveis d’autenticació i control d’accés, integrats a l’arquitectura de tres 
nivells. 

 
Il·lustració 24; Integració dels serveis d'autenticació i control d’accés 

                                                
1 Físicament, al núvol, no se pot saber si és un o molts. 
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8.6. Magatzem de claus i secrets 
S’empren per no incloure les claus al codi font ni a arxius de configuració.  
A la Il·lustració 25 es mostren els serveis de custodia de claus i secrets integrats a 
l’arquitectura de tres nivells. 

 
Il·lustració 25: Integració dels serveis de custodia de claus i secrets 

8.7. Xifrat d’imatges o contenidors d’aplicacions 
Els mecanismes d’escalat automatitzat necessiten els contenidors o les imatges de les 
màquines virtuals, per poder crear noves instàncies de l’aplicació. És necessari protegir 
aquests contenidors. Generalment els núvols públics permeten pujar-los xifrats al núvol. 
El desxifrat es realitza emprat claus custodiades als serveis de custòdia del núvol. 
A la Il·lustració 26 es mostren les imatges xifrades. 
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Il·lustració 26: Xifrat d'imatges de màquines virtuals o contenidors 

8.8. Xifrat transparent d’emmagatzematges de dades 
Per lo general es pot aplicar a tant a bases de dades com a les dades no estructurades. 
És un servei completament administrat pel proveïdor del núvol incloent, en moltes 
ocasions, les claus de xifrat. 
A la Il·lustració 27 es mostra les dades xifrades amb les serveis de xifrat transparent. 

 
Il·lustració 27: Configuració del xifrat transparent de les dades 
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8.9. Replicació i partició de les dades 
Són dues mesures de seguretat, contemplades generalment pels núvol públic, que se 
poden aplicar a la base de dades i a les dades no estructurades. La replicació millora la 
disponibilitat i garanteix la seguretat. La partició permet separar les dades amb distints 
nivells de confidencialitat.  
A la Il·lustració 28 es mostra les dades fragmentades i replicades. 

 
Il·lustració 28: Partició i replicació de les dades 
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9. Conclusions 
A l’inici d’aquest TFM s’afirmà que l’enginyeria de programari al núvol suposa un repte 
pels desenvolupadors, que han d’adaptar-se una vegada més a un nou entorn. En 
aquest treball, s’han estudiat conceptes fonamentals i altres més avançats referents a 
la seguretat i confidencialitat i, segons l’opinió de l’autor, queda contrastat que és un 
entorn particular,  diferent, nou i que requereix una adaptació per part dels 
desenvolupadors experimentats o nou vinguts. Pels nous desenvolupadors es requereix 
una adaptació de la formació, segons l’opinió de l’autor, que ben segur necessitaran 
perquè el futur de les tecnologies de la informació passa obligatòriament pels núvols 
(privats, híbrids i públics amb aquest ordre), ja que no és eficient, ni segur, ni barat, ni 
ràpid crear programari pel núvol amb arquitectures antiquades. El mercat laboral ho 
confirma demandant nous perfils amb noves denominacions com la de Cloud Arquitect 
[1]. 
A la introducció es denotà que aquest TFM està pensat pels desenvolupadors nou 
vinguts als núvols públics. Per aquesta raó s’ha dedicat el Capítol 4 per aprofundir  en 
el concepte de computació al núvol i el Capítol 5 per estudiar la situació actual de la 
computació al núvol, on es fa èmfasi i s’analitzen núvols públics concrets. L’autor confia 
haver perfilat i concretat suficientment els conceptes claus i la situació actual de la 
computació al núvol. 
També a la introducció s’especificà que s’estudiaria com reduir l’impacte negatiu dels 
núvols públics en la seguretat i la confidencialitat de les aplicacions. El Capítol 6 s’ha 
dedicat a evidenciar les implicacions a sobre de la seguretat i la confidencialitat de les 
característiques inherents dels núvols, destacant les possibilitats de millora.  Al Capítol 
7, s’ha intentat ser més empíric, donant una llista de recomanacions per aconseguir 
aplicacions segures al núvol i, finalment, al Capítol 8 s’han intentat concretar i 
esquematitzar les recomanacions fetes. L’autor confia que tots aquests coneixements i 
recomanacions condueixen  a complir l’objectiu de reduir l’impacte negatiu dels núvols 
públics en la seguretat i la confidencialitat de les aplicacions. 
Una conclusió obtinguda ha despertat un cert temor a l’autor. En estudiar la idoneïtat 
per la implantació dels núvols públics, sembla que el nostre país no mostra cap evolució 
els darrers anys. S'hauria d’estudiar i matisar la situació, però sempre des de la 
perspectiva que els núvols públics poden ser un gran impuls de canvis estructurals 
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positius, pel teixit empresarial, industrial i institucional, donant suport a la transformació 
digital de les organitzacions. 
Ha estat complicat decidir l’estructura  d’aquest treball, pel requisit auto imposat de ser 
didàctica, aportant suficient coneixement bàsic pel desenvolupador nou vingut, i a la 
vegada molt progressiva, tractant temes més avançats, com la seguretat, sempre 
respectant els canons d’extensió d’un TFM. En aquesta qüestió confessar la sensació 
de no haver aprofundit suficient en molts de temes interessantíssims, que queden 
oberts, com la tendència a la virtualització sense hipervisors per millorar la seguretat, o 
l’encriptació del costat del client de les dades inserides a les bases de dades sense 
perduda semàntica ni funcionalitat, o les limitacions de l’encriptació transparent dels 
serveis d’emmagatzemament dels proveïdors actuals, o l’estudi de les conseqüències 
d’emprar  núvols híbrids, o les característiques de les aplicacions multinúvol, o com crea 
aplicacions emprant revenedors (brokers) de serveis de núvols, o la seguretat de les 
bases de dades no relacionals, o molts més temes que han sorgit durant la realització 
del TMF. 
Estudiant els núvols públics amb més acceptació, s’ha constatat que dediquen grans 
quantitats de recursos i equips humans a gestionar la seguretat. Els avanços en matèria 
de seguretat i confidencialitat són constants. És un fet que unes infraestructures 
gestionades amb excel·lència, com les de molts de núvols públics,  suposen una millora 
immediata en matèria de seguretat per moltes organitzacions. Pel que, finalment, l’autor 
d’aquest TFM ha conclòs que, avui mateix, es poden crear aplicacions amb alts nivells 
de seguretat, escalabilitat i disponibilitat, amb costs moderats, emprant núvols públics. 
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