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Introducció

En el món dels videojocs i en el temps actual hi ha multitud de dispositius i
plataformes en les quals poder desenvolupar projectes, els quals cal testejar per
tal de verificar el seu correcte funcionament en les plataformes per a les quals
estan dissenyats.

És difícil disposar de tots els dispositius per testejar-hi aquests projectes, així que
per solucionar aquesta situació existeixen eines de virtualització i d’emulació que
permeten implementar els projectes en virtual de la mateixa manera que es faria
si es tingués accés a cada dispositiu en físic.

En l’apartat “Simulació d’entorns multidispositiu” s’estudien els components
necessaris per a l’acceleració del maquinari (hardware) i el programari (software)
per a les eines de virtualització i emulació i les eines d’emulació per a dispositius
Android i iOS, així com per verificar el correcte funcionament d’aquests emula-
dors i l’acompliment del propòsit per al qual s’utilitzen.

En l’apartat “Màquines virtuals” s’estudia la creació i configuració de màquines
virtuals segons el sistema operatiu que s’hi hagi d’implementar. Un cop creades
i configurades, s’estudia la instal·lació d’aquests sistemes operatius, així com la
seva arrencada, a més de l’administració de les màquines virtuals: crear, modificar,
eliminar, clonar, moure i fer-ne còpies de seguretat.

Per assolir els objectius d’aquesta unitat i fer un seguiment òptim dels continguts
és aconsellable fer els exercicis i les activitats corresponents paral·lelament a la
lectura. En cas de dubte podeu preguntar al fòrum del mòdul, ja que així us podran
ajudar els vostres companys i/o el professor.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

1. Implementa un entorn de simulació i prova per a la revisió i verificació de les
aplicacions realitzades amb un enfocament cap a un disseny per a tothom i una
orientació multiplataforma i multidispositiu, garantint el funcionament correcte
sota les condicions inicials especificades per al projecte abans de la posada en
producció.

• Dissenya un entorn de simulació capaç de reproduir les condicions reals en
les quals es posarà en producció l’aplicació i el projecte.

• Implementa un entorn de simulació multiplataforma i multidispositiu i de
disseny per a tothom, sobre el qual es realitzaran les verificacions del
projecte.

• Instal·la el projecte en diferents entorns de programari i maquinari, en
verifica el correcte funcionament sobre les especificacions fixades en el
projecte i defineix els requisits mínims de treball finals.

• Realitza les bateries de proves necessàries per a la validació del prototip
sobre el públic objectiu destinatari de l’aplicació.

• Registra i executa les accions associades a les conclusions obtingudes de la
bateria de proves realitzades per a la verificació de l’aplicació.

• Documenta l’aplicació mitjançant la creació de manuals d’instal·lació, ús i
especificacions tècniques per a l’engegada del projecte multimèdia i el seu
correcte funcionament.
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1. Simulació d’entorns multidispositiu

En el desenvolupament d’aplicacions i videojocs, els projectes que es generen
de vegades els podem implementar en qualsevol entorn, i d’altres estan pensats
per a entorns més concrets. Per tal de poder fer proves en diferents entorns
necessitaríem diversos dispositius, ordinadors, tauletes i mòbils, entre d’altres.
Però tenir tots aquests dispositius resultaria molt costós econòmicament.

Per resoldre aquesta situació existeix la simulació d’entorns, que permet als
desenvolupadors utilitzar el programari adequat per simular que disposen de tots
aquells dispositius necessaris per testejar les seves aplicacions i videojocs i així
verificar que funcionen tal com havien planificat i desenvolupat.

Abans de començar a treballar amb aquest tipus de programari caldria especificar
i diferenciar entre la diferència dels tres conceptes: simular, emular i virtualitzar.
És ben cert que tots tres conceptes són molt similars, però en realitat existeixen
certes diferències que cal tenir en compte.

La simulació ofereix la capacitat de sentir l’experiència d’una activitat, com ara
volar, en un ambient totalment fals però que simula les condicions originals perquè
qui utilitzi el simulador aprengui com funciona en la vida real. El programari
de simulació, doncs, només es limita a executar un programa d’aspecte similar
a l’original, però sense la capacitat d’implementar-hi i executar-hi programes i
aplicacions compatibles.

L’emulació permet experimentar mitjançant programari en certa manera el fun-
cionament d’una plataforma dissenyada per a un altre processador i un altre
chipset, és a dir, com ara emular jocs dissenyats per a consoles antigues en un
PC. Això s’aconsegueix perquè aquest programari desxifra l’arquitectura original
del programari emulat i el tradueix perquè sigui comprensible en el dispositiu
on s’intenta aconseguir aquesta emulació. Tanmateix, el propòsit principal dels
emuladors és imitar les accions d’un altre dispositiu procurant igualar-les i fins i
tot superar-les.

La virtualització consisteix a muntar més d’un tipus de sistema operatiu dins d’un
altre en una simple finestra, amb la possibilitat d’instal·lar programes compatibles
amb el sistema operatiu virtualitzat, és a dir, que li concedeix accés als components
físics però en un entorn virtual.

1.1 Eines de desenvolupament i de testeig d’aplicacions i videojocs

En el món del desenvolupament, tant d’aplicacions com de videojocs, existeixen
moltes i diferents eines que són utilitzades o bé per desenvolupar o bé per testejar i
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verificar la correcta implementació d’aquests. Aquestes eines es poden classificar
de la següent manera:

• Entorns de desenvolupament: un IDE (acrònim en anglès d’Integrated
Development Environment) és una eina informàtica per al desenvolupament
de programari de manera còmoda i ràpida. Així doncs, un entorn de
desenvolupament agrupa diferents funcions en un sol programa, habitu-
alment editor de codi, compilador, depurador i un programa de disseny
d’interfície gràfica. Alguns d’ells són dedicats a un sistema en concret, com
poden ser Android Studio, dedicat al sistema Android; Xcode, dedicat als
sistemes iOS i macOS; Phonegap, per a ambdós sistemes, o Unity, dedicat
a la programació de videojocs; i d’altres, com Visual Studio, NetBeans
o Eclipse, que estan dissenyats per programar en diferents llenguatges de
programació i diferents tipus de projectes.

• Simuladors i/o emuladors: aquestes eines serveixen per testejar les apli-
cacions i els videojocs proporcionant l’entorn adequat per comprovar que
aquestes eines compleixen amb els propòsits i els requisits per als quals
han estat dissenyats. Per exemple aplicacions com Bluestacks i NoxPlayer
permeten simular Android en entorns Windows i MacOS. Tanmateix, po-
dem incloure també en aquest punt Android Studio i Xcode, ja que tots
dos ofereixen un emulador entre les seves característiques, tot i que la seva
principal funcionalitat és la d’IDE.

• Creació d’aplicacions: existeixen també programes com poden ser Ap-
pInventor, que proporcionen la interfície gràfica d’usuari, o GUI (acrònim
en anglès de Graphic User Interface), una interfície que utilitza elements
gràfics, sonors i de control per facilitar la interacció entre el sistema
informàtic i l’usuari de manera més fàcil i intuïtiva.

• Mirroring: aquestes eines permeten duplicar i controlar la pantalla d’un
sistema Android o iOs des d’un ordinador transmetent les accions de
l’usuari en temps real. Alguns exemples són ApowerMirror o AirDroid.

1.2 Virtualització i acceleració d’emuladors

Quan treballem amb eines per a la virtualització o emuladors cal tenir activada la
tecnologia de la virtualització en la placa base de l’ordinador. És possible que al-
gunes BIOS/UEFI d’alguns ordinadors estiguin configurades amb la virtualització
desactivada per defecte.

BIOS (Basic Input/Output System) és un firmware present en els ordinadors
que conté les instruccions més elementals perquè aquests puguin funcionar
adequadament, podent incloure rutines bàsiques de control dels dispositius
com ara el teclat, la targeta gràfica i tot el maquinari.
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UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) és el successor del firmware
del BIOS. A mitjan dècada passada, les empreses tecnològiques es van
adonar que el BIOS s’estava quedant obsolet, i 140 d’elles es van unir a
la fundació UEFI per renovar-la i substituir-la per un sistema més modern.
En essència, la UEFI realitza les mateixes funcions que el BIOS, però també
té altres funcions addicionals com una major velocitat d’arrencada, millores
de seguretat, suport per a discos durs de gran capacitat i interfícies gràfiques
d’usuari.

El primer que heu de saber és de quin processador disposa el vostre ordinador,
Intel o AMD. Per saber-ho en una màquina Windows caldrà accedir a Sistema, i
en l’ítem Processador trobareu la informació requerida. En els sistemes Linux ho
aconseguireu obrint un terminal i introduint-hi cat / proc / cpuinfo. En els Mac
cal anar a Menú Apple / Acerca de.

Un cop tenim aquesta informació podeu comprovar si la virtualització és compa-
tible amb la vostra placa. Si és compatible haureu d’entrar en la BIOS/UEFI i
activar-ne la virtualització. Per accedir-hi cal prémer una tecla de funció (Fx) o
alguna altra tecla, com Del o Esc, segons la marca i el model de l’ordinador, tal
com es pot observar en la taula taula 1.1:

Taula 1.1. Taula d’accés a la BIOS/UEFI
segons marca

Marca Tecla

Acer F2 / Del

Asus F2 / Del / Esc

Dell F2

HP F1 / F10 / F11 / Esc

Lenovo F1 / F2

Samsung F2 / F10

Sony F1 / F2 / F3

Toshiba F1 / F12 / Esc

Per canviar la configuració en un processador Intel cal seguir aquests passos:

1. Accedir a la BIOS/UEFI del sistema.

2. Fer clic a Avançat / Configuració del processador.

3. Seleccionar Intel Virtualization Technology i canviar-ho a Activat.

4. Fer clic a la tecla F10 per guardar i sortir de la BIOS/UEFI.

En els ordinadors Mac, la virtualització de la CPU està habilitada de forma
predeterminada pels processadors compatibles. Si no és així i veieu un missatge
d’alerta que indica que el firmware del vostre Mac basat en Intel bloqueja el
suport VT-x, assegureu-vos que esteu executant les últimes actualitzacions de
programari.

Ordinadors Mac basats en processadors ARM

Tot i que tècnicament els nous ordinadors Mac amb processadors ARM (M1 i subsegüents)
suporten la virtualització, els fabricants de màquines virtuals encara no donen suport a
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Activar la virtualització

Si voleu comprovar que la teniu
activada disposeu d’aquesta eina
d’Intel, tinyurl.com/y58rehcu, i

d’aquesta d’AMD
tinyurl.com/y2tnaenc, que ajuda

a identificar l’estatus del
processador i esbrinar si la
virtualització està activada.

Explicarem què és
Android Studio en la

secció “Eines per a la
simulació d’entorns”

d’aquest apartat.

aquests, amb excepció de Parallels Desktop (www.parallels.com), aplicació de pagament
que permet executar aplicacions de Windows 10 a Mac.

Si en comptes d’una placa Intel disposeu d’una AMD, aquesta permet activar la
virtualització accedint a la BIOS/UEFI de la mateixa manera i cercant de nou
l’opció Avançat / Configuració del processador. Per activar la virtualització cal
habilitar SVD Mode.

Acomplert aquest primer requisit, en què la placa base ha de ser compatible
amb la tecnologia de la virtualització, hi ha un segon requisit pel qual les eines
de virtualització, i sobretot els emuladors, sovint requereixen la instal·lació de
paquets per a l’acceleració del sistema, la instal·lació de l’administrador de
l’acceleració d’execució per maquinari (HAXM) en les plaques Intel o bé la
utilització de l’API Windows Hypervisor Platform (WHPX) per als processadors
AMD.

L’administrador de l’acceleració d’execució per maquinari d’Intel (HAXM) és
un motor de virtualització de maquinari assistit que utilitza la tecnologia de
virtualització d’Intel per augmentar la velocitat de l’emulador Android en un
ordinador. Per a la instal·lació de HAXM és imprescindible la instal·lació de
l’SDK de Android (vegeu la figura 1.1), però amb la instal·lació de Android Studio
aquest s’instal·la per defecte.

En realitat, Android Studio també instal·la HAXM, però si aquesta
tasca no es completés correctament també és possible fer-ho
independentment, executant l’instal·lador al directori sdk / extras /
intel/Hardware_Accelerated_Execution_Manager i seguint les instruccions
d’instal·lació de la vostra plataforma.

Figura 1.1. SDK Android Manager

Si hi hagués algun problema amb el funcionament de HAXM caldria verificar que
el Hyper-V de Windows està deshabilitat, anant al Tauler de control / Programes
/ Activa i desactiva les funcions de Windows.

https://downloadcenter.intel.com/download/28539?v=t
http://download.amd.com/techdownloads/AMD-VwithRVI_Hyper-V_CompatibilityUtility.zip
https://www.parallels.com/
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A més, alguns antivirus, com per exemple Avast, n’impedeixen la instal·lació, així
que podeu evitar-ho accedint a la pestanya Paràmetres / Solució de problemes
(desglossament), on hauríeu de desmarcar Habilitar la virtualització assistida per
a maquinari.

En els processadors AMD, per a la utilització de l’API Windows Hypervisor
Platform (WHPX) cal complir alguns requeriments:

• Executar com a mínim Windows 10, versió 1803 (actualització d’abril de
2018).

• Una CPU d’Intel o AMD Ryzen de 64 bits.

• Mínim de memòria de 4 GB RAM.

Una altra manera de verificar que el hardware i el software de l’ordinador és
compatible amb Hyper-V és obrint la línia de comandes i escrivint:

1 systeminfo

Com a resultat heu d’observar el que mostra la figura 1.2:

Figura 1.2. Requeriments Hyper-V

En aquest cas, a continuació caldria habilitar tant Hyper-V com la plataforma
Hypervisor de Windows anant al Tauler de control / Programes / Activa i desactiva
les funcions de Windows, tot seleccionant les seves caselles de verificació, com
mostra la figura 1.3. Perquè aquestes característiques tinguin efecte caldrà
reiniciar el sistema.

Penseu que després de fer els canvis amb la instal·lació de HAXM o bé amb
l’activació de les característiques de Windows caldrà crear els emuladors des de
zero i iniciar-los de nou perquè els canvis realitzats al software tinguin efecte.

No podeu executar un emulador accelerat per VM dins d’una altra màquina
virtual com una màquina virtual allotjada amb VirtualBox, VMWare o
Docker. Heu d’executar l’emulador d’Android directament al maquinari del
vostre sistema.
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La gran majoria dels emuladors demanen poder realitzar l’acceleració de hardwa-
re i software per executar correctament els seus emuladors.

Figura 1.3. Activa i desactiva les funcions de
Windows

1.3 Eines per a la simulació d’entorns

Existeixen una varietat d’eines que faciliten el treball dels desenvolupadors, tant
en el camp de les aplicacions com dels videojocs, permetent-los crear entorns
adequats per provar els projectes que duen a terme en el seu treball. A causa de
la diversitat d’entorns, és important tenir en compte una classificació d’aquestes
eines, focalitzant-se especialment en Android. Això es deu al fet que les eines
disponibles per a simular iOS no són adequades per a l’àmbit professional: hi
ha poques opcions al mercat, són cares i tenen moltes funcionalitats restringides.
Per aquesta raó, la millor manera d’emular iOS és utilitzant el Xcode, entorn de
desenvolupament que només es pot utilitzar en un sistema operatiu MacOS.

Crear una build d’un joc per iOS

Per exportar un joc desenvolupat en Unity a iOS, cal seguir els següents passos i complir
amb els requisits necessaris:

Requisits:

• Ordinador: Necessitaràs un ordinador amb macOS, ja que el procés d’exportació a iOS
requereix les eines de desenvolupament d’Apple que només estan disponibles en aquest
sistema operatiu.
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• Unity: Assegura’t de tenir una versió actualitzada de Unity amb els mòduls per exportar a
iOS.

• Xcode: Xcode és l’entorn de desenvolupament integrat (IDE) oficial d’Apple per a la creació
d’aplicacions per a iOS, macOS, watchOS i tvOS. Necessitaràs la versió més recent d’Xcode
instal·lada al teu ordinador amb macOS per poder exportar el teu joc a iOS. Pots descarregar
Xcode de forma gratuïta a l’App Store d’Apple.

Pasos per exportar el joc a iOS

1. Obre el projecte de Unity.

2. Navega a “File” > “Build Settings” i selecciona “iOS” com a plataforma d’objectiu. Fes clic a
“Switch Platform” si no està seleccionada.

3. A la mateixa finestra de “Build Settings”, fes clic a “Player Settings” per configurar les opcions
específiques d’iOS, com l’identificador del paquet, les versions mínimes d’iOS compatibles,
les orientacions suportades, etc.

4. Després de configurar les opcions de “Player Settings”, tanca la finestra i fes clic a “Build” a
la finestra de “Build Settings” per generar el projecte d’Xcode. Selecciona un directori on es
guardarà el projecte d’Xcode.

5. Un cop generat, navega al directori on has guardat el projecte d’Xcode i obre l’arxiu
“.xcodeproj” amb Xcode.

6. Connecta el teu dispositiu iOS a l’ordinador si vols instal·lar i provar el joc directament al
dispositiu. També pots utilitzar l’emulador d’Xcode (anomenat “Simulator”) per provar el joc
en diferents dispositius i configuracions iOS.

7. A Xcode, selecciona el dispositiu de destinació (un dispositiu físic o l’emulador) i fes clic al
botó “Run” (el botó de reproducció) per compilar i executar el joc en el dispositiu seleccionat.

Com es pot observar, és crucial fer servir un ordinador Mac, ja que Xcode i el seu emulador
només funcionen en aquests dispositius. A més, per publicar aplicacions, es requereix
una llicència de desenvolupador d’Apple, perquè no es poden distribuir lliurement. Les
versions de prova es poden instal·lar en dispositius físics mitjançant un cable o utilitzant
l’emulador de Xcode en el mateix ordinador. Alternativament, les aplicacions es poden
descarregar de l’App Store d’Apple. No obstant això, diverses funcionalitats necessiten
una llicència de desenvolupador per ser activades, com ara el servei de notificacions, les
compres integrades o la integració amb els serveis en el núvol d’Apple.

Si es disposa d’una llicència de desenvolupador, les aplicacions també es poden instal·lar a
través de l’aplicació TestFlight. Per a això, cal pujar l’aplicació a l’App Store d’Apple i enviar
invitacions als dispositius on es vol instal·lar, tal com es demostra en el vídeo següent:

https://www.youtube.com/embed/IHule9BskEA?controls=1

1.3.1 Eines per a entorns Android

Cada cop és més gran la demanda d’usuaris que tenen la necessitat o el desig
d’utilitzar apps i jocs per a mòbils a l’ordinador, i des de fa uns anys els simuladors

https://www.youtube.com/embed/IHule9BskEA?controls=1
https://www.youtube.com/embed/IHule9BskEA?controls=1
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són la solució. En l’actualitat es disposa de diferents eines per simular entorns
Android en ordinadors amb un funcionament fluid i ràpid. Es tracta de
programes que permeten tenir un escriptori Android en una finestra, al qual es
poden aplicar diverses configuracions. Poden instal·lar aplicacions i videojocs a
través de Google Play o mitjançant APK, els quals funcionaran com si estiguessin
executant-se en un telèfon intel·ligent o una tauleta. A continuació veurem una
selecció de les cinc millors eines: Bluestacks, Genymotion, NoxPlayer, MEMU i
Android Studio.

Bluestacks (www.bluestacks.com) és un dels millors emuladors de jocs d’Android
per a ordinadors Windows i Mac, un dels més famosos i fàcils d’utilitzar. Recent-
ment s’ha actualitzat a la seva darrera versió, la quarta. Tot i que està especialment
dirigit al gaming, a més d’emular videojocs també permet instal·lar qualsevol altre
tipus d’aplicacions (vegeu la figura 1.4).

Un cop instal·lat en l’equip cal iniciar la sessió amb el compte de Google i seguir
els passos que indica el sistema per configurar el programa. Després d’accedir
amb les claus d’usuari és possible trobar noves apps i jocs disponibles a la Play
Store. A més, si es desitja també hi ha la possibilitat d’instal·lar aplicacions i jocs
a través d’un arxiu APK.

Si es nota que el funcionament és massa lent, el programa compta amb una funció
per habilitar la virtualització assistida per maquinari, que assigna més recursos a
l’emulador i redueix els temps de processament. L’únic desavantatge és que obliga
a instal·lar un nombre d’apps per poder-la utilitzar de manera gratuïta.

Figura 1.4. Bluestacks 4

Genymotion (www.genymotion.com), que és gairebé tan popular com Bluestacks,
ofereix la possibilitat d’executar el sistema operatiu de Google en el núvol,
consumint així una menor quantitat de recursos de l’ordinador que la resta
d’emuladors, o bé en local per obtenir una experiència completa amb més de 3.000
configuracions de dispositius virtuals diferents (vegeu la figura 1.5).

En ambdós casos l’emulador està destinat principalment al seu ús per a desenvo-
lupadors que volen fer proves de les seves aplicacions abans del seu desplegament
oficial, ja que té una excel·lent qualitat de construcció, juntament amb les carac-
terístiques de desenvolupador. A més, és possible utilitzar la càmera del PC o
portàtil per fer videoconferències, com si es tractés de la càmera del mòbil.

Ofereix diverses característiques força interessants:

• És compatible amb tots els SO: Windows, Mac i Linux.

https://www.bluestacks.com/es/index.html
https://www.genymotion.com/
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• Té finestres de mida variable.

• API Java suportat.

• Equipat amb screencasts.

• Un clic amb el botó personalitzable: IMEI, MEID, ID d’Android.

• Arrossegar i instal·lar aplicacions.

• Acceleració OpenGL.

• Virtualització de la CPU.

Figura 1.5. Genymotion

NoxPlayer (es.bignox.com) és un altre emulador d’Android per a Windows gratuït
i fàcil d’utilitzar, especialment pensat per jugar als jocs per a mòbils en el PC.
Aquest programa és compatible amb jocs i apps que poden instal·lar-se a través de
Google Play o bé via APK. Disposa de diverses opcions de configuració, com per
exemple la capacitat de triar un model mòbil o tauleta per emular (hi ha diferents
models de Samsung i Huawei), la resolució o la mida de la pantalla, entre moltes
altres possibilitats (vegeu la figura 1.6).

Figura 1.6. NoxPlayer

Els controls es duen a terme mitjançant el teclat i el ratolí. A més, permet
utilitzar dreceres de teclat personalitzables i és compatible amb els comandaments
i gamepads que es connectin a l’equip. Atès que està orientat especialment als jocs,
el funcionament és fluid.

https://es.bignox.com/
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MEMU (www.memuplay.com) és una opció recomanable si se cerca un emulador
d’Android per a ordinador especialment centrat en gaming però que també ofereixi
la possibilitat d’instal·lar i utilitzar apps a l’ordinador (vegeu la figura 1.7).

Disposa de moltes opcions de configuració, com per exemple triar una resolució
per a mòbil, per a tauleta o personalitzada; la possibilitat de triar el model del
dispositiu emulat (Samsung, Huawei o LG), així com l’operador mòbil o el número
de telèfon, entre moltes altres possibilitats.

La interfície és senzilla i fàcil d’utilitzar, i permet instal·lar jocs i aplicacions
mitjançant la Play Store dins de l’emulador, o si es prefereix també pot fer-se
via APK. La fluïdesa de MEMU depèn de la potència del PC en el qual s’instal·li,
i si es veu que funciona massa lent existeix la possibilitat d’accelerar-la activant
la virtualització de maquinari.

Figura 1.7. MEMU

Android Studio (developer.android.com/studio/index.html) és el programari ofi-
cial de Google perquè els desenvolupadors puguin crear i provar les seves
aplicacions i jocs per a mòbils i tauletes. Entre les seves eines inclou un emulador
d’Android per a PC amb Windows, i també és compatible amb Linux i Mac (vegeu
la figura 1.8).

A diferència dels exemples anteriors, es tracta d’una alternativa més complexa
i està més orientada al testeig d’apps que al gaming, per la qual cosa està
especialment recomanada per a usuaris avançats.

Amb Android Studio teniu la possibilitat d’emular qualsevol dispositiu i versió
d’Android, no només mòbils i tauletes, sinó també dispositius amb Android Wear
i Android TV. Per això cal que definiu un dispositiu virtual a través d’Android
Virtual Device (AVD), que es pot executar des del menú Tools / Android / AVD
Manager del menú del programa.

L’emulador d’Android Studio és ràpid i potent, i posa a disposició infinitat de
funcions perquè es facin proves d’aplicacions. Es pot interactuar amb el programa
de la mateixa manera que es faria amb un mòbil o tauleta, però amb el teclat, el
ratolí i els controls de l’emulador. És compatible amb pantalles tàctils i botons de
maquinari virtuals, incloent-hi les operacions amb els dits.

https://www.memuplay.com/
https://developer.android.com/studio/index.html
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Figura 1.8. Android Studio

En la taula 1.2 teniu un resum que mostra les principals dades d’interès del
programari de simulació d’entorns Android més utilitzat:

Taula 1.2. Programari de simulació d’entorns Android

Programa Pagament/gratuït Multiplataforma Plataformes

Bluestacks Gratuït Sí Windows/Mac

Genymotion Gratuït/pagament Sí Windows/Linux/Mac

NoxPlayer Gratuït Sí Windows/Mac

MEMU Gratuït No Windows

Android Studio Gratuït Sí Windows/Linux/Mac

1.4 Instal·lació i configuració dels entorns

A Internet existeixen milers de solucions per a les necessitats que li sorgeixen a
l’usuari, però que existeixin no vol dir que siguin vàlides per a l’ús de tothom i tots
els propòsits. De vegades dues aplicacions podem semblar molt similars quant a
funcionalitats, però depenent de les seves característiques i la seva implementació
poden resultar de més o menys utilitat.

Un altre factor a tenir en compte és que una aplicació pot resultar vàlida per
resoldre una situació concreta, però depenent del nivell tecnològic de l’usuari
aquesta valoració canviarà positivament o negativament.

1.4.1 Aplicacions Android

A un nivell més professional, i tenint en compte les eines més conegudes per a la
simulació d’entorns, fareu la instal·lació d’Android Studio, ja que la instal·lació
de l’IDE és un requisit per poder utilitzar el seu AVD Manager (Android Virtual
Devices), que permet l’ús del sistema operatiu de Google i de les seves aplicacions
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des del vostre ordinador. Per poder muntar aquesta màquina virtual, el primer que
heu de fer és haver instal·lat l’IDE i els SDK necessaris.

Entorn integrat de desenvolupament (IDE)

Un entorn integrat de desenvolupament o IDE (acrònim en anglès d’Integrated
Development Environment) és una eina informàtica per al desenvolupament de programari
de manera còmoda i ràpida. Així doncs, és un entorn de desenvolupament que agrupa
diferents funcions en un sol programa, habitualment editor de codi, compilador, depurador
i un programa de disseny d’interfície gràfica.

El procés d’instal·lació és fàcil i àgil mitjançant l’assistent que proporciona
Android Studio; a més, en la seva pàgina web també s’ofereix una guia de
l’usuari developer.android.com/studio/install que mostra les particularitats de la
instal·lació en cada un dels sistemes operatius més coneguts i utilitzats: Windows,
Linux i Mac.

Una vegada fets els passos d’instal·lació, obriu l’eina i des de la primera pàgina de
l’assistent inicial es crea un nou projecte, dins del qual serà on creareu l’emulador
d’Android. Per a això heu de prémer el botó Start a new Android Studio project,
com podeu observar en la figura 1.9:

Figura 1.9. Iniciar un nou projecte d’Android Studio

S’obrirà un nou assistent, on per a la creació del nou projecte s’han d’omplir les
següents dades:

• Nom de l’aplicació: aquí escriureu el nom del projecte, per exemple
Emulador Android. És només amb fins d’identificació.

• Nom de l’empresa: podeu deixar el que ve per defecte, ja que aquest
aspecte és necessari per pujar les aplicacions a la Google Play, i per al
propòsit amb què utilitzeu aquesta eina no es farà.

• Ruta del projecte: localització on guardareu el vostre projecte.

Seguiu amb l’assistent, que us duu a una nova finestra on seleccionar la versió
d’Android per a la qual desenvolupareu o, en el vostre cas, la que voleu emular.
En la següent pantalla deixareu les opcions que vénen per defecte (ja que estan
orientades principalment a desenvolupadors) fins a finalitzar amb l’assistent.

https://developer.android.com/studio/install
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Un cop premeu el botó Finish s’obrirà finalment l’editor de codi d’Android
Studio. Aquest editor pot ser molt complet i complicat per a usuaris sense gaire
experiència, de manera que anireu directament a les opcions per configurar i
executar l’emulador d’Android.

Icona ’toolbar-avd-manager’. L’opció
en el menú triga a aparèixer i és
difícil de trobar.

Així doncs, cerqueu i premeu el botó AVD Manager o seleccioneu aquesta opció
des de l’apartat Tools / AVD manager (l’opció seleccionada des de l’apartat Tools
/ AVD manager pot trigar una mica a aparèixer el primer cop que obrim Android
Studio després d’instal·lar-lo). En fer clic apareix una nova finestra, com es mostra
en la figura 1.10, en la qual fareu clic sobre el botó Create Virtual Device.

Figura 1.10. Iniciar AVD Manager

Des d’aquí podeu triar el tipus de dispositiu que voleu emular, per exemple un
telèfon intel·ligent (smartphone), una tauleta o un SmartWatch, entre d’altres.
Disposeu de diversos models propis de Google, els “Pixel”, i podeu triar també
models genèrics amb configuracions personalitzades. En triar-ne un seguiu
amb l’assistent i triareu el sistema operatiu que instal·lareu al vostre emulador.
Podeu triar qualsevol versió d’Android sempre que tingueu els corresponents SDK
instal·lats (vegeu la figura 1.11).

Figura 1.11. Instal·lació SO Android triat
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Accedir al ’cmd’

Per accedir al cmd només cal
entrar les lletres cmd en la barra

de cerca de Windows i prémer
Intro a l’aplicació suggerida.

Finalment, en l’última pantalla de l’assistent de verificació de la configuració hi
veureu un resum de les característiques del vostre emulador d’Android junt amb
l’espai per entrar el nom que li vulgueu donar al vostre dispositiu virtual. Si tot
està correcte accepteu, i en la llista d’emuladors apareixerà el nou (vegeu la figura
1.12).

Figura 1.12. Dispositiu virtual Android creat

Cal crear els noms dels dispositius prou clars i descriptius, ja que aquests
seran els noms amb els quals es cridaran els dispositius mitjançant
l’avdmanager de la línia de comandes.

Premeu el botó Start i el vostre emulador començarà a funcionar. Després
de diversos segons de càrrega, finalment podreu començar a utilitzar el vostre
emulador com si es tractés d’un smartphone físic dins del vostre ordinador.

Tot i que és una eina poderosa i molt útil, hi ha tres factors gens favorables per a
l’ús d’aquesta eina, si el principal propòsit és l’emulació:

• El procés d’instal·lació, tot i que es duu a terme solament el primer cop,
és lent i necessita d’una màquina amb unes característiques técniques
avançades.

• La inicialització d’Android Studio que és una mica lenta, depenent del
hardware del ordinador on es realitzi naturalment.

• El fet de tenir oberta una aplicació que consumeix força recursos pel simple
fet de virtualitzar un dispositiu.

Com a alternativa, però, existeix la possibilitat d’utilitzar els dispositius virtualit-
zats a través del gestor AVD, que és avdmanager de la línia de comandes o cmd.
La sintaxi bàsica de la línia d’ordres per iniciar un dispositiu virtual des d’un
indicador del terminal és la següent:
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1 emulator -avd avd_name [{-option [value]} ...]

O bé de la següent manera:

1 emulator @avd_name [{-option [value]} ...]

Per exemple, si es llença l’emulador des de l’usuari anomenat Professional, cridant
el dispositiu amb nom Pixel 2 API 24, des del cmd:

1 cd C:\Users\Laura\AppData\Local\Android\Sdk\tools\

Un cop el cmd es troba dins del directori de l’emulador es crida el dispositiu
desitjat:

1 emulator -avd Pixel_2_API_24

Aleshores s’iniciarà l’emulador que hagueu creat prèviament en l’AVD Manager
d’Android Studio. Si no recordeu els noms exactes dels vostres dispositius virtuals
és possible obtenir-ne una llista de noms introduint el següent comandament:

1 cd C:\Users\Laura\AppData\Local\Android\Sdk\tools\bin\

Un cop el cmd es troba dins del directori que permet accedir a la llista, escrivim
la comanda:

1 avdmanager list avd

Quan utilitzeu aquesta opció es mostrarà una llista de noms AVD des del directori
personal d’Android. Per aturar l’emulador d’Android tanqueu la finestra de
l’emulador.

Mitjançant la línia de comandes, a més d’executar i llistar dispositius virtuals,
també és possible crear-ne, moure-les o eliminar aquests dispositius des de
l’apartat avdmanager (tinyurl.com/y5vbjlga) de la guia d’usuari d’Android.

Exemple de variables d’entorn de Windows 10

• Cerca, busqueu i seleccioneu: Sistema dins del Tauler de control.

• Fer clic a l’enllaç Configuració avançada del sistema.

• Fer clic a Variables d’entorn.... A la secció Variables del sistema, busqueu la variable d’entorn
PATH i seleccioneu-la.

• Feu clic a Edita. Si no existeix la variable d’entorn PATH, feu clic a Nou.

• En la finestra d’Editar la variable del sistema (o Nova variable del sistema) cal especificar el
valor de la variable d’entorn i fer clic a Acceptar.

• Tancar totes les altres finestres fent clic a Acceptar.

Ara ja podeu executar les instruccions en la línia de comandaments referents a l’AVD
Manager des de qualsevol ubicació.

https://developer.android.com/studio/command-line/avdmanager
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No totes les eines presenten un procediment tan complex per crear i executar simu-
ladors, i altres eines com ara Genymotion són més àgils. Genymotion presenta
com a requeriment registrar-se en la seva pàgina web per poder descarregar el
software amb un període de prova de 30 dies, ja que és de pagament. En fer la
descàrrega i la instal·lació, un procés ràpid i senzill, es mostrarà l’entorn per a la
creació de dispositius, tal com es mostra en la figura 1.13.

Figura 1.13. Iniciar Genymotion

Un cop en la pantalla principal, en el menú esquerre es mostra el filtre per tal
d’agilitzar la cerca del dispositiu que es desitja crear. Podeu veure que hi ha una
àmplia selecció per poder triar. Si no n’hi hagués prou o volguéssiu crear un
dispositiu personalitzat també us permet la seva creació mitjançant el botó que
mostra la figura 1.14.

Filtre de dispositius disponible.

Figura 1.14. Botó de creació de dispositiu personalitzat

Quan hagueu triat el dispositiu que voleu de la llista, el que heu de fer és prémer
els tres punts que obrirà l’opció Instal·lar. En el procés d’instal·lació, Genymotion
permet modificar les característiques per adaptar-les a les necessitats de l’usuari
(vegeu la figura 1.15):

Figura 1.15. Configuració del dispositiu
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Projecte amb Unity3D

La informació i les imatges
referents a Unity3D han estat
recollides de la pàgina oficial de
Unity3D: tinyurl.com/y28j7w49.
Podeu accedir al projecte inicial
des d’aquest enllaç:
tinyurl.com/y28yzdhm.

Quan acabi aquesta instal·lació podeu veure el nou dispositiu afegit en la llista de
dispositius instal·lats, tal com mostra la figura 1.16:

Figura 1.16. Llista de dispositius instal·lats

La tria d’una eina d’emulació o una altra dependrà del propòsit per a la qual està
pensada la seva utilització i també de les característiques del programari (software)
i el maquinari (hardware) que han d’emular aquests sistemes, ja que alguns
sistemes requereixen components força potents per al seu correcte acompliment.

El principal problema amb els sistemes iOS d’Apple és que la seva
plataforma és tancada, és a dir, no permet aprofitar el seu codi de forma
oberta per desenvolupar o modificar el sistema operatiu, ja que processen
legalment qualsevol que intenti desenvolupar un emulador del seu sistema.
És per aquest motiu que no existeixen emuladors d’iOs, sinó simplement
simuladors, que imita l’aspecte de l’iOS d’iPhone i iPad, fins i tot tenint
accés a internet i podent executar les apps en el seu escriptori virtual, però
sense la possibilitat d’instal·lar-hi noves apps compatibles amb iOS. D’aquí
que no s’hagi triat cap eina per a entorns iOS.

1.5 Testejant Unity en un entorn de simulació

En primer lloc, creareu un projecte Simple Mobile Placeholder, simple i intenci-
onadament mínim, que es crearà simplement per provar el procés de compilació,
tant en Android. Com a tal, és molt fàcil provar que s’ha creat correctament i que
s’executa com s’esperava al vostre dispositiu; cal seguir aquestes passes:

1. Obriu Unity i creeu un projecte nou.

2. Assigneu el nom al projecte “SimpleMobilePlaceholder”.

3. Trieu una ubicació per desar-lo.

4. Cal assegurar-se que 3D està seleccionat per utilitzar l’editor Unity en mode
3D.

5. Feu clic al botó Crear projecte per crear el projecte (vegeu la figura 1.17).

6. En el menú superior, aneu a Finestra / Botiga d’actius.

7. Cerqueu “Simple Mobile Placeholder”.

https://unity3d.com/learn/tutorials/topics/mobile-touch/building-your-unity-game-android-device-testing?playlist=17138
https://assetstore.unity.com/packages/essentials/tutorial-projects/simple-mobile-placeholder-62281
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8. Baixeu i importeu aquest projecte navegant a la pàgina del projecte i fent
clic a Descarrega i a Importa.

• Feu clic a Importa per importar el projecte.

• En la finestra del projecte, aneu a Escenes i feu doble clic a l’escena
principal per obrir-lo.

Figura 1.17. Crear projecte simple

Ara s’hauria de veure un cub vermell a la vista d’escena. Introduïu el Mode de
reproducció per provar el projecte en el qual el cub ha de girar. Quan feu clic
al cub hauria de girar en sentit invers, i apareixerà un missatge a la finestra de la
consola.

Haureu de canviar algunes característiques de la plataforma perquè pugueu
construir el vostre videojoc per a Android. Dins del mateix Unity cal obrir la
configuració de compilació del menú superior (Fitxer / Configuració de compila-
ció) i seleccionar Android de la llista de plataformes de l’esquerra i triar el botó
Canviar plataforma al final de la finestra, tal com mostra la figura 1.18:

Figura 1.18. Canviar plataforma
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Instal·lar el JDK

Cal tenir instal·lat el JDK (Java
SE Development Kit) per al
correcte funcionament de
Unity3D en l’emulador
d’Android; el trobareu a:
tinyurl.com/y43bumvc.

Per fer el canvi a
CPU/ARM vegeu el punt
“Virtualització i acceleració
d’emuladors” d’aquest
mateix apartat.

1.5.1 Unity en Android

Les plataformes de commutació estableixen la compilació del projecte actual, en
aquest cas, per a Android, la qual cosa significa que Unity crearà un fitxer .apk. A
més, caldrà informar Unity d’on instal·lem les eines SDK d’Android. El procés és
el següent:

1. En el menú superior, anar a Unitat / Preferències (a OSX) o Edita /
Preferències (a Windows).

2. Quan s’obre la finestra Preferències, anar a Eines externes.

3. On diu la ubicació de l’SDK d’Android, fer clic a Navega, i navegar fins al
directori que conté les eines SDK d’Android i fer clic a Selecciona, tal com
es mostra en la figura 1.19 (cal tenir instal·lat el JDK).

Figura 1.19. Eines SDK Android

L’opció CPU/ABI és una de les més importants, ja que, segons el processador,
l’emulador Intel x86... no funciona en alguns casos i caldria canviar-ho a
CPU/ARM armeabi....

Així doncs, un cop tenim tots els components instal·lats i configurats correctament
(SKD, JDK, projecte Unity correctament construït i el dispositiu virtual creat en
l’emulador d’Android) caldrà seguir els següents passos:

1. Instal·lar Unity Remote 5 des de la Play Store (si trieu un
emulador amb Google Play) o des del fitxer .apk a l’emulador
usant l’ordre adb.exe install path/to/apk (Windows)
o adb install path/to/apk (Linux/Mac). Per exemple,
c:\Users\Professional\AppData\Local\Android\sdk\platform-tools\adb.exe
install c:\Users\Professional\Desktop\Unity Remote_5.2.0.apk, és a dir,
instal·lar en el directori on es troba l’ADB, l’APK que us heu descarregat
en la localització on es troba.

https://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk8-downloads-2133151.html?ssSourceSiteId=otnes
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2. Tot seguit, anar a Editar / Preferències / Eines externes i definir els camins
a Android SDK i JDK.

3. En el mateix menú, Editar / Configuració del projecte / Editor a la secció
Unitat remota, seleccioneu qualsevol dispositiu Android.

4. Ara, a Fitxer / Configuració de compilació, hi afegiu les escenes i canvieu
la plataforma a Android.

Un cop configurats aquests punts, premeu Play a Unity3D mentre Android
Emulator s’està executant i s’obre l’aplicació Unity Remote. Cal recordar que
al principi es necessitarà reiniciar la unitat després de tots els canvis, ja que si no,
no començarà el projecte a l’emulador. Després funcionarà cada vegada.

ADB (Android Debug Bridge) és el conjunt de comandaments que
permet als desenvolupadors comunicar-se amb un dispositiu Android. Els
desenvolupadors necessiten saber com funcionen les seves aplicacions, quins
errors estan donant i per què no estan funcionant els nous ajustos que
implementen. Aquesta és la raó de ser d’ADB: ofereix un conjunt de
comandaments amb els quals es pot accedir al sistema interior utilitzant un
terminal i una connexió entre el PC i el dispositiu Android. La connexió pot
ser per cable i també per Wi-Fi.

1.6 Verificació i validació d’instal·lacions multimèdia interactives

La verificació i la validació de la instal·lació és la part final del desenvolupament
i la implementació del projecte. És on es fa el procés de comprovació i anàlisi, que
assegura que el programari que es desenvolupa compleix les especificacions del
projecte i acompleix les necessitats dels clients.

Hem de diferenciar, però, entre la verificació i la validació, ja que no són la mateixa
cosa, encara que la diferència entre ambdós conceptes és molt fàcil de confondre:

• El procés de verificació passa per establir una activitat de testing, la qual
consisteix a seleccionar un conjunt de dades d’entrada per determinar si els
resultats produïts pel programa amb aquestes dades coincideixen o no amb
els valors esperats.

• Les proves de validació, en canvi, tenen a veure amb el procés de revisió,
que verifica que el sistema de programari, en aquest cas el videojoc
produït, compleix amb les especificacions i que aconsegueix la seva comesa.
Normalment és una part del procés de proves de programari d’un projecte,
que també utilitza tècniques com ara avaluacions i inspeccions. La validació
és el procés de comprovar que el que s’ha especificat és el que l’usuari
realment volia.
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Per tal que Unity Remote
funcioni haureu de tenir
l’SDK d’Android a la vostra
màquina de
desenvolupament.

La verificació del projecte caldria realitzar-la com a procés final en el desenvolu-
pament del codi i abans de testejar-lo en els diferents dispositius. La validació, en
canvi, la faríem en els dispositius per tal de comprovar que el projecte continua
essent estable i no es desvirtua en el dispositiu.

És possible utilitzar un emulador per comprovar que els projectes funcionen
correctament, però com a proves finals, i abans d’enviar els projectes a les
respectives plataformes de distribució, posant pel cas la Play Store o l’App Store,
caldria testejar el projecte en un dispositiu físic.

Per dur a terme aquesta tasca caldrà abans habilitar la depuració USB del
dispositiu. Per fer-ho, primer heu d’habilitar les opcions de desenvolupador en
el dispositiu. Per fer-ho cerqueu el número de compilació al menú Configuració
del dispositiu. La ubicació d’aquest número varia entre els diferents dispositius;
per a mòbils Android, normalment es troba a Configuració / Quant al telèfon /
Número de construcció.

Després de navegar fins al número de compilació, seguint aquestes instruccions, el
següent pas és prçemer el número de construcció set vegades. Apareixerà una no-
tificació emergent que especifica que “Ara esteu X passos de ser desenvolupador”,
on “X” representa un número del qual es descomptarà cada toc addicional.

Al setè toc, les opcions del desenvolupador es desbloquegen i apareix la nova opció
en el menú. Per tant, ara anem a Configuració / Opcions del desenvolupador i, a
continuació, habilitem la depuració USB. Android entrarà en el mode de depuració
quan estigui connectat a un ordinador mitjançant USB.

Connecteu, doncs, el vostre dispositiu a l’ordinador mitjançant un cable USB.
Si feu aquest procés en un ordinador amb Windows és possible que necessiteu
instal·lar el controlador USB específic del dispositiu, i el procés de configuració
difereix per a Windows i per a macOS.

1.6.1 Unity Remote

Per testejar aplicacions Unity directament en un dispositiu Android o iOS caldrà
utilitzar una aplicació per a mòbil anomenada Unity Remote. Unity Remote
és una aplicació descarregable dissenyada per utilitzar-se amb Android, iOS i
desenvolupament de tvOS. L’aplicació es connecta amb Unity mentre s’executa
el vostre projecte en el mode de reproducció de l’editor de Unity.

La sortida visual de l’editor s’envia a la pantalla del dispositiu i les entrades en
directe s’envien al projecte en execució a Unity. Això permetrà tenir una bona
impressió de com el vostre videojoc es veu realment i gestiona el dispositiu de
destinació sense perdre el temps en una construcció completa per a cada prova.
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Unity Remote reemplaça les aplicacions remotes iOS i Android
separadament, utilitzades en versions anteriors. Les aplicacions remotes més
antigues ja no són compatibles.

Per obtenir i utilitzar l’aplicació Unity Remote la podem descarregar gratuïta-
ment en forma d’un projecte Unity que us feu, o com a aplicació preconstruïda,
des de la botiga d’aplicacions del dispositiu:

• Aplicació Android de Google Play: play.google.com/store.

• Aplicacions iOS i tvOS de l’App Store: www.apple.com/es/ios/app-store.

Un cop descarregada l’aplicació, s’instal·la i s’executa en el dispositiu en el qual
es realitzaran les proves, i es connecta el dispositiu a l’ordinador mitjançant un
cable USB.

Per habilitar Unity per treballar amb el dispositiu cal obrir la configuració
de l’editor de Unity (menú: Edita / Configuració del projecte) i a continuació
seleccionar la categoria de l’editor i el dispositiu a utilitzar a la secció Unity
Remote.

Finalment, cal fer clic al botó Reprodueix de l’editor per veure com el vostre
videojoc apareixerà en el dispositiu i a la finestra del videojoc de Unity que es
connecta a l’aplicació remota. Mentre es reprodueixi el videojoc, s’envien les
entrades del dispositiu (acceleròmetre, entre d’altres) als vostres scripts, com si
estiguessin funcionant en el mateix dispositiu.

En aquesta reproducció pot haver-hi algunes falles, per a les quals Unity ofereix
solució:

• Tenir més d’un dispositiu connectat, però només un d’ells funciona amb
Unity: Unity Remote no és compatible amb diversos dispositius Android
connectats i, per resoldre-ho, selecciona automàticament el primer disposi-
tiu que troba. Tanmateix, està bé tenir diversos dispositius iOS/tvOS i un
dispositiu Android connectats al mateix temps, ja que podeu seleccionar el
que voleu utilitzar a la configuració de l’editor. Aquesta opció es tria anant
al menú Edita / Configuració del projecte i, a continuació, seleccionant la
categoria de l’editor.

• La qualitat gràfica resulta molt pobre quan s’executa el videojoc a Unity
Remote: quan s’utilitza Unity Remote, el videojoc s’executa realment a
l’editor, mentre que el contingut visual s’envia al dispositiu de destinació.
Atès que l’amplada de banda entre l’editor i el dispositiu és limitada, el flux
ha de ser comprimit molt per a la seva transmissió. Aquesta compressió,
doncs, inevitablement redueix la qualitat de la imatge.

Dins de la secció referent a Unity Remote de les característiques de l’editor, en el
menú Editar / Configuració del projecte / Editor és possible canviar el mètode
de compressió entre JPEG i PNG. La compressió PNG és lossless (de manera

https://play.google.com/store/
https://www.apple.com/es/ios/app-store/
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que la qualitat de la imatge no es degrada), però utilitza més ample de banda que
JPEG.

Una imatge reduïda té uns requisits d’amplada de banda més baixos que una
resolució completa. Si es canvien aquests paràmetres es pot regular la precisió de
la imatge en comparació amb el framerate, segons sigui necessari. Quan s’utilitza
una resolució inferior cal tenir en compte que Unity Remote rebaixa les imatges
per obtenir un millor rendiment.

Unity Remote només té la intenció de fer una revisió aproximada ràpida de com
es veurà el vostre videojoc quan s’executa al dispositiu. Per aquest motiu, cal, de
tant en tant, fer una compilació completa i provar l’aplicació “real”.

Per provar l’aplicació “real”, primer caldrà configurar, a Administració
de dispositius, l’opció Orígens desconeguts / Permetre la instal·lació
d’aplicacions diferents d’Android Play Store, i deixar-ho configurat perquè
no notifiqui un error contínuament.
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2. Màquines virtuals

La informàtica és una ciència relativament jove, i en els seus inicis els ordinadors
ocupaven sales senceres immenses per poder fer operacions importants, a més de
ser molt costosos. Avui en dia gairebé cada llar disposa d’un ordinador, el qual
es pot situar en una única taula de dimensions reduïdes on hi càpiga la torre, el
monitor, el teclat el i ratolí. O fins i tot un espai més reduït, si es tracta d’un
portàtil.

Tot i que actualment els ordinadors són més accessibles, tant per espai com eco-
nòmicament, per a la gran majoria no és possible disposar de diversos ordinadors
per treballar amb diversos sistemes operatius. Per una altra banda, tampoc és
un requisit indispensable l’accés a diversos ordinadors per treballar en diferents
sistemes, gràcies a l’existència de les màquines virtuals.

2.1 Què és una màquina virtual?

Una màquina virtual és un programari que simula un sistema de computació, és
a dir, un sistema operatiu, el qual pot executar programes com si fos un ordinador
real. Dit d’una altra manera, és crear un equip dins d’un equip. I tot i que
aquest programari al principi va ser definit com “un duplicat eficient i aïllat d’una
màquina física”, actualment l’accepció del terme inclou màquines virtuals que no
tenen cap equivalència directa amb cap maquinari real.

Les màquines virtuals s’executen en una finestra, igual que qualsevol altre pro-
grama, i permeten que l’usuari final tingui la mateixa experiència en una màquina
virtual que tindria en el mateix sistema operatiu hoste. La màquina virtual se situa
en un espai aïllat de la resta del sistema, és a dir, el programari de la màquina
virtual no pot interferir amb l’equip en si. Això crea un entorn ideal per, entre
altres coses:

• Provar altres sistemes operatius, incloent-hi versions beta.

• Executar programes antics.

• Accedir a dades infectades per virus.

• Crear còpies de seguretat de sistemes operatius i executar programari o
aplicacions en sistemes operatius per als quals no s’havien creat inicialment.

Es poden executar diverses màquines virtuals alhora en un mateix equip físic.
També és possible crear màquines virtuals per a servidors; en aquests casos, els
diversos sistemes operatius s’executen en paral·lel amb un fragment de programari
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denominat hipervisor per administrar-los, mentre que els equips d’escriptori so-
len implementar un sol sistema operatiu per executar els altres sistemes operatius
en finestres de programa.

Cada màquina virtual proporciona el seu propi maquinari virtual, incloent-hi les
CPU, la memòria, les unitats de disc dur, les interfícies de xarxa i altres dispositius.
El maquinari virtual s’assigna després al maquinari real de la màquina física,
fet que permet estalviar costos perquè redueix la necessitat de tenir sistemes de
maquinari físic, amb els costos de manteniment que comporten, i també redueix
el consum d’energia i refrigeració.

Un dels usos domèstics més estesos de les màquines virtuals és executar sistemes
operatius per “provar-los”. D’aquesta manera podeu executar un sistema operatiu
que vulgueu provar (GNU/Linux, per exemple) des del vostre sistema operatiu
habitual (Mac OS X, per exemple) sense necessitat d’instal·lar-lo directament en
el vostre ordinador i sense por que es desconfiguri el sistema operatiu primari.

Quan es parla de virtualització existeix una terminologia fonamental que
inclou termes com ara sistema operatiu host o amfitrió, que és el sistema
operatiu de l’equip físic en el qual s’ha instal·lat VirtualBox, i sistema
operatiu convidat, que és el sistema operatiu que s’ha instal·lat i s’està
executant dins de la màquina virtual.

Hi ha dos tipus de màquines virtuals diferenciades per la seva funcionalitat, les de
sistema i les de procés, si bé la gran majoria de les vegades que sentiu parlar d’una
màquina virtual gairebé segur que s’estaran referint a les de sistema.

La màquina virtual de sistema (figura 2.1) és un programari que pot fer-se passar
per un altre dispositiu, com un ordinador, de tal manera que es pot executar un altre
sistema operatiu en el seu interior.

Figura 2.1. Màquina virtual de sistema
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Té el seu propi disc dur, memòria, targeta gràfica i altres components de maquinari,
encara que tots ells són virtuals. Això no vol dir necessàriament que no existeixin.

Per exemple, una màquina virtual pot tenir uns recursos reservats de 2 GB de RAM
i 20 GB de disc dur, que òbviament surten d’algun lloc: del PC on està instal·lada la
màquina virtual, també anomenat hipervisor o sistema amfitrió. Altres dispositius
podrien realment ser inexistents físicament, com per exemple un CD-ROM que
en veritat és el contingut d’una imatge ISO en comptes d’un lector de CD de
veritat. Per al sistema operatiu que s’executa dins de la màquina virtual tota
aquesta simulació és transparent i invisible. Tot funciona igual com si s’estigués
executant en un PC normal; de fet, res impedeix crear una altra màquina virtual
dins de l’anterior màquina virtual.

D’altra banda, la màquina virtual de procés (figura 2.2) és menys ambiciosa que
l’anterior. En comptes de simular un PC per complet, executa un procés concret,
com una aplicació, en el seu entorn d’execució. Sona una mica esotèric, però
el fem servir cada vegada que executem una aplicació basada en Java o basada
en .NET Framework, per exemple. Això és d’utilitat a l’hora de desenvolupar
aplicacions per a diverses plataformes, ja que en lloc d’haver de programar
específicament per a cada sistema, l’entorn d’execució (és a dir, la màquina virtual)
és el que s’encarrega de tractar amb el sistema operatiu.

Figura 2.2. Màquina virtual de procés

2.1.1 Programari per a la creació de màquines virtuals

De programari per a la creació de màquines virtuals n’hi ha de pagament i gratuït,
i de molt divers. En aquest punt veurem els cinc programes més utilitzats: Oracle
VM Virtualbox, VMware Workstation Player/Pro, Parallels Desktop, QEMU,
Windows Virtual PC i Boot Camp.
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Oracle VM Virtualbox (www.virtualbox.org) és un dels programes de virtua-
lització preferits per milers d’usuaris a tot el món gràcies a la combinació de
característiques com el fet que és gratuït, compta amb suport multiplataforma i
moltes altres opcions que faciliten la tasca d’executar i mantenir màquines virtuals
(vegeu la figura 2.3).

Amb VirtualBox, les descripcions i els paràmetres de les màquines virtuals
creades s’emmagatzemen en arxius de text pla XML atorgant un alt grau de
portabilitat i una enorme facilitat a l’hora de compartir arxius. A més, compta
amb les populars Guest Additions, les quals són bàsicament mòduls, controladors
i aplicacions del sistema que milloren el rendiment i la usabilitat de la mateixa
màquina virtual. En estar ja allotjades al servidor només caldria instal·lar-les, sent
possible així obtenir privilegis addicionals per a tasques com ara compartir arxius,
unitats i perifèrics.

VirtualBox funciona de la mateixa manera independentment de la plataforma que
instal·lem, ja que és compatible amb Windows, Linux i Mac, i fins i tot ofereix
virtualització 3D, resolucions per a configuracions de múltiples monitors i moltes
més opcions. Potser no és l’opció més ràpida, però com que és gratuïta les
possibilitats que ofereix són més que suficients.

Figura 2.3. Oracle VM Virtualbox

VMware Workstation (www.vmware.com) és un programa de virtualització
per a Windows i Linux ve en dues versions: VMware Workstation Player i
VMware Workstation Pro. VMware Workstation Player és una solució gratuïta
dirigida a usuaris casuals que necessiten crear i executar màquines virtuals però
no necessiten solucions avançades a nivell d’empresa (vegeu la figura 2.4).

VMware Workstation Pro inclou totes les característiques de VMware Workstation
Playe, fàcil creació de màquines virtuals, optimització de maquinari i impressió
sense drivers, i afegeix la possibilitat de clonar màquines, crear diverses imatges
o snapshots del sistema operatiu i opcions per provar programari i gravar els
resultats dins de la màquina virtual però és de pagament. També hi ha dues
versions per a Mac: VMware Fusion i VMware Fusion Pro, ambdues de pagament.

https://www.virtualbox.org/
https://www.vmware.com/es.html
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Figura 2.4. VMware Workstation Player/Pro

Parallels Desktop (www.parallels.com) és el programari de virtualització per
excel·lència per als usuaris de Mac, capaç d’executar sobre aquest sistema mà-
quines virtuals amb Windows o Linux de forma ràpida i senzilla. Permet executar
aplicació Mac i Windows sense complicacions i sense reinicis, a la vegada que
ofereix tota mena d’opcions per moure arxius entre sistemes operatius, llançar
programes des del dock de Mac o accedir a serveis d’emmagatzematge en el núvol.
Encara que compta amb versió de prova, la seva versió més bàsica és de pagament
(vegeu la figura 2.5).

Figura 2.5. Parallels Desktop

A l’hora d’utilitzar-lo, els usuaris menys experimentats es toparan amb un ex-
cel·lent assessor per a principiants que els ajudarà durant tot el procés. A més,
si així ho desitgen, també es podran realitzar instal·lacions de sistemes operatius
Linux sense cap problema, encara que la major integració es fa amb sistemes
operatius Windows.

https://www.parallels.com/es/
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Executar Windows en Mac

En el següent enllaç podeu veure com executar Windows en Mac fent servir Parallels
Desktop:

https://www.youtube.com/embed/bSRP_Id3xZQ?controls=1

QEMU (www.qemu.org), abreujament de “Quick Emulator”, és una poderosa
eina de virtualització per a màquines Linux que executa el codi del sistema
convidat directament en el maquinari del sistema principal; pot emular màquines
de diferent maquinari amb traducció dinàmica i admet el canvi automàtic de mida
dels discs virtuals. Però on QEMU brilla especialment, sobretot entre aquells als
quals els agrada empènyer els límits de la virtualització i portar les seves màquines
virtuals amb ells, és executant-se en hosts sense permisos d’administrador (vegeu
la figura 2.6). A diferència de gairebé la majoria dels emuladors que hi ha, QEMU
no requereix accés d’administrador per executar-se, per la qual cosa és un candidat
perfecte per a la construcció de màquines virtuals portàtils.

Figura 2.6. QEMU

A diferència dels altres, Windows Virtual PC (bit.ly/2a79pke) existeix únicament
per emular altres versions anteriors de Windows. Si necessiteu executar un
programa que només funciona en Windows XP o provar la compatibilitat d’un
programari amb Vista, Windows Virtual PC us té coberts. És limitat, però per a
les persones que treballen en un entorn estrictament de Windows, com la major
part dels usuaris, Windows Virtual PC fa la seva feina (vegeu la figura 2.7).

https://www.youtube.com/embed/bSRP_Id3xZQ?controls=1
https://www.youtube.com/embed/bSRP_Id3xZQ?controls=1
https://www.qemu.org/
https://www.microsoft.com/es-es/download/details.aspx?id=4580
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Peculiaritat de Boot Camp

Boot Camp no és un software per
a la creació de màquines virtuals
amb la funcionalitat pròpia
d’aquestes, però en tractar-se
d’una solució que permet
instal·lar un altre sistema
operatiu en el mateix ordinador
s’ha cregut convenient fer-ne una
breu descripció.

Figura 2.7. Windows Virtual PC

Boot Camp (apple.co/2Yt13Mm) És un programari creat per Apple i inclòs en
tots els ordinadors Mac; encara que no es tracta d’un programari de màquines
virtuals capaç de crear-ne, sí facilita la tasca d’executar un altre sistema operatiu
en dispositius d’escriptori d’Apple. En concret, és capaç de permetre una segona
instal·lació de Windows sense alterar el sistema operatiu de Mac (vegeu la figura
2.8).

Figura 2.8. Boot Camp

En lloc d’emular un sistema operatiu com la resta de les opcions vistes anteri-
orment, Boot Camp ajuda a crear una partició en el disc dur perquè s’hi pugui
instal·lar qualsevol versió de Windows. L’únic problema en aquesta solució és que,
lògicament, el disc dur quedarà dividit i serà impossible comunicar els serveis i
les aplicacions de Mac i Windows. En el seu lloc, durant l’encesa de l’ordinador
caldrà triar un dels dos sistemes operatius amb el qual iniciar. A més, lògicament
cada vegada que es vulgui passar a l’altre sistema s’haurà de reiniciar el dispositiu.

En la taula 2.1 trobareu un resum que mostra les principals dades d’interès del
programari per a la creació de màquines virtuals més utilitzat:

https://support.apple.com/es-es/HT201468
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En la resta del material ens
referirem al software de

creació de màquines
virtuals Oracle VM

Virtualbox com a VirtualBox,
i a la màquina virtual amb

l’abreviatura VM.

Ordinadors Mac basats en processadors M

Tot i que tècnicament els nous ordinadors Mac amb processadors M-Series suporten la
virtualització, els fabricants de màquines virtuals encara no donen suport a aquests, amb
excepció de Parallels Desktop (www.parallels.com.

Taula 2.1. Programari de màquines virtuals

Programa Pagament/gratuït Multiplataforma Plataformes

Oracle VM Virtualbox Gratuït Sí Windows/Linux/Mac

VMware Workstation
Player/Pro

Sí Gratuït/pagament Windows/Linux/Mac

Parallels Desktop Pagament No Mac

QEMU Gratuït No Linux

Windows Virtual PC Gratuït No Windows

2.2 Creació i instal·lació de màquines virtuals (VM)

Per a la creació de màquines virtuals utilitzareu Oracle VM Virtualbox, ateses
les seves característiques i que es tracta de software gratuït. A més, el seu
funcionament i la seva instal·lació són realment molt simples. El primer que heu
de fer per instal·lar Oracle VM Virtualbox és dirigir-vos a la pàgina de VirtualBox
(www.virtualbox.org) i descarregar el programa en funció del sistema operatiu que
tingueu instal·lat en el vostre ordinador, tal com mostra la figura 2.9:

Figura 2.9. Pàgina web de descàrrega d’Oracle VM Virtualbox

Un cop descarregat, l’assistent d’instal·lació us guiarà per una sèrie de passos
en què caldrà acceptar les condicions i els termes d’ús, seleccionar el directori
d’instal·lació, triar el directori on s’emmagatzemaran les màquines virtuals i
procedir a la instal·lació. En finalitzar-la s’obrirà VirtualBox en la pantalla d’inici,
tal com es mostra en la figura 2.10:

https://www.parallels.com/
https://www.virtualbox.org/
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Figura 2.10. Pantalla d’inici de VirtualBox

En la pantalla d’inici anirem veient les màquines virtuals que anem creant. En un
principi no n’hi haurà cap, però podem veure les icones que es mostren en la taula
2.2.

Taula 2.2. Icones en la pantalla d’inici de VirtualBox

Icona Nom Descripció

Preferències Obre la configuració de VirtualBox.

Importar Importa un dispositiu virtual en format OVF prenen el nom de
la ruta d’un arxiu OVF com a entrada.

Exportar Llista la màquina o les màquines que es desitja exportar al
mateix fitxer OVF i especificar-ne el fitxer OVF objectiu.

Nova Permet crear una nova màquina virtual.

Agregar Permet agregar una màquina virtual creada amb anterioritat.

En VirtualBox podeu utilitzar dos formats d’exportació diferents:

• OVA (Open Virtualization Format Archive): l’exportació es fa en un únic
arxiu que, en realitat, consisteix en una variant dels arxius en format TAR.
Això vol dir que podríem extreure el seu contingut amb qualsevol programa
de descompressió que entengui aquest format.

• OVF (Open Virtualization Format): es generen diversos arxius. Entre
ells, una o diverses imatges de disc en format WMDK (per l’ampli suport
que té aquest format en diferents solucions de virtualització) i una descripció
de les característiques de la màquina en un arxiu generat amb un dialecte de
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XML i amb extensió OVF. Tots aquests arxius han de residir a la mateixa
carpeta quan els tornem a importar en una altra instal·lació de VirtualBox.

Dins de les configuracions disponibles en el menú Preferències, les quals s’apli-
quen a totes les màquines virtuals de l’usuari actual, hi trobem:

• General: permet que l’usuari especifiqui el directori predeterminat dels
fitxers VM i la biblioteca d’autenticació VRDP.

• Entrada: permet que l’usuari especifiqui que identifiqui la tecla que
controla si el cursor està en el focus de les finestres VM o del sistema
operatiu convidat. També s’utilitza per activar determinades accions de
VM.

• Actualització: permet que l’usuari especifiqui diverses configuracions per
a les actualitzacions automàtiques.

• Llenguatge: permet que l’usuari especifiqui el llenguatge GUI, és a dir, de
la interfície.

• Mostra: permet que l’usuari especifiqui la resolució de la pantalla i la seva
amplada i alçada. Es pot especificar un factor d’escala predeterminat per a
totes les pantalles de convidat.

• Xarxa: permet que l’usuari configuri els detalls de les xarxes només del
sistema amfitrió.

• Extensions: permet que l’usuari llisti i administri els paquets d’extensió
instal·lats.

• Proxy: permet que l’usuari configuri un servidor proxy HTTP.

Per crear una nova màquina virtual caldrà seleccionar el botó Nova. En seleccionar
crear una nova màquina virtual, l’assistent obrirà la pantalla que es mostra en la
figura 2.11:

Figura 2.11. Assignació de nom de la VM i tipus de SO
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SO de 32 o de 64 bits?

Per esbrinar si el sistema operatiu amfitrió té una arquitectura de 32 o 64 bits en els diferents
sistemes:

• Windows: Tauler de control / Sistema i seguretat / Sistema.

• Linux: escriure en el terminal uname -a o uname -m.

• Mac: escriure en el terminal uname -an.

Com a resposta obtindreu “i686”, que indica una versió de 32 bits, o bé, “x86_64”, que
indica 64 bits.

Així doncs, l’assistent demanarà un mínim d’informació necessària per crear una
VM; en particular:

• Nom de la VM: es mostrarà posteriorment a la llista de màquines de la
finestra Administrador de VirtualBox i s’utilitzarà per als fitxers de VM
al disc. Encara que es pugui utilitzar qualsevol nom, tingueu en compte
que si creeu unes quantes VM agraireu haver especificat noms de VM més
informatius. “El meu VM” seria, per tant, menys útil que “Windows XP
SP2 amb OpenOffice”, per exemple.

• Tipus de sistema operatiu: se selecciona el sistema operatiu que ins-
tal·lareu més endavant. Els sistemes operatius admesos s’agrupen. Si voleu
instal·lar alguna cosa molt poc habitual que no apareix, seleccioneu Altres.
Segons la vostra selecció, Oracle VM VirtualBox habilitarà o deshabilitarà
determinades opcions de VM que el vostre sistema operatiu convidat pot
necessitar. Això és especialment important per als clients de 64 bits.

En la pàgina següent us demana seleccionar la memòria (memòria RAM) que
VirtualBox assignarà cada cop que s’inicia la màquina virtual. La quantitat de
memòria que s’ofereix aquí s’eliminarà de la vostra màquina amfitrió i es mostrarà
al sistema operatiu convidat, que informarà aquesta mida com la memòria RAM
instal·lada de l’ordinador virtual (vegeu la figura 2.12).

Figura 2.12. Assignació de la memòria RAM



Desenvolupament d’entorns interactius multidispositiu 44 Simulació d'entorns multidispositiu

Quina quantitat de memòria RAM seleccionar?

Trieu aquesta configuració acuradament. La memòria que proporcioneu a la màquina
virtual no estarà disponible per al sistema operatiu de la vostra màquina mentre la màquina
virtual s’executi, de manera que no especifiqueu més del que pugueu estalviar.

Per exemple, si la vostra màquina amfitriona té 1 GB de RAM i introduïu 512 MB com a
quantitat de RAM per a una màquina virtual en particular, mentre que aquesta VM s’estigui
executant només tindreu 512 MB per a tots els altres programes del vostre ordinador.

Si s’executen dues VM al mateix temps, s’assignarà més memòria per a la segona VM,
que potser ni tan sols es pot iniciar si aquesta memòria no està disponible. D’altra banda,
heu d’especificar tanta memòria com el sistema operatiu convidat i les seves aplicacions
requereixin perquè s’executin correctament.

Com a regla general, si teniu 1 GB de RAM o més a l’ordinador amfitrió,
normalment és segur assignar 512 MB a cada VM. En tot cas, assegureu-vos
que sempre teniu almenys 256 a 512 MB de RAM al vostre sistema operatiu
principal. En cas contrari, pot provocar que en el vostre sistema operatiu amfitrió
s’expandeixi excessivament la memòria al vostre disc dur, de manera que el vostre
sistema amfitrió estigui saturat. Igual que amb la resta de paràmetres, podreu
canviar aquesta configuració més endavant, després d’haver creat la VM.

A continuació cal especificar un disc dur virtual per a la vostra VM (vegeu
la figura 2.13).Hi ha moltes maneres potencialment complicades en què Oracle
VM VirtualBox pot proporcionar espai al disc dur a una VM, però la forma més
habitual és utilitzar un fitxer d’imatge al disc dur “real”, el contingut del qual
VirtualBox presenta a la vostra VM com si es tractés d’un disc dur complet. Aquest
fitxer representa aleshores un disc dur complet, de manera que fins i tot podeu
copiar-lo a un altre host i usar-lo amb una altra instal·lació de VirtualBox.

Figura 2.13. Especificació del disc dur

En aquesta pantalla teniu les opcions següents:

• Per crear un nou disc dur virtual buit, feu clic al botó Crear, opció que
triareu habitualment en una nova instal·lació.

• Podeu triar un fitxer d’imatge de disc existent: la llista desplegable que es
mostra en la finestra proporciona totes les imatges del disc que actualment
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recorda VirtualBox. Aquestes imatges del disc s’uneixen actualment a una
màquina virtual o s’han connectat a una màquina virtual.

Si esteu utilitzant VirtualBox per primer cop creareu una imatge de disc nova, fent
clic al botó Crea, el qual mostrarà una altra finestra, l’assistent de creació del disc
dur virtual. Aquest assistent ens ajudarà a crear un nou fitxer d’imatge de disc a
la carpeta de la nova màquina virtual.

VirtualBox admet, entre d’altres, els següents tipus de fitxers d’imatge de disc,
que són els més comuns d’utilitzar (vegeu la figura 2.14):

• VDI: normalment, Oracle VM VirtualBox utilitza el seu propi format de
contenidor per als discs durs convidats. S’anomena fitxer d’imatge virtual
(VDI). Aquest format s’utilitza quan es crea una nova màquina virtual amb
un nou disc.

• VMDK: VirtualBox també admet totalment el popular i obert format de
contenidor VMDK que utilitza molts altres productes de virtualització, com
ara VMware.

• VHD: també és compatible amb el format VHD utilitzat per Microsoft.

Figura 2.14. Tipus de fitxer de disc dur

Un cop triat el tipus de fitxer de disc dur, VirtualBox demana, com mostra la
figura 2.14, com crear la imatge del disc. Independentment de la capacitat i el
format d’aquest, hi ha dues opcions per crear una imatge de disc: de mida fixa o
dinàmicament assignada.

Un fitxer de mida fixa ocuparà immediatament el fitxer especificat, encara que
només estigui en ús una fracció de l’espai del disc dur virtual. Mentre ocupa molt
més espai, un fitxer de mida fixa comporta menys càrregues generals i, per tant,
és lleugerament més ràpid que un fitxer assignat dinàmicament. La seva creació
pot trigar molt de temps en funció de la mida de la imatge i del rendiment de
l’escriptura del vostre disc dur.
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Un fitxer assignat dinàmicament només creixerà en grandària quan el client re-
alment emmagatzemi dades al seu disc dur virtual. Per tant, inicialment serà petit
en el disc dur de l’amfitrió i només creixerà més tard a la mida especificada quan
s’ompli de dades. Aquest tipus permet una gestió més flexible d’emmagatzematge,
i encara que aquest format pren menys espai inicialment, el fet que VirtualBox
necessiti ampliar el fitxer d’imatge consumeix recursos informàtics addicionals,
de manera que fins que la mida del fitxer del disc s’hagi estabilitzat, les operacions
d’escriptura poden ser més lentes que amb discs de mida fixa. Tanmateix, després
d’un temps, la velocitat de creixement es retardarà i la penalització mitjana per a
les operacions d’escriptura serà insignificant.

Així doncs, vegeu la figura 2.15 i trieu segons la necessitat del projecte que
tinguem. En aquests materials triareu l’opció Assignat dinàmicament.

Figura 2.15. Emmagatzemament en unitat de disc dur física

Finalment, en VirtualBox permet triar la ubicació on emmagatzemar la VM i la
mida d’aquesta, com mostra la figura 2.16:

Figura 2.16. Ubicació i mida del fitxer
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Un cop creada, la màquina virtual es mostra a la llista del costat esquerre de la
finestra Administrador de VirtualBox, amb el nom que heu introduït inicialment
(vegeu la figura 2.17):

Figura 2.17. Màquina virtual creada

A continuació, el següent pas és iniciar la màquina virtual i instal·lar-hi el sistema
operatiu desitjat, segons la configuració de la màquina virtual creada. En la figura
2.11 (assignació de nom de la VM i tipus de SO) heu triat el tipus de sistema
operatiu que instal·lareu. Per iniciar una màquina virtual disposeu de diverses
opcions:

• Anar a la carpeta VM de VirtualBox al directori principal de l’usuari del
sistema; en aquest cas, el vostre usuari. Allí, cerqueu el subdirectori de
la màquina que heu creat i fent doble clic al fitxer de configuració de la
màquina. Aquest fitxer té una extensió .vbox.

• Fer doble clic a l’entrada de la VM a la llista de la finestra Administrador
de VirtualBox.

• Seleccionar l’entrada de VM a la llista de la finestra Administrador de
VirtualBox i fer clic a Inici, a la part superior de la finestra.

Hi ha tres opcions per iniciar la màquina virtual:

Opcions per iniciar una VM.

• Inici normal: en què la màquina, com indica l’opció, s’iniciarà de manera
normal, obrint una segona finestra en la qual apareixerà el sistema operatiu
convidat un cop instal·lat.

• Inici sense pantalla: en què la màquina s’iniciarà, però en aquest cas sense
que la segona finestra aparegui, ja que s’executa en segon pla. Malgrat això,
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SSH (’Secure SHell’)

És un protocol i el programa
informàtic que l’implementa, que

serveix per accedir a màquines
remotes o virtuals a través de la

xarxa. Permet gestionar per
complet l’ordinador mitjançant

l’intèrpret de comandes.

podeu veure el funcionament de la pàgina virtual a través del monitor de
previsualització de VirtualBox, tal com mostra la figura 2.18:

• Inici desacoblat: aquest tipus d’inici també es coneix com a headless, és
a dir, sense finestra de gestió. S’utilitza habitualment quan es treballa amb
màquines virtuals a les quals es connecta a través de SSH, accedint des de
la línia de comandes de gestió de VirtualBox VBoxManage.

Figura 2.18. Monitor de previsualització

2.2.1 Començar amb una VM nova per primera vegada

Quan es comença una VM per primera vegada es mostrarà l’auxiliar que ajudarà a
seleccionar un mitjà d’instal·lació. Atès que la VM es crea buida (d’altra manera
es comportaria com una veritable computadora sense sistema operatiu instal·lat),
no farà res i mostrarà un missatge d’error indicant que no s’ha trobat cap sistema
operatiu arrencable.

Per aquest motiu, l’assistent ajuda a seleccionar un mitjà per instal·lar un sistema
operatiu des de zero. Així doncs, l’usuari disposa de dues maneres d’instal·lar un
sistema operatiu:

• Si es disposa de fitxers físics de CD o DVD des d’on es vol instal·lar el
sistema operatiu convidat, com ara un CD o DVD d’instal·lació de Windows,
s’han de col·locar el CD o DVD en els suports del vostre host. Aleshores,
a la llista desplegable dels mitjans d’instal·lació de l’assistent s’hi ha de
seleccionar Host Drive amb la lletra de la unitat correcta. Això permetrà
que la vostra VM accedeixi als mitjans de comunicació a la vostra unitat
host, i podreu instal·lar-ho des d’aquí.



Desenvolupament d’entorns interactius multidispositiu 49 Simulació d'entorns multidispositiu

• En canvi, si heu descarregat els mitjans d’instal·lació en forma d’un fit-
xer d’imatge ISO es pot muntar el fitxer ISO directament. VirtualBox
presentarà aquest fitxer com a unitat de CD o DVD-ROM a la màquina
virtual, igual que ho fa amb imatges de disc dur virtual. En aquest cas,
la llista desplegable de l’assistent conté una llista de mitjans d’instal·lació
que anteriorment s’han utilitzat amb VirtualBox.

Què és una imatge ISO?

Una imatge ISO és un format d’arxiu informàtic que permet emmagatzemar el contingut
d’un disquet, CD o DVD de forma que podeu generar una còpia idèntica a l’original a partir
de la imatge ISO. La majoria de programari de gravació de CD i DVD permet la gravació
d’un disc a partir de l’arxiu ISO. A més, algunes utilitats permeten muntar la imatge en una
unitat virtual i la lectura d’aquesta sense fer imprescindible la gravació de la imatge en un
CD o DVD.

Si el vostre mitjà no es troba a la llista, especialment si esteu utilitzant VirtualBox
per primera vegada, feu clic a la icona de la carpeta petita situada al costat
de la llista desplegable per mostrar un diàleg de fitxer estàndard. Aquí podeu
seleccionar un fitxer d’imatge als vostres discs amfitrions. Després de completar
les opcions de l’assistent podreu instal·lar el vostre sistema operatiu com mostra
la figura 2.19.

Figura 2.19. Seleccionar disc d’inici

2.2.2 Capturar i alliberar teclat i ratolí

VirtualBox proporciona un dispositiu virtual a les màquines virtuals noves a
través de les quals es comuniquen els esdeveniments del ratolí al sistema operatiu
convidat. Si esteu executant un sistema operatiu convidat modern que pugui
gestionar aquests dispositius, el suport del ratolí pot funcionar fora de la casella
sense que el ratolí es capturi.
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En cas contrari, si la màquina virtual només veu els dispositius estàndard de
ratolí i teclat PS/2 (com en els sistemes més antics), ja que el sistema operatiu
de la màquina virtual no sap que no s’executa en una computadora real, espera
tenir un control exclusiu sobre el teclat i el ratolí. Però tret que executeu la VM en
mode de pantalla completa, la vostra VM ha de compartir el teclat i el ratolí amb
altres aplicacions i, possiblement, altres VM del vostre amfitrió.

Després d’instal·lar un sistema operatiu convidat i abans d’instal·lar les Guest
Additions dels clients, la VM o la resta de l’ordinador poden “posseir” el teclat
i el ratolí. Tots dos no poden posseir el teclat i el ratolí alhora. Veureu un segon
punter del ratolí que sempre se circumscriu als límits de la finestra VM i que
activa la VM fent-hi clic a dins.

Per tornar la propietat del teclat i del ratolí al sistema operatiu principal, Virtu-
alBox es reserva una clau especial al vostre teclat: la tecla Host. De manera
predeterminada, aquesta és la tecla Ctrl dreta del vostre teclat. En un host de Mac,
la tecla d’amfitrió predeterminada és la tecla Cmd esquerra. Podeu canviar aquesta
opció predeterminada a la configuració global de VirtualBox. La configuració
actual de la tecla Host sempre apareix a la part inferior dreta de la finestra VM, tal
com mostra la figura 2.20:

Figura 2.20. Tecla Host

2.2.3 Escriptura de caràcters especials

Els sistemes operatius esperen certes combinacions de tecles per iniciar certs
procediments. Algunes d’aquestes combinacions de tecles poden ser difícils
d’introduir en una màquina virtual, ja que hi ha tres candidats sobre qui rep
l’entrada del teclat: el sistema operatiu amfitrió, VirtualBox o el sistema operatiu
convidat. Quin d’aquests tres rep els esdeveniments de teclat dependrà d’una sèrie
de factors.

Els sistemes operatius amfitrió reserven determinades combinacions de tecles
per a si mateixes. Per exemple, no és possible introduir la combinació
Ctrl+Alt+Suprimir si voleu reiniciar el sistema operatiu convidat a la vostra
màquina virtual, ja que aquesta combinació de tecles acostuma a connectar-se
amb facilitat al sistema operatiu del sistema amfitrió i, per tant, prement aquesta
combinació de tecles reiniciareu el vostre amfitrió.

Però si voleu enviar aquestes combinacions de tecles al sistema operatiu convidat
a la màquina virtual haureu d’utilitzar algun dels mètodes següents:

• Utilitzar els elements del menú Entrada / Teclat de la finestra de la màquina
virtual. Aquest menú inclou els paràmetres per inserir Ctrl+Alt+Suprimir i
Ctrl+Alt+Retrocés (aquest últim només tindrà un efecte amb els clients de
Linux o Oracle Solaris).
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• Utilitzar combinacions especials de tecles amb la tecla Host. VirtualBox
traduirà aquestes combinacions de tecles per a la màquina virtual:

– Tecla Host + Del per enviar Ctrl+Alt+Del per reiniciar el client.

– Tecla Host + Retrocés per enviar Ctrl+Alt+Retrocés per reiniciar la
interfície gràfica d’usuari d’un client de Linux o Oracle Solaris.

– Tecla Host + tecla de funció. Per exemple, per simular Ctrl+Alt+Fx
per canviar entre terminals virtuals en un host de Linux.

Per a algunes combinacions de teclat com Alt-Tab per canviar entre finestres
obertes, VirtualBox us permet configurar si aquestes combinacions afectaran
l’amfitrió o el host, si una màquina virtual té actualment el focus. Es tracta d’un
entorn global per a totes les màquines virtuals i es pot trobar a Fitxer / Preferències
/ Entrada.

2.2.4 Canviar la mida de la finestra de la màquina

Podeu canviar la mida de la finestra de la màquina virtual quan s’estigui executant.
En aquest cas, es produirà una de les següents situacions:

• Si teniu habilitat el mode d’escala, la pantalla de la màquina virtual es
reduirà a la mida de la finestra. Això pot ser útil si teniu moltes màquines en
execució i voleu donar un cop d’ull a una d’elles mentre s’està executant en
segon pla. D’altra banda, pot ser útil ampliar una finestra si la pantalla de
sortida de la VM és molt petita; per exemple, si esteu executant un sistema
operatiu antic.

• Si teniu instal·lades les Guest Additions i admeten el canvi de mida automà-
tic, aquestes ajustaran automàticament la resolució de pantalla del sistema
operatiu convidat. Per exemple, si esteu executant un client de Windows
amb una resolució de 1024 x 768 píxels i, a continuació, canvieu la mida de
la finestra de la VM per fer-la més gran de 100 píxels, les Guest Additions
canviaran la resolució de la pantalla de Windows a 1124 x 768.

• En cas contrari, si la finestra és més gran que la pantalla de la VM, la pantalla
estarà centrada. Si és més petita, s’afegiran a la finestra de la màquina les
barres de desplaçament.

Per habilitar el mode d’escala premeu les tecles Host + C o seleccioneu el
mode Escala des del menú Màquina a la finestra VM. Per sortir del mode
d’escala, premeu les tecles Host + C de nou.
La relació d’aspecte de la pantalla de convidat es conserva en redimensionar
la finestra. Per ignorar la relació d’aspecte premeu Mayús durant l’operació
de canvi de mida.
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Com a drecera també
podeu prémer les tecles

Host + Q per tancar la VM.

2.2.5 Guardat de l’estat de la màquina

La principal manera de tancar una màquina virtual serà de la mateixa manera
com es faria en un sistema operatiu real, a través de l’opció Tancar, que variarà
depenent del sistema operatiu amb el qual estem treballant. A part d’aquest mode,
però, VirtualBox ofereix la possibilitat de tancar la VM d’altres maneres.

Quan feu clic al botó Tancar de la finestra de la vostra màquina virtual, a la part
superior dreta de la finestra, com si es tanqués qualsevol altra finestra del vostre
sistema, VirtualBox us preguntarà si voleu desar o apagar la màquina virtual, tal
com es mostra en la figura 2.21:

Figura 2.21. Tancar la VM

La diferència entre les tres opcions és notable:

• Desar l’estat de la màquina: en aquesta opció, VirtualBox bloqueja la
màquina virtual guardant el seu estat per complet al vostre disc local. Quan
torneu a iniciar la VM més tard, trobareu que la VM continua exactament on
s’havia deixat l’últim cop. Tots els programes estaran oberts i l’ordinador
continuarà funcionant. Desar l’estat d’una màquina virtual és, per tant,
d’alguna manera, similar a suspendre un ordinador portàtil tancant-ne tapa.

• Enviar el senyal d’apagada: això enviarà un senyal de tancament ACPI
a la màquina virtual, que té el mateix efecte que si haguéssiu pressionat el
botó d’encès en un ordinador real. Mentre la VM executi un sistema ope-
ratiu bastant modern, això hauria de desencadenar un mecanisme d’apagat
adequat des de la VM.

• Apagueu la màquina: en aquesta opció, VirtualBox també deixa d’execu-
tar la màquina virtual, però sense desar el vostre estat. Això equival a treure
el connector d’energia en un ordinador real sense apagar-lo correctament.
Si torneu a iniciar la màquina després de desactivar-lo, el vostre sistema
operatiu haurà de reiniciar-se completament i pot començar un control
prolongat dels discs del sistema virtual. Com a resultat, normalment no
s’ha de fer, ja que pot provocar pèrdues de dades o un estat inconsistent del
sistema al disc.
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2.2.6 Màquines virtuals preconfigurades

Normalment, les màquines virtuals (VM) es configuren des de zero, instal·lant-hi
el sistema operatiu a mà com si es tractés d’un ordinador real, però per estalviar
temps hi ha diferents col·leccions de sistemes ja configurats i llestos per funcionar,
tant de Linux com de Windows, sent aquests últims, a més, oficials de Microsoft.

Windows és un sistema operatiu de pagament i privatiu, per la qual cosa
descarregar-lo d’Internet ha estat durant molt de temps una tasca força complicada,
fins i tot si després se l’activava amb una llicència legal. No obstant això, els temps
van canviant, i ara és Microsoft qui ens permet descarregar les ISO de Windows
de forma gratuïta i fins i tot ens permet descarregar versions legals del sistema
operatiu instal·lades en màquines virtuals que funcionaran sense problema durant
90 dies.

Des dels servidors de Microsoft (tinyurl.com/jkkhg9e) podreu descarregar qual-
sevol VM configurada (vegeu la figura 2.22), amb Internet Explorer, des de
Windows XP fins a Windows 10 per provar-les en format compatible amb VMware,
VirtualBox, Hyper-V, Parallels i Vagrant.

Figura 2.22. VM preconfigurades

Aquestes descàrregues de Windows tenen una mida d’uns 4,5 GB aproximada-
ment. A l’hora de descarregar la imatge podreu triar en quin tipus de màquina
virtual la utilitzareu. Un cop descarregada, la descomprimiu en el vostre disc dur
(si tenim un SSD, millor, per accelerar els temps de càrrega) i obrireu el vostre
programa de virtualització, el VirtualBox, per exemple, i triareu l’opció Importa
un servei virtualitzat per importar la imatge de Microsoft al vostre sistema, tal
com es mostra en la figura 2.23. També podeu fer doble clic sobre l’arxiu que,
segurament, estarà associat al vostre programari de VM.

https://developer.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/tools/vms/
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Figura 2.23. Importar un servei virtualitzat

L’assistent us guiarà per les diferents opcions a configurar de la vostra màquina
virtual, com per exemple el maquinari d’aquesta, tal com es mostra en la figura
2.24.

Figura 2.24. Configurar la màquina del servei virtualitzat

En acceptar-la s’iniciarà el procés de configuració, que pot trigar diversos minuts,
segons la configuració del sistema i la màquina (vegeu la figura 2.25).

Figura 2.25. Procés iniciat de la importació del servei
virtualitzat
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En finalitzar el procés anterior després d’uns minuts, el programa haurà acabat
d’importar la imatge i, per tant, ja teniu el vostre sistema operatiu virtual, oficial
de Microsoft, a punt per ser utilitzat. Finalment, tan sols caldrà arrencar-lo i posar-
nos a treballar!

2.2.7 Alguns consells per millorar el rendiment de la màquina virtual

Hi ha una gran oferta disponible per crear màquines virtuals en els sistemes
operatius principals (Windows, Mac i Linux) i algunes versions, a més, són
gratuïtes. Sigui quina sigui l’aplicació utilitzada, hi ha una sèrie de consells útils
per accelerar el seu rendiment. Els següents punts poden resultar un ajut per
millorar el rendiment de les màquines virtuals creades, però no hi ha miracles
en utilitzar aquests recursos tecnològics. Així doncs, vegem-ne alguns consells:

1. Si cal, bloquejar l’equip per cedir recursos. Perquè les màquines virtuals
funcionin adequadament cal cedir-los recursos de la màquina principal,
que no són pocs. Si el maquinari no és prou potent és possible bloquejar
completament l’equip quan s’executi un sistema que requereixi un cert nivell
de potència.

2. Assegurar que Intel VT-x o AMD-V estigui disponible i activat. Són
extensions especials per als processadors que milloren la seva capacitat
de virtualització activant l’acceleració per maquinari. Gairebé tots els
processadors de les últimes generacions les suporten. AMD-V està activada
per defecte en models compatibles. Amb processadors Intel és diferent,
i l’habitual és que l’Intel VT-x vingui desactivada per defecte, provocant
errors a l’hora d’utilitzar aplicacions de virtualització. La solució és senzilla
i passa per entrar a la BIOS de l’equip o en la configuració del firmware
UEFI per activar aquesta característica.

3. Crea discos de mida fixa i no dinàmics: en crear la màquina virtual podeu
triar entre dos tipus diferents de discos virtuals. En general, aplicacions
com VirtualBox o VMware utilitzen discos assignats dinàmicament que
creixen a mesura que es van utilitzant i cal més espai. No obstant això,
és preferible assignar un espai fix des del principi, fet que proporcionarà
un major rendiment i menor fragmentació. És la millor opció si no és que
l’espai en disc és crític i no queda més remei que emprar emmagatzematge
dinàmic.

4. Tria la unitat d’emmagatzematge més ràpida: la majoria dels usuaris
acostumen a instal·lar i executar les màquines virtuals en una unitat d’em-
magatzematge secundària amb més capacitat i que sol ser un disc dur. Si
és possible fer la instal·lació en un disc dur SSD la millora de rendiment
serà notablement més elevada. Pel mateix motiu, cal evitar emprar unitats
externes que, en general, fan alentir l’execució de les màquines virtuals,
llevat que es disposi de mitjans ràpids amb interfícies com USB 3.1 o
Thunderbolt.
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Abans de fer la còpia de
seguretat de la màquina

virtual heu d’assegurar que
la màquina no està en

execució.

5. Instal·lar eines de programari addicionals: després d’instal·lar un sis-
tema operatiu convidat en una màquina virtual, cal instal·lar els paquets
addicionals de programari que per a ells disposi l’aplicació de VM que
s’utilitzi. VirtualBox, VMware o Parallels ofereixen eines i/o controladors
especials que ajuden a fer que cada sistema funcioni millor en el maquinari
particular de cada màquina.

6. Assignar més memòria RAM: les màquines virtuals són devoradores de
memòria RAM. Cada màquina virtual conté un sistema operatiu complet,
de manera que s’ha de repartir la memòria RAM de l’ordinador en diversos
sistemes separats. Es recomana disposar d’almenys 1 GB de RAM per a
sistemes de 32 bits i 2 GB per als de 64 bits.

7. Assignar més nuclis de CPU: en màquines virtuals el processador importa,
i molt. De fet, fa la major part de la feina. Si es té un processador
multinucli cal assignar els que es permeti. Com amb la memòria RAM, tot
dependrà del nombre de màquines virtuals que arrencades simultàniament
i del sistema a virtualitzar.

8. Ajustar la configuració de vídeo: ajustar la configuració de vídeo també
pot millorar el rendiment de la màquina virtual i, encara més, si es gestiona
la resolució de pantalla com es faria en el sistema principal, assegurant el
fet de tenir habilitades l’acceleració 2D i 3D. També es pot gestionar la
quantitat de memòria de vídeo dedicada.

9. Excloure directoris en l’antivirus: la solució de seguretat de l’equip
amfitrió pot estar escanejant els arxius de la màquina virtual cada vegada
que s’hi accedeixi, reduint el rendiment. L’antivirus no pot veure l’interior
de la màquina virtual per detectar virus que s’executin en el sistema operatiu
convidat, de manera que aquesta exploració és inútil. Per accelerar les
coses cal afegir el directori de la màquina virtual a la llista d’exclusions
de l’antivirus.

10. Suspendre en lloc d’apagar: quan s’hagi acabat d’utilitzar la màquina
virtual és possible guardar el seu estat en lloc d’apagar completament. La
propera vegada que calgui n’hi ha prou amb fer doble clic per posar-la en
marxa. El sistema operatiu convidat es reprendrà on es va deixar en lloc
d’arrencar-se des de zero. La funció és similar a la hibernació o suspensió.
L’aplicació guarda el contingut de la memòria de la màquina virtual en un
arxiu en el disc dur per carregar-la quan ho requereixi l’usuari.

2.3 Còpia de seguretat (’backup’) i recuperació de màquines virtuals

En aquest punt fareu còpies de les màquines virtuals que tenim instal·lades en
VirtualBox. Aquestes còpies ens permetran incorporar les màquines virtuals en
altres equips que disposin de la mateixa versió de VirtualBox instal·lada.
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Usualment, les màquines virtuals s’utilitzen per aprendre i provar coses, i en aquest
procés és fàcil fer-ne malbé moltes d’elles, així que cal tenir-ne una bona gestió
per estalviar molt temps; per aquest motiu, creareu còpies de seguretat completes
d’una màquina virtual i les restaurareu.

Aquesta pràctica té un principal avantatge. Imagineu que esteu treballant amb
una màquina virtual d’Ubuntu 18.04 i que hi esteu provant diferents processos,
però si provant alguna cosa l’espatlleu i poseu el sistema operatiu cap per avall i
no sabeu com arreglar-ho o no teniu ganes de fer-ho, la millor opció seria eliminar
aquesta màquina virtual i començar-ne una de nova una altra vegada i iniciar el
procés de crear-la, instal·lar-hi Ubuntu (o el sistema que volguéssiu), actualitzar
el sistema i les Guest Additions, i això porta temps.

Si en comptes d’utilitzar les màquines virtuals per a aquestes proves les féssiu
instal·lant un nou sistema en una altra partició, una còpia d’Ubuntu per a proves
per exemple, cada vegada que fiquéssiu la pota hauríeu de formatar i actualitzar,
i això portaria molt més temps. Però gràcies a les màquines virtuals, fent-ne una
còpia, si quelcom va malament la restaurem i tenim una nova màquina en qüestió
d’1 minut.

Hi ha diverses maneres de copiar, moure i restaurar màquines virtuals:

• Extreure i moure VM

• Copiar la carpeta de la VM

• Clonar la VM

• Fer còpies de seguretat i la seva restauració

2.3.1 Extreure i moure VM

És possible eliminar fàcilment una màquina virtual a VirtualBox o bé moure-la
junt amb els seus fitxers associats, com ara una imatge del disc, a una altra ubicació
de l’amfitrió.

Els ítems del menú Eliminar i Moure estan desactivats mentre s’està
executant la màquina virtual.

Per eliminar qualsevol màquina que ja no sigui necessària n’hi ha prou fent
clic amb el botó dret a sobre de la màquina virtual de la llista de màquines del
VirtualBox Manager i seleccionar Eliminar. En el quadre de diàleg que es mostra
a continuació cal confirmar si únicament es desitja eliminar la màquina virtual de
la llista de màquines o bé si els fitxers associats també s’han de suprimir.

Per moure una màquina virtual a una nova ubicació de l’amfitrió cal fer clic
amb el botó dret a la màquina virtual de la llista de màquines del VirtualBox
Manager i seleccionar Moure. En triar aquesta opció, un nou diàleg ens demana
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que seleccionem una nova ubicació per a la màquina virtual. En moure una VM,
els fitxers de configuració de VirtualBox s’actualitzen automàticament per utilitzar
la nova ubicació al host.

2.3.2 Copiar la carpeta de la màquina virtual

Copiar la carpeta d’una màquina virtual és el mètode menys conegut i més
arriscat. No es recomana com a mètode per copiar la màquina en el mateix equip,
ja que no es canvia ni l’identificador del disc ni de la màquina virtual, però pot ser
una forma molt fàcil de migrar una màquina a un equip nou.

Aquest mètode funciona millor si tots els arxius de la màquina virtual es troben
a la mateixa carpeta. Encara que és possible modificar la definició de la màquina
virtual si els arxius es troben en diverses carpetes, és un procés difícil que prendria
uns quants passos per a completar-ho amb èxit. Dir però l’arxiu VBOX és la clau,
ja que és aquest fitxer el que conté tota la informació de la màquina virtual.

En cas de copiar la carpeta a la mateixa màquina, una de les raons per les quals pot
fallar és el UUID de la màquina virtual. Cada màquina virtual té un identificador
únic, i en copiar la carpeta, la còpia tindrà el mateix UUID. Aquest fet perd
importància quan es copia la màquina a un altre equip amfitrió. L’únic altre cas
en què pot ser problemàtic és si la còpia ha existit en la mateixa xarxa local que
l’original. En aquest cas seria millor utilitzar un altre mètode.

Aquest mètode és particularment útil si l’equip no funciona, però encara es té
accés al disc dur o a còpies de seguretat d’aquest. En aquest cas es podria copiar
la carpeta a un equip nou.

Com es mostra en el següent vídeo, el problema més habitual es troba quan la
màquina virtual va d’un equip amb sistema operatiu diferent de l’equip destí. Per
exemple, copiant de Linux a Windows. Això es deu a les diferències entre les
identificacions de les targetes de xarxa en cada sistema operatiu.

https://www.youtube.com/embed/N-cuHB0f6pU?controls=1

La solució passa per anar a la configuració de l’equip, entrar a la configuració de
xarxa i prémer OK. La raó és que VirtualBox detecta el nom de la targeta de xarxa
apropiada i omple per defecte el formulari; per tant, només cal acceptar els canvis
per gravar-a l’arxiu VBOX que identifica totes les funcions de la màquina virtual.

https://www.youtube.com/embed/N-cuHB0f6pU?controls=1
https://www.youtube.com/embed/N-cuHB0f6pU?controls=1
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L’ítem del menú Clonar està
desactivat mentre s’està
executant la màquina.

2.3.3 Clonar una màquina virtual (VM)

S’anomena clonació a la creació d’una còpia de seguretat d’una VM. Virtual-
Box permet crear una còpia completa o una d’enllaçada d’una VM existent. Per
dur a terme qualsevol de les dues tasques, VirtualBox disposa de l’assistent que
ens guiarà en cada pas.

Per fer la clonació cal fer clic al menú del botó dret del ratolí damunt de la
llista de màquines del VirtualBox Manager o a la vista d’instantànies de la VM
seleccionada. Aleshores, els passos són:

1. Introduir un nom nou per al clon.

2. Triar, si s’escau, la ruta per a la màquina virtual clonada; en cas contrari,
s’utilitza la carpeta predeterminada per a màquines.

3. Triar l’opció de tipus de clonació per especificar si el clon s’hauria d’enlla-
çar amb la font VM o si s’hauria de crear un clon totalment independent de
la manera següent:

• Clon complet: en aquest mode, totes les imatges del disc dependents
es copien a la nova carpeta VM. El clon pot funcionar completament
sense la font VM.

• Clon enllaçat: en aquest mode es creen noves imatges de disc de
diferenciació en què les imatges del disc primari són les imatges del
disc d’origen. Si s’ha seleccionat l’estat actual de la font VM com a
punt de clon es crearà una instantània nova implícitament.

4. Triar l’opció d’imatges instantànies que determina què s’ha de clonar.

L’assistent de clonació també permet triar entre les següents opcions:

• Política d’adreça MAC: permet seleccionar l’opció per conservar les
adreces MAC de la targeta de xarxa quan cloneu la VM.

• Conservar els noms de disc: els noms de les imatges de disc es mantenen
quan es clona la VM.

• Mantenir els UUID de maquinari: els UUID de maquinari es mantenen
quan es clona la VM.

L’operació de clonació pot ser una operació que duri diversos minuts, depenent
de la mida i el recompte de les imatges de disc adjuntes. També s’ha de tenir
en compte que cada instantània presenta diferències entre les imatges del disc
adjuntes, que també s’han de clonar.
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2.3.4 Còpies de seguretat i restauració

Ara bé, també disposeu de la possibilitat de crear una còpia de seguretat. Per
crear-la us heu de situar en el menú Fitxer de VirtualBox i seleccionar l’opció
Exporta una aplicació virtual.... Aquesta acció obrirà l’assistent, el qual ofereix
dues opcions: mode guiat o mode expert. Per defecte, l’assistent manté activat
el mode guiat, així que per començar triareu aquesta opció prement el botó Next.

En les següents pantalles de l’assistent és possible indicar la ruta on es desitja que
es guardi la còpia de seguretat i altres opcions que podeu modificar o deixar les
que apareixen per defecte, i posteriorment cliqueu al botó Next.

S’iniciarà la còpia, i mentrestant apareixerà una barra de progrés a mesura que
aquesta avança. Un cop finalitzada la còpia i la barra de progrés haurà arribat al
100%, us dirigiu a la ruta on s’ha indicat que guardi la còpia de seguretat. En
aquesta ruta trobareu un arxiu amb extensió .ova, la qual cosa vol dir que ja teniu
feta la vostra còpia de seguretat de la màquina virtual.

Ara bé, si la còpia que heu fet la voleu restaurar, aleshores haureu de dirigir-vos
al menú Fitxer i seleccionar l’opció Importa una aplicació virtual.... Igual que
en el cas de crear la còpia de seguretat, s’obre l’assistent. En aquest cas haureu
d’indicar al programa la ruta de la còpia que voleu restaurar, i un cop seleccionada,
clicar al botó Next. En la següent pantalla, si voleu desactivar algun perifèric ho
podríeu fer. Per exemple, si a la màquina on voleu importar la còpia de seguretat
no disposa d’unitat de disc el podríeu desactivar.

Compte! Segons la llengua que tingueu establerta en la interfície
de VirtualBox, el nom d’algunes opcions poden modificar-se. Exemple,
l’opció Importar servicio virtualizado... en castellà s’anomena Importa una
aplicació virtual... en català.

Un cop heu triat les opcions desitjades, i en iniciar-se el procés de restauració,
veureu aparèixer novament la barra de progrés, la qual un cop finalitzi, a la
consola de màquines virtuals ens apareixerà el servei virtualitzat que heu importat.
Finalment, ja podem arrencar la màquina virtual.

2.4 Migració de màquines virtuals

Tot i que Oracle VM Virtualbox té unes característiques i especificacions que el
fan molt potent, incloent-hi el fet que és gratuït, el mercat disposa de solucions que
són qualitativament millors. Aleshores, si teniu totes les vostres màquines creades
en VirtualBox, heu perdut la nostra feina? Ja no les podeu tornar a utilitzar més si
canvieu d’eina de virtualització? La resposta a ambdues preguntes és “no”, ja que
podeu migrar aquestes màquines que havíeu creat i utilitzar-les de nou mitjançant
la nova eina.
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Es farà la migració a VMWare, ja que és una de les eines més utilitzades juntament
amb VirtualBox, i a més és multiplataforma, és a dir, apta per a Windows, Linux
i Mac, els principals sistemes operatius.

2.4.1 Convertir una màquina virtual VirtualBox en VMware

El procés de migració és molt similar al que ja heu vist en alguns punts d’aquest
material, però amb algunes modificacions. Aquest procés entre VirtualBox i
VMware és força senzill. El primer que heu de fer és accedir al menú Fitxer de
VirtualBox i seleccionar l’opció Exporta una aplicació virtual... (vegeu la figura
2.26).

Figura 2.26. Exportar una aplicació virtual

Posteriorment, veureu que es mostra la següent finestra, on heu de seleccionar la
màquina que voleu importar (vegeu la figura 2.27).
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Figura 2.27. Selecció de la VM a exportar

Un cop seleccionada, premeu Next, i caldrà establir la ruta on guardareu la
màquina virtual. Cal triar el format OVF i després prémer Acceptar (vegeu la
figura 2.28).

Figura 2.28. Preferències de l’aplicació virtual

En la següent finestra apareixeran les configuracions de la màquina virtual que
han de ser exportades (vegeu la figura 2.29).
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Figura 2.29. Configuració de la VM seleccionada

Un cop definits els valors, premeu el botó Exporta i veureu que s’inicia el procés
d’exportació de VirtualBox a VMware (vegeu la figura 2.30).

Figura 2.30. Inici del procés d’exportació

Un cop s’hagi completat aquest procés us dirigiu a VMware i seleccioneu l’opció
Open del menú Fitxer (vegeu la figura 2.31).

Figura 2.31. Obrir ’VMWare’

Ara caldrà triar la màquina de la ruta on heu guardat la màquina virtual que heu
exportat (vegeu la figura 2.32).
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Figura 2.32. Triar la VM exportada anteriorment

Un cop situada la màquina virtual, premeu el botó Obrir, i veureu que es desplega
la següent finestra (vegeu la figura 2.33).

Figura 2.33. Establir nom i ruta de la VM
exportada anteriorment

Premeu el botó Importa per iniciar el procés d’importació de la màquina virtual
(vegeu la :figureXXFig35:).

Figura 2.34. Inici del procés d’importació a
VMWare

En general, sempre veureu el següent error (vegeu la figura 2.35).
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Figura 2.35. Error usual

Només cal prémer el botó Retry perquè el procés s’iniciï de nou de forma correcta.
Un cop el procés hagi conclòs podeu veure la vostra màquina virtual importada
de manera correcta en VMware i solament caldrà premer en la línia Power on this
virtual machine per iniciar la màquina virtual (vegeu la figura 2.36).

Figura 2.36. VM importada correctament

D’aquesta senzilla manera heu exportat una màquina virtual de VirtualBox a
VMware.

2.4.2 Convertir una màquina virtual VMware en VirtualBox

Un mètode més senzill és utilitzar directament l’aplicació VMWare, i per a això
fareu el següent procés.

Seleccioneu la màquina a exportar, aneu al menú Fitxer i seleccioneu l’opció
Exporta a OVF. En aquest cas exportareu Windows 10 per ser executada en
VirtualBox (vegeu la figura 2.37).
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Figura 2.37. Inici de l’exportació en VMWare

En prémer aquesta opció veureu la següent finestra, on heu de definir la ruta i el
nom de la màquina a exportar després de triar la VM que voleu exportar (vegeu la
figura 2.38).

Figura 2.38. Tria la VM a exportar

Guardem la màquina, i començarà el procés d’exportació (vegeu la figura 2.39).

Figura 2.39. Inici d’exportació des de VMWare

Un cop hagi finalitzat el procés us dirigiu a VirtualBox i del menú Fitxer trieu
l’opció Importa aplicació virtualitzada... (vegeu la figura 2.40).
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Figura 2.40. Importar aplicació virtualitzada

A la finestra desplegada heu d’anar a la ruta on heu guardat la màquina exportada
de VMware (vegeu la figura 2.41).

Figura 2.41. Servei a importar

Premeu Next i veureu la configuració que ha de ser importada (vegeu la figura
2.42).
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Figura 2.42. Configuració de la VM a importar

Finalment, premeu Importa per iniciar el procés (vegeu la figura 2.43).

Figura 2.43. Inici del procés d’importació

Podeu veure que s’ha importat la màquina virtual de forma correcta. Només cal
prémer el botó Inicia per arrencar la màquina virtual de Windows.

2.4.3 Exportació d’una VM mitjançant OVFTool

Heu vist com podeu alternar les vostres màquines virtuals entre les dues utilitats
més importants, VMware i VirtualBox i així treure el màxim profit a aquesta
poderosa eina. Aquí veieu com podeu fer les dues combinacions i passar entre
les dues màquines virtuals.

Una altra manera de dur a terme la tasca de fer la migració d’una VM de VMWare
a VirtualBox és utilitzant OVFTOOL. Per emprar aquest mètode només cal anar
fins a la següent ruta i allà fer clic amb el botó dret a ovftool.exe i seleccionar
l’opció Obrir finestra de comandaments:

1 C:\Program Files\VMware\VMware Workstation\OVFTool

Un cop s’obri l’indicatiu heu d’ingressar la següent sintaxi. Premeu Enter i es
crearà l’arxiu OVF compatible amb VirtualBox:

1 ovftool "c:\Ruta màquina a exportar.vmx" "c:\ Ruta destino.ovf"
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