INFORME PER A LA RENOVACIÓ DELS SERVEIS D’ADMINISTRACIÓ DE
SISTEMES I MONITORATGE DEL WEB A AWS I EL CDN DEL SERVEI
METEOROLÒGIC DE CATALUNYA

A finals del 2013 el Servei Meteorològic de Catalunya, d’acord amb el CTTI i el
Departament de Territori i Sostenibilitat, va decidir posar en marxa la renovació dels
seus serveis externs.
Aquests serveis es definien com:




un nou web per a mòbils i tablets
la renovació total tant de la infraestructura com de la pròpia web d’escriptori
la creació de futurs blogs vinculats a la meteorologia

Aquests canvis responien tant al criteri d’assumir els propòsits i nous reptes del SMC
com a la necessitats de renovar totalment l’entorn operatiu de l’actual web.
Aquesta necessitat venia donada, pel mal funcionament d’alguns dels serveis integrats
en el web, així com pel cost i l’ús de tecnologia obsoleta. De fet, a mitjans de l’any
2010, ja es va pressupostar amb el CTTI la renovació del web per aquests mateixos
motius.
Durant el primer trimestre del 2014 es va buscar una solució consensuada dins l’entorn
del CTTI. Aquest propòsit finalment no va ser possible donades les característiques
dels serveis que oferia i ha d’oferir el SMC ja que conceptualment difereix molt del
conjunt de webs que integren l’entorn corporatiu fent això que moltes d’aquestes
característiques fossin excepcionals.
A tot això s’havia d’afegir que la pròpia Generalitat havia pres la decisió de substituir
l’entorn geco per un de nou, geco plus i s’havia consensuat també amb el CTTI la
conveniència de no aplicar-se aquesta solució en l’entorn del SMC ja que les pròpies
característiques dels serveis oferts pel SMC així ho aconsellaven.
Per tot això, l’escenari que es dibuixava a principi d’any del 2014 era que s’havia de
refer de nou tot el web del SMC, s’havia de buscar un nou proveïdor on hostatjar el
web i s’havia de migrar abans de finals d’any pel compromís de la Generalitat de fer
desaparèixer l’entorn geco.
En aquell moment, i després de contactar amb diverses empreses i analitzar la realitat
del mercat, es va optar per hostatjar el web a Amazon ja que la seva arquitectura AWS
(Amazon Web Services) garantia quatre punts bàsics per al bon funcionament del web
d’aquest servei:





capacitat
alta disponibilitat
auto escalabilitat i automatització
innovació

La infraestructura Web del Servei Meteorològic de Catalunya ja està consolidada a
AWS i ara es requereix de disposar d’un servei d’Administració de Sistemes i
monitoratge en 24x7 així com dels serveis necessaris per tal de poder donar resposta
als nous projectes de millora en aquest entorn.
Actualment el SMC disposa de dos entorns a AWS, un de Preproducció i un de
Producció, on a més l’entorn de Producció disposa d’un CDN (Fastly) que garanteix
l’entrega de contingut estàtic de forma ràpida i amb baixa latència així com per a la
limitació d’atacs DDoS.
Aquest entorns estan composats per:



1 Application Load Balancers (ALB) per entorn
3 Nodes EC2 (escalabres fins a 15) amb Apache+Tomcat on resideixen les
aplicacions WebEscriptori, WebMobil i WebMultiidioma desenvolupades per
l’Equip del Projectes TIC del SMC.

Per defecte l’entorn de producció s’executarà en 3 instàncies mentre que l’entorn de
pre-producció ho farà amb 1 però podrà escalar igual que producció, per exemple, per
fer proves de càrrega.
També un portal web des d’on fer els desplegaments tipus canary de les noves
versions de les aplicacions amb capacitat d’incrementar el nombre d’instàncies
desplegades així com d’habilitar-ne URLs de test per fer proves funcionals previ pas a
producció.
A més es disposa d’una instància EC2 de control des d’on es pot controlar les dues
infraestructures.
Tanmateix s’han de mantenir els serveis d’Elasticsearch amb Kibana per al
monitoratge de logs de les aplicacions web (Amazon ES), el servei d’enviament de
correu electrònic SES (Simple Email Service) i el servei de monitoratge d’aplicacions
(APM) NewRelic.
Com a part crítica del Web del SMC s’afegeix una base de dades hostatjada al CPD
del SMC i que també requereixen de servei d’administració de sistemes i monitoratge
en 24x7h. Es tracta d’un clúster de base de Oracle que inclou les dades de la XEMA
(Xarxa d’Estacions Meteorològiques Automàtiques).
En el plec de prescripcions tècniques es detalla la totalitat dels serveis a contractar.
El fet que no s’observi la possibilitat de canviar de proveïdor cloud i segueixi sent
Amazon Web Services l’opció única és per:
·

S’han analitzat els costos de migrar els serveis allotjats a l’entorn d’AWS. En un
principi es calcula que aquesta migració necessitaria de dos a tres persones de
l’equip de projectes dedicades durant un període de temps d‘entre 10 i 12
mesos per a adequar el programari afectat i d’una tècnic de sistemes per a la
part d’infraestructura. Durant aquest període, i per tal de no tallar el servei,
haurien d’estar contractades tant la plataforma sortint, Amazon, com la nova
adjudicada. Això suposaria tant una inversió important en costos de feina com
duplicar el cost econòmic durant el període que durés la migració. A més, per

tal de que aquest canvi fos amortitzable, s’hauria de contractar el nou cloud per
un període llarg per tal de no haver d’anar realitzant la mateixa operativa
anualment.
·

La inversió realitzada en formació per als tècnics de sistemes del SMC.
Aquesta formació s’ha anant realitzant durant els darrers anys i actualment hi
ha tres persones especialitzades en l’entorn AWS. El canvi a un altra
plataforma diferent faria que aquests coneixements no fossin els adequats per
tal de garantir el bon funcionament dels serveis a contractar. Aquesta formació
està quantificada amb un import aproximat de 5.000€.

·

I per finalitzar, la insuficiència de mitjans fa que es requereixi la contractació
externa d’aquest servei. Actualment l’equip de sistemes assumeix la major part
dels serveis i, donada la insuficiència de personal, no té capacitat per realitzar
les tasques que es descriuen en aquest informe.

L’import per a aquests serveis no pot ser superior a 180.000€, IVA exclòs per dotze
mesos. Els preus d’aquest serveis que inclou aquest plec s’han obtingut mitjançant
pressupostos demanats l’any 2019 o mitjançant les calculadores de costos que
ofereixen els proveïdors.
Cal tenir en compte que aquest procediment no es pot separar per lots ja que estem
parlant d’una infraestructura única. Cas que es realitzés ens trobaríem amb un entorn
únic administrat per més d’una empresa amb els conflictes que això pot suposar ja que
les dinàmiques professionals segurament serien diferents i hauria d’haver algú que
coordinés aquestes actuacions. A més, i tenint en compte de que es tractat d’un entorn
crític amb suport 24x7, en cas d’incidència algú hauria de decidir qui ha d’intervenir per
tal d’evitar que les parts derivin les responsabilitats cap a un altre.
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