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Escriptoris Virtuals de l’EETAC (accés extern UPC) 

01. Introducció 

Ravada és una solució de virtualització d’escriptoris desenvolupada per la UPC amb software 
lliure. Proporciona a l’usuari un escriptori virtual personal que s’executa al servidor remot de 
manera independent al dispositiu (ordinador amb Windows, OS X o Linux) des del qual es fa la 
connexió. 

Per accedir a l’escriptori virtual heu de disposar del programari de connexió adequat. 
Consulteu l’annex A1 al final del document per configurar-lo en el vostre ordinador.  

L’accés des de fora de la UPC es realitzarà exclusivament a través de UPClink. Per accedir 
via WiFi de la UPC  recordeu que heu de fer servir la xarxa Eduroam i no pas UPCGuest, ja que 
aquesta última té limitacions en les connexions. 

L’escriptori virtual és Microsoft Windows 10 amb la majoria del programari docent de l’escola. 
D’aquesta manera, moltes vegades els estudiants podran continuar realitzant pràctiques i 
experiments fora de l’horari lectiu.  

02. Accés a l’escriptori virtual des de Windows 

 Assegureu-vos que compliu els requisits de l’annex A1. 
 Accediu des del navegador a https://ev-eetac.upc.edu  

 Feu login al servei fent servir les vostres credencials de la UPC: 

 

 En connectar-se, apareixeran els escriptoris als què l’usuari hi té accés. Només cal clicar 

sobre l’escriptori que es vulgui executar o sobre el botó Start i a la següent finestra, view: 

 

https://ravada.upc.edu/
https://serveistic.upc.edu/ca/upclink
https://serveistic.upc.edu/ca/wifiupc
https://www.eduroam.org/
https://eetac.upc.edu/ca/lescola/Equipaments-ServeisTecnics/laboratoris/programari/programari
https://ev-eetac.upc.edu/
https://serveistic.upc.edu/ca/wifiupc
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03. Aturada de l’escriptori virtual 

Els escriptoris són limitats, per tant, l’usuari haurà d'aturar sessió per tal de deixar lliures els 
recursos al servidor per al següent usuari. Per fer-ho, caldrà aturar sempre l’escriptori clicant 
a Shut down a l'escriptori virtual: 

 

 

En cas de que es detecti inactivitat per un temps prolongat, el sistema el pot aturar de forma 
automàtica. 

(Nota: desconnectar-se des del menú superior del visor virt-viewer deixarà l'escriptori 
funcionant al servidor, mantenint els recursos ocupats i impossibilitant la connexió a altres 
usuaris). 
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04. Volatilitat i restauració de l’escriptori virtual 

Els escriptoris són volàtils (els canvis es perden entre reinicis), perdent les dades que no 
s'hagin emmagatzemat a la xarxa o a dispositius externs.  

05. Informació addicional 

Recomanem que les dades es guardin en ubicacions externes amb còpia de seguretat 
(servidor de fitxers del campus, Dropbox, Google Drive, OneDrive…). Això evitarà que es perdi 
informació en cas d’una restauració manual o periòdica per manteniment. 

06. Contacte 

El producte és molt robust i està força testejat. En condicions habituals no s’espera un mal 
funcionament. A més, el programari ha estat posat a punt amb la participació dels professors 
coordinadors d’assignatures. Tot i així, a vegades hem observat una baixada de rendiment del 
sistema a causa de massa sessions simultànies obertes o bé directament d’un mal 
funcionament de la xarxa.  

Per a qualsevol dubte o suggeriment, contacteu amb la sotsdirecció.   

 

A1. Requisits del PC client 

Per connectar-se al entorn d’escriptoris virtuals, cal un ordinador amb Windows, OS X o Linux, 
en el qual poder instal·lar el visor virt-viewer (Windows i Linux) o RemoteViewer (OS X). 

En el cas de Windows, és recomanable els drivers USB i una entrada al registre per associar el 
protocol del visor amb l’aplicació. Es pot trobar més detalls de les instruccions per a tots els 
sistemes operatius aquí, i en concret per a Windows a l'apartat següent (Annex A2). 

 

A2. Instal·lació del client virt-viewer en Windows 

Descarregueu el visor Virt-viewer i els drivers USB per 32 o 64 bits, depenent del sistema 
operatiu: 

 

Versió 32 bits:  

  Visor: https://virt-manager.org/download/sources/virt-viewer/virt-viewer-x86-6.0.msi  

  Drivers: https://www.spice-space.org/download/windows/usbdk/UsbDk_1.0.19_x86.msi  

 

Versió 64bits: 

  Visor: https://virt-manager.org/download/sources/virt-viewer/virt-viewer-x64-6.0.msi  

  Drivers: https://www.spice-space.org/download/windows/usbdk/UsbDk_1.0.19_x64.msi  

  

Feu doble clic primer al fitxer del visor descarregat i instal·leu-lo.  

https://eetac.upc.edu/ca/lescola/Equipaments-ServeisTecnics/suport-pdi-pas/consultes
https://virt-manager.org/download/
https://www.spice-space.org/osx-client.html
https://ravadacbl-ext.upc.edu/requirements
https://virt-manager.org/download/sources/virt-viewer/virt-viewer-x86-6.0.msi
https://www.spice-space.org/download/windows/usbdk/UsbDk_1.0.19_x86.msi
https://virt-manager.org/download/sources/virt-viewer/virt-viewer-x64-6.0.msi
https://www.spice-space.org/download/windows/usbdk/UsbDk_1.0.19_x64.msi
https://virt-manager.org/download/sources/virt-viewer/virt-viewer-x86-6.0.msi
https://www.spice-space.org/download/windows/usbdk/UsbDk_1.0.19_x86.msi
https://virt-manager.org/download/sources/virt-viewer/virt-viewer-x64-6.0.msi
https://www.spice-space.org/download/windows/usbdk/UsbDk_1.0.19_x64.msi
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Feu doble clic posteriorment al fitxer dels drivers USB i instal·leu-lo.  

 

Descarregueu l'entrada al registre necessària pel funcionament de Ravada clicant amb el botó 
dret aquí  i seleccionant "Anomena i desa" / " Guardar enlace como" / "Save link as" amb el 
nom "spice.reg" (Nota: cal assegurar-se que no afegeixi l'extensió “.txt” al fitxer. Si ho fa, 
esborreu-la per a que quedi únicament spice.reg). 

 

Feu doble clic al fitxer descarregat per agregar-lo al registre. Clicar OK/Sí quan ho demani: 

 

 
  

Amb això ja està el client instal·lat. 

Quan s'accedeixi a Ravada i es cliqui a "View" per obrir l'escriptori virtual, només caldrà dir-li al 
navegador que obri sempre aquest tipus de fitxers amb el visor virt-viewer i ja no ho demanarà 
més. 

https://raw.githubusercontent.com/UPC/ravada/gh-pages/docs/docs/spice.reg
https://raw.githubusercontent.com/UPC/ravada/gh-pages/docs/docs/spice.reg
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