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INTRODUCCIÓ

Els centres del projecte Xarxipèlag disposen d'una xarxa d'ordenadors basada en un servidor
Windows NT o Windows 2000 i llocs de treball Windows 95/98/ME i windows XP. La xarxa es
configura com un únic domini (en la terminologia de Microsoft) en el qual el servidor fa les
funcions de controlador principal del domini. Això suposa que existeix una única llista d'usuaris del
domini guardada en el servidor. Per iniciar una sessió en qualsevol lloc de treball de la xarxa és
necessari disposar d'un compte en el domini, és a dir, és necessari validar-se com un usuari
reconegut del domin. El controlador del domini (el servidor) és l'encarregat de realitzar aquestes
autenticacions.

L'existència d'aquesta llista única d'usuaris simplifica l'administració de la xarxa, ja que entre altres
avantatges permet una assignació centralitzada de drets i permisos sobre qualsevol dels recursos
compartits de la xarxa.

Alguns dels trets característics de la proposta tècnica per a les xarxes del projecte Xarxipèlag són:

� Autenticació centralitzada. És necessari validar-se amb una contrasenya per iniciar una sessió en
qualsevol dels llocs de treball de la xarxa.

� Disponibilitat per als usuaris d'una carpeta personal en el servidor, accessible des de qualsevol
ordenador de la xarxa.

� Perfils d'usuari mòbils, ubicats en el servidor, per tal de garantir una independència del lloc de
treball dins la xarxa del centre. En qualsevol ordinador, l'usuari ha de tenir accés a les seves
configuracions personals; en particular a la seva carpeta personal i a les configuracions del correu
electrònic.

� Llocs de treball amb accés a Internet i dotats de programari d'ofimàtica.

(El document �Proposta tècnica per a les xarxes dels centres del projecte Xarxipèlag� explica
d'una manera molt més detallada aquesta proposta).

L'objectiu d'aquest document és explicitar una proposta d'instal·lació i configuració d'un lloc de
treball basat en Linux en la xarxa del centre de tal manera que aquesta màquina quedi integrada
dins la xarxa com un lloc de treball més amb els requeriments abans esmentats. És  a dir:

✗ Autenticació centralitzada basada en el servidor del centre. Això suposa que els inicis de
sessió en la màquina Linux es validaran en el servidor (Windows NT o Windows 2000) del
centre. Tret de l'administrador local (l'usuari �root�) no existirà cap altre usuari local dins aquesta
màquina Linux. 

✗ Accés a les carpetes personals ubicades en el servidor. Quan un usuari iniciï una sessió en una
màquina Linux, es connectarà automàticament amb la seva carpeta personal de què disposa en el
servidor; per tant, tendrà accés als seus documents i configuracions pròpies.

✗ Client de correu electrònic compatible amb Windows, de tal manera que l'usuari tengui un
accés indistint a la gestió del seu correu electrònic tant des de les màquines Linux com des de les
Windows. L'únic requeriment per aconseguir això és ubicar les configuracions del correu a la
carpeta personal del servidor (carpeta accessible des de qualsevol lloc de treball).

✗ Programari d'ofimàtica compatible. L'OpenOffice és un paquet integrat gratuït, de codi obert,
multiplataforma (existeixen versions Windows i Linux) amb un nivell de qualitat i unes
possibilitats que superen àmpliament les necessitats dels centres en aquests tipus de programari.
L'OpenOffice 1.0 és la versió lliure de l'StarOffice 6 de Sun Microsystems.

✗ Instal·lació i configuració d'un emulador de Windows que garanteixi l'execució, en les
màquines Linux, del programari educatiu bàsic.
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En aquest document s'inclouen indicacions sobre la instal·lació del Linux i sobre la seva integració
en el domini del centre. Existeixen documents a part que expliquen els altres continguts esmentats:
la configuració d'un client de correu electrònic compatible amb Windows (vegeu el document
�Configuració del correu electrònic en les xarxes del projecte Xarxipèlag�), la instal·lació i
configuració del paquet ofimàtic OpenOffice (vegeu �Instal·lació i configuració de l'OpenOffice
dins les xarxes del projecte Xarxipèlag�) i la instal·lació i configuració d'un emulador de
Windows (vegeu �Instal·lació i configuració de l'emulador de Windows WINE�).

INSTAL·LACIÓ DE LINUX

La distribució del Linux Mandrake 8.2 es fa habitualment des dels tres CD en què es lliura aquesta
distribució de Linux. No és una operació massa complicada, ja que el programa d'instal·lació
funciona molt bé i ofereix explicacions suficients durant tot el procés. Els punts clau d'una
instal·lació de Linux són: l'especificació i la formatació de la partició on s'ubicarà aquest sistema
operatiu, la selecció dels paquets de programari que es volen instal·lar i la detecció i la configuració
de la interfície de xarxa i de la targeta de vídeo.

Per tal de facilitar el procés d'instal·lació s'han definit, des del projecte Xarxipèlag, una sèrie
d'instal·lacions personalitzades que inclouen el conjunt de paquets de programari bàsics per
incorporar el sistema operatiu Linux a la xarxa del centre.

La instal·lació d'aquesta �distribució xarxipèlag� es pot realitzar d'una manera semiautomàtica des
d'un servidor FTP o també des dels tres CD de Mandrake. Quan s'afirma que la instal·lació serà
semiautomàtica es vol dir que algunes de les etapes de la instal·lació �normal� seran automàtiques i
no requeriran la intervenció de la persona que fa la instal·lació. En particular, serà automàtica la
selecció dels paquets de programari que s'ha d'instal·lar.

La instal·lació personalitzada s'inicia amb un disquet d'arrencada que conté la informació sobre les
etapes automàtiques del procés d'instal·lació i sobre el suport (la font) des d'on es realitzarà la
instal·lació. Variant la font de la instal·lació i la proposta de partició del disc, hi ha quatre maneres
diferents de fer aquesta instal·lació. A cada una d'aquestes instal·lacions li correspon un disquet
d'arrencada diferent. Els disquets d'arrencada es trobaran a les zones de descàrrega dels centres.

a) Instal·lació NO compartida a partir d'un servidor FTP. La instal·lació es realitza des d'un
servidor FTP i NO respecta les particions existents en el disc dur. Linux utilitzarà tot el disc. El
disquet que li correspon s'ha identificat com x_n_ftp.dsk

b) Instal·lació compartida a partir d'un servidor FTP. La instal·lació es realitza des d'un servidor
FTP i respectarà les particions existents en el disc dur. Linux s'instal·larà en l'espai no particionat
del disc dur. El disquet que li correspon s'ha identificat com x_c_ftp.dsk

c) Instal·lació NO compartida a partir dels CD originals de Mandrake. La instal·lació es basa
en els tres CD de la distribució de Mandrake i NO respecta les particions existents en el disc dur.
Linux utilitzarà tot el disc. El disquet que li correspon s'ha identificat com x_n_cd.dsk

d) Instal·lació compartida a partir dels CD originals de Mandrake. La instal·lació es basa en els
tres CD de la distribució de Mandrake i respectarà les particions existents en el disc dur. Linux
s'instal·larà en l'espai no particionat del disc dur. El disquet que li correspon s'ha identificat com
x_c_cd.dsk
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Instal·lació a partir d'un servidor FTP

El procés per iniciar una instal·lació des d'un servidor FTP requereix la configuració de la interfície
de xarxa i especificar les dades del servidor FTP des d'on s'han de descarregar les fonts de la
instal·lació. En detall, el procés consta de les s etapes egüents:

1. Inseriu el disquet i arrencau l'ordinador.

2. Apareix una pantalla on s'ha d'especificar el tipus de configuració del protocol IP. Escolliu Static.

3. Després, apareix la pantalla de configuració del protocol TCP/IP. S'ha d'especificar l'adreça IP de
l'ordinador, el servidor DNS (es recomana utilitzar el servidor del centre com únic servidor DNS
per a les estacions de treball de la xarxa), el gateway o porta d'enllaç (generalment, el router
ADSL del centre) i la submàscara de la xarxa (generalment, 255.255.255.0).

4. Tot seguit s'ha d'introduir el nom que s'utilitzarà per identificar l'ordinador dins la xarxa. Aquest
nom és important i convé que tengueu un criteri establert per identificar els equips del centre. És
important, també, que el nom sigui curt (que no superi els 13 caràcters) ja que els nom llargs
creen problemes en la integració de l'equip en el domini del centre (sobre tot en els dominis
controlats per un servidor windows NT). També s'ha d'introduir el nom del domini del centre.

5. Després apareix la pantalla on s'han d'introduir les dades del servidor FTP que conté la
distribució del Mandrake 8.2:

FTP Server: 80.36.216.58

Mandrake Linux Directory: /xarxipelag/mandrake/8.2

Deixau en blanc els camps login i password.

6. En pitjar <OK> s'iniciarà la instal·lació. El procés només s'aturarà en determinades etapes,
segons el tipus d'instal·lació, compartida o no, que s'executi:

- Sistemes de fitxers: demanarà en quina partició s'ha d'instal·lar Linux. Apareixen tres opcions:
utilitza l'espai lliure, esborra el disc complet i particionament personalitzat de disc. Escolliu
particionamet personalitzat � Normal->Expert � Assigna automàticament � with /usr . Si el disc
es gran, convé modificar la grandària de les particions. Per fer això s'han de suprimir i tornar-les
a crear. L'ordre en què s'han de crear i la grandària recomanada és:

/ si hi ha espai, podeu duplicar l'espai proposat

swap podeu acceptar l'espai proposat

/usr aproximadament un 60% de l'espai que resta

/home l'espai que resta

Fet � D'acord per confirmar l'escriptura de la taula de particions.

- Configuració de la xarxa: ja s'ha realitzat en arrencar el procés d'instal·lació.

- Instal·lació del LILO. El LILO és un gestor d'arrencada, és a dir, el programa encarregat
d'iniciar el Linux. Si es fa una instal·lació compartida (és a dir, en la mateixa màquina, a més del
Linux, hi haurà un altre sitema operatiu), convé instal·lar el LILO en el primer sector de la
partició d'arrencada i després instal·lar un altre gestor d'arrencada, en el MBR (primer sector de la
unitat), que sigui capaç d'iniciar tots els sistemes operatius instal·lats (el LILO no pot fer aquesta
funció, ja que no inicia particions NTFS). Escolliu, per tant, primer sector de la partició
d'arrencada i polsau <Fet>.

- Configuració de la X: aquesta etapa es refereix a la configuració de la targeta gràfica.
Probablement, el Linux la detectarà automàticament i l'única cosa que s'ha de fer és escollir la
resolució i el nombre de colors. Si el controlador gràfic ho permet, és recomanable 1024x768
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amb 16 milions de colors. Després escolliu Sí per comprovar la configuració. Si la prova és
correcta, escolliu iniciar el servidor X (l'escriptori gràfic) durant l'arrencada de la màquina. 

b. En cas contrari, és a dir, en el cas d'una instal·lació NO compartida, les etapes interactives de
la instal·lació són: 

- Sistemes de fitxers: demanarà en quina partició s'ha d'instal·lar Linux. Apareixen tres opcions:
utilitza l'espai lliure i particionament personalitzat de disc (l'instal·lador ja ha elimininat les
particions prèvies que hi havia en el disc dur!). Escolliu particionamet personalitzat � Normal-
>Expert � Assigna automàticament � with /usr. Si el disc es gran, convé modificar la grandària
de les particions. Per fer això s'han de suprimir i tornar-les a crear. L'ordre en què s'han de crear i
la grandària recomanada és:

/ si hi ha espai, podeu duplicar l'espai proposat

swap podeu acceptar l'espai proposat

/usr aproximadament un 60% de l'espai que resta

/home l'espai que resta

Fet � D'acord per confirmar l'escriptura de la taula de particions.

- Configuració de la xarxa: ja s'ha realitzat en arrencar el procés d'instal·lació.

- Configuració de la X: aquesta etapa es refereix a la configuració de la targeta gràfica.
Probablement, el Linux la detectarà automàticament i l'única cosa que s'ha de fer és escollir la
resolució i el nombre de colors. Si el controlador gràfic ho permet, és recomanable 1024x768
amb 16 milions de colors. Després, escolliu Sí per comprovar la configuració. Si la prova és
correcta, escolliu iniciar el servidor X (l'escriptori gràfic) durant l'arrencada de la màquina. 

Instal·lació a partir dels CD orginals

El procés per iniciar una instal·lació amb els disquets que fan servir els CD de Mandrake com a font
de la instal·lació (x_c_cd.dsk i x_n_cd.dsk) és:

1. Inseriu el disquet i arrencau l'ordinador.

2. S'iniciarà la instal·lació de Linux des del disquet i demanarà el 1r CD de Mandrake. Inseriu-lo.

3. Tot seguit s'executarà la instal·lació. El procés només s'aturarà en determinades etapes, segons el
tipus d'instal·lació, compartida o no, que s'executi.

a. Si la instal·lació és compartida, el programa d'instal·lació demanarà la intervenció de l'usuari
en les següents etapes:

- Sistemes de fitxers: demanarà en quina partició s'ha d'instal·lar Linux. Apareixen tres opcions:
utilitza l'espai lliure, esborra el disc complet i particionament personalitzat de disc. Escolliu
particionamet personalitzat � Normal->Expert � Assigna automàticament � with /usr. Si el disc
es gran, convé modificar la grandària de les particions. Per fer això s'han de suprimir i tornar-les
a crear. L'ordre en què s'han de crear i la grandària recomanada és:

/ si hi ha espai, podeu duplicar l'espai proposat

swap podeu acceptar l'espai proposat

/usr aproximadament un 60% de l'espai que resta

/home l'espai que resta

Fet � D'acord per confirmar l'escriptura de la taula de particions.
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- Configuració de la xarxa: escolliu Detecció automàtica. Si va bé, detectarà la targeta Ethernet.
En aquest cas, triau Connexió LAN. Després s'haurà de configurar el protocol TCP/IP: adreça IP,
submàscara de la xarxa, nom de l'equip (es recomana començar la identificació de l'equip amb el
mot �linux� o alguna abreviatura, per identificar fàcilment el sistema operatiu), el servidor DNS
(aquí s'ha d'introduir l'adreça IP del servidor DNS; si teniu instal·lat el Windows 2000 server en
el servidor, es recomana fer-lo servir com únic servidor DNS per a la xarxa del centre, tal com
s'explica en el document �Integració d'un lloc de treball basat amb Windows XP en les xarxes del
projecte Xarxipèlag�) i el gateway (és a dir, l'adreça IP del router). És important, també, que el
nom de la l'equip sigui curt (que no superi els 13 caràcters) ja que els nom llargs creen problemes
en la integració del ordinador en el domini del centre (sobre tot en els dominis controlats per un
servidor windows NT).

- Instal·lació del LILO. El LILO és un gestor d'arrencada, és a dir, el programa encarregat
d'iniciar el Linux. Si es fa una instal·lació compartida (és a dir, en la mateixa màquina, a més del
Linux, hi haurà un altre sistema operatiu), convé instal·lar el LILO en el primer sector de la
partició d'arrencada i després instal·lar un altre gestor d'arrencada, en el MBR (primer sector de la
unitat), que sigui capaç d'iniciar tots els sistemes operatius instal·lats (el LILO no pot fer aquesta
funció, ja que no inicia particions NTFS). Escolliu, per tant, primer sector de la partició
d'arrencada i polsau <Fet>.

- Configuració de la X: aquesta etapa es refereix a la configuració de la targeta gràfica.
Probablement, el Linux la detectarà automàticament i l'única cosa que s'ha de fer és escollir la
resolució i el nombre de colors. Si el controlador gràfic ho permet, és recomanable 1024x768
amb 16 milions de colors. Després, escolliu Sí per comprovar la configuració. Si la prova és
correcta, escolliu iniciar el servidor X (l'escriptori gràfic) durant l'arrencada de la màquina. 

b. En cas contrari, és a dir, en el cas d'una instal·lació NO compartida, les etapes interactives de
la instal·lació són: 

- Sistemes de fitxers: demanarà en quina partició s'ha d'instal·lar Linux. Apareixen tres opcions:
utilitza l'espai lliure i particionament personalitzat de disc (l'instal·lador ja ha elimininat les
particions prèvies que hi havia en el disc dur!). Escolliu particionamet personalitzat � Normal-
>Expert � Assigna automàticament � with /usr.Si el disc es gran, convé modificar la grandària de
les particions. Per fer això s'han de suprimir i tornar-les a crear. L'ordre en què s'han de crear i la
grandària recomanada és:

/ si hi ha espai, podeu duplicar l'espai proposat

swap podeu acceptar l'espai proposat

/usr aproximadament un 60% de l'espai que resta

/home l'espai que resta

Fet � D'acord per confirmar l'escriptura de la taula de particions.

- Configuració de la xarxa: escolliu Detecció automàtica. Si va bé, detectarà la targeta Ethernet.
En aquest cas, triau Connexió LAN. Després s'haurà de configurar el protocol TCP/IP: adreça IP,
submàscara de la xarxa, nom de l'equip (es recomana començar la identificació de l'equip amb el
mot �linux� o alguna abreviatura, per identificar fàcilment el sistema operatiu), el servidor DNS
(aquí s'ha d'introduir l'adreça IP del servidor DNS; si teniu instal·lat el Windows 2000 server en
el servidor, es recomana fer-lo servir com únic servidor DNS per a la xarxa del centre, tal com
s'explica en el document �Integració d'un lloc de treball basat amb Windows XP en les xarxes del
projecte Xarxipèlag�) i el gateway (és a dir, l'adreça IP del router). És important, també, que el
nom de l'equip sigui curt (que no superi els 13 caràcters) ja que els nom llargs creen problemes
en la integració del ordinador en el domini del centre (sobre tot en els dominis controlats per un
servidor windows NT).
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- Configuració de la X: aquesta etapa es refereix a la configuració de la targeta gràfica.
Probablement, el Linux la detectarà automàticament i l'única cosa que s'ha de fer és escollir la
resolució i el nombre de colors. Si el controlador gràfic ho permet, és recomanable 1024x768
amb 16 milions de colors. Després, escolliu Sí per comprovar la configuració. Si la prova és
correcta, escolliu iniciar el servidor X (l'escriptori gràfic) durant l'arrencada de la màquina. 

INTEGRACIÓ EN EL DOMINI DEL CENTRE

Un cop s'ha instal·lat Linux, s'ha de configurar per tal d'integrar l'equip a la xarxa del centre. 

Iniciau una sessió amb el compte d'usuari root i tipus de sessió gnome (no s'ha posat cap
contrasenya inicial; òbviament, una de les primeres coses que convendrà fer és especificar una
contrasenya per tal d'evitar que altres persones puguin emprar aquest compte d'administrador).

Si és la primera vegada que iniciau una sessió amb aquest compte d'usuari apareixerà l'assistent per
configurar l'escriptori. Podeu polsar <Cancel·la> i entrareu amb les configuracions per defecte.

Desprès apareix una finestra de �consells� que podeu <Tancar> i un avís que recorda que estau
usant el compte d'administrador del sistema i que, per tant, si no anau en compte podeu fer malbé el
sistema. Acceptau l'avís.

Una vegada iniciada la sessió podeu canviar la contrasenya de l'usuari root. Per això, obriu un nou
terminal (pitjau amb el botó dret del ratolí i escolliu <Nou terminal>) i executau el programa
passwd.

La integració en el domini del centre requereix la configuració d'una sèrie de serveis d'autenticació i
d'inici de sessió. En el món Linux, aquestes configuracions es fan modificant convenientment els
fitxers de configuració dels serveis. Aquests fitxers de configuració són arxius de text que es
modifiquen amb qualsevol editor de text. Tot seguit s'explica quins són els serveis que s'han de
configurar i la manera com s'ha de fer.

Modificació del fitxer nsswitch.conf

Editau aquest fitxer amb un editor de text qualsevol; per exemple, el gedit. El fitxer es troba en el
directori /etc.

La modificació que s'ha de fer se centra en dues línies i consisteix a canviar l'ordre dels serveis de
resolució de noms que empra el sistema operatiu. L'arxiu ha de quedar tal com es mostra a la figura
següent. Les línies modificades es corresponen amb les entrades passwd i group.
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Modificació del fitxer de configuració del servidor Samba

Editau el fitxer smb.conf que es troba en el directori /etc/samba.

Les modificacions s'han de fer a la secció [global], que ha de quedar tal com es mostra a la figura
següent. Per tal d'aclarir la lectura del fitxer, s'han eliminat totes les línies de comentari.

S'ha de tenir en compte que cal canviar el mot ADMINEDU de l'entrada workgroup, pel nom del
domini (normalment serà el nom del centre).

Instal·lació del paquet pam_xarxipelag

El pas següent consisteix a instal·lar el mòdul pam_xarxipelag. Aquest mòdul està especialment
dissenyat per adaptar-se a la proposta tècnica per a les xarxes del projecte Xarxipèlag. Possibilita el
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muntatge automàtic, durant el procés d'inici de sessió, de les carpetes personals que els usuaris de la
xarxa disposen en el servidor. El mòdul es distribueix amb un paquet rpm (pam_xarxipelag_0.1.0-
1mdk.i586.rpm). Per instal·lar-lo s'ha d'obrir amb un software d'instal·lació de paquets rpm. Aquí
il·lustram la utilització del �Software Installer� que es distribueix amb el Linux Mandrake. En obrir
el fitxer amb aquest programa, s'inicia un assistent que guia durant tot el procés d'instal·lació. Les
pantalles que hi apareixen es mostren a continuació:
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Configuració del mòdul pam_xarxipelag

Els paràmetres de configuració del mòdul es troben en el fitxer /etc/pam_xarxipelag.conf.

La configuració recomanada es mostra a la figura següent. La línia més important és la darrera on
s'especifica el muntatge del directori personal que del qual els usuaris del grup Profes disposen en el
servidor. El muntatge d'aquest directori es fa dins una subcarpeta local H del directori personal dins
la màquina Linux.
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S'observa que l'exemple mostra la configuració correcta per a la xarxa del CP de Búger. Òbviament,
en cada cas s'ha de substituir SCPBUGER pel nom del servidor i CPBUGER pel nom del domini.

Configuració del sistema d'autenticació i d'inici de sessió

El pas següent consisteix a adaptar els fitxers de configuració del sistema d'autenticació que fa
servir Linux. En concret s'han de modificar dos fitxers que es troben en el directori /etc/pam.d. Els
fitxers són el login i el system-auth i han de quedar tal com es mostren a les figures següents. En
lloc de modificar directament el fitxer system-auth, tal vegada es més fàcil modificar el system-
auth-winbind, que també es troba en el mateix directori, ja que aquest fitxer té un contingut més
semblant al contingut final que ha de tenir el fitxer. Es faci com es faci, el fitxer ha de quedar com
el de la figura següent i s'ha d'anomenar system-auth.
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Anau en compte amb aquestes modificacions, ja que un error en aquests fitxers pot tenir com a
conseqüència que deixi de funcionar correctament el sistema d'autenticació d'usuaris i, per tant, que
el sistema operatiu no deixi iniciar cap sessió.

Creació de la carpeta H dins el directori /etc/skel

El directori /etc/skel conté, d'alguna manera, la �plantilla� en què es basa el sistema operatiu per
crear els directoris personals locals quan els usuaris inicien, per primera vegada, una sessió en
aquesta màquina. Per tant, és el lloc adequat per definir l'estructura bàsica del directori personal.
Com ja s'ha esmentat abans ens interessarà que aquests directoris locals tenguin una subcarpeta de
nom H per allotjar el muntatge del directori personal remot que els usuaris disposen en el servidor.

Creau, per tant, una carpeta de nom H dins /etc/skel tal com es mostra a la figura següent:
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Actualització dels fitxers HOSTS i LMHOSTS

Aquests dos fitxers complementen el servei DNS de resolució de noms.

En el fitxer hosts (ubicat en el directori /etc) s'han d'especificar les adreces IP de l'entitat localhost,
del mateix equip i del controlador del domini:

En el fitxer lmhosts (situat en el directori /etc/samba) s'han d'especificar les adreces IP de l'entitat
localhost i del controlador del domini (que s'ha d'associar al nom del domini).

Incorporació de la màquina Linux al domini del centre

La operació següent consisteix a afegir la màquina Linux al domini del centre. Per fer això, obriu
una finestra de terminal i entrau la següent ordre (es recorda que totes aquestes operacions s'han de
fer en una sessió iniciada amb el compte root):

smbpasswd -j DOMINI -r SERVIDOR -U Administrador

on

DOMINI s'ha de substituir pel nom del domini del centre (normalment, el mateix nom del centre)

SERVIDOR és el nom del controlador del domini (en les xarxes del projecte Xarxipèlag, és el
servidor del centre)

El sistema demanarà la contrasenya d'Administrador. És la contrasenya de l'usuari Administrador
del domini (és a dir, la contrasenya del compte Administrador en el servidor).

Entrau la contrasenya i, si tot ha funcionat correctament, apareixerà el missatge �Joined domain
DOMINI�.

La figura següent mostra aquesta operació en el cas del domini ADMINEDU. El controlador
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d'aquest domini és el servidor SERADMINEDU.

Configuració del servei winbind

Quan s'ha incorporat l'equip al domini, s'ha d'iniciar el servei winbind i configurar-lo perquè
arrenqui automàticament cada vegada que es reiniciï el sistema. Això es pot fer amb la utilitat
Mandrake Control Center. Executau aquesta utilitat i entrau en la secció Sistema � Serveis. Iniciau
el servei windbind i configurau-lo perquè s'iniciï automàticament cada vegada que arrenqui el
sistema.

Comprovació de la correcta integració en el domini

Finalment, es pot emprar la utilitat wbinfo per a comprovar la correcta connexió amb el domini. Per
això, arrencau una nova sessió de terminal i executau wbinfo -t. Si el sitema retorna �secret is
good�, és que, per ara, tot va bé; en canvi, si la frase retornada és �secret is bad�, vol dir que la
cconnexió no és correcta i s'hauran de revisar totes els passos anteriors.
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Un cop superat aquest primer test, convé especificar el compte que el windbind farà servir per
interrogar el controlador del domini (el servidor). Aquest compte pot ser el compte d'administrador
del domini. En aquest cas s'ha d'executar l'ordre wbinfo -A administrador%contrasenya.

Per acabar, convé realitzar un darrer test consistent a demanar al servidor la llista dels usuaris del
domini. El test consisteix a executar wbinfo -u. Si s'obté la llista d'usuaris (tal com es mostra a la
figura següent) vol dir que la integració en el domini s'ha completat correctament. En cas contrari,
és a dir, si no apareix la llista d'usuaris, caldrà revisar els passos anteriors.

Inici de sessió en el domini

Una vegada superats els tests, tancau la sessió. En la pantalla d'inici de sessions es visualitzaran els
usuaris del domini. Observau com en el nom dels usuaris s'anteposa el nom del domini seguit del
signe �+�, tal com s'ha indicat en el fitxer de configuració del samba. 

Per iniciar una sessió amb el compte d'un usuari del domini, es fa clic amb el ratolí sobre el nom de
l'usuari; això farà que el nom aparegui en el camp Login, després, entrau la contrasenya, seleccionau
l'escriptori (Session Type) gnome i pitjau el botó Go!

La primera vegada que un usuari inicia una sessió en la màquina Linux, s'executa l'assistent de
configuració de l'escriptori. Podeu pitjar el botó <Cancel·lar> i s'iniciarà la sessió per defecte.
Després, surt una finestra de �consells� que podeu <Tancar>. Finalment apareix l'escriptori del
gnome tal com es mostra a la figura següent:
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S'ha d'assenyalar que en el primer inici de sessió no es realitza el muntatge de H, ja que encara no
s'ha creat el directori personal local i el muntatge s'ha de fer sobre aquest directori. Per comprovar el
correcte funcionament d'aquest muntatge, tancau la sessió i tornau-la a obrir. Ara sí que s'ha d'haver
realitzat el muntatge del directori personal en el servidor dins la carpeta H del directori personal
local.

REINSTAL·LACIÓ O RECUPERACIÓ DEL SERVEI WINBIND

Si apareixen problemes en la autenticació dels usuaris del domini, els usuaris no apareixen a la
pantalla o bé s'ha perdut la connexió amb el domini, convé reinstal·lar el servei winbind seguint el
següent procediment:

1. Aturau el serveis smb i winbind

2. Esborrau els fitxers:

/etc/samba/secrets.tbd

/etc/samba/MACHINE.SID

1. Eliminau el compte de l'equip Linux en l'Active Directory. Esperau uns instants que es buidi el
buffer de l'Active Directory

imatge14

2. Tornau a executar l'ordre per afegir l'equip al domini:

smbpasswd -j DOMINI -r SERVIDOR -U Administrador

3. Iniciau els serveis smb i winbind

4. Comprovau la connexió:

wbinfo -t => ha de retornar �Secret is good�
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wbinfo -A administrador%contrasenya

wbinfo -u => ha de retornar la llista d'usuaris del domini

5. Tancau la sessió i apareixeran els usuaris del domini.

PERFILS MÒBILS AMB LINUX

El sistema operatiu Linux no disposa d'un sistema de perfils mòbils tal com es coneix en els equips
amb Windows. Els perfils mòbils �copien� les configuracions personals dels usuaris d'un equip a un
altre de la xarxa. Amb un sistema de perfils mòbils és suficient configurar, per exemple, el correu
electrònic d'un usuari en un únic equip de la xarxa, ja que la mobilitat dels perfils farà que aquesta
configuració passi d'una màquina a l'altra a mesura que l'usuari iniciï sessions en els diferents
equips.

Malgrat tot, el fet de disposar d'un accés transparent al directori personal en el servidor, cosa que
possibilita el mòdul pam_xarxipelag, permet la posada en funcionament d'una mena de �perfils
mòbils� en Linux. La idea consisteix a elaborar un script que copiï les configuracions personals dels
usuaris dins una subcarpeta del directori personal en el servidor, de manera que aquestes
configuracions estiguin a l'abast dels usuaris quan canviïn de màquina. L'script s'executarà quan els
usuaris iniciïn i quan tanquin les sessions de treball. Durant els inicis de sessió es produirà la còpia
de les configuracions personals ubicades en el servidor al directori personal (local) dins l'equip on
s'inicia la sessió; en els tancaments es farà el mateix però en sentit contrari: l'origen de la còpia serà
el directori local i el destí, la carpeta del servidor destinada a allotjar les configuracions Linux.
Òbviament, hi haurà un control en la data dels fitxers que s'han de copiar per tal d'evitar que un
perfil més recent sigui trepitjat per un de més antic.

Tot aquest procés s'executarà de manera automàtica i transparent per a l'usuari mitjançant l'script
cp_perfil. Una  proposta de l'esmentat script es mostra a la figura de més avall.
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Per assegurar-ne l'execució en els inicis i acabaments de sessió, s'han d'afegir referències en el
fitxers bashrc (ubicat a /etc) i TakeConsole (ubicat a /etc/X11/xdm) tal com es mostra a les figures
següents:
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Observau com la referència introduïda en el fitxer bashrc conté el paràmetre -entrada (és a dir, en
els inicis de sessió l'script cp_perfil s'ha d'executar amb el paràmetre -entrada); en canvi, a
TakeConsole, que s'executa durant el tancament de les sessions, s'ha afegit una referència a
l'execució de l'script amb el paràmetre -sortida).

Observau també que s'ha suposat l'existència d'una carpeta, anomenada perfil_linux, en els
directoris personals dels usuaris en el servidor. Òbviament, aquestes carpetes han de tenir els
mateixos permisos d'accés que els directoris on s'ubiquen; és a dir, un control total al grup
d'administradors i lectura i escriptura a l'usuari �propietari�.

EXECUCIÓ CENTRALITZADA D'SCRIPTS

Tant en aquest document com també en altres que fan referència al sistema operatiu Linux s'ha
esmentat la necessitat que els usuaris executin scripts en els inicis i tancaments de sessió. Fins ara,
els scripts s'han ubicat en un subdirectori de /usr (en concret en el directori /usr/xarxipelag/scripts),
en el disc dur local. Per assegurar-ne l'execució s'han d'afegir referències en els scripts que
s'executen en els inicis de sessió (bashrc) i en els tancaments (TakeConsole). Aquest model té un
desavantatge greu, ja que requereix la distribució dels scripts a totes les màquines Linux de la xarxa.
Molt sovint serà necessari modificar-los (per exemple, per afegir-hi alguna nova prestació) i,
aleshores, serà necessari distribuir la versió actualitzada a totes les màquines Linux de la xarxa.
Aquest desavantatge s'agreuja si la xarxa disposa d'un nombre significatiu d'equips amb Linux; pot
arribar a ser difícil controlar quines màquines tenen les versions dels scripts actualitzades i quines
no.

Una solució al problema és ubicar els scripts en el servidor i fer que totes les màquines de la xarxa
els executin des d'aquesta ubicació central. Això és possible implementar-ho fent servir el mòdul
pam_xarxipelag. Per això, s'ha de crear una carpeta compartida en el servidor (anomenada, per
exemple, scripts; es recomana crear-la dins el volum de programes) amb drets de lectura i execució
per a tots els usuaris de la xarxa. Després, s'ha de crear una carpeta (anomenada també scripts) dins
els directoris personals dels usuaris. La creació d'aquesta carpeta es pot automatitzar si es crea dins
el directori /etc/skel que, com ja s'ha comentat anteriorment, actua com a plantilla en la creació dels
directoris personals durant el primer inici de sessió dels usuaris.

Instal·lació i configuració d'un lloc de treball basat en Linux a les xarxes del projecte Xarxipèlag - 19 -



Un cop creades aquestes carpetes, s'ha de modificar el fitxer de configuració del mòdul
pam_xarxipelag amb l'objectiu que es produeixi un muntatge i desmuntatge automàtic, durant els
inicis i tancaments de sessió, del directori remot \\servidor\scripts dins el directori local
/home/usuari/scripts. Això permetrà disposar dels scripts dins el directori local $HOME/scripts
durant les sessions de treball. La modificació que s'ha de fer en el fitxer pam_xarxipelag.conf
consisteix només a afegir la següent línia al final del fitxer:

volume * smb nom_servidor scripts /home/$/scripts uid=&, gid=NOM_DOMINI+Usuarios del dominio

Una vegada fet això, només queda modificar les referències introduïdes en els fitxers /etc/bashrc i
/etc/X11/xdm/TakeConsole perquè apuntin aquesta nova ubicació. Per exemple, les referències a
l'execució de l'script cp_perfil hauran de quedar així:

En el fitxer bashrc:

$HOME/scripts/cp_perfil -entrada

En el fitxer TakeConsole:

$HOME/scripts/cp_perfil -sortida
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CONNEXIÓ AMB LES CARPETES COMPARTIDES DE GRUP

També es pot emprar el mòdul pam_xarxipelag per configurar un accés transparent dels usuaris a
les carpetes compartides de grup. Suposem que volem que els membres del grup profes tenguin
accés a una carpeta compartida en el servidor, anomenada, també, profes. És de suposar que en
aquesta carpeta tots els usuaris del grup hi tendran, com a mínim, drets de lectura.

En els equips Windows això es resol connectant la carpeta compartida amb una unitat de xarxa, per
exemple, la unitat I:. Aquesta connexió es pot automatitzar introduint la següent línia a l'script
d'inici (profes.bat):

net use I: \\servidor\profes

Per fer el mateix en els equips Linux, s'ha de crear una carpeta dins els directoris personals dels
usuaris. Com ja s'ha esmentat anteriorment, la creació d'aquesta carpeta es pot automatitzar si es
crea dins el directori /etc/skel que actua com a plantilla en la creació dels directoris personals durant
el primer inici de sessió dels usuaris. Es proposa anomenar I aquesta carpeta. Una vegada creada la
carpeta, s'ha de modificar el pam_xarxipelag afegint-hi la línia següent:

volume * smb nom_servidor profes /home/$/I uid=&, gid=NOM_DOMINI+profes

CONFIGURACIÓ DEL GESTOR DE CONNEXIÓ

El gestor de connexió és el programa que controla l'inici de sessió gràfica al sistema. El gestor de
connexió que funciona bé amb el servei winbind (el que permet la validació dins el domini) és el
gestor de connexió de l'entorn KDE. Aquesta és una de les raons que han obligat a instal·lar aquest
escriptori juntament amb l'escriptori de treball recomanat, el gnome. Per tant, el que es proposa és
utilitzar l'escriptori gnome com a escriptori de treball, però l'entrada al sistema serà gestionada pel
KDE. Això no provoca cap problema, només és que s'ha de tenir en compte quan s'ha de realitzar
alguna modificació en la seva configuració. És a dir, quan es vulgui configurar aquest gestor, caldrà
iniciar una sessió amb l'escriptor KDE. Per tant, iniciau una sessió KDE amb el compte d'usuari
root.

Iniciau el programa Gestor de connexió que trobareu en el menú Configuració - KDE � Sistema.

Algunes modificacions interessants són:

� A la sessió aparença, mostrar el rellotge en lloc del logo de Mandrake.

� A la secció Usuaris, treure els usuaris que no són útils per iniciar una sessió (per exemple,
l'administrador del domini, els usuaris del servidor que són emprats per algun servei, etc.). Es
recomana deixar-hi exclusivament els usuaris que han de treballar en aquesta màquina.
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ALGUNS CONSELLS

Posada en hora del rellotge de l'equip

Això és important, ja que afecta a la còpia dels perfils.

Mandrake Control Center � Sistema � Data i hora. 

Crear un disquet d'inici

Mandrake Control Center � Arrencada � Disc d'arrencada

Reduir el temps d'espera en el LILO

Es pots reduir el temps d'espera de l'opció per defecte en el gestor d'arrencada (LILO). 

Mandrake Control Center � Configuració de l'arrencada � Configura (LILO)
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