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INTEGRACIÓ D�UN LLOC DE TREBALL BASAT EN

WINDOWS XP EN LES XARXES DEL PROJECTE

XARXIPÈLAG

INCORPORACIÓ A LA XARXA DEL CENTRE

La primera vegada que inicieu el windows XP s�hi ha d�entrar amb el compte d�administrador local i

canviar la contrasenya. Convé posar la mateixa contrasenya del compte d�administrador del domini (el

compte de l�administrador en el servidor). Per canviar la contrasenya aneu a <Tauler de control � Eines

d�administració � Administració d�ordinadors>. En la carpeta d�usuaris seleccioneu Administrador i polseu

el botó dret del ratolí. En el menú contextual que apareix, hi ha una opció de canvi de contrasenya.

INSTAL·LACIÓ DE LA INTERFÍCIE EN CATALÀ

Existeix un afegit, realitzat per Microsoft, que permet una traducció parcial del windows XP al català.

Aquesta aplicació anomenada CatalanLIP (LIP vol dir Language Interface Pack) s�instal·la únicament

sobre la versió castellana del windows XP professional. La podeu trobar a Softcatalà o bé a la web de

Microsoft España. Per instal·lar-la només cal fer clic sobre el fitxer de distribució.

Una vegada instal·lada, la podeu desinstal·lar des del Tauler de control amb l�opció Afegir o suprimeix

programes.

CONFIGURACIÓ DEL SERVIDOR DNS

Abans de configurar el protocol TCP/IP en els llocs de treball de la xarxa convé configurar el servidor del

centre per tal que faci de servidor DNS als equips de la xarxa. El servei DNS és l�encarregat de convertir

els noms de domini a les adreces IP que utilitza el protocol TCP/IP.
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Inicieu doncs una sessió en el servidor amb el compte d�administrador i executeu l�aplicació DNS del

conjunt d�Eines Administratives. Seleccioneu el servidor i visualitzeu les propietats des del menú

contextual. En la secció Reenviadores s�ha d�Habilitar l�ús dels reenviadors  i afegir les adreces IP dels

servidors DNS públics que han de resoldre els noms de domini d�Internet. A la figura es poden observar

les dues DNS de Terra.

 CONFIGURACIÓ DEL PROTOCOL TCP/IP

La configuració del TCP/IP es fa amb l�opció Connexions de xarxa del Tauler de control. En el quadre de

diàleg de les propietats de Connexió d�àrea local, trobareu l�eina de configuració del protocol TCP/IP.

S�ha d�especificar l�adreça IP assignada a l�equip, la màscara de la subxarxa, la passarel·la per defecte i

el servidor de resolució de noms (DNS). El servidor DNS ha de ser el servidor del centre, és a dir, el

controlador del domini.
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INCORPORACIÓ DE L�EQUIP AL DOMINI DEL CENTRE

Per afegir l�equip al domini s�ha d�anar a l�opció Nom de l�ordinador de programa <Tauler de control �

Sistema> i pitjar el botó <Identificador de xarxa>:
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Apareixerà l�auxiliar d�identificació de la xarxa que guia el procés d�integració al domini del centre. En les

primeres pantalles s�ha d�especificar la pertinença de l�equip a un domini:

Desprès demanarà el nom d�un usuari administrador del domini, la seva contrasenya (es necessiten certs

drets en el domini per poder afegir equips) i el nom del domini. També demana el nom que ha de tenir

l�equip dins el domini. Convé afegir l�usuari administrador del domini a l�equip local.
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Finalment s�haurà de reiniciar l�ordinador per tal que els canvis tinguin efecte.

A partir d�ara és convenient realitzar totes les tasques d�administració amb el compte d�administrador de

domini. Ha de quedar clara la distinció entre administrador local (compte local amb drets d�administració)

i administrador del domini (compte global, guardada en la bases de dades de l�Active Directory).

S�aconsella posar la mateixa contrasenya als comptes d�administrador local de les diferents màquines;

en canvi, No és convenient que aquesta contrasenya �local� coincideixi amb la contrasenya de

l�administrador del domini

APLICACIÓ DE PERMISOS RESTRICTIUS A LES DIFERENTS UNITATS

El sistema d�arxius recomanat en les instal·lacions de Windows XP és NTFS. Bàsicament la recomanació

és per raons de seguretat, ja que aquest sistema permet assignar permisos d�accés a les carpetes locals

als diferents usuaris de la màquina. Si el sistema d�arxius de la unitat C, o de altres volums als quals heu

d�accedir amb Windows XP, no és NTFS és convenient que faceu la conversió a aquest sistema. La

conversió es fa amb la comanda convert i no suposa cap pèrdua de dades. Per exemple, per convertir la

unitat C al sistema NTFS, s�ha d�introduir en la línia de comandes:

convert c: /fs:ntfs

La conversió es realitza durant el proper reinici de l�ordinador.

Per comprovar el sistema de fitxers d�una unitat determinada consulteu-ne les propietats:
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Una vegada es disposa d�unitats NTFS és aconsellable assignar-hi permisos d�accés restrictius de tal

manera que els usuaris �normals� de la màquina (no administradors) no tinguin drets d�escriptura sobre

les carpetes més importants de la unitat C. Si s�apliquen aquests permisos abans de la instal·lació de

software addicional i abans que s�hagin creat carpetes per a ús personal, els permisos recomanats a

TOTA la unitat C són:

Control Total als grups Administradors, Administradors del domini i SYSTEM

Control Total a CRETE OWNER, però només a les subcarpetes i als fitxers

Lectura i execució al grup Usuaris del domini

Si no es donen drets al grups Tots ni al grup Usuaris locals, els únics usuaris que podran emprar l�equip

seran els administradors i els usuaris del domini. No es podran fer servir comptes d�usuari locals.
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PERFILS LOCALS I PERFILS MÒBILS

Windows XP és un sistema multiusuari en el sentit que cada usuari que utilitza el sistema disposa d�un

perfil propi. El perfil està format per un conjunt de carpetes, arxius i especificacions de registre que

guarden les configuracions individuals per a aquest usuari.

La primera vegada que un usuari inicia una sessió en un equip basat en windows XP es crea el perfil i es

guarda en una carpeta (anomenada igual que l�usuari) de c:\Documents and Settings. Aquest és

l�anomenat perfil local. Aquest perfil està format per un conjunt de carpetes que personalitzen els

menús, l�escriptori i les aplicacions. Les claus de registre que possibiliten aquesta individualització es

guarden al fitxer ntuser.dat.

Igual que en el cas dels sistemes operatius Windows 95/98/ME el perfil mòbil és simplement una còpia

del perfil local que es guardarà en el servidor quan l�usuari tanqui aquesta primera sessió. D�aquesta

manera, quan aquest mateix usuari torni a obrir una sessió dins el domini (des del mateix PC o des de

qualsevol altre) el sistema comprovarà que ja disposa d�una còpia del seu perfil en el servidor

(l�anomenat perfil mòbil) i procedirà a la seva descàrrega cap al lloc de feina des d�on hagi iniciat la

sessió. Si durant la sessió de feina es produeix algun canvi en el perfil (per exemple, l�usuari canvia el

color de fons de la pantalla), aquest canvi s�actualitzarà en el perfil mòbil en el moment en què l�usuari

tanqui la sessió.

Per habilitar els perfils mòbils de windows XP als usuaris del domini, s�ha de seguir el següent

procediment:

1. Creeu una carpeta en el volum de dades del servidor (anomenada, per exemple, perfilsXP) on els

usuaris puguin guardar els seus perfils. Aquesta és la carpeta que contendrà tots els perfils

individual. Els permisos de seguretat recomanats per a aquesta carpeta són:
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Compte Permisos mínims
Administradors Control total (la carpeta, subcarpetes i fitxers)
Creator/Owner Control total (només subcarpetes i fitxers)
SYSTEM Control total (la carpeta, subcarpetes i fitxers)
Grup Profes o Tots (és a dir,
els qui han de tenir perfil
mòbil)

Llistar carpeta / llegir dades; Crear carpetes / annexar dades (només la carpeta)

2. Compartiu aquesta carpeta amb el mateix nom i especifiqueu els permisos de compartició següents:

Compte Permisos mínims
Administradors Control total
Grup Profes o Tots (és a dir,
els qui han de tenir perfil
mòbil)

Control total

3. Amb la utilitat �Usuaris i equips d�Active Directory� editeu les propietats d�un usuari al qual vulgueu

habilitar-li el perfil mòbil. En la secció de configuració del perfil entreu la ubicació:

\\servidor\perfilsXP\%username% La propera vegada que aquest usuari iniciï una sessió es crearà

una carpeta en el directori de perfils on s�hi ubicarà el perfil mòbil.
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Els perfils mòbils de windows XP i els de windows 95/98/ME no són compatibles. Una de les raons és

que s�ubiquen en llocs diferents del servidor. Els de win 95/98/ME s�han de guardar dins el directori

personal i els de windows XP dins un directori compartit exclusiu per als perfils, tal com s�ha indicat en el

paràgraf precedent. El fitxers que guarden les claus de registre personalitzades també s�anomenen de

forma distinta: en el cas del win95/98/ME el nom és user.dat mentre que en el cas del XP és ntuser.dat.

Aquesta duplicitat de perfil no suposa cap entrebanc massa important ja que els usuaris descarregaran el

perfil adient segons que es connectin des d�una màquina amb win 95/98/ME o des d�una amb win XP, és

a dir, usaran el seu user.dat des dels equips win 95/98/ME i el seu ntuser.dat des dels windows XP.

PERFILS OBLIGATORIS

Un perfil obligatori és un perfil no modificable per l�usuari. El perfil és únicament de lectura i les

modificacions que es fan durant les sessions de treball no s�actualitzen en el servidor. És recomanable

assignar aquest tipus de perfil als usuaris alumnes per tal d�evitar les freqüents desconfiguracions que

pateixen els ordinadors de les aules d�informàtica.

Per convertir un perfil mòbil d�usuari en obligatori basta canviar l�extensió de l�arxiu ntuser.dat a

ntuser.man. Aquest arxiu es troba a la carpeta on l�usuari guarda el perfil de windows XP:  Als usuaris

que se�ls configuri un perfil obligatori convé restringir-los el permís d�escriptura a la carpeta on s�hi

guarda el perfil.
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DESPLEGAMENT DE POLÍTIQUES

DIRECTIVES DE GRUP

Windows XP incorpora la tecnologia del Windows 2000 com a client de xarxa. Un dels avantatges

d�aquesta tecnologia és la facilitat i la potència en que es poden desplegar polítiques des del controlador

del domini mitjançant les anomenades directives o polítiques de grup.

Les directives de grup es guarden dins els anomenats Objectes de Polítiques de Grup (Group Policy

Object � GPO) i es poden associar als diferents contenidors de l�Active Directory. Els possibles

contenidors són llocs, dominis i unitats organitzatives. El disseny proposat per a les xarxes dels centres

només utilitza un d�aquests contenidors (el domini) on s�hi ubiquen tots els equips, usuaris i grups de la

xarxa del centre. Per tant, tots els objectes de política de grup (GPO) que es vulguin crear s�han

d�associar al domini del centre. Per defecte, un GPO afecta a tots els usuaris i equips del contenidor al

qual està associat. Canviant la seguretat del GPO es poden excloure i incloure membres de qualsevol

grup de seguretat. D�aquesta manera, es poden obtenir dissenys de polítiques diferents per als diferents

grups del domini: grup de professors, grup d�alumnes, equips de l�aula d�informàtica, etc.

Entre d�altres, les directives de grup permeten:

• Controlar l�accés als diferents components de windows, recursos del sistema, recursos de xarxa,

utilitats del tauler de control, l�escriptori i el menú d�inici.

• Definir arxius de comandes d�usuaris i d�equips per executar-los en moments determinats.

• Configurar directives per al bloqueig de comptes i contrasenyes, auditories, assignació de drets

d�usuari, etc.



Integració d�un lloc de treball basat en Windows XP en les xarxes del projecte Xarxipèlag 11

MODEL PROPOSAT

En una primera fase es proposa la creació de quatre objectes de polítiques de grup (GPO):

• El GPO del domini que ha d�incloure les polítiques mínimes per a tots els usuaris i equips del centre.

• El GPO del professorat, que inclourà les especificacions per al grup de professors i professores

• El GPO de l�alumnat que farà el mateix per al grup d�alumnes

• El GPO dels equips de les aules d�informàtica, que contendrà les especificacions per als equips

de les aules d�informàtica, és a dir, els equips emprats per l�alumnat.

Més endavant, tal vegada, convindrà afegir-ne d�altres, destinats a altres grups de seguretat de la xarxa;

per exemple, equips de secretaria, grups de professors amb accés a eines d�administració, etc.

IMPLEMENTACIÓ DEL MODEL

CREACIÓ DELS GRUPS DE SEGURETAT

La primera passa consisteix a definir els grups de seguretat que s�utilitzaran per filtrar les polítiques de

grup. A més dels grups profes i alumnes es recomana la creació de dos grups de màquines: el grup dels

equips de les aules d�informàtica (grup aula_inf) i un grup amb els equips als quals no vulguem aplicar-

les directius (grup equips_sense_directrius). Pot ser convenient, almenys inicialment, no aplicar

polítiques a l�ordinador portàtil i, per tant, s�haurà d�incloure�l al grup d�equips sense directrius.

CREACIÓ D�UN OBJECTE DE POLÍTIQUES DE GRUP (GPO)

Per defecte només els administradors del domini poden crear nous GPO. Encara que hi ha maneres de

delegar aquesta tasca és recomanable no fer-ho, i sempre emprar el compte d�administrador per dur a

terme aquesta tasca.

El procés per crear un nou GPO és:

• Inicieu una sessió en el servidor amb el compte de l�administrador del domini.

• Executeu la utilitat Usuaris i equips de l�Active directory.

• Seleccioneu el node del domini i activeu les Propietats des del menú contextual (el que apareix fent

clic amb el botó dret del ratolí).
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Apareix la llista dels GPO associats al domini. Per defecte apareix un GPO anomenat Default Domain

Policy que es pot fer servir com a GPO del domini, el qual ha de incloure les especificacions mínimes per

a tots els usuaris i equips del domini. Si se selecciona el GPO i s�accedeix a les seves propietats des del

menú contextual, es pot comprovar els usuaris i grups que estan afectats per aquesta directiva:

Es pot observar com la directiva s�aplica al grup d�usuaris autenticats (és a dir, tots els usuaris del

domini). Això planteja una dificultat, ja que els administradors del domini també formen part del grup

d�usuaris autenticats i, per tant, també rebran les polítiques definides en aquest GPO. Això NO és

convenient i s�ha d�evitar. Una manera de fer-ho és Denegar l�aplicació d�aquestes directrius al grup

d�administradors. És convenient, també, treure tots els grups que no s�utilitzen (de la figura anterior

convé eliminar Administrador de empresas).
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D�altra banda, les polítiques que es poden aplicar mitjançant els GPO estan dividides en dos grans

grups: les que s�apliquen als equips (són especificacions de registre que s�escriuen a la part del registre

dedicada a la màquina: HKEY_LOCAL_MACHINE) i les que s�apliquen als usuaris (són claus de registre

que s�escriuen a la porció del registre dedicada a les configuracions de l�usuari:

HKEY_CURRENT_USER). Com que el grup implícit d�usuaris autenticats inclou tots els objectes del

directori actiu que s�han validat en el domini, també són membres d�aquest grup TOTS els equips del

domini amb Windows XP (els equips amb windows 95/98/ME no tenen una entrada explícita en el

directori actiu). Per això, és convenient crear un grup de seguretat que inclogui tots els equips del centre

als quals NO s�ha d�aplicar les polítiques especificades en el GPO per defecte del domini. Si això no es

fa, quan s�iniciï una màquina del domini (que, com s�ha esmentat, és un usuari autenticat) descarregarà

les polítiques del GPO per defecte i les escriurà a la zona HKEY_LOCAL_MACHINE del registre;

desprès quan un usuari iniciï una sessió en aquesta màquina es descarregaran les polítiques d�aquest

usuari i s�escriuran a HKEY_CURRENT_USER. Si l�usuari és un membre del grup d�administradors i s�ha

deshabilitat l�aplicació de la directiva de grups als administradors, no s�escriurà cap entrada a la part

d�usuari del registre.

Les figures següents mostren un filtratge a la directiva per defecte del domini. S�ha desactivat la seva

aplicació al grup d�administradors i al grup Equips sense directius.

Una vegada que s�han definit els grups de seguretat del domini als quals s�ha d�aplicar la directiva, falta

el més important: definir-la, és a dir, determinar les configuracions que ha d�incloure. Per fer això, s�ha de

polsar el botó <Modificar> del quadre de diàleg que mostra la llista del GPO associats al domini.
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S�accedirà a una finestra que mostra les configuracions del GPO. Es pot observar l�existència dels dos

tipus de configuració abans esmentat: les configuracions de l�equip i les configuracions de l�usuari.

Les  polítiques basades en el registre es configuren amb les plantilles administratives. Aquestes plantilles

són fitxers d�extensió .adm, que inclouen les localitzacions en el registre de les opcions que s�han de

controlar. Com que les polítiques s�han d�aplicar a equips amb Windows XP convé carregar les plantilles

que es distribueixen amb aquest sistema. Aquestes plantilles són més recents que les distribuïdes amb

el windows 2000 i, per tant, incorporen les darreres novetats. Les plantilles que es recomana substituir

són system.adm, conf.adm, inetres.adm i es poden trobar al directori c:\windows\inf dels equips amb
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Windows XP. Per carregar una nova plantilla seleccioneu el node Plantilles administratives de la

configuració de l�equip o de la configuració d�usuari i amb el menú de context escolliu <Afegir o treure

plantilles �>

Les diferents polítiques que es poden implementar a partir de les plantilles administratives es troben en

un dels estats següents:

• No configurada: la política no s�està usant i no té configuració emmagatzemada en el registre.

• Habilitada: la política està activada i la seva configuració està guardada en el registre.

• Deshabilitada: la política està desactivada i no serà utilitzada si no s�habilita explícitament. La seva

configuració està guardada en el registre.

Per modificar l�estat d�una política s�ha de fer doble clic sobre la política. Apareix un quadre de diàleg

amb dues seccions: directiva, que permet configurar la política i explicació, que explica l�objectiu, l�abast i

el funcionament de la política.
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Més endavant s�inclou una proposta concreta sobre les polítiques recomanades en els diferents Objectes

de polítiques de grup proposats.

AFEGIR LA RESTA DE GPO

Des del quadre de diàleg de propietats del domini, en la secció Directiva de grup, polseu el botó

<Nueva> per afegir una nova directiva de grup. La directiva que s�afegirà serà la directiva que contindrà

les polítiques del grup de professors. Quan hi ha més d�una directiva associada al mateix domini, s�ha de

tenir la prioritat. Els GPO que se situen més alts en la llista són els que tindran més alta prioritat (són els

darrers en processar-se). Per tant, convé situar les noves directives per damunt de la directiva per

defecte del domini.

Com que aquesta nova directiva només conté polítiques d�usuari, és convenient deshabilitar-ne la porció

del GPO que conté els paràmetres de configuració referit a l�equip. Això millora el procés d�inici de sessió

als usuaris ja que evita que s�hagin de llegir GPO que tanmateix no s�han d�aplicar.
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La directiva s�ha d�aplicar al grup de professors i denegar al grup d�administradors.

Finalment, s�han d�afegir directives per a l�alumnat i per als equips de l�aula d�informàtica.
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En aquests GPO s�han de deshabilitar les porcions de paràmetres de configuració que no s�utilitzin:

deshabilitar-ne les configuracions d�equip a la directiva de l�alumnat i les d�usuari a la directiva per als

equips de l�aula d�informàtica. També s�han d�aplicar els filtres de seguretat corresponents.
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REDIRECCIONAMENT DE LA CARPETA �ELS MEUS DOCUMENTS�

Pot ser interessant redireccionar la carpeta els meus documents dels usuaris del grup profes al directori

personal en el servidor. Molt de programes la utilitzen com a ubicació per defecte en les opcions guardar

i guardar com.

Per fer això, s�ha d�editar el GPO del professorat i seleccionar l�apartat Configuració d�usuari \

Configuració de Windows \ Redireccionament de carpetes. Desprès seleccioneu Meus documents i

editeu les seves Propietats des del menú de context. A la secció Destino escolliu Bàsic al camp
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Configuració i \\servidor\%username%\documents al camp Ubicació de la carpeta de destinació. Això

redireccionarà Els meus documents a la carpeta Documents del directori personal.

IMPRESSIÓ

Les passes per instal·lar una impressora en la xarxa són:

1. Instal·lar la cua i el processador d�impressió. Es tracta de connectar la impressora a algun dispositiu

de la xarxa que la pugui gestionar. Per exemple, si la impressora és una impressora que no es pot

connectar directament a la xarxa s�haurà de connectar a un equip (estació de treball o servidor) i

instal·lar-li el controlador corresponent. En aquests apunts suposarem la instal·lació d�un impressora

de<raig de tinta (model HP 690C) connectada localment a un equip amb windows XP. Per això, s�ha

d�anar a Tauler de control � Impressores i afegir la impressora. S�haurà d�instal·lar el controlador

corresponent, donar-la a compartir, instal·lar-hi controladors addicionals (per exemple, convé

instal·lar el controlador de windows 95/98/ME per poder distribuir-lo automàticament durant les

instal·lacions a les estacions win 95/98/ME) i establir els permisos d�accés adients.
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2. Aquesta impressora queda automàticament publicada en el Active Directory i la podrem trobar

fàcilment utilitzant les eines de recerca de l�Active Directory. Per instal·lar-la en un altre equip

windows XP podem fer servir les eines de recerca de l�Active Directory. Executeu el programa

Impressores i faxos i seleccioneu Afegir una nova impressora. El windows XP la trobarà fàcilment

dins el directori. Fent doble clic sobre la impressora quedarà instal·lada.

3. Per emprar aquestes eines en els PC amb windows 95/98/ME s�ha d�instal·lar el client d�Active

Directory per a win 95/98/ME (dsclient.exe) que es troba en els CDROM del windows 2000 Server

(en la carpeta \Clients\win9x).
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4. Una vegada instal·lat el client de l�Active Directory per a win 95/98/ME, es pot emprar la utilitat de

recerca d�impressores dins el directori. Executeu <Inici> - <Cercar> - <Impressores> i cerqueu la

impressora dins el directori. A sota del quadre de diàleg apareixerà la llista d�impressores

disponibles. Per iniciar el procés d�instal·lació d�un impressora en particular és suficient fer doble clic

sobre el seu nom. Si el controlador d�impressió per a win 95/98/ME està instal·lat en el processador

d�impressió (equip al qual la impressora hi està connectada directament) es descarregarà

automàticament i s�instal·larà a l�equip en el qual s�instal·la la impressora.



Integració d�un lloc de treball basat en Windows XP en les xarxes del projecte Xarxipèlag 24

DOCUMENTS ADJUNTS

S�adjunta amb aquest document un full de càlcul amb una proposta de les directives que s�han d�habilitar

en cada un dels GPO del model.

També s�adjunten els fitxers de plantilles administratives: system.adm, conf.adm i inetres.adm.


