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ACTUALITZACIÓ DE PROGRAMARI DESPLEGAT ALS LLOCS DE TREBALL WINDOWS XP

INTRODUCCIÓ

En aquest document s’explica el procés d’actualització als llocs de treball Windows XP d’aquells 
programes  desplegats  seguint  el  document  Desplegament  de  programari  bàsic  en  els  llocs  de  
treball  Windows  de  les  xarxes  dels  centres (o  bé  el  document  corresponent  al  desplegament 
d’OpenOffice 2.0).

Tal  com  fèiem  segons  aquells  documents  anteriors,  es  proposa  un  desplegament  centralitzat 
mitjançant les polítiques XP. Tota la feina d’actualització s’haurà de fer únicament al servidor; no 
caldrà fer res als llocs de treball!

PREPARACIÓ DEL PROGRAMARI QUE S’HA DE DISTRIBUIR

Desempaquetau els fitxers  nomprograma-win-distrib.zip al volum compartit programes (unitat P: 
del servidor).  Per a fer això, obriu el  zip amb el  winzip i  triau  <Extract>.  Al camp  Extract to 
indicau P:\ si estau treballant al servidor o \\servidor\programes si heu obert el zip des d’un lloc de 
treball. En ambdós casos assegurau-vos que les caselles “Use folder names” i “All files” es troben 
seleccionades.

La figura següent mostra com han de quedar desempaquetats aquests fitxers:

ACTUALITZACIÓ DEL PROGRAMARI

Suposam que teniu creat, al servidor, un GPO Desplegament programari xxx i que els permisos al 
volum  compartit  Programes són  els  adequats  tal  com  s’indicava  al  document  anterior 
Desplegament de programari bàsic en els llocs de treball Windows. Anem ara a modificar el GPO 
Desplegament  programari  bàsic per  tal  d’incloure  una  actualització.  De  fet  es  tracta  d’una 
instal·lació nova, i  el  que anam a fer  és primer indicar que es desinstal·li  la versió actualment 
desplegada i seguidament afegir la nova.



Obriu Usuarios y Equipos de Active Directory, botó dret damunt del nom del domini, Propiedades, 
Directiva de grupo, seleccionau el GPO i feu clic a  Modificar (Editar si el sistema operatiu del 
servidor és Windows Server 2003). A la secció  Configuració d’equip – Configuració de software 
seleccionau  Instal·lació de software. A la llista de programes indicats per a que siguin desplegats 
seleccionau aquell que voleu substituir per la versió nova fent-hi clic amb el botó dret  - Todas las  
tareas – Quitar... i acceptau l’opció que ve seleccionada per defecte (Desinstalar inmediatamente el  
software de usuarios y equipos).

Després, per afegir la versió nova, feu clic amb el botó dret a  Instalación de software i al menú 
contextual  triau  Nuevo  –  Paquete... Afegiu  el  paquet  d’instal·lació  (paquet  msi)  del  programa 
corresponent, cercant-lo per la xarxa (Mis sitios de red – Toda la red – Red de Microsoft Windows –  
Domini – Servidor – Programes – nomprograma). Quan seleccioneu el paquet es demanarà quin 
tipus d’instal·lació s’ha de fer: triau Asignada. Seguidament seleccionau el paquet i amb el botó dret 
editau les propietats. A la secció Instalación (Implementación si el sistema operatiu del servidor és 
Windows Server 2003) triau  Avanzada... (Opciones avanzadas... si teniu Windows Server 2003), 
marcau la casella Omitir el idioma al implementar este paquete i, finalment, feu clic a Aceptar. 

En algun cas, com el del Firefox 3, s’ha de desplegar a més del paquet  msi  del programa, altres 
paquets corresponents a plugins (com l’Adobe Flash Player 10). En aquests casos és important que 
respecteu l’ordre de posar en primer lloc el paquet  msi del programa i després els altres. Marcau 
també l'opció d'ometre l'idioma.

En acabar, tancau la finestra de la directiva de grup.

Per a forçar l’aplicació immediata executau, des d’una finestra de símbol de sistema:           
secedit  /refreshpolicy  machine_policy (cas Windows 2000 Server), o bé
gpupdate     (cas Windows Server 2003)
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