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INTRODUCCIÓ

En aquest document s'explica el procés d'instal·lació en els llocs de treball Windows d'un conjunt de
programari bàsic per als llocs de treball. Aquest programari bàsic conté entre d'altres el Mozilla
Firefox, el Mozilla Thunderbird, l'Adobe Acrobat Reader, el Winzip i el Vncxarxi.
En el cas dels llocs de treball Windows XP, es proposa un desplegament completament centralitzat
mitjançant les polítiques XP. Tota la feina d'instal·lació i configuració s'haurà de fer únicament en el
servidor; no caldrà fer res en els llocs de treball!

En el cas dels Windows 95/98/ME no és possible un desplegament completament centralitzat. De
totes maneres la solució proposada millora molt la de la versió anterior. En aquest cas només es
requerirà que l'administrador del domini executi un script en cada lloc de treball Windows
95/98/ME de la xarxa.

PREPARACIÓ DEL PROGRAMARI QUE S'HA DE DISTRIBUIR

Simplement desempaquetau els fitxers nomprograma-win-distrib.zip en el volum compartit
programes (unitat P: del servidor). Per fer això, obriu el zip amb el winzip i triau <Extract>. En el
camp Extract to indicau P:\ si estau treballant en el servidor o \\servidor\programes\ si heu obert el
zip des d'un lloc de treball. En els dos casos assegurau-vos que les caselles “Use folder names” i
“All files” estan seleccionades.
La figura següent mostra com han de quedar desempaquetats aquests fitxers:
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Els diferents fitxers els trobareu a la mateixa pàgina on s'ubica aquest document.

Permisos mínims requerits en el volum compartit programes
És necessari que, com a mínim, el grup “Equips del domini” tengui permisos de lectura i execució
tant a nivell de seguretat local com en el recurs compartit programes. Òbviament, el grup
d'administradors ha de tenir-hi control total. És a dir:
Permisos de seguretat:

Administradors Control total

Equipos del dominio Lectura i execució

Permisos en el recurs compartit:
Administradors Control total

Equipos del dominio Lectura

LLOCS DE TREBALL WINDOWS XP
Utilitzarem el sistema de polítiques XP per a distribuir automàticament el programa.

Desinstal·lació de les versions anteriors
Quant sigui necessari la desinstal·lació de versions anteriors, es distribuirà un script anomenat
nomprograma_uninstall_oldversion.bat que es trobarà ubicat a
\\servidor\programes\nomprograma\scripts. L'script s'executarà de forma centralitzada en els llocs
de treball Windows XP, per mitjà de les polítiques. 

Per fer això, crearem un nou objecte de polítiques de grup (GPO) que anomenarem “Desplegament
programari basic”.
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La passa següent consisteix en definir el GPO que s'ha acabat de crear per tal d'incloure l'execució
de l'esmentat script durant els procés d'arrancada dels llocs de treball Windows XP. Per això,
seleccionau el GPO Desplegament programari basic i pitjau Modificar (Editar si el sistema
operatiu del servidor és Windows 2003 Server). A la secció Configuració d'equip – Configuració
de Windows, seleccionau Arxius de comandaments. 
Feis doble clic sobre “Inici”. S'obrirà la finestra de “Propietats” que permet especificar els scripts
que s'ha d'executar durant els processos d'iniciació dels llocs de treball. 
Pitjau sobre el botó <Agregar...> per afegir l'script nomprograma_uninstall_oldversion.bat. S'ha
d'especificar la ruta dins la xarxa, és a dir,
\\servidor\programes\nomprograma\scripts\nomprograma_uninstall_oldversion.bat

Desplegament del programari
Anem ara a modificar el GPO Desplegament programari basic per tal d'incloure les noves
instal·lacions. Seleccionau el GPO Desplegament programari basic i pitjau Modificar. A la secció
Configuració d'equip – Configuració de software seleccionau Instal·lació de software. En el menú
contextual, triau Nou – Paquet. Afegiu el paquet d'instal·lació (paquet msi) del programa
corresponent (per exemple en el cas del Mozilla Firefox, el fitxer s'anomena firefox-1.5.0.8.msi). És
necessari cercar aquests paquets per la xarxa, igual com ho faran els llocs de treball quan els hagin
d'utilitzar per a realitzar les instal·lacions automàtiques (Mis sitios de red – Toda la red – Red de
Microsoft Windows – Domini – Servidor – Programes – nomprograma). En seleccionar el paquet,
es demanarà quin tipus d'instal·lació s'ha de fer: triau Assignada. 
Seguidament, modificau el desplegament del paquet msi per indicar que s'ha d'ignorar l'idioma en el
procés de distribució (ja que si l'idioma del paquet no coincideix amb el del sistema operatiu, el
paquet no s'instal·larà). Per fer això, seleccionau el paquet i amb el botó dret editau les propietats.
A la secció Instal·lació (Implementació si el sistema operatiu del servidor és Windows 2003 Server)
triau Avançada... (Opcions avançades... si teniu Windows 2003 Server), marcau la casella Ignorar
l'idioma en la instal·lació del paquet i, finalment, pitjau Acceptar.
Repetiu el procediment per afegir la resta de paquets que vulgueu distribuir dins el GPO
Desplegament programari basic.
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En acabar, tancau la finestra Directiva de grup. Pitjau el botó Propietats... amb el GPO
Desplegament programari basic seleccionat. Marcau “Deshabilitar els paràmetres de configuració
d'usuari”.

Pitjau Acceptar. El Windows 2003 Server demana confirmació. Contestau Sí.
Ara només manca establir la política de seguretat del GPO. Tornau obrir les Propietats del GPO
Desplegament vncxarxi i triau Seguretat. Els permisos que s'han d'especificar són:

Administradors del domini: Llegir – Escriure – Crear tots els objectes secundaris –
Eliminar tots els objectes secundaris

Creator Owner: deixar-ho tal com està.

SYSTEM: igual que administradors del domini

Equips del domini: Llegir – Aplicar directiva de grups

Si existeix el grup equips_sense_directrius (grup que conté les màquines a les quals no se'ls aplica
cap política), convé denegar-li el desplegament de programari bàsic:

Equips_sense_directrius: Llegir – DENEGAR aplicar directiva de grups

Tot seguit creau un grup global per contenir els equips als quals no s'han d'instal·lar els programes
distribuïts amb el GPO Desplegament programari basic. Això es fa amb l'eina Usuaris i Equips
d'Active Directory. Anomenau al grup equips_sense_desplegament_programari_basic. Inclogueu
en aquest grup el servidor controlador del  domini  i la resta d'equips als quals no s'hi vulgui instal·lar
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el conjunt de programes distribuïts amb el GPO Desplegament programari basic.
Finalment, establiu els permisos següents d'accés al GPO Desplegament programari basic:

equips_sense_desplegament_programari_basic: Llegir - DENEGAR aplicar directiva de
grups

Amb això acaba la configuració de les polítiques. 
Per forçar l'aplicació immediata és necessari executau:
Cas Windows 2000 Server:

secedit /refreshpolicy machine_policy

Cas Windows 2003 Server:
gpupdate

LLOCS DE TREBALL WINDOWS 95/98ME

Instal·lació de l'agent Microsoft's Installer (MSI)

Si el lloc de treball Windows 95/98/ME no té instal·lat el programa que permet instal·lar programari
a partir de fitxers msi, és necessari instal·lar l'agent que ho permeti. Per això, executau el programa
instmsia.exe que trobareu a la mateixa pàgina  des d'on vos heu descarregat aquest document.

Instal·lació dels programes
El procés d'instal·lació de cada programa està condensat en l'execució d'un script (fitxer d'extensió
.bat) que trobareu a \\servidor\programes\nomprograma\scripts. L'script, anomenat
nomprograma_install_win98.bat s'haurà d'executar a cada lloc de treball Windows 95/98/ME on
vulguem instal·lar-hi el programa. Aquest script incorpora també una cridada a l'script que
desinstal·la la versió anterior, si n'hi ha.

En primer lloc, s'haurà d'adaptar l'script a la vostra xarxa. Això és molt fàcil ja que simplement és
necessari adaptar una única línia:

net use P: \\scurs\programes /yes

Òbviament, caldrà modificar el nom del servidor i el nom del recurs compartit (cas de no utilitzar el
nom  programes).
Per executar l'script, iniciau una sessió com a administrador del domini en el lloc de treball
Windows 95/98/ME.

Amb l'explorador d'arxius, anau a la carpeta \\servidor\programes\nomprograma\scripts i feis un
doble clic sobre el fitxer nomprograma_install_win98.bat.
El procés d'instal·lació s'iniciarà. Esperau fins que aparegui el missatge “Instal·lació completa”. 
Serà necessari fer això per a cada un dels programes distribuïts amb el GPO Desplegament
programari basic.
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