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Proposta tècnica per a les xarxes dels centres 

del Projecte Xarxipèlag 
 

INTRODUCCIÓ 

Les xarxes que s'instal·len en els centres del Projecte Xarxipèlag es basen en el sistema operatiu de 

xarxa Windows 2003 Server. Cada centre es constitueix com un domini de Windows 2003. Els equips 

que conformen el domini són: el servidor de domini, els PC de les aules d'informàtica i de les altres 

dependències del centre, les impressores, l’encaminador o encaminadors, els commutadors i els 

dispositius del projecte Xarxipèlag2.0. 

 

El servidor de domini originalment s’instal·lava a màquines enviades a tal efecte al centre. Actualment 

s’instal·la com a màquina virtual. Normalment trobam el servidor de domini com a única màquina virtual o 

bé el trobam dins el servidor Xarxipèlag2.0. 

 

Una vegada instal·lat el servidor de domini el Servei d’Informàtica Educativa i Suport Tècnic a Centres 

realitza unes tasques de configuració del servidor, d’aquesta forma els centres podran començar a 

utilitzar-lo tot d’una estigui disponible sense haver de fer cap tasca extra. 

 

CARACTERÍSTIQUES 

 Necessitat de validació per contrasenya per entrar en qualsevol dels terminals de la xarxa del 

centre. 

 Perfils d’usuari mòbils, centralitzats en el servidor, per tal de garantir una independència del lloc de 

feina dins la xarxa del centre. En qualsevol terminal de la xarxa, l’usuari ha de trobar el seu escriptori 

personal de feina. 

 Polítiques centralitzades per màquina i per grup d’usuaris. Les polítiques són directrius que 

permeten configurar, de manera centralitzada, els diferents equips de la xarxa i especificar què 

poden fer, en aquests equips, els diferents usuaris de la xarxa. 

LA XARXA 

Les xarxes que s’instal·len en els centres del Projecte Xarxipèlag es basen en el sistema operatiu de 

xarxa Windows 2003 Server. Cada centre es constitueix com un domini de Windows 2003. Els equips 

que conformen el domini són: el servidor de domini, el servidor Xarxipèlag2.0, els PC de les aules 

d’informàtica i de les altres dependències del centre, els ordinadors d’aula, les impressores, els 

encaminadors (routers) i altres dispositius addicionals segons el centre. A nivell de xarxa, el protocol de 

comunicació és el TCP/IP. Es proposa també la definició d’un conjunt de polítiques i de perfils 

centralitzats, ubicats en el servidor, que es descarregaran des de les estacions de feina quan els usuaris 

es validin en aquests. 
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USUARIS I GRUPS 

És aconsellable organitzar els usuaris del domini en grups atenent les seves funcions dins la xarxa i el 

seu nivell d’accés als recursos compartits. Convé assenyalar que és corrent aplicar les polítiques a grups 

d’usuaris, en lloc d’aplicar-les a usuaris individuals; per això, és molt important tenir una estructura de 

grups ben pensada. Si volem aplicar una política, restricció o privilegi determinat a un usuari crearem un 

grup que inclogui només a l'usuari. En el cas que un altre any acadèmic un altre docent faci les seves 

funcions l'únic que haurem de fer serà canviar l'usuari que pertany al grup. 

 

La proposta bàsica consisteix a crear dos grups per als docents del centre i un grup per a l'alumnat 

 Grup _profes: grup on hi haurà tots els docents del centre incloent també l'equip directiu  

 Grup _equip_directiu: grup per a l'equip directiu del centre  

 Grup _alumnes: grup per a tots els alumnes  

 

A partir d'aquesta proposta inicial els centres poden anar completant-la creant més grups. Per als 

alumnes podríem crear un grup per cada curs, per exemple grup tercereso. En el cas dels docents 

podrien ésser els diversos departaments, cicles, comissions, etc. Cada usuari pot pertànyer a tants de 

grups com faci falta. 

 

Cada usuari docent (i també el personal administratiu del centre) disposarà d'una carpeta personal en el 

servidor per emmagatzemar la seva informació. També hi haurà carpetes compartides, perquè el 

personal del centre pugui intercanviar informació. Mirar figura 1 

 

En el cas dels alumnes hi ha dues possibilitats,  

 La creació d’usuaris personals per a cada alumne.  

 La creació de comptes genèrics per exemple es pot crear un usuari per a cada ordenador i grup 

de forma que si l’aula d’informàtica té 12 ordinadors crearíem 12 comptes d’usuari per a cada 

grup. Els comptes podrien ésser: 3esoa1, 3esoa2,..., 3esoa12 

Aquests comptes d'usuari poden disposar d'una carpeta personal. Es recomana sobretot la creació d'una 

carpeta alumnat per a poder interactuar amb el docent. Aquest carpeta alumnat també la podem 

anomenar xarxipeag20 ja que existeix la possibilitat d'accedir-hi des del projecte xarxipelag20 o fer-ne 2 

diferents per a grups d'alumnes diferents. 

http://coordinaciotic.ieduca.caib.es/suport-tecnic/menu-xarxipelag20/5-portatils/102-acces-al-servidor-del-

centre-des-dels-ultraportatils 

 

La creació d’usuaris és molt simple utilitzant el programa de la Conselleria, amb el qual la creació es 

realitza a partir d’un llistat d’usuaris. Una vegada fet el llistat és la mateixa feina crear 1 usuari que crear-

ne 10000. 

 

 

 

 

http://coordinaciotic.ieduca.caib.es/suport-tecnic/menu-xarxipelag20/5-portatils/102-acces-al-servidor-del-centre-des-dels-ultraportatils
http://coordinaciotic.ieduca.caib.es/suport-tecnic/menu-xarxipelag20/5-portatils/102-acces-al-servidor-del-centre-des-dels-ultraportatils
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Figura 1: Carpetes de grups  

 

 

 

 

EL SERVIDOR 

FUNCIONS 

 Controlador del domini. Contendrà la base de dades dels usuaris de la xarxa, els fitxers de 

polítiques i els perfils dels usuaris. 

 Servidor de fitxers. Els usuaris de la xarxa disposaran d’espai en el disc dur del servidor per 

guardar els seus treballs. 

 En el servidor, s’hi realitzaran instal·lacions administratives de certes aplicacions a partir de les 

quals es faran les instal·lacions finals en les estacions de feina. 

 Serveis de la intranet. En el servidor s’executaran els serveis DNS 

ORGANITZACIÓ DEL DISC DUR 

El Servei d’informàtica educativa lliura el disc organitzat en quatre volums, que són els següents: 

 Volum del sistema assignat a la lletra d’unitat C:  Contendrà el sistema operatiu i els programes que 

s’executen en el servidor. 
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 Volum de dades assignat a D:  Contendrà les carpetes personals, les carpetes de grups i els perfils 

dels usuaris. 

 Volum de programes assignat a P:  Inclourà les instal·lacions administratives de les aplicacions i la 

distribució del software per instal·lar a la xarxa. (Quan instal·lam un programari a les màquines 

clients del domini és important instal·lar exactament la mateixa versió a totes les màquines ja que en 

cas d'instal·lar versions diferents i una d'elles fos incompatible amb els dominis Windows2003 seria 

mal de detectar) 

 Volum web assignat a W:  Podrà incloure la base de dades del Gestib (antic Xestib) i el contingut del 

web intern del centre si qualque centre la té d’abans del projecte Webs de centre del Servei 

d’Informàtica Educativa. Aquesta unitat es manté als nous servidors per comptabilitat amb les 

versions anteriors. 

  

 

Nota important 

A les particions D, P i W només el grup d’administradors  té Control Total. A partir d’aquest permisos es 

crea la proposta afegint els permisos adients a les carpetes i fitxers que faci falta 

 

L’estructura de directoris proposada per a la partició de dades és:   

 

D:\ Usuaris profes profe1 carpeta personal profe1 

   profe2 carpeta personal profe2 

  alumnes 3eso1 carpeta personal alumne 3eso1 

   3eso2 carpeta personal alumne 3eso2 

     

 Grups Professorat  carpeta compartida professorat 

     

  equip_directiu  carpeta compartida equip_directiu 

   

alumnes 

  

carpeta compartida tots alumnes 
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Figura 2: Unitats del servidor  

 

COM DONAR PERMISOS NTFS A UNA CARPETA 

Per a gestionar els permisos d'una carpeta concreta del servidor fem clic amb el botó dret del ratolí sobre 
la carpeta i ens surt el següent requadre 
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Figura 3: Opcions del que podem fer amb la carpeta  

 

Triam Propiedades i anam a la pestanya Seguridad 

 

Figura 4: Permisos de seguretat de la carpeta  
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Els diferents permisos que podem donar o modificar són els que es veuen a la captura anterior: 

Els que afecten carpetes: 

 

Permís Habilita l'usuari a 

Control total 
Canviar permisos, prendre la propietat, esborrar subcarpetes i fitxers i configurar les 
accions permeses per tots els altres permisos NTFS 

Modificar 
Esborrar la carpeta i configurar les accions permeses pel permís d'escriptura i el de 
lectura i execució. 

Lectura i 
Execució 

Navegar entre carpetes i configurar les accions permeses pel permís llegir i el de 
llistar continguts de la carpeta 

Escriure 
Crear nous fitxers i subcarpetes a la carpeta, canviar els atributs de la carpeta, i 
veure el propietari de la carpeta i els seus permisos. 

Llegir 
Veure fitxers i subcarpetes a la carpeta, veure els seus atributs, el propietari i els 
seus permisos 

Mostrar el 
contingut carpeta 

Veure els noms dels fitxers i subcarpetes a la carpeta. 

 

 

També podem donar permisos a fitxers concrets: 

 

 

Permís Habilita l'usuari a 

Control total 
Canviar permisos, prendre la propietat, i configurar les accions permeses per tots els 
altres permisos NTFS 

Modificar 
Modificar i esborrar el fitxer i configurar les accions permeses pel permís d'escriptura i 
el de lectura i execució. 

Lectura i 
Execució 

Execució d'aplicacions i configurar les accions permeses pel permís llegir 

Escriure 
Sobreescriure el fitxer, canviar els seus atributs i veure el propietari del fitxer i els seus 
permisos. 

Llegir Llegir el fitxer i veure els seus atributs, propietari i permisos 

 

 

Permisos especials: Aquest permís permet a l'usuari triar unes opcions determinades que no podem triar 
amb els permisos anteriors. Nosaltres no ho detallerem. Ho podem veure a la següent captura: 
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Figura 5: Permisos especials que es poden donar a una carpeta  

 

 

 

COM COMPARTIR UNA CARPETA 

Per a gestionar els permisos d'una carpeta concreta del servidor fem clic amb el botó dret del ratolí sobre 
la carpeta i ens surt el següent menú 
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Figura 6: Opcions que podem fer amb la carpeta  

 

Triam Propiedades i anam a la pestanya Compartir. A les captures tenim l’exemple de compartir la 

carpeta alumnat 

 

 

Figura 7: Pestanya Compartir de les propietats d’una carpeta sense compartir  
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Fem clic a l’opció Compartir esta carpeta i deixam el mateix nom que té la carpeta com a nom del recurs 

compartit. 

 

Les carpetes compartides són visibles amb l’opció “Entorno de red”. Si es desitja que es mantenguin 

ocultes s’ha d’afegir el signe “$” al nom compartit 

 

 

 

 

Figura 8: Pestanya Compartir de les propietats de les carpetes compartint 

 

 

 

Després fem clic a Permisos i ens sortiran els usuaris que tenen permisos per a veure el recurs 

compartit. Per defecte, Todos lectura 
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Figura 9: Permisos de compartició del recurs compartit  

 

Amb els botons Agregar... i Quitar podem afegir i llevar els usuaris que volem que tenguin accés a la 

carpeta compartida. En el cas d’aquest exemple llevarem Todos i afegirem els grups d’usuaris _alumnes 

i _profes 

 

 

 

Figura 10: Selecció d’usuaris que volem que tenguin accés al recurs compartit  

 

 

Per defecte quan afegim usuaris o grups es dóna únicament el permís de lectura per la qual cosa 

després haurem d’anar un per un canviant els permisos. Inclourem Cambiar als 2 grups d’usuaris 
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Figura 11: Permisos de compartició de la carpeta alumnat pel grup _profes 
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Figura 12: Permisos de compartició de la carpeta alumnat per al grup _alumnes 

 

 

 

QUOTA DE DISC PREDETERMINADA 

Windows 2003 permet limitar l’espai de disc dur assignat als diferents usuaris de la xarxa. Per això, una 

vegada formatat el volum de dades i establits els permisos inicials, és una bona idea predefinir una quota 

màxima d’ús individual (per exemple, 500MB) en el volum de dades que depèn de l’espai que tenguem a 

la unitat de dades, d’aquesta forma evitarem que els usuaris utilitzin les seves carpetes com a discs durs 

personals. Per a realitzar el procediment i si fos necessari modificació podem seguir el següent article: 

http://coordinaciotic.ieduca.caib.es/suport-tecnic/xarxipelag/13-proposta-tecnica-configuracio-de-xarxa-i-

domini/176-definicio-de-quotes-pels-usuaris-de-la-xarxa 

  

CREACIÓ DE COMPTES D’USUARI 

Per a la creació d'usuaris del domini la forma més senzilla és mitjançant una petita utilitat que posa el 

Servei d'Informàtica Educativa i Suport Tècnic a Centres a disposició del centres. L'aplicació i el manual 

d'ús el podem trobar a: 

http://coordinaciotic.ieduca.caib.es/suport-tecnic/xarxipelag/13-proposta-tecnica-configuracio-de-xarxa-i-domini/176-definicio-de-quotes-pels-usuaris-de-la-xarxa
http://coordinaciotic.ieduca.caib.es/suport-tecnic/xarxipelag/13-proposta-tecnica-configuracio-de-xarxa-i-domini/176-definicio-de-quotes-pels-usuaris-de-la-xarxa
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http://coordinaciotic.ieduca.caib.es/suport-tecnic/xarxipelag/13-proposta-tecnica-configuracio-de-xarxa-i-

domini/2-utilitat-per-a-crear-usuaris-en-un-servidor-controlador-de-domini 

 

A més de la pròpia creació dels usuaris, el programa els assigna les propietats indicades en la proposta, 

pot crear les carpetes personals amb els permisos adients, dóna a compartir aquestes carpetes, pot 

crear la carpeta que ha de contenir els perfils mòbils per a Windows XP i Windows 7 (també amb els 

permisos adients), pot afegir els usuaris creats a un grup global i també és possible determinar a quin 

fitxer .bat volem que es connectin tots els usuaris creats. 

El programa estalvia molta feina i compensa emprar-lo encara que el nombre d'usuaris que s'hagin de 

crear sigui petit.  

 

Cal recordar que aquesta utilitat ens permet la creació d’usuaris alumnes i professors. 

MODIFICACIÓ DE COMPTES D’USUARI   

Una vegada creat un compte es poden modificar les seves propietats: 

 

 

Figures 13 i 14: Propietats d’un usuari del domini 

 

Secció Miembro de 

En aquest apartat ens surten els grups als quals pertany en aquest moment l’usuari.  

 

http://coordinaciotic.ieduca.caib.es/suport-tecnic/xarxipelag/13-proposta-tecnica-configuracio-de-xarxa-i-domini/2-utilitat-per-a-crear-usuaris-en-un-servidor-controlador-de-domini
http://coordinaciotic.ieduca.caib.es/suport-tecnic/xarxipelag/13-proposta-tecnica-configuracio-de-xarxa-i-domini/2-utilitat-per-a-crear-usuaris-en-un-servidor-controlador-de-domini
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Figura 15: Grups dels que és membre aquest usuari: Usuaris del domini i _profes 

 

S’han d’especificar els grups extres als quals pertany l’usuari, per exemple _equip_directiu. Fent clic al 

botó Agregar... i triant el grup, en el nostre cas _equip_directiu 
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Figura 16: Grups dels que és membre aquest usuari: Usuaris del domini, _profes i _equip_directiu 

 

SECCIÓ PERFIL 

En el camp Secuencia de comandos de inicio de sesión es pot entrar el nom d’un fitxer .bat que 

s’executarà cada vegada que l’usuari es validi en el domini. Aquest fitxer de comandes s’ha de guardar a 

la carpeta compartida NETLOGON del servidor controlador del domini. És convenient crear un fitxer 

d’aquests per al grup _profes, un altre per a l_’equip_directiu i un tercer per als _alumnes que inclogui 

l’ordre de connectar a les carpetes compartides.  

El programa de creació d’usuaris ens demana a quin fitxer .bat volem que es connectin tots els usuaris 

creats. Pot ésser que en un futur (si qualque professor entre a l’equip directiu) vulguem canviar el fitxer a 

llegir. Per a fer-ho únicament hem de canviar la Secuencia de comandos de inicio de sesión i indicar el 

nou fitxer .bat (per exemple, equip_directiu.bat). 

 

Anam a detallar les diverses opcions que apareixen a la pestanya Perfil (figura 17): 

 

A Ruta de acceso al perfil: ens ha d’aparèixer la ruta on es troben els perfils dels sistemes Windows 

 

A Secuencia de comandos de inicio de sesión: ens ha d’aparèixer el fitxer d’script d’inici de sessió de 

l’usuari 

 

A Conectar H a:  la ruta cap a la carpeta personal de l’usuari 
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Figura 17: Pestanya Perfil de les propietats d’un usuari 

 

CREACIÓ DE GRUPS 

Com s’ha esmentat anteriorment, l’estructuració del conjunt d’usuaris d’un domini en grups és una tasca 

molt important en l’administració dels recursos de la xarxa. En els centres s’aconsella crear un grup que 

englobi tots els professors i professores del centre incloent l’equip directiu  (grup _profes), un per a 

l’equip directiu (grup _equip_directiu) i un altre per agrupar els alumnes (grup _alumnes). La decisió 

sobre aquestes agrupacions correspon al centre i els exemples que figuren en aquest document són 

només propostes i exemplificacions que serveixen per il·lustrar els procediments descrits. 

 

Windows 2003 permet crear grups de domini locals i grups globals. 

 

Els grups de domini locals s’utilitzen per assignar tasques especials en els servidors i molt sovint estan 

relacionats amb una tasca concreta o amb un recurs del domini. Per exemple, es poden crear grups 

especials per treballar amb un recurs concret com una impressora, l’accés a la qual volem restringir. Es 

podrien crear dos grups locals, un anomenat “Administradors de la impressora” i l’altre “Usuaris de la 

impressora”. Al primer se li assignarien permisos de control total sobre la impressora mentre que al 

segon només permisos d’accés per imprimir. Fet això, basta afegir els usuaris que l’han d’administrar al 

grup d’administradors de la impressora i els qui l’han d’usar al grup d’usuaris. 

Els grups globals estan relacionals amb l’estructura lògica del domini. Per exemple, en el nostre cas, el 

grup _profes i el grups _alumnes seran grups globals. 

Els grups globals poden ser membres de grups locals, mentre que el recíproc no és possible. Quan es 

crea un domini el programa d’instal·lació de Windows 2003 crea una sèrie de grups globals i locals del 
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domini. També es crea el compte de l’administrador del domini i s’afegeix al grup d’Administradors del 

domini. 

L’administració dels grups es fa amb la utilitat “Usuarios y equipos de Active Directory” que és la mateixa 

per a gestionar els comptes d’usuari.  

Per crear un grup global s’ha d’escollir el menú Users – Nuevo - Grupo; apareixerà un quadre de diàleg 

on s’ha d’introduir un nom per al grup: 

 
 

Figures 18 i 19: Creació d’un grup 

 

Una vegada creat el grup es poden editar les seves propietats per tal d’introduir una descripció que faciliti 

la seva identificació. 

 

 

Figura 20: Propietats del grup profes 

 

És una bona idea anteposar el caràcter subratllat “_” davant dels grups que nosaltres creem. Així es 

distingeixen fàcilment dels creats automàticament durant la instal·lació i, a més a més, apareixeran en 

primer lloc en les llistes de grups. A la pestanya Miembros ens apareixen tots els usuaris membres del 

grup i a Miembro de si aquest grup és alhora membre d’un altre grup. 
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CREACIÓ DE L’ESTRUCTURA DE CARPETES A LA PARTICIÓ D 

L'estructura de carpetes per a la partició de dades D es basa en 3 carpetes: Grups, PerfilsXP i Usuaris. 

Ara anam a explicar cada carpeta: 

 

Carpeta Grups: Dins de la qual hi ha els recursos compartits de grups: Professorat, Equip_directiu,  

Alumnat i/o Xarxipelag20. 

 

Carpeta PerfilsXP on es guarden els perfils dels sistemes Windows dels usuaris. El nom de la carpeta 

de perfil del Windows XP coincideix amb el nom d'usuari i el nom de la carpeta de perfil del Windows 7 

és el nom de l’usuari acabat amb .v2 . És a dir un usuari anomenat asancho tendrà el seu perfil de 

Windows XP a la carpeta anomenada asancho i el seu perfil de Windows 7 a la carpeta anomenada 

asancho.v2  

 

Carpeta Usuaris, dins de la qual tenim 2 carpetes: professors i alumnes. Dins cadascuna d'aquestes 

carpetes hi haurà les carpetes personals dels usuaris. El nom de la carpeta serà el mateix nom que 

l'usuari. Aquestes carpetes estaran compartides i el seu nom de compartició coincidirà amb el nom de la 

carpeta i usuari.  

 

 

Figura 22: Carpeta perfilsXP amb carpetes de perfils de Windows XP i de Window 7 

 

A la figura 23 podem veure un esquema de com quedaria l’estructura de la unitat D:. 
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Figura 23: Estructura de la Unitat de Dades D:. 

 

 

A la carpeta compartida Professorat hi tendrà accés d’escriptura i modificació el grup _profes, dins ella 

podrem crear una subcarpeta anomenada documents de centre a la que el grup _equip_directiu hi podrà 

guardar-hi documents i realitzar modificacions però el grup _profes només tengui permisos de lectura. 

Els usuaris del grup _profes poden obrir aquesta carpeta, així com també copiar documents per guardar-

los a un altre lloc, però no modificar-los o eliminar-los. Aquesta subcarpeta és ideal per a circulars, actes 

i altra documentació del centre. Queda oberta la possibilitat de crear més subcarpetes dins professorat 

amb permisos per departaments, cicles, etc. 

A la carpeta Equip_directiu només hi tendran accés els usuaris del grup _equip_directiu. 

La carpeta Xarxipelag20 i/o alumnat és una carpeta on el grup _profes hi té permisos d’escriptura i 

modificació, i els alumnes d'escriptura i/o lectura. Dins la carpeta compartida podeu crear subcarpetes, 

amb el criteri que considereu. La nostre proposta bàsica es basa en 3 subcarpetes: Continguts, 

Informacions i Tasques. Ara anam a detallar els permisos de cadascuna. 

Continguts: En aquesta carpeta els permisos seran els heretats. Els docents hi poden guardar continguts 

educatius i els alumnes els podran obrir, així com també copiar per guardar-los a altre lloc, però no 

modificar o eliminar. 

Informacions: En aquesta carpeta els permisos seran els heretats. Els docents hi poden deixar material a 

disposició dels alumnes, per exemple documents, enunciats, articles, etc. 

Els alumnes els podran obrir, així com també copiar per guardar-los a altre lloc, però no modificar o 

eliminar. 

Tasques: En aquesta carpeta els permisos seran els heretats i inclourem modificar i escriure al grup 

_alumnes. Aquí els alumnes (a més dels docents) hi tenen permís d'escriptura, per tant es pot utilitzar 

com a repositori temporal on aquests hi guardin tasques que posteriorment consultarà el docent. 

 

Com hem comentat abans existeix la possibilitat d'accedir a la carpeta xarxipelag20 o alumnat des dels 

ultraportàtils: 

http://coordinaciotic.ieduca.caib.es/suport-tecnic/menu-xarxipelag20/5-portatils/102-acces-al-servidor-del-

centre-des-dels-ultraportatils 

 

Als següents esquemes podem veure les carpetes que trobarà cada usuari i quins permisos té sobre 

elles a la proposta bàsica.  

A la següent figura podem veure l’esquema de les carpetes a les que podrà accedir un usuari del grup 

_profes 

http://coordinaciotic.ieduca.caib.es/suport-tecnic/menu-xarxipelag20/5-portatils/102-acces-al-servidor-del-centre-des-dels-ultraportatils
http://coordinaciotic.ieduca.caib.es/suport-tecnic/menu-xarxipelag20/5-portatils/102-acces-al-servidor-del-centre-des-dels-ultraportatils
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Figura 24: Estructura de carpetes a les que pot accedir un docent seguint la proposta bàsica 

 

 

A la següent figura podem veure les carpetes a les que podrà accedir un usuari del grup _equip_directiu 

 

 

 

Figura 25: Estructura de carpetes a les que pot accedir un membre de l’equip directiu seguint la proposta 

bàsica 

 

A la següent figura podem veure les carpetes a les que podrà accedir un usuari del grup _alumnes 
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Figura 26: Estructura de carpetes a les que pot accedir un alumne des d’un ordinador de l’aula 

d’informàtica 

 

A la següent figura podem veure les carpetes a les que podrà accedir un usuari des del ultraportàtils 

sempre i quan s’hagi fet la sol·licitud pertinent.  

 

Figura 27: Estructura de carpetes a les que pot accedir un usuari d’ultraportàtil 
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ACCÉS AL SERVIDOR 

El sistema operatiu Windows 2003 Server incorpora l’opció de que ens hi connectem per escriptori remot 

que habilita l’accés al servidor des de qualsevol PC de xarxa per realitzar tasques administratives. 

Aquesta funcionalitat ha de quedar restringida al coordinador/ora del projecte i només quan realitzi 

tasques d’administració de la xarxa.  

 

PROCEDIMENT PER A WINDOWS XP I WINDOWS 7 

Des de Window Xp i 7 anam a Inicia—Tots el programes—Accessoris--- Connexió a l’escriptori remot 

 

 

Figura 28: Com accedir a la icona Connexió a l’escriptori remot 

 

Ens apareix un quadre on hem de posar el nom o la ip del servidor.  

 

 

Figura 29: Connexió a l’escriptori remot 
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Tot seguit s’obre una finestra que ens demana un usuari que tengui dret a iniciar sessió al servidor, 

només poden els administradors de domini,  i la seva contrasenya. 

 

 

Figura 30: Pantalla d’inici de sessió al servidor de domini 

 

Un cop dins és com si estiguéssim al servidor físicament per la qual cosa hem de tenir molta cura amb el 

que facem. Quan vulguem sortir del servidor hem de tancar la nostre sessió d’usuari amb l’opció cerrar 

sesión. Si fem clic a la X de la finestra estem deixant la sessió oberta i si fem clic a apagar apagarem el 

servidor i tota la xarxa deixarà de funcionar.    

 

PROCEDIMENT PER A LINUX UBUNTU 9.10 I 10.04 

El primer que fem és instal·lar el client de terminal server tsclient amb l’instrucció de consola: 

 

sudo apt-get install tsclient   

 

Una vegada fet això anam a Internet—Client del Terminal Server 

 

S’obrirà una pantalla i configuram la pestanya General: 

 

Ordinador: Posam la IP o nom del servidor 

Protocol: RDP 

Nom d’usuari: administrador (en el 99% del casos) 
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Contrasenya: la contrasenya corresponent 

 

 

Figura 31: Pantalla d’inici del programa tsclient 

 

Una vegada configurat fem clic a Connecta 

ORDRES D'INICI DE SESSIÓ 

 

Les seqüències d'ordres d'inici de sessió són una sèrie d'instruccions que les màquines clients dels 

sistemes Windows segueixen cada vegada que un usuari del domini inicia sessió. Aquestes instruccions 

s'emmagatzemen en fitxers 'scripts' al servidor i els PC clients hi poden accedir per executar-los. Aquests 

'scripts' es troben al recurs compartit NETLOGON. Cada usuari del domini ha de tenir un script d'inici 

depenent de les carpetes a les que volem que pugui accedir. Aquests scripts són executables amb 

extensió .bat i es podem modificar amb la llibreta de Windows 2003. 

En la majoria dels casos tenim 2 o 3 scripts:  

Un per als alumnes: Alumnes.bat 

Un o dos per als professors: Profes.bat i Equip_directiu.bat 

 

Perquè quan un usuari iniciï sessió se li apliqui un script d’inici hem de posar el nom de l’script a  Archivo 

de comandos de inicio de sesión a la secció perfil de l’usuari, com hem vist a la figura 17. 
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Les seqüències d'ordres d'inici de sessió permeten crear unitats de xarxa (que apunten a les carpetes 

compartides del servidor de domini), eliminar unitats de xarxa, canviar el lloc on s’emmagatzemen els 

fitxers temporals d'Internet , instal·lacions desateses d’impressores en xarxa, etc. 

 

En el nostre cas cada grup haurà de tenir un 'script' diferent ja que ha de tenir accés a unes unitats de 

xarxa diferents. 

 

La creació dels scripts s’han de realitzar amb la llibreta (o bloc de notas) i una vegada finalitzat s’ha de 

desar el fitxer amb l’extensió txt. Tot seguit anam al fitxer i li canviam l’extensió de .txt a .bat.  Quan 

vulguem modificar un script l’haurem d’obrir amb el bloc de notas i no fent doble clic. 

   

La sintaxi que utilitzam als 'scripts' per a la creació i eliminació d'unitats de xarxa és mitjançant la 

instrucció net use. Net use connecta un equip a un recurs compartit o desconnecta un equip d'un recurs 

compartit. 

Amb la comanda net use, utilitzam els següents paràmetres: 

 

/ HOME  

Crea una connexió de xarxa que connecta un usuari al seu directori principal. 

 

\ \ Nom servidor \carpeta de grup 

Crea una connexió de xarxa que connecta un usuari amb una carpeta compartida del servidor 

 

/ DELETE  

Cancel·la una connexió de xarxa. Aquesta instrucció no és imprescindible però la recomanam per si 

qualque unitat de xarxa queda creada per error. 

 

Hi ha una proposta per canviar el lloc on s’emmagatzemen els fitxers temporals d'Internet per no carregar 

els perfils mòbils dels llocs de treball Windows XP: 

http://coordinaciotic.ieduca.caib.es/suport-tecnic/xarxipelag/22-programari/75-problemes-amb-el-

tancament-de-la-sessio-dels-usuaris 

 

També existeix una proposta per a instal·lar una impressora compartida als llocs de treball Windows XP. 

Consisteix en emprar una utilitat gratuïta, anomenada AdPrintX, que permet fer instal·lacions desateses 

d’impressores en xarxa. La utilització d'aquesta utilitat és molt simple: 

http://coordinaciotic.ieduca.caib.es/suport-tecnic/xarxipelag/21-impressio/17-instalmlacio-de-impressores-

en-xarxa-impressores-compartides-connectades-a-un-lloc-de-treball-en 

 

 

Exemple d'un script: 

 

Volem crear l’script d'inici de l'equip directiu al centre Ceip Sa Cova, el nom del servidor de domini és 

bcpsacova i les carpetes compartides al servidor segueixen la proposta. L'script serà el següent:  

 

 

http://coordinaciotic.ieduca.caib.es/suport-tecnic/xarxipelag/22-programari/75-problemes-amb-el-tancament-de-la-sessio-dels-usuaris
http://coordinaciotic.ieduca.caib.es/suport-tecnic/xarxipelag/22-programari/75-problemes-amb-el-tancament-de-la-sessio-dels-usuaris
http://coordinaciotic.ieduca.caib.es/suport-tecnic/xarxipelag/21-impressio/17-instalmlacio-de-impressores-en-xarxa-impressores-compartides-connectades-a-un-lloc-de-treball-en
http://coordinaciotic.ieduca.caib.es/suport-tecnic/xarxipelag/21-impressio/17-instalmlacio-de-impressores-en-xarxa-impressores-compartides-connectades-a-un-lloc-de-treball-en
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Figura 32: Exemple d’script d’inici per l’equip directiu 

 

Anam a explicar cadascuna de les instruccions: 

 

net use H: /HOME  

(Amb aquesta instrucció connectam l'usuari amb la seva carpeta personal mitjançant la unitat de xarxa H) 

 

net use I: /delete 

(Amb aquesta instrucció cancel·lam qualsevol unitat de xarxa que estigués utilitzant la lletra I)  

 

net use J: /delete  

(Amb aquesta instrucció cancel·lam qualsevol unitat de xarxa que estigués utilitzant la lletra J) 

 

net use K: /delete 

(Amb aquesta instrucció cancel·lam qualsevol unitat de xarxa que estigués utilitzant la lletra K) 

 

net use I: \\ bcpsacova\professorat  

(Amb aquesta instrucció connectam l'usuari amb la carpeta compartida professorat mitjançant la unitat de 

xarxa I) 

 

net use J: \\ bcpsacova\xarxipelag20 

(Amb aquesta instrucció connectam l'usuari amb la carpeta compartida xarxipelag20 mitjançant la unitat 

de xarxa J) 

 

net use K: \\ bcpsacova\equip_directiu 

(Amb aquesta instrucció connectam l'usuari amb la carpeta compartida equip_directiu mitjançant la unitat 

de xarxa K) 

 

call %0\..\java_cache.bat 

(proposta per canviar el lloc on s’emmagatzemen els fitxers temporals d'Internet) 

 

adprintx /cd \\Lx43winXP\hp4050 

(instal·la una impressora compartida hp4050 connectada a l'equip Lx43winXP i estableix que sigui la 

impressora per defecte) 
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adprintx /c \\Lx32winXP\epson7015 

(instal·la una impressora compartida epson7015 connectada a l'equip Lx32winXP) 

 

 

Als sistemes Ubuntu, l’equivalent als scripts d’inici és el Pam_mount, el qual s’ha de col·locar a cada lloc 

de feina (per als equips de la xarxa Xarxipèlag 2.0 no fa falta perquè ho distribueix el servidor de 

configuracions). Per a configurar-ho mirau l’apartat Muntatge automàtic de carpetes en els inicis de 

sessió de l’article: 

http://coordinaciotic.ieduca.caib.es/suport-tecnic/xarxipelag/15-lloc-de-treball-linux/99-instalmlacio-i-

configuracio-dun-lloc-de-treball-basat-en-lubuntu-1004?start=1 

 

 

ELS LLOCS DE FEINA 

Existeixen documents particulars per cadascun dels sistemes operatius homologats (Windows XP, 

Windows 7, Ubuntu 9.10 i Ubuntu 10.04) i els podem trobar al web: 

http://coordinaciotic.ieduca.caib.es/ 

CREACIÓ DEL PERFIL LOCAL I DEL PERFIL MÒBIL 

El conjunt d’informacions de l’entorn de treball de l’usuari constitueix el perfil local d’aquest usuari (és a 

dir, el perfil en aquesta màquina). Es pot observar com el perfil de les màquines Windows està constituït 

per un fitxer user.dat i algunes carpetes. 

Ara bé, si això és el perfil local, què és el perfil mòbil? El perfil mòbil és simplement una còpia d’aquest 

perfil que es guardarà en el servidor quan l’usuari tanqui la seva 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. 

 

Alguns exemples del que contenen aquests entorns són els colors de la pantalla, la configuració del 

ratolí, la mida i posició de les finestres, el fons d'escriptori així com tot el que desam a l'escriptori i a Els 

meus documents (dels sistemes Windows) . Els perfils mòbils estan disponibles sempre que l'usuari 

inicia sessió, si el servidor està disponible. 

 

S'ha de tenir en compte que els perfils de Windows XP, Windows 7, Ubuntu 9.10 i Ubuntu 10.04 no són 

compatibles entre sí. És a dir, la configuració i els elements de l'escriptori que tenguem desats al 

Windows XP només la podrem recuperar als ordinadors amb Windows XP, no les podrem utilitzar al 

Windows 7 ni a cap Ubuntu. El mateix passa amb Windows 7, Ubuntu 9.10 i Ubuntu 10.04. 

Això vol dir que, per exemple, si tenim desades unes adreces als favorits del Firefox al sistema 

WindowsXP, aquestes adreces no ens apareixeran al Firefox del Windows 7 ni de cap Ubuntu. 

 

Cada sistema operatiu crea un perfil per a cada usuari del domini, aquest perfil s'emmagatzema a una 

carpeta del servidor de domini.  

Els perfils dels sistemes Windows els emmagatzemam dins la carpeta PerfilsXP del servidor de domini. 

Dins aquesta carpeta es creen automàticament subcarpetes amb la informació dels usuaris. Els perfils 

http://coordinaciotic.ieduca.caib.es/suport-tecnic/xarxipelag/15-lloc-de-treball-linux/99-instalmlacio-i-configuracio-dun-lloc-de-treball-basat-en-lubuntu-1004?start=1
http://coordinaciotic.ieduca.caib.es/suport-tecnic/xarxipelag/15-lloc-de-treball-linux/99-instalmlacio-i-configuracio-dun-lloc-de-treball-basat-en-lubuntu-1004?start=1
http://coordinaciotic.ieduca.caib.es/
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dels Windows XP creen una carpeta que té el mateix nom que l'usuari. Els perfils dels Windows 7 creen 

una carpeta que té el mateix nom que l'usuari acabat amb .v2 . 

 

Per a utilitzar els perfils amb sistema Ubuntu hem de crear uns scripts anomenats cp_perfil_ubt1004 (per 

a l'Ubuntu 10.04) o cp_perfil_ubt910 (per a l'Ubuntu 9.10) i guardar-lo a la carpeta compartida scripts del 

servidor (carpeta on hi ha els scripts d'inici i tancament de sessió dels Ubuntus). Aquest perfils caldrà 

guardar-los a la carpeta personal de l'usuari dins una carpeta específica anomenada perfil_linux, dins 

aquesta carpeta es creen subcarpetes anomenades ubt910 i ubt1004 amb la informació del perfil de 

cada sistema. A la carpeta ubt910 s'emmagatzema la informació del sistema Ubuntu 9.10 i a la carpeta 

ubt1004 s'emmagatzema la informació del sistema Ubuntu 10.04. Per a crear els scrips cal mirar la part 

final del següent article: 

http://coordinaciotic.ieduca.caib.es/suport-tecnic/xarxipelag/15-lloc-de-treball-linux/99-instalmlacio-i-

configuracio-dun-lloc-de-treball-basat-en-lubuntu-1004?start=1 

 

 

Com hem comentat els perfils mòbils s'emmagatzemen al servidor de domini i cada cop que un usuari 

del domini inicia sessió recupera el seu perfil. Durant aquesta recuperació les dades de l'usuari es 

desplacen per la xarxa del centre des del servidor cap al lloc de treball. Quan tancam la sessió d'usuari 

de domini aquest perfil es desplaça per la xarxa del centre des del lloc de treball cap al servidor. 

Quanta més informació tenguem al nostre perfil mòbil més temps tardarà la sessió a obrir-se i tancar-se. 

Per aquest motiu convé no tenir cap fitxer a l'escriptori o a Els meus documents ja que cada fitxer 

alenteix la xarxa. En el cas hipotètic que emmagatzemàssim una fitxer d'una pel·lícula en qualitat blu ray 

(alta definició) a Els meus documents quan iniciàssim o tancàssim sessió podríem haver d'esperar 20 

minuts per començar a fer feina o perquè es tanqui la sessió, durant aquest període de temps alentiríem 

tota la xarxa del centre. 

 

Existeix la possibilitat de limitar l’espai dels perfils mòbils, la quota màxima que podem posar és de 30 

MB. Com que cada cop més programes van emmagatzemant més informació als perfils la recomanació 

actual és no limitar els perfils tot i que es deixa a elecció del centre. 

 

PERFILS OBLIGATORIS 

Una vegada creat el perfil mòbil dels sistemes Windows és possible convertir-lo en obligatori (és a dir, 

no modificable). En aquest cas, el perfil és únicament de lectura i les modificacions que es fan durant les 

sessions de treball no s’actualitzen en el servidor. Pot ser interessant assignar aquest tipus de perfil als 

alumnes per tal d’evitar les freqüents desconfiguracions que pateixen els ordinadors de les aules 

d’informàtica. En tot cas, s’ha de tenir en compte que el perfil obligatori només convé habilitar-lo en els 

usuaris que NO tenen configurades aplicacions que requereixin guardar dades en el perfil propi. Com a 

exemple d’aquestes aplicacions es pot esmentar el navegador Firefox que guarda els marcadors en 

carpetes del perfil i, en conseqüència, si el perfil no fos modificable, no es podrien desar. 

 

Per convertir un perfil mòbil d’usuari en obligatori: 

 

1. En la carpeta del perfil corresponent a aquest usuari, s’ha de canviar l’extensió .dat del fitxer user.dat 

en .man (ha de quedar user.man). 

 

2. S’ha de posar permís de lectura al propi usuari en els permisos de compartició de la carpeta del seu 

perfil.  

http://coordinaciotic.ieduca.caib.es/suport-tecnic/xarxipelag/15-lloc-de-treball-linux/99-instalmlacio-i-configuracio-dun-lloc-de-treball-basat-en-lubuntu-1004?start=1
http://coordinaciotic.ieduca.caib.es/suport-tecnic/xarxipelag/15-lloc-de-treball-linux/99-instalmlacio-i-configuracio-dun-lloc-de-treball-basat-en-lubuntu-1004?start=1
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SENSE PERFIL 

Els darrers anys hi ha hagut centres que davant la dificultat de que els docents segueixin la proposta (no 

desar cap document a Els meus documents ni a l’escriptori)  han optat per suprimir els perfils mòbils.  La 

supressió dels perfils es una possibilitat que és pot realitzar però prèviament hem de tenir clares les 

seves desavantatges: 

Cada ordinador desa el perfil local de cada usuari, aquest perfil només el podem recuperar en aquella 

màquina. A part del fons d’escriptori i marcadors del Firefox el que hem de tenir clar és que si es desa 

qualque document a l’escriptori o a Els meus documents no el podrem recuperar a cap màquina.  

Si tenim configurat un gestor de correu electrònic a una màquina només el podrem veure en aquella 

màquina, l’hauríem de configurar a cada màquina on vulguem gestionar el correu, sempre i quan els 

correus es desin a una carpeta compartida del servidor. Si desam els correus a un disc dur local 

tendríem els correus repartits en diverses màquines creant un petit caos. 

 

Aquesta tasca de llevar el perfil es pot realitzar a alguns usuaris, és a dir podem tenir usuaris amb perfil 

mòbil i d’altres sense perfil mòbil.  La recomanació és o deixar tots els perfils o llevar-los tots, en cas de 

fer una solució mixta és molt important documentar-ho. 

 

Per a realitzar-ho el que hem de fer és anar a Usuarios y equipos de Active Directory, anar a les 

Propiedades i triar la pestanya Perfil. El que hem de fer és esborrar la ruta del perfil de Ruta de acceso al 

perfil i deixar l’espai de la ruta en blanc. 
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Figures 33: Pestanya Perfil de les propietats d’un usuari sense perfil mòbil 

 

 

En el cas de no tenir perfil mòbil i voler posar-lo el primer que hem de fer es avisar als usuaris que desin 

tot el que tinguin emmagatzemat als diferents perfils ja que el perfil mòbil anirà trepitjant els perfils locals. 

Per a fer-ho únicament haurem de posar la ruta del perfil a Ruta de acceso al perfil.  

ANTIVIRIC 

ALS LLOCS DE TREBALL 

Si seguim estrictament la proposta el possible mal que pot fer un virus és molt limitat ja que no té drets 

d'administrador (no hem de endollar mai un USB amb la compte d'administrador). Per aquesta raó no 

existeix una proposta d'antivírica pels llocs de treball. Si qualque centre vol instal·lar qualque antivíric és 

lliure de fer-ho sempre i quan segueixi la seva llicència d’ús, cal recordar que hi ha molts d'antivírics que 

són gratuïts a nivell particular però no a nivell professional com es el cas dels centres educatius. 

Actualment (Juliol 2015) alguns d'aquests exemples són: Avira, AVG o Avast 
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Si hem de realitzar una neteja de qualque equip ho podem fer mitjançant l'eina gratuïta d'eliminació 

de virus de Sophos, la qual es troba en l’enllaç https://www.sophos.com/es-es/products/free-

tools/virus-removal-tool.aspx 

 

SERVIDOR 

Pel servidor de domini existeix una proposta antivírica ja que és una màquina un poc especial. 

Actualment es fa servir l'antivíric de pagament SOPHOS . Per aconseguir la instal·lació d'aquest antíviric 

s'ha de realitzar una sol·licitud al CAU.  

http://coordinaciotic.ieduca.caib.es/suport-tecnic/avaries/33-procediments-generals/159-avaries-peticio-

suport-tic-al-cau 

 

Figura 34: Icones on es pot veure la del antivíric Sophos amb la informació que ens dona 

 

 

 

Figura 35: Pantalla de Gestió del Sophos 

 

https://www.sophos.com/es-es/products/free-tools/virus-removal-tool.aspx
https://www.sophos.com/es-es/products/free-tools/virus-removal-tool.aspx
http://coordinaciotic.ieduca.caib.es/suport-tecnic/avaries/33-procediments-generals/159-avaries-peticio-suport-tic-al-cau
http://coordinaciotic.ieduca.caib.es/suport-tecnic/avaries/33-procediments-generals/159-avaries-peticio-suport-tic-al-cau
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Existeix una proposta amb l'antivíric Clamwin però actualment està obsoleta. 

  

INSTAL·LACIÓ D’APLICACIONS 

En la proposta de particions del disc dur del servidor s’ha aconsellat crear una partició específica per a 

programes (la partició P:.), destinada a la instal·lació administrativa del programari que s’ha d’executar 

en els ordinadors del centre. Convé remarcar que les instal·lacions d’aplicacions que es facin en el 

servidor no han de ser operatives sinó que únicament s’han de constituir amb un dipòsit de programari a 

partir del qual es duran a terme les instal·lacions finals en els llocs de feina. En cap cas s’ha d’utilitzar el 

servidor com un lloc de feina més; els únics programes que s’han d’executar en el servidor són els 

relacionats amb el sistema operatiu i els servidors de la intranet. És a dir no hem d’instal·lar programes 

com el firefox o Open Office. 

 

Per tal d’habilitar-hi l’accés des de la xarxa, la partició de programes s’ha de compartir. Es proposa 

compartir la partició completa amb el nom Programes. 

 

Els permisos en la carpeta compartida Programes s’ha de restringir a l’administrador que té control total. 

Per a realitzar instal·lacions desateses centralitzades de programari a les màquines Windows XP hem se 

seguir el següent manual: 

http://coordinaciotic.ieduca.caib.es/suport-tecnic/xarxipelag/22 

 

CONSELLS I TRUCS 

USUARIS LOCALS 

A mesura que anem integrant les màquines al domini és important anar eliminant o inhabilitant els 

usuaris locals que utilitzen els docents ja que sinó molts d’ells continuaran utilitzant-lo. L’únic usuari que 

no hem de suprimir ni inhabilitar és l’administrador local ja que si per qualsevol causa el servidor no està 

disponible, aleshores haurem d’entrar com a administrador local de la màquina i si fos necessari tornar a 

crear o habilitar usuaris local. També es proposar tenir la mateixa contrasenya l’administrador local a tots 

els llocs de feina. En el cas hipotètic (i erroni) que tots els docents fessin feina a les màquines clients 

amb comptes d’administrador seria important una vegada integrem la màquina canviar la contrasenya 

d’administrador local. 

CANVI DE CONTRASENYES 

Si l’usuari s’oblida de la contrasenya caldrà canviar-la en el servidor. Aquesta operació l’ha de fer 

l’administrador. El procediment és el següent: 

Entram al servidor de domini i anam usuarios y equipos de active directory,. Triam l’usuari, botò dret del 

ratolí i triam reestablecer contraseña. Ara li posam la nova contrasenya 2 vegades i fem clic a l’opció que 

l’usuari hagi de canviar la seva contrasenya quan torni iniciar sessió. 

http://coordinaciotic.ieduca.caib.es/suport-tecnic/xarxipelag/22
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Figura 36: Opcions que podem fer amb els usuaris 

 

 

Figura 37: Pantalla per reestablir la contrasenya 

 

UTILITZACIÓ DEL COMPTE ADMINISTRADOR 

És molt important posar una contrasenya difícil en el compte de l’administrador ja que entrant amb 

aquest nom d’usuari es té accés TOTAL als recursos del domini. 

També, es recomana al coordinador del Projecte Xarxipèlag que faci servir un compte normal de docent 

per treballar habitualment i que reservi el compte Administrador per quan hagi de dur a terme alguna 

tasca específica d’administració del servidor: afegir nous usuaris, modificar permisos, instal·lar 

aplicacions, etc. Molt important és no endollar cap USB quan estiguem com administrador ja que en cas 

d’estar infectat infectaria a la màquina amb drets d’administrador 
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COPIES DE SEGURETAT  

La còpia de seguretat (backup en anglès) fa referència a la còpia d'informació que es realitza per tal de 

ser restaurada en cas de pèrdua de dades i ésser requerida en posterioritat. 

Tota la informació del centre la tenim al servidor de domini per la qual cosa és indispensable anar 

realitzant còpies de seguretat periòdicament. Hem de realitzar 2 tipus de còpies de seguretat diferents: 

Una còpia de les dades dels usuaris (de la unitat D:.) i una altra del sistema del servidor (de la unitat C:. i 

system state) 

Les dades es copien en un mitjà d'emmagatzemament diferent al de l'origen de les dades. A un disc dur 

extern o encara millor en un lloc de treball que pugui anar controlant el coordinador. 

 

El procediment s’explica al següent article: 

http://coordinaciotic.ieduca.caib.es/suport-tecnic/xarxipelag/13-proposta-tecnica-configuracio-de-xarxa-i-

domini/238-copia-de-seguretat-de-les-dades-del-servidor-de-domini 

 

http://coordinaciotic.ieduca.caib.es/suport-tecnic/xarxipelag/13-proposta-tecnica-configuracio-de-xarxa-i-domini/238-copia-de-seguretat-de-les-dades-del-servidor-de-domini
http://coordinaciotic.ieduca.caib.es/suport-tecnic/xarxipelag/13-proposta-tecnica-configuracio-de-xarxa-i-domini/238-copia-de-seguretat-de-les-dades-del-servidor-de-domini

