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Nota:
Els exemples que s'inclouen en aquest document i en particular les figures que il·lustren els procediments es
refereixen a dues configuracions distintes de xarxes. En alguns apartats se n'ha fet servir una, en altres l'altra i, fins i
tot, hi ha apartats que mostren il·lustracions de les dues configuracions.  Les dues configuracions són:
1. Domini: adminedu (xarxa 10.215.80.0/255.255.255.0)

Servidor controlador del domini: seradminedu (IP 10.215.80.32)
Servidor Linux: ls-adminedu  (IP 10.215.80.230)

2. Domini: curs (xarxa 172.16.252.0/255.255.255.0)
Servidor controlador del domini: scurs (IP 172.16.252.1)
Servidor Linux: ls-curs (IP 172.16.252.2)

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, Windows XP i Linux. 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. L'existència d'aquesta llista única d'usuaris simplifica
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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.
El document “Proposta tècnica per a les xarxes dels centres del projecte Xarxipèlag” explica
detalladament la configuració de les xarxes dels centres. 
Tot i que el servidor principal del centre duu a terme les funcions més importants del domini
(autenticació centralitzada, ubicació dels perfils mòbils i dels directoris personals del professorat,
etc.) existeixen altres tasques dins una xarxa, també importants, que no poden ser assumides pel
servidor principal (aquest ja en té prou amb les tasques de controlador del domini). L'objectiu
d'aquest document és, precisament, presentar una proposta per instal·lar i configurar un segon
servidor en el centre, integrat en el domini existent, i que dugui a terme algunes d'aquestes tasques
que es consideren importants i que no són realitzades pel servidor principal del domini. Aquest
segon servidor estarà basat en Linux i tendrà les següents funcionalitats:
– Integració en el domini del centre. No tendrà usuaris locals (excepte l'usuari administrador

root), ni tampoc inicis de sessió locals (excepte també l'usuari root). Els usuaris del domini
podran accedir als recursos compartits del servidor a través de la xarxa. Es podran assignar
permisos d'accés a aquests recursos compartits als usuaris i grups del domini del centre.

– Ubicació de les carpetes personals dels usuaris del domini. En la proposta tècnica per a les
xarxes dels centres del projecte Xarxipèlag, els usuaris alumnes no disposaven d'un directori
personal en el servidor amb dret d'escriptura. El directori personal dels alumnes solament
s'utilitzava per guardar el perfil mòbil de l'usuari. Els treballs realitzats s'havien de guardar en els
discs durs locals. Amb aquesta proposta d'un segon servidor serà possible reubicar els directoris
personals dels usuaris alumnes a aquest nou servidor i donar als alumnes drets d'escriptura en
aquests directoris perquè hi puguin guardar arxius. També, òbviament, s'hi podran ubicar en
aquest servidor les carpetes personals dels usuaris professors que considerem oportú. La
possibilitat d'establir quotes de disc permetrà limitar l'espai assignat a cada compte.

– Servidor virtual de CD-ROM. Un servidor virtual de CD-ROM és un servidor de xarxa que
proporciona accés als continguts de múltiples CD-ROM disposant d'un únic lector. La idea és
que el servidor virtual guardi les imatges ISO 9660 dels CD i les distribueixi a la xarxa. En
conseqüència, un servidor virtual de CD-ROM només està limitat per la capacitat del disc dur (en
aquest sentit, un disc dur de 40 Gb té capacitat per contenir fins a 57 CD-ROM complets,
d'aproximadament 700 Mb cada un). La proposta de creació d'un servidor virtual de CD-ROM en
un servidor Linux es troba en el document “Creació d'un servidor virtual de CD-ROM”. 

– Servidor d'imatges de particions. Una altra de les funcions que pot realitzar aquest servidor
Linux és la de contenir imatges de les particions dels llocs de treball. D'aquesta manera, és molt
ràpida la restauració d'un lloc de treball ja que només es requereix restaurar la partició
corresponent des del servidor. Per a posar en funcionament aquest servei, utilitzarem el
programari lliure Partimage (Partition Image). Partimage és una utilitat que permet guardar i
restaurar particions. Les particions es guarden comprimides en un fitxer de disc (fitxer imatge).
Suporta una gran varietat de formats, entre els quals hi figuren els formats estàndards de Linux
(ext2fs i ext3fs), els FAT16 i FAT32 i el NTFS encara que aquest darrer està en fase
experimental. El programa consta d'un mòdul servidor i d'un altre client. El mòdul servidor
s'instal·larà en el servidor Linux. El mòdul client s'executa en els equips de la xarxa en els quals
es vulgui restaurar una partició o bé fer còpia d'una existent. El programa client es connecta amb
el servidor mitjançant el protocol TCP/IP. La proposta de creació d'un servidor d'imatges de
particions es troba en el document “Instal·lació i configuració del Partition Image”. 

– Proxy-Catxé de xarxa. La instal·lació d'un programa que gestioni els accessos a Internet i que
pugui emprar-se com a catxé de tota la xarxa del centre és una necessitat inqüestionable en els
centres. És evident que els centres necessiten un control en tot el que fa referència a Internet i
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que, molt sovint, sobre tot en les aules d'informàtica, els diferents llocs de treball naveguen pels
mateixos llocs web amb la qual cosa, la instal·lació d'un catxé ha d'augmentar sensiblement la
velocitat de navegació per Internet. En el servidor Linux proposam la instal·lació d'un programari
proxy-catxé molt potent anomenat Squid juntament amb un programa, l'SquidGuard, que
permet el control de la navegació per Internet (quins llocs de treball hi poden accedir i quines
pàgines poden visitar). Tot el què fa referència a aquesta proposta s'inclou en el document
“Instal·lació i configuració del proxy catxé Squid”. 

INSTAL·LACIÓ DEL SERVIDOR

Utilitzarem en aquest document la distribució Mandrake 9.1.
Arrancau la instal·lació de la manera habitual a partir del primer CD de la distribució.
En el nivell de seguretat especificau Alta.
Demanarà en quina partició s'ha d'instal·lar Linux. Escolliu particionament personalitzat – Canviar
a mode Expert – Assigna automàticament – servidor . 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 l'espai proposat és:

/ sistema (doble del proposat màx. 2Gb)
swap intercanvi (espai proposat)
/usr programes d'usuari (amb 5Gb n'hi ha prou)
/var contingut variable; logs, contingut web, etc. (amb 4Gb n'hi ha prou)
/tmp temporal (basta aprox.1 Gb)
/home resta d'espai

Fet – D'acord per confirmar l'escriptura de la taula de particions.
Respecte dels paquets que s'han d'instal·lar es recomana la instal·lació, com a mínim, dels següents
(utilitzau Selecció individual de paquets per a precisar  la selecció):
– Servidor

– Servidor Web FTP (Apache, proftpd) (les opcions per defecte)
– Tallafoc/Encaminador:

– iproute2
– iptables
– routed

– Servidor d'ordinador de xarxa:
–  rfbdrake
– Open-SSH
– Samba server
– Squid
– SquidGuard
– Altres: Samba-Winbind
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– Entorn gràfic:
– GNOME

– Estació de treball:
– Ordinador de xarxa client:

– samba-client
– Altres: autofs

– Configuració (les opcions per defecte més el paquet quota)
– Eines de consola (les opcions per defecte més el paquet gedit)

Hi ha dos paquests que caldrà instal·lar posteriorment: 
– tighvnc-server
– tcp_wrappers

En l'apartat de 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 (172.16.x.3), submàscara de la xarxa, nom de l'equip (per exemple, ls_nom del domini; ls
vol dir linux server; un exemple: ls_cpesputxet, o, millor, lscpesputxet), 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 noms llargs creen problemes en la
integració de l'ordinador en el domini del centre (sobretot en els dominis controlats per un servidor
Windows NT).
Pel que fa a la instal·lació del LILO, podeu instal·lar-lo al MBR (Master Boot Record).

INTEGRACIÓ EN EL DOMINI DEL CENTRE

Iniciau una sessió amb el compte root. Per configurar la integració al domini s'ha configurar el
servidor SAMBA, la qual cosa es fa modificant el fitxer de configuració de /etc/samba/smb.conf
Les entrades que s'han de modificar o afegir al fitxer són:
Secció [global]
1. Server naming opcions:
workgroup = nom del domini del centre (per exemple, cpesputxet)
netbios name = nom del servidor linux (per exemple ls_cpesputxet)
4. Security and Domain Membership options:
security = domain
password server = *
encrypt passwords = yes
winbind uid = 10000-20000
winbind gid = 10000-20000
winbind separator = +
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winbind use default domain = yes
(això fa que winbind manegi els noms d'usuari en lloc dels noms complets DOMINI+nom_usuari)
Podeu deixar les altres opcions tal com venen per defecte.
Una vegada hagiu configurat Samba, s'han de reinicar els serveis smb i winbind.(assegurau-vos que
aquests dos serveis tenen activada l'opció Al iniciar que vol dir que s'iniciaran automàticament quan
arranqui el servidor)

Després, arrencau un terminal i incorporau el servidor en el domini del centre executant l'ordre
següent:

smbpasswd -j nom_domini -r nom_servidor_controlador_domini -U administrador

Es demanarà la contrasenya de l'administrador del domini. Una vegada entrada, l'equip quedarà
integrat en el domini.
Podeu comprovar-ho executant wbinfo -u i wbinfo -g. Si tot va bé, aquesta ordre retornarà la llista
d'usuaris del domini.

Reiniciau el servidor i iniciau una sessió com a root.
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En aquest moment, el servidor ja està integrat dins el domini. Estam en condicions d'assignar
seguretat local (permisos) als diferents usuaris i grups del domini. La figura següent mostra la llista
d'usuaris que s'obté quan s'accedeix a l'opció permisos del explorador d'arxius. Podeu comprovar
com en aquesta llista s'hi troben tots els usuaris del domini: 

Ara bé, s'ha de tenir clar que una cosa és tenir integrat l'equip en el domini i una altra ben diferent és
habilitar la possibilitat que els diferents usuaris del domini puguin iniciar una sessió en aquest
servidor. Per això s'han de fer altres coses (configuració dels fitxers pam) que NO farem. De la
mateixa manera que en el controlador del domini, no és recomanable usar el servidor com a lloc de
treball. Per tant, el servidor no tendrà usuaris locals ni tampoc els usuaris del domini hi podran
iniciar una sessió. L'únic usuari que podrà treballar en local serà root. 

CONFIGURAR LA SEGURETAT EN ELS ACCESSOS PER XARXA

Durant la instal·lació s'ha definit un nivell de seguretat “Alt” que correspon a un nivell de seguretat
adequat per a una màquina client connectada a Internet (podeu consultar els manuals de Mandrake
9.1 per obtenir detalls sobre aquest nivell de seguretat). L'elecció d'un nivell de seguretat més alt,
recomanat per als servidors, no és recomanable ja que tanca algunes opcions bàsiques que fan el
sistema molt incòmode d'emprar. Pensem que aquest servidor s'utilitzarà dins una xarxa local i en
cap cas estarà exposat a Internet. Atès que el nivell de seguretat escollit no és propi d'un servidor,
convé modificar-lo manualment per tal d'adaptar-lo a les exigències d'una màquina que ha de
proveir serveis a la xarxa.
El que proposam és que una vegada instal·lat el sistema, es deshabiliti l'accés per xarxa a tots els
serveis instal·lats. Després, a mesura que els serveis es vagin configurant, s'aniran habilitant els
permisos d'accés pertinents. D'alguna manera el que es fa és tancar el sistema completament i anar-
lo obrint, a poc a poc, quan faci falta.
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Per dehabilitar l'accés a tots els serveis TCP basta introduir la següent línia al fitxer hosts.deny:
ALL : ALL

Si disposau d'una màqiuona de gestió, és a dir, d'un equip que només sigui utilitzat per
l'administrador del sistema, podeu donar permís a aquesta màquina per accedir per xarxa a tots els
serveis del servidor. Per això basta introduir la següent línia en el fitxer hosts.allow:

ALL : ip_màquina_gestió

Per evitar excessives complicacions també podeu donar accés complet a localhost afegint la línia:
ALL : localhost. (ull amb el punt final!)

Les dues línies poden condensar-se en una sola, tal com es mostra a la figura següent:

Ara bé, també podeu triar l'opció de donar permisos servei per servei a mesura que es necessitin. En
aquest document s'esmentaran els permisos d'accés necessaris per a cada servei que es vagi
configurant i en principi partirem d'un hosts.allow completament buit, és a dir, sense cap permís
d'accés concedit.

ADMINISTRACIÓ REMOTA DEL SERVIDOR

És important poder administrar el servidor remotament des d'un lloc de treball ja que, molt sovint, el
servidor estarà ubicat en un lloc que no tendrà les comoditats necessàries per treballar-hi.
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Necessitarem iniciar sessions com a root de forma remota des de qualsevol PC de la xarxa. Hi ha
dues tecnologies diferents que permeten administrar remotament el servidor: el servidor webmin
que permet accedir a la configuració del servidor des d'un explorador web i la conjunció de les
utilitats vnc i xdmcp que proveeix una mena de serveis de terminal i que utilitza el vncviewer com a
client. Tot seguit veurem les dues possibilitats:

Administració remota amb webmin
Obriu un explorador web i connectau-vos amb el servidor webmin. El servidor webmin utilitza
connexions segures (sempre que s'hagi instal·lat el servidor Open-SSH) en el port 10000 (port per
defecte, que òbviament es pot canviar). Per tant, la direcció que s'ha d'escriure a l'explorador és:

https://nom_servidor:10000/

o bé
https://ip_servidor:10000/

Si no s'ha instal·lat el servidor Open-SSH, s'haurà d'utilitzar el protocol http (sense la s).
Si usau connexió segura probablement apareixerà una alerta de seguretat. Contestau <Si> per
descarregar al pàgina inicial del servidor webmin en la qual es requereix l'autenticació dels usuaris
que s'hi connecten.

Validau-vos amb el compte root i s'iniciarà una sessió d'administració amb el webmin.
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Com podreu observar, el webmin permet una administració quasi completa del servidor Linux. Hi
ha moltes opcions, integrades en set seccions diferents: Webmin (configuració del propi servidor),
System (configuració del sistema), Servers (configuració dels servidors instal·lats), Networking
(xarxa), Cluster i Altres.
La utilització és molt intuïtiva. Vegem alguns exemples d'utilització:
Per reiniciar serveis, s'ha d'anar a System – Bootup and Shtdown, seleccionar el servei o serveis,
aturar-lo i després arrencar-lo. En aquesta mateixa pàgina hi ha un botó per reiniciar el sistema:

Per fer backup d'un directori podeu anar a System – CD Backup – Backup i seleccionar el directori
del qual es vol fer backup i el directori i fitxer on es guardarà la còpia. La figura següent mostra la
creació d'una còpia de seguretat de la carpeta /root/captures que es guardarà en el fitxer comprimit
/home/copies/captures.tar.gz

També pot ser interessant restringir l'accés al webmin des de certes màquines de la xarxa, habilitant
la utilització d'aquesta utilitat només des de les màquines on habiltualment es connecta
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l'administrador de la xarxa. Per fer això, s'ha d'executar la utilitat IP Access Control que es troba a
la secció Webmin - Webmin configuration.
Apareixerà un formulari on es poden especificar els equips amb dret a executar el webmin. Es
reconama escollir Only allow from listed addresses i entrar les adreces IP o el nom dels equips que
des dels quals hi volem habilitar un accés al Webmin. 

Pitjau Save per guardar la nova configuració. A partir d'ara si s'intenta una connexió des d'una
màquina “prohibida” es mostrarà un error HTTP 403 (accés prohibit).
Un cop acabada la utilització del Webmin, convé sortir pitjant l'enllaç logout de la pàgina principal.  

Administració remota amb vnc + xdmcp
La utilització única del vnc per accedir remotament a un ordinador amb Linux té certs
inconvenients. Requereix que els usuaris iniciïn una sessió i executin el servidor vnc manualment
abans que puguin acceptar connexions del client (el vncviewer). Afortunadament existeix una
solució que permet connectar-se amb el servidor Linux sense necessitat que un usuari hagi iniciat
una sessió. Aquesta solució es basa en la utilització conjunta del protocol de control del gestor de
connexions (X Display Manager Control Protocol – XDMCP) i vnc.
Abans d'entrar en detalls convé aclarir una mica la terminologia. Les X Windows tenen una
arquitectura client-servidor. No és una utilitat del sistema operatiu sinó que és un programa que
s'executa sobre el sistema operatiu. Hi ha versions per Windows d'aquest programa. La part més
important d'aquesta arquitectura és el servidor X que és el que té accés al hardware, dibuixa les
coses a la pantalla i rep les entrades del teclat i del ratolí. Quan una aplicació (un client X) vol usar
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les X, es connecta amb el servidor i, a través d'aquest, té accés als recursos que el servidor està
gestionant. Un display és el conjunt de monitor (o monitors), teclat i ratolí que està controlat per un
determinat servidor X. Cada display pot tenir més d'un monitor i cada màquina pot tenir més d'un
display.
Un display manager (també anomenats gestor de connexions) és una aplicació que s'encarrega de
gestionar un o més display. Exemples de gestors de connexions són el gdm (el gestor de connexions
del gnome i el kdm (gestor de connexions del KDE). El display manager inicia un servidor X i
mostra un prompt perquè qualsevol usuari es validi en el sistema i inicï una sessió. Una vegada
acabada la sessió el display manager mostrarà una altre vegada el prompt perquè qualsevol altre
usuari pugui iniciar una altra sessió. Els display manager tenen una altra funcionalitat molt
important i és que accepten connexions remotes mitjançant el protocol XDMCP. Aquesta
funcionalitat és la que faren servir per gestionar remotament el servidor.
La configuració exigida consisteix a modificar el fitxer de configuració del gestor de connexió. En
el nostre cas proposam la utilització del gdm (gestor de connexió del GNOME) ja que l'altre, el kdm,
causa problemes en les connexions remotes i, per tant, en aquesta proposta es recomana únicament
la instal·lació del GNOME.
El fitxer de configuració esmentat és /etc/X11/gdm/gdm.conf. En aquest fitxer s'ha de modificar la
línia Enable=false i posar Enable =true a l'apartat [xdmcp]. Assegurau-vos també que en aquesta
mateixa secció hi ha l'entrada Port=177

Una vegada modificat aquest fitxer, s'ha de comentar l'entrada DisplayManager.requestPort: 0
(basta posar un signe d'admiració al començament de la línia) en el fitxer /etc/X11/xdm/xdm-config
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Ara s'ha de modificar el port on escoltarà el servidor de tipus de lletra (xfs – X Font server). Per fer
això s'ha d'editar el fitxer /etc/rc.d/init.d/xfs i substituir port -1 per port 7100 en els apartats start i
restart, tal com es mostra a la figura següent:

També s'han de modificar els fitxers de configuració del servidor X per tal de reflectir el canvi en el
servidor de tipus de lletra. Aquests fitxers són /etc/X11/XF86Config (si existeix) i
/etc/X11/XF86Config-4 i s'hi ha de modificar l'entrada FontPath “unix/:-1” per FontPath
“unix/:7100” tal com es mostra a les figures següents:
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Finalment, reiniciau l'equip per activar aquests canvis.
Les passes següents depenen del sistema operatiu (Linux o Windows) de l'equip client és a dir, de
l'equip que s'utilitzarà per gestionar remotament el servidor (en general, l'equip del coordinador del
projecte en el centre). Vegem, per separat ambdós sistemes:

Equip client amb Linux
En aquest cas farem servir la funcionalitat dels gestors de connexió que els permet mostrar-se en
servidors X remots. Utilitzarem el servidor X de l'equip client per obrir una connexió remota amb el
gestor de connexions del servidor. Per fer això, s'hauran d'habilitar els permisos pertinents de
connexió en el fitxer /etc/hosts.allow del servidor. En concret, s'ha especificar que l'equip client
remot tengui accés al gestor de connexions. Si en el fitxer /etc/hosts.allow no s'ha habilitat l'accés
complet a l'equip del coordinador, s'haurà d'afegir-hi la següent línia:

gdm : ip_màquina_gestió

Un cop fet això, ja es pot accedir al servidor des de l'equip client. Iniciau en el client una sessió com
a usuari root i obriu una finestra de terminal. 
Executau l'ordre: 

X   :1   -query   ip_servidor

A la pantalla, us apareixerà el gestor de connexions (el display manager) del servidor. Ara ja vos hi
podeu validar com a root i procedir a l'administració. Una vegada acabada la tasca, tancau la sessió i
apareixerà una altra vegada la finestra per fer login. Per tornar a l'escriptori de l'equip client s'ha de
“matar” la connexió amb el servidor pitjant les tecles <Ctrl>+<Alt>+<BackSpace>.

Equip client amb Windows
En aquest cas farem servir el protocol XDMCP juntament amb el VNC.
En el servidor s'ha d'afegir el servei vnc perquè l'executi automàticament el “superdimoni” xinetd.
El que farem serà crear dos serveis: un per connectar a una resolució de 800x600 i l'altre per fer-ho
a 1024x768.
Afegiu dues entrades en el fitxer /etc/services tal com es mostra a la figura següent:
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En el directori /etc/xinet.d creau dos fitxers de noms vnc-800x600 i vnc-1024x768 tal com es mostra
a les figures següents:

S'ha d'assenyalar que el text que va des de server_args fins a -once ocupa una sola línia.
Observau el que fan aquests serveis: inicien un servidor VNC (amb Xvnc) que mostra la sortida d'un
servidor X que per la seva part es mostra en el display :1 de l'equip local (localhost). Això implica
que s'hauran d'habilitar els següents permisos d'accés:
– Accés al gdm (gestor de connexions) a l'equip local (localhost)
– Accés al Xvnc a l'equip client
La figura següent mostra el fitxer hosts.allow amb aquests permisos:
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Reiniciau el servidor (és suficient reiniciar el servei xinetd).
Ara el servei VNC del servidor ja està preparat per rebre connexions. A l'equip client, executau el
vncviewer i en demanar el servidor VNC al qual us voleu connectar introduïu l'adreça IP del
servidor Linux. Si tot ha anat bé apareixerà, el quadre de diàleg per fer login al servidor Linux en
una finestra de 800x600 pixel, tal com es pot observar a la figura següent:

Iniciau una sessió amb el compte root i accedireu a l'escriptori del servidor:
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En tancar la sessió es tancarà la finestra de connexió.
Si es vol fer una connexió a 1024x768 s'ha d'afegir :1 a l'adreça IP del servidor en el quadre de
diàleg de connexió del vncviewer, tal com es mostra a la figura següent:

UBICACIÓ DE LES CARPETES PERSONALS DELS USUARIS DEL DOMINI

En aquest apartat es mostraran les configuracions que s'han de dur a terme en el servidor Linux i en
el controlador del domini de la xarxa per tal de fer que un usuari del grup alumnes (aquí parlarem
d'usuaris alumnes, però també funcionaria amb qualsevol altre usuari) tengui la seva carpeta
personal ubicada en el servidor Linux.
En el servidor Linux s'han de canviar algunes línies en el fitxer de configuració de Samba. Com s'ha
esmentat abans, aquest fitxer és /etc/samba/smb.conf.
En primer terme, assegurau-vos que a l'apartat Share Definitions figura una secció [homes] tal com
es mostra a la figura següent. Generalment basta afegir la línia invalid users = root a la configuració
que apareix per defecte. Aquesta línia fa que no s'ofereixi a compartir el directori personal de root
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A l'apartat 4 (Security and Domain Membership Options) s'ha d'activar la línia següent:
template homedir = /home/usuaris/%U
Amb això farem que el directori personal de l'usuari es creï dins una subcarpeta de /home
anomenada usuaris.
Un cop realitzats aquests canvis, s'han de reiniciar els serveis smb i winbind.
En el servidor controlador del domini, s'han de modificar les configuracions dels comptes que
tendran el seu directori personal ubicat en el servidor Linux. Amb la utilitat Usuaris i equips de
l'Active directory (cas d'usar windows 2000) o la utilitat Administrador d'usuaris del dominio (cas
de fer servir el Windows NT 4) editau les propietats d'un usuari al qual vulgueu reubicar-li el
directori personal. En la secció Perfil entrau \\servidor_linux\%username% en el camp Directorio
principal tal com es mostra a la figura següent:

El servidor Windows us dirà que no troba aquest directori. És normal ja que encara no existeix.
Pitjau <Acceptar>.
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Òbviament s'ha de fer aquesta modificació a tots els comptes d'usuari als quals vulgueu reubicar el
directori personal.
Un cop modificat el compte dels usuaris, s'han de crear les carpetes personals en el servidor Linux.
Per això, entrau amb el compte root i dins /home creau una carpeta de nom usuaris. Dins la carpeta
usuaris creau una carpeta per a cada un dels usuaris que han d'ubicar-hi el directori personal. El nom
d'aquesta carpeta ha de coincidir amb el nom de l'usuari. Dins cada carpeta personal és convenient
crear una carpeta anomenada perfil_linux per guardar-hi les configuracions Linux d'aquest usuari
(consultau el document “Instal·lació i configuració d'un lloc de treball basat en Linux a les
xarxes del projecte Xarxipèlag”). La figura següent mostra algunes d'aquestes carpetes:

Quan es creen aquestes carpetes són propietat de root. Aquest és l'únic usuari que té permisos de
lectura i escriptura.

Per tant, s'haurà de canviar la propietat i els permisos a cada una de les carpetes. Això és més
eficient si es fa des d'un terminal. Obriu un terminal i executau les dues ordres següents:

chown -R nom_usuari:”Usuarios del dominio”  /home/usuaris/nom_usuari
chmod -R 700  /home/usuaris/nom_usuari
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La primera ordre canvia la propietat de la carpeta mentre que la segona modifica els permisos. Un
cop executades, el propietari de la carpeta és l'usuari nom_usuari i els permisos d'accés són lectura –
escriptura i execució al propietari i cap permís a altres. Les figures següents mostren l'execució
d'aquestes ordres en el cas de l'usuari a3 (Alumne 3) del domini i els permisos resultants de la seva
execució.

Ara, si des de qualsevol equip Windows de la xarxa iniciau una sessió amb el compte d'un d'aquests
usuaris, podeu comprovar que la unitat H està connectada al directori personal dins el servidor
Linux.
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Òbviament l'usuari també podrà accedir al seu directori personal des d'un lloc de treball Linux. Per
això, s'haurà de configurar correctament el mòdul pam_xarxipelag. L'ordre bàsica per muntar la
carpeta personal dins una subcarpeta H del directori personal local és:

volume * smb ls-curs @  ~/H, uid=&,gid=”Usuarios del dominio”,dmask=0700,fmask=0600 - -

Aquesta ordre pot conviure amb l'ordre similar que munta les carpetes personals ubicades en el
servidor principal del centre.:

volume * smb scurs @  ~/H, uid=&,gid=”Usuarios del dominio”,dmask=0700,fmask=0600 - -

No hi ha cap problema en què les dues ordres estiguin en el mateix fitxer de configuració
/etc/security/pam_xarxipelag.conf. Òbviament, en aquest cas us heu d'assegurar que els usuaris no
tenguin carpeta personal en els dos servidors ja que això provocaria un error en la connexió. Tot i
això, a partir de la versió 0.4.0 del pam_xarxipelag, hi ha una manera més clara de fer això:
consisteix a classificar els usuaris en grups globals segons el servidor on tenguin ubicada la carpeta
personal i, d'aquesta manera, realitzar un muntatge selectiu segons el grup de pertinença. Per
exemple, suposem que grup1 inclou els usuaris que tenen la carpeta personal al servidor principal
(scurs) i que els membres de grup2 tenen ubicada la carpeta en el servidor linux (ls-curs); aleshores,
en el fitxer de configuració del pam_xarxipelag s'haurà d'escriure el següent:

volume grup1 smb scurs @  ~/H, uid=&,gid=”Usuarios del dominio”,dmask=0700,fmask=0600 - -
volume grup2 smb ls-curs @  ~/H, uid=&,gid=”Usuarios del dominio”,dmask=0700,fmask=0600 - -

UTILITZACIÓ DE QUOTES DE DISC

El nucli de Linux que es distribueix amb Mandrake 9.1 permet l'habilitació d'un sistema de quotes
de disc per als diferents usuaris i grups de la xarxa.
A Linux les quotes de disc s'administren partició per partició. No hi ha cap relació entre les quotes
de disc en les diferents particions. En aquest sentit, és possible activar quotes de disc en algunes
particions i desactivar-les en altres. En el nostre cas, es recomana habilitar les quotes únicament a la
partició /home ja que és l'únic volum on els usuaris de la xarxa tendran dret d'escriptura.
Hi ha dues maneres d'establir quotes per un usuari. Una d'aquestes és limitar la quantitat d'espai que
un usuari pot ocupar; l'altra és establir un nombre màxim de fitxers (inodes) dels qual l'usuari pot
ser propietari. Es pot utilitzar qualsevol dels dos sistemes o, fins i tot, tots dos. En aquest document
es proposa la utilització de l'espai ocupat com a únic valor límit per establir la quota. No utilitzarem
el nombre màxim de fitxers.    
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Per establir una quota s'han d'especificar tres valors: el límit soft, el límit hard i el període de gràcia.
El límit soft és el nombre màxim de blocs (1 bloc = 1Kb) l'usuari pot disposar. Cada vegada que
l'usuari supera aquest límit rep un avís en què s'indica que ha superat la quota màxima i que ha
d'eliminar fitxers fins a situar-se per sota de la quota. El hard límit és el valor que mai no pot ser
superat; el sistema rebutjarà qualsevol intent d'escriure si es supera aquest límit hard. Quan un
usuari supera el límit soft disposa del període de gràcia que és un període de temps (per defecte sol
ser d'una setmana) en què l'usuari té temps per esborrar fitxers fins a situar-se un altre cop per sota
el límit soft. Quan el període de gràcia acaba el límit soft és tractat com a límit hard i l'usuari que
està per sobre no disposarà de més recursos a l'equip fins que torni a la situació “normal” per sota el
límit soft.  
L'habilitació del funcionament de les quotes en una (o vàries) particions es pot fer localment, fent
servir la utilitat Linuxconf, o remotament, per mitjà del Webmin. Veurem com es fa amb els dos
sistemes encara que, una vegada habilitades les quotes, es recomana fer servir Webmin per
administrar-les. 

Habilitar les quotes amb Linuxconf
Iniciau Linuxconf que es troba en el menú Configuració – Otros. En el menú principal triau
Sistemes d'arxius – (filesystems). Apareixerà el quadre de diàleg de configuració dels sistemes
d'arxius. Triau Accedir a disc local i es mostraran les diferents particions i volums del servidor.
Seleccionau /home i picau amb el ratolí; s'obrirà el quadre de diàleg de configuració de la partició
/home. A la secció Opcions es troben les opcions per habilitar les quotes. Activau les quotes
d'usuari.

Habilitar les quotes amb Webmin
Connectau-vos amb el Webmin i iniciau una sessió amb el compte root. 
A la secció System picau sobre Disk and Network Filesystems. Apareixerà una pàgina amb les
diferents particions i volums. Picau sobre /home per editar les opcions de muntatge de la partició
/home. En aquesta pàgina, escolliu l'opció User only en el camp Use Quotas? I pitjau Save. 
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Tornau al menú principal i a la secció System pitjau sobre Disk Quotas. Apareixerà la llista de
particions on s'hagin especificat l'ús de quotes. En el nostre cas apareixerà únicament la partició
/home amb les quotes inactives. Pitjau Enable quotes per activar-les (això el que fa realment és
tornar a muntar la partició amb el paràmetre usrquota).

Per establir unes quotes per defecte (nous usuaris linux), pitjau sobre /home. Aquestes quotes per
defecte només afecten els nous usuaris linux, és a dir, usuaris locals i no afectaran els usuaris del
domini. Per tant, com que aquest servidor no ha de tenir usuaris locals sinó únicament hi accediran
des de la xarxa els usuaris del domini, podeu deixar sense configurar la quota per defecte. De totes
maneres, si estau interessats per saber com es faria, picau sobre /home i entrareu a la pàgina on es
mostra la llista de les quotes dels diferents usuaris. Al final de la pàgina es troben els camps per
configurar les quotes per defecte per a nous usuaris linux. La figura següent mostra com establir una
quota soft de 98 Mb (=100352 Kb) i una hard de 100 Mb (=102400Kb). També convé revisar el
període de gràcia i comprovar que realment és d'1 setmana. El botó per accedir a la seva
modificació es troba a la mateixa pàgina que la que permet especificar la quota per defecte.
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Administració de les quotes
Per administrar les quotes dels usuaris ja creats, des de la pàgina principal de Disk Quotas, pitjau
sobre /home i apareixerà la llista de les quotes dels diferents usuaris. Tots es mostraran, inicialment,
amb quotes il·limitades tal com es mostra a la figura següent:

Per modificar la quota d'un usuari en concret, pitjau sobre el seu nom i s'accedirà a la pàgina de
gestió de la seva quota. En aquesta pàgina s'ha d'especificar la quota i pitjar el botó Update. La
figura següent mostra com establir una quota hard de 100Mb a l'usuari alumne2 (la quota soft s'ha
establerta a 98Mb). 
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Un cop assignada la quota, aquesta es mostrarà a la llista de quotes dels usuaris.

UBICACIÓ DE CÒPIES DE SEGURETAT

Podem utilitzar el servidor Linux com a ubicació de còpies de seguretat dels arxius del servidor
principal. Les còpies dels arxius del propi servidor Linux (és a dir, les carpetes dels alumnes) és
millor ubicar-les en un altre equip de la xarxa.
En primer lloc, s'ha de crear una carpeta en el servidor i donar-la per compartir amb Samba. Farem
servir la carpeta /home/copies esmentada en l'apartat Administració remota amb el Webmin.
Per donar-la a compartir amb Samba, s'han d'afegir les línies següents al fitxer /etc/samba/smb.conf
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És necessari especificar el nom complet de l'usuari administrador, és a dir:
DOMINI+administrador

Guardau i reiniciau el servei smb. Un cop fet això, l'usuari administrador del domini (i ningú més)
tendrà accés a la carpeta compartida copies del servidor Linux des de qualsevol equip de la xarxa.
Des dels equips Windows, aquest accés es realitza de la manera habitual, executant l'ordre \\ls-
curs\copies. 

Ara ja es poden programar còpies de seguretat en el servidor principal del domini i ubicar-les a
aquesta carpeta compartida del servidor linux. La figura següent mostra la configuració d'una còpia
de seguretat que es guardarà en un fitxer anomenat dades_usuaris.bkf dins la carpeta \\ls-
curs\copies.
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UBICACIÓ DE CARPETES COMPARTIDES PER ALS DIFERENTS GRUPS DEL DOMINI

Pot ser interessant la creació de carpetes compartides en el servidor Linux per a l'ús dels diferents
grups del domini. En aquest apartat veurem com crear carpetes en el servidor Linux, donar-les a
compartir, limitar-hi l'accés a determinats usuaris o grups de la xarxa i proveir-les-hi dels permisos
de lectura i/o escriptura addients.
Veurem dos exemples:
1. En el primer exemple, crearem una carpeta compartida anomenada tauler en la qual el

professorat hi tengui permisos de lesctura i escriptura i l'alumnat de només lectura. La carpeta es
pot usar per publicar continguts que puguin ser visualitzats per l'alumnat.

La primera passa consisteix en crear la carpeta. Es recomana crear-la dins una subcarpeta grups
tal com es mostra a la figura següent.
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Els permisos recomanats (propietari root i grup profes -lectura, escriptura i execució- i altres
lectura i execució) es poden establir amb les ordres següents:

chown root:profes  /home/grups/tauler
chmod 775  /home/grups/tauler

Després s'ha de crear el recurs compartit en el fitxer /etc/samba/smb.conf

Des de qualsevol lloc de treball, tant els professors com els alumnes, podran connectar-se a
aquesta carpeta executant \\ls-curs\tauler. Els usuaris del grup profes hi podran llegir i escriure
mentre que els del grup alumnes només hi podran llegir. Els usuaris del domini que no pertanyin
a algun d'aquests grups no hi tendran cap accés.
L'accés a la compartició es fa mitjançant l'ordre valid users. Per especificar-hi un grup s'ha
d'anteposar el caràcter +. L'accés amb permisos d'escriptura s'estableix per mitjà de l'ordre write
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list.
L'ordre force group estableix el grup per defecte que ha de ser propietari de les carpetes i dels
arxius que es crein dins el recurs compartit. Les ordres que contenen el mot security impedeixen
que des dels llocs de treball es puguin modificar els permisos d'accés al recurs compartit.
Les ordres create i directory serveixen per establir el permisos linux de les carpetes i fitxers
creats en el recurs compartit. La figura següent mostra els permisos d'un fitxer creat per l'usuari
profe2 dins la carpeta compartida. Òbviament, l'usuari profe2 ha creat el fitxer des de la xarxa.

Per connectar-se a aquest recurs compartit des d'un lloc de treball Linux, s'ha de configurar
convenientment el pam_xarxipelag. Suposem que s'ha creat una subcarpeta anomenada K dins
els directoris personals locals del lloc de treball. Volem que, durant els inicis de sessió, el recurs
compartit \\ls-curs\tauler es munti dina la subcarpeta K del directori personal local. Les ordres
que s'haurien d'afegir a /etc/security/pam_xarxipelag.conf són:
volume profes smb ls-curs tauler ~/K uid=&, gid=”Usuarios del dominio”, dmask=0700, fmask=0600 - -
volume alumnes smb ls-curs tauler ~/K uid=&, gid=”Usuarios del dominio”, dmask=0500, fmask=0400 - -
 

2. El segon exemple, consisteix en crear una carpeta per a l'ús de l'alumnat amb accés de lectura i
d'escriptura. Volem que en aquesta carpeta també s'hi pugui connectar l'usuari administrador del
domini amb permisos de lectura i escriptura.

Anomenarem la carpeta intercanvi. Creu la carpeta, canviau-ne la propietat i els permisos amb
les ordres següents:

md  /home/grups/intercanvi
chown root:alumnes  /home/grups/intercanvi
chmod 770  /home/grups/intercanvi

En el fitxer /etc/samba/smb.conf, les ordres de creació del recurs compartit es mostren a la figura
següent: 
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