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Automatització del procés de creació de carpetes personals en el servidor de fitxers
Linux i migració de carpetes personals del servidor Windows al servidor Linux

Una de les funcions principals del servidor de fitxers Linux és proporcionar espai addicional per ubicar les
carpetes personals i de grup dels usuaris del domini. En algunes ocasions necessitarem migrar les carpetes
personals de certs usuaris (inicialment ubicades en el servidor Windows) al servidor Linux i així alliberar
espai de disc en el servidor controlador del domini. Aquestes tasques es poden automatitzar mitjançant
scripts, la qual cosa produeix un estalvi significatiu en el temps dedicat a la gestió i a la administració de la
xarxa. En aquest document es mostren alguns scripts útils per a aquests procediments.

CREACIÓ DE LA CARPETA PERSONAL EN EL SERVIDOR DE FITXERS LINUX

Segons la proposta tècnica aquestes carpetes s'han d'ubicar en el directori /home/usuaris i han de se propietat
del propi usuari amb permisos 700. Un script que realitza això de manera automàtica és el següent:

script: cc (crear carpetes)

#/bin/bash
mkdir -p /home/usuaris/$1
chown $1:"Usuarios del dominio" /home/usuaris/$1
chmod -R 700 /home/usuaris/$1

Guardau aquest script en una carpeta del volum Programes del servidor. Us recomanam crear una carpeta
especial per ubicar aquestes utilitats que només seran executades per l'usuari root. En aquest document,
anomenarem scripts_root a aquesta carpeta compartida i s'ha creat en el directori linux del volum
programes..

Per executar aquesta utilitat caldrà muntar el volum programes:
smbmount //servidor/programes /mnt/programes -o username=administrador

I després executar:
cd /mnt/programes/linux/scripts_root
./cc nom_usuari

Pot ser útil disposar d'un script que agafi els noms dels usuaris des d'un fitxer. Un exemple n'és el següent:

script: fcc (crear carpetes des de fitxer)

#/bin/bash
while read LINIA ; do
mkdir -p /home/usuaris/$LINIA
chown $LINIA:"Usuarios del dominio" /home/usuaris/$LINIA
chmod -R 700 /home/usuaris/$LINIA

done < $1

Per utilitzar-lo, creau un fitxer de text amb els noms dels usuaris (un a cada línia) als quals vulgueu crear la
carpeta personal. Si anomenam usuaris.txt a aquest fitxer i el guardam en el mateix directori on s'ha guardat
l'script fcc, l'execució de la següent ordre crearà les carpetes personals dels usuaris introduïts en el fitxer
usuaris.txt:
./fcc usuaris.txt

MIGRACIÓ DE CARPETES PERSONALS DEL SERVIDOR WINDOWS AL SERVIDOR LINUX

Molt sovint, necessitarem migrar al servidor Linux una carpeta personal ubicada en el servidor controlador
del domini (servidor Windows). Aquest procés requereix la realització de les següents tasques:
• Crear la carpeta personal en el servidor Linux

• Connectar-se amb la carpeta personal del servidor Windows
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• Copiar el contingut de la carpeta ubicada en el servidor Windows a la corresponent del servidor Linux

• Aplicar atributs (canviar propietat i aplicar permisos)

El següent script realitza la migració de la carpeta personal de l'usuari el nom del qual es passa com a
paràmetre. S'ha d'assenyalar que, perquè l'script funcioni, és necessari que l'administrador del domini tengui
permís, com a mínim de lectura, dins les carpetes personals dels usuaris, tant a nivell local com a través de
la xarxa.

script: mc (migrar carpeta)

#!/bin/bash
# Crea la carpeta personal en el servidor Linux
mkdir -p /home/usuaris/$1
# Connexió amb la carpeta personal ubicada en el servidor Windows
# Crea un punt de muntatge temporal i munta la carpeta personal
mkdir -p /mnt/tmp
smbmount //scurs/$1 /mnt/tmp -o username=administrador
# Còpia del contingut de la carpeta personal en el servidor Windows al servidor
Linux
cp -R /mnt/tmp/* /home/usuaris/$1
# Aplica atributs
chown -R $1:"Usuarios del dominio" /home/usuaris/$1
chmod -R 700 /home/usuaris/$1
# Desmunta /mnt/tmp
umount /mnt/tmp

Per executar-lo:
./mc nom_usuari

Anàlogament, podem crear la versió que llegeix els usuaris des d'un fitxer de text:

script: fmc (migrar carpetes des de fitxer)

#/bin/bash
echo "Introdueix la contrasenya de l'administrador del domini:"
read PASSWORD
while read LINIA ; do
echo "Migrant la carpeta de l'usuari $LINIA ..."
mkdir -p /home/usuaris/$LINIA
mkdir -p /mnt/tmp
smbmount //scurs/$LINIA /mnt/tmp -o username=administrador,password=$PASSWORD
cp -R /mnt/tmp/* /home/usuaris/$LINIA
chown -R $LINIA:"Usuarios del dominio" /home/usuaris/$LINIA
chmod -R 700 /home/usuaris/$LINIA
umount /mnt/tmp
echo "Fet"

done < $1

Per executar-lo s'ha de passar, com a paràmetre, el nom del fitxer que conté la llista d'usuaris:
./fmc usuaris.txt

L'script demanarà la contrasenya de l'administrador del domini una sola vegada.
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