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INTRODUCCIÓ

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. Les particions poden ser
guardades i restaurades des d'una ubicació remota dins la xarxa local.
Partition Image només copia dades de les porcions escrites de la partició. Per augmentar la velocitat
i l'eficiència, els blocs lliures no s'escriuen en el fitxer imatge.
En els centres la utilitat d'un programari com aquest és evident. Les aules d'informàtica estan
dotades amb nombre significatiu de PC amb el mateix hardware. La possibilitat de configurar-ne un
d'ells de forma completa i poder guardar les seves particions ens permetrà disposar d'un mètode
ràpid per instal·lar o recuperar en qualsevol moment qualsevol equip de l'aula.
El programa consta d'un mòdul servidor i d'un altre client. El mòdul servidor, com es pot deduir
òbviament del nom, s'ha d'instal·lar a l'equip que ha de contenir les imatges de les particions que
vulguem guardar. En el nostra cas, el mòdul servidor s'instal·larà en el servidor Linux. Eñl mòdul
client s'executa en els equips de la xarxa en els quals es vulgui restaurar una partició o bé fer-ne una
còpia d'una ja existent. El programa client es connecta amb el servidor mitjançant el protocol
TCP/IP.
Utilitzarem la versió 0.6.4 amb enllaçament (link) estàtic i sense suport SSL tant en el programa
servidor com en el client. Aquests programes els hem compilat expressament per a la versió 9.1 de
Mandrake (també funcionen sobre la 10.1). És necessari utilitzar aquestes versions ja que les
versions binàries que es distribueixen des de la pàgina oficial de Partition Image
(www.partimage.org) i les distribucions rpm oficials de Mandrake no funcionen bé. Els programes
s'han empaquetat en un fitxer rpm que facilita la instal·lació i configuració automàtica dels
programes.

partimage-educaib-0.6.4-mdk91_mdk101.i586.rpm
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INSTAL·LACIÓ I CONFIGURACIÓ DEL PROGRAMA SERVIDOR

– Aquesta instal·lació s'ha de dur a terme en el servidor de fitxers Linux. 
– Per instal·lar el paquet, configurau (o actualitzau) la font de programari educaib (el procediment

per fer això es troba explicat a la pàgina http://weib.caib.es/suport/programari_lliure/inici.htm).
Després, des d'un terminal, executau:

urpmi partimage-educaib

– La instal·lació del paquet suposa la creació d'un usuari i d'un grup anomenats partimag. Aquest
usuari serà l'encarregat d'executar el servei. L'usuari es crea amb un uid inferior a 500 (aquests
uid es reserven per a executar serveis i no poden ser utilitzats per iniciar sessions interactives). Si
executau cat /etc/passwd des d'un terminal visualitzareu la llista d'usuaris.

– També s'ha creat un fitxer de nom partimagedusers en un directori /usr/etc/partimaged. Aquest
fitxer conté la llista dels usuaris que tendran accés al servei, és a dir, la llista dels usuaris que
podran connectar-se amb el servidor des dels llocs de treball per tal de guardar o recuperar
imatges de particions. Inicialment, el fitxer s'instal·la amb un únic usuari: root. Es recomana
mantenir aquesta configuració, és a dir, que l'usuari root sigui l'únic que pugui emprar el servei.
El propietari del fitxer és l'usuari partimag:
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– Durant la instal·lació també s'ha creat una carpeta (/home/partimag) per guardar les imatges de
les particions. El propietari de la carpeta és l'usuari partimag el qual hi té permisos de lectura i
escriptura. 

– El servidor està preparat per executar-se. Per això, des d'una finestra de terminal, executau
partimaged sense paràmetres. El servei Partition Image està preparat per rebre connexions des
dels equips clients.

– Aquesta manera d'executar el servidor (execució a mà i en primer pla) és interessant durant les
primeres etapes d'ús del programa, ja que permet una monitorització completa del processos de
còpia i restauració de les particions. Un cop familiaritzats amb el programa convé configurar-lo
perquè s'executi com un servei en segon pla i de forma automàtica quan arranqui l'ordinador. Per
això, s'ha d'usar un script anomenat partimaged ubicat a /etc/init.d. Aquest script permet iniciar,
aturar i ressetejar el servidor partimage com un servei (execució en segon pla). Prova-ho:

/etc/init.d/partimaged start

/etc/init.d/partimaged stop
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/etc/init.d/partimaged restart

/etc/init.d/partimaged status

Per registrar el servei i fer que s'executi automàticament en arrencar l'ordinador, executau:
chkconfig --add partimaged

En tornar arrencar, el servei s'iniciarà automàticament. Podeu també esbrinar la situació del
servei amb el Mandrake Control Center:

EL PROGRAMA CLIENT

La manera més fàcil d'iniciar l'ordinador que conté la partició que volem guardar (o restaurar) és
iniciar el sistema amb un CD de restauració que munti el sistema de fitxers root a la memòria RAM.
Això ens permet poder accedir a totes les particions dels discs. Per poder emprar aquest sistema
necessitam que el sistema inclòs en el CD reconegui la targeta de xarxa de l'ordinador (recordem
que la còpia de la partició s'ha de guardar en el servidor i, si es tracta d'una restauració, la imatges es
trobaran en el servidor; per tant, tant en un cas com a l'altre, s'haurà d'utilitzar la xarxa). 
Existeixen diferents CD d'aquest tipus. Un d'ells és el KNOPPIX. També, nosaltres n'hem elaborat
un que anomenam Útils-Xarxipèlag. Aquest CD detecta automàticament la targeta de xarxa i conté
la versió 0.6.4 del partimage client. És l'opció recomanada. Trobareu una imatge ISO d'aquest CD
en la secció documents del fòrum de coordinadors.

Utilització del CD Útils – Xarxipèlag
Iniciau la màquina en la qual voleu guardar o restaurar imatges de particions amb el CD Útils
-Xarxipèlag. Si no arranca des de CD, és possible que sigui necessari modificar l'ordre dels
dispositius d'arrencada a la BIOS.
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Iniciau una sessió com a root (la contrasenya és xarxipelag).
Seguidament, configurau la xarxa executant l'script:

./configxarxa

Si teniu en funcionament un servidor DHCP que gestioni automàticament un rang d'adreces de la
xarxa del centre, tal com es proposa en el document tècnic Configuració del servei DHCP a les
xarxes del projecte Xarxipèlag contestau “y” a la pregunta de si es vol utilitzar DHCP. Si no es
disposa d'un servidor DHCP, es recomana posar-ne un en funcionament tal com s'indica a l'esmentat
document tècnic. De totes maneres, és possible configurar la xarxa manualment. Per això, cal
contestar N; es sol·licitarà successivament l'adreça IP, la submàscara de xarxa, la porta d'enllaç i el
servidor DNS. 
Un cop configurada la xarxa ja es pot executar el client partimage:

partimage

És probable que surti un avís del tipus “/dev/hdc inode not exist. Partimage can create it for you ...”.
Contestau <Yes>.
Apareixerà la pantalla del partimage

La figura mostra l'execució del partimage en un ordinador que té un disc dur en el qual s'han
instal·lat tres sistemes operatius. La partició primària part1 és una partició formatada amb el sistema
de fitxers NTFS; en aquesta partició hi ha instal·lat el Windows XP Professional. La partició (també
primària) part2 de tipus FAT32 i conté el sistema operatiu Windows 98. La partició part3 és una
partició estesa dividida en 4 particions lògiques: part5, part6, part7 i part8. Linux està instal·lat a
les particions part5 (root), part6 (swap), part7 (/usr) i part8 (/home).
Per fer una imatge d'una d'aquestes particions i guardar-la en el servidor s'ha de fer el següent:
– Seleccionar la partició a guardar.
– Amb el tabulador, s'ha de saltar al camp següent i especificar la ubicació i el nom del fitxer que

ha de contenir la imatge.
– Habilitar l'opció “Connectar amb el servidor” i especificau l'adreça IP d'aquest: per exemple,

172.16.x.5. El valor del port és, si no s'ha canviat explícitament en el servidor, 4025 (aquest valor
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és el que utilitza per defecte el servidor del Partition Image)
– Pitjar <F5> per continuar.
La figura següent mostra les opcions en el cas de còpia de la partició part5 (la partició root de la
instal·lació de Linux). Guardam la imatge en un fitxer anomenat inves2002-lxroot (es recomana que
el nom incorpori referències tant al model de la màquina com també al sistema operatiu instal·lat a
la partició que es guarda). Observau que és necessari escriure la ruta completa:

Tot seguit apareix la pantalla de validació en el servidor partimaged. Segons la configuració
recomanada convé que l'únic usuari que pugui connectar-se amb el servidor de Partition Image sigui
root.
La següent pantalla mostra les opcions que s'aplicaran a la creació de la imatge. S'ha triat una
màxima compressió (bz2) tot i que la còpia és més lenta i s'ha desactivat la anàlisi previ de la
partició. Es manté l'opció que ens permetrà introduir una descripció a la imatge generada.
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La següent pantalla permet introduir una descripció per a la imatge:

El programa avisarà que un bug del bzip2 impedeix restaurar el MBR (Master Boot Record)
automàticament. Ens avisa que ho haurem de fer manualment. Això només ens afectaria si
volguéssim recuperar un MBR des d'una partició guardada. Pitjau <Continue>
El programa mostrarà un resum de la partició que s'ha de guardar:

En polsar <Ok> començarà la còpia
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En acabar apareix una pantalla indicant que l'operació ha acabat correctament:

La còpia ha durat uns 5m 47seg per copiar una partició de 1,71 GB dels quals s'usen l'11%
(196,40MB).
En el directori /home/partimag del servidor es pot comprovar l'existència de la imatge que s'acaba
de guardar. Ocupa 60,9 MB. S'ha produït, per tant, una compressió de, aproximadament, el 69%
sobre l'espai usat.
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Observau que el partimage ha afegit l'extensió 000 al nom del fitxer. Aquesta extensió és útil quan
la imatge es guarda en diferents fitxers, per exemple en diversos CD-ROM perquè no cap en un
únic. Aleshores els trossos s'anomenen correlativament 000, 001, etc. En el nostre cas, com que
guardam en el servidor sempre podrem guardar en un únic fitxer i l'extensió afegida sempre serà
000. De totes maneres caldrà indicar aquesta extensió en el moment de la restauració.
El procés de recuperació (o restauració) de les imatges és molt similar. Simplement, en la pantalla
principal del partimage client s'ha de seleccionar la partició destinatària de la recuperació, el fitxer
que conté la imatge que es vol recuperar i activar l'opció “Restore partition from image file”. La
connexió amb el servidor és idèntica al procés de guardar. 
La figura següent mostra com ha de ser la pantalla principal per recuperar la partició que s'acaba de
guardar (observau que s'ha afegit l'extensió 000 al nom del fitxer imatge):

Abans d'iniciar la restauració el partimage confirmarà la descripció de la partició i donarà la
possibilitat de simular la restauració sense escriure res. 
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El procés de restauració és molt més ràpid que la gravació. Per exemple, la restauració de la partició
inves2002-lxroot ha durat exactament 1 min 8 seg.

Utilització del CD KNOPPIX
Si usau Knoppix o qualsevol altre CD live o de recuperació, caldrà que copieu el partimage client a
una ubicació compartida per poder accedir-hi. El partimage client esta en el directori /usr/sbin del
servidor ja que es distribueix juntament amb el partimaged (el programa servidor) dins el paquet
partimage-educaib. Una bona ubicació és el volum programes del servidor principal. En aquest
document suposarem que el client partimage es guarda en el directori linux/partimage del volum
programes del servidor. Per tant, per copiar-lo, s'haurà d'executar el següent en el servidor de
fitxers:
Creació (si no està creat) del punt de muntatge per muntar el volum programes

mkdir -p /mnt/programes

Muntatge del volum remot programes:
smbmount //servidor/programes /mnt/programes -o username=administrador

Creació del directori per ubicar el client partimage:
mkdir -p /mnt/programes/linux/partimage

Còpia del partimage clenet
cp -f /usr/sbin/partimage /mnt/programes/linux/partimage

Ara ja podeu iniciar l'ordinador en el qual vulgueu guardar i/o restaurar una partició amb el CD
Knoppix. Una vegada iniciat, haurem de comprovat que el Knoppix ha reconegut la interfície de
xarxa. Per això iniciau un terminal i executau ifconfig -a per comprovar les interfícies de xarxa
reconegudes. Si apareix eth0 vol dir que Knoppix ha reconegut la targeta de xarxa.
Ara s'ha de configurar el protocol TCP/IP.
Si el centre disposa d'un rang d'adreces gestionades per un servidor DHCP, no serà necessari
configurar el TCP/IP ja que el servidor DHCP haurà assignar automàticament una d'aquestes
adreces al lloc de treball. Si NO es disposa de DHCP, caldrà executar

sudo ifconfig eth0 172.16.x.245 netmask 255.255.255.0
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Així s'especifica l'adreça IP 172.16.x.245 amb submàscara 255.255.255.0 a d'interfície eth0. Si es
torna executar ifconfig -a es pot comprovar que la configuració s'ha guardat correctament.

S'ha precedit l'ordre ifconfig amb sudo per indicar que qui està executant l'ordre és l'usuari root.
Això no és necessari si l'ordre s'executa dins la consola de root. Es pot executar una d'aquestes
consoles des del menú KNOPPIX.
En aquest exemple, hem utilitzat l'adreça 172.16.x.245. Òbviament, en podeu emprar qualsevol altre
dins el rang de la xarxa del centre que no estigui assignada.
Ja estam en disposició d'executar el programa client del Partition Image. Per això, s'ha de muntar la
carpeta compartida remota on s'ha col·locat el programa client partimage.

smbmount //scurs/programes /home/knoppix/tmp -o username=administrador

Canviau al directori que conté el partimage client. Per exemple, si està ubicat en el directori
linux/partimage del volum programes, s'haurà d'executar 

cd /home/knoppix/tmp

cd linux/partimage

./partimage

Apareixerà la pantalla del partimage. 
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A partir d'ara les passes són les mateixes que quan s'usa el CD Útils-Xarxipèlag. 

Recuperació del disc dur complet
Si volem tenir la capacitat de poder recuperar un disc dur complet és necessari disposar d'una
imatge de les seves particions.
El procés de recuperació del disc complet ha de començar amb la restauració del MBR (Master
Boot Record) que conté, entre d'altres, la taula de particions. Es pot recuperar el MBR des de
qualsevol de les imatges de les particions ja que, per defecte (això es pot canviar), quan es guarda
una partició, el partimage guarda també una còpia del MBR dins el mateix fitxer de la imatge. Ara
bé, si volem restaurar automàticament el MBR fent servir el partimage és necessari que el nivell de
compressió emprat per guardar la imatge de la partició sigui nul (sense compressió) o Gzip (.gz). Si
s'empra Bzip2 (.bz2), la recuperació del MBR no es pot fer automàticament. Per tant, es recomana
que una de les particions del disc (millor si és la de menor contingut) es guardi amb nivell de
compressió mitjà (gzip) per tal de facilitar-ne la restauració del MBR; la resta de particions es poden
guardar amb nivell de compressió màxima (bz2) i així estalviar espai de disc en el servidor. 
La recuperació d'un disc dur consta de les següents accions:
1. Recuperació del MBR des d'una imatge guardada sense compressió o amb nivell de compressió

mitjà. A la pantalla principal del partimage client s'ha d'especificar la ruta completa de la imatge
des de la qual volem restaurar el MBR i seleccionar l'opció “Restore an MBR from the imagefile”
tal com es mostra a la figura següent:

Segons la figura anterior, el MBR es recupera des del fitxer inves2002-lxhome que, suposem,
guarda la imatge de la partició /home de la instal·lació de Linux. Es de suposar també que
aquesta partició s'ha guardat sense compressió o amb nivell de compressió mitjà. Si s'hagués
guardat amb nivell de compressió màxim, el partimage donaria un error quan intentàs recuperar
el MBR. Tal com s'ha comentat, és recomanable guardar amb nivell de compressió mitjà la
partició amb menys quantitat de dades per tal d'estalviar espai de disc en el servidor on es
guarden els fitxers imatges. 
A vegades, en la pantalla següent,  el Partimage presenta dispositius erronis en el llistat dels discs
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que poden ser destinataris del MBR. El que s'ha de fer és emprar les fletxes del cursor per
seleccionar manualment el dispositiu correcte (/dev/ide/host0/bus0/target0/lun0/disc).

2. Recuperació, una darrera l'altra, de totes les particions del disc tal i com s'explica en els apartats
anteriors d'aquest document. 

RECOMANACIONS D'ÚS

Partimage és un programari lliure. És potent, flexible i prou estable per recomanar el seu en els
centres. Pensam que el seu ús és especialment adequat per fer instal·lacions clonades d'ordinadors
amb el mateix hardware i tenir sempre disponible un sistema ràpid de recuperació de les particions
inicials. La idea és disposar d'un magatzem de particions, ubicat en un servidor del centre, amb les
particions inicials dels ordinadors de la xarxa (generalment són particions relativament buides en les
quals hi ha només el sistema operatiu i el programari bàsic). L'existència d'aquest magatzem permet
la recuperació ràpida de qualsevol partició. Per ajudar a organitzar tota la informació del magatzem
i facilitar-ne un accés ràpid i fluid, s'ha elaborat una utilitat, anomenada autopart, la qual fa ús
d'una base de dades MySQL per gestionar tota aquesta informació. Podeu consultar tots els detalls
sobre aquesta utilitat en el document tècnic “Autopart, una utilitat per gestionar les imatges de les
particions instal·lades a la xarxa del centre”.
Abans de guardar una partició “windows” és molt convenient realitzar un scandisk complet i una
desfragmentació. Pensau que la desfragmentació estalviarà espai en el disc dur del servidor on s'ha
de guardar la imatge.
En el cas de Linux és també convenient analitzar i, si cal, reparar les particions abans de guardar-
les. Per exemple, per analitzar i reparar automàticament la partició /home de l'ordinador de la figura
anterior, s'ha d'executar el següent:

e2fsck -p -c /dev/ide/host0/bus0/target0/lun0/part8

Partimage és una mica lent (i a vegades inestable) quan treballa amb particions molts grans. Per
tant, s'ha d'anar en compte si es vol usar aquest programari com a sistema de còpia de seguretat de
particions “plenes” (particions de llocs de treball usats, que contenen molt de programari i dades).
En aquest sentit NO recomanam el seu ús.
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