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1. INTRODUCCIÓ

Aquest document descriu com crear un servidor virtual de CD-ROM usant Linux i Samba.
Un servidor de CD-ROM (sense l'adjectiu virtual) és un servidor de fitxers connectat a una torre de
lectors de CD-ROM. L'objectiu és que tots els usuaris de la xarxa puguin compartir el contingut de
múltiples CD-ROM. És particularment valuós ja que permet accedir als CD-ROM sense necessitat
d'haver de tenir còpies instal·lades en els lectors dels clients. Malgrat tot, els servidors de CD-ROM
són molt cars i estan limitats pel nombre de lectors de la torre. Si es volen afegir més CD-ROM es
necessari afegir-hi hardware, és a dir, afegir altres lectors a la torre.

El servidor virtual de CD-ROM és també un servidor de xarxa que proporciona accés als continguts
de múltiples CD-ROM i disposa d'un únic lector de CD. La idea és que el servidor virtual utilitzi
imatges ISO 9660 dels CD en lloc dels CD físics. Per tant, no està limitat pel nombre de lectors
instal·lats sinó 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). 
Tot seguit veurem pas a pas el procés que s'ha de seguir per crear el servidor de CD en un servidor
Linux. Suposarem que es disposa d'un equip amb un Linux de les darreres versions (per exemple,
Mandrake 8.2 o superior) i amb els següents paquets instal·lats:
– Servidor Samba

– Autofs (sofware que permet el muntatge automàtic d'unitats). Amb la distribució Mandrake 9.1
s'inclou la versió autofs-  

Tots aquests paquets s'inclouen en la proposta d'integració d'un servidor Linux a les xarxes del
projecte Xarxipèlag.

2. CREACIÓ DE LES IMATGES ISO 9660 DELS CD-ROM
La primera tasca és obtenir les imatges ISO dels CD-ROM que vulguem distribuir a la xarxa.
Qualsevol utilitat per duplicar CD permet també crear imatges ISO. De totes maneres, en Linux, hi
ha una manera molt senzilla de crear imatges ISO fent servir l'ordre cat. 
Creau un directori amb el nom svcd dins /home (o dins /usr). En aquest directori tots els usuaris han
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de tenir permís de lectura i execució. En canvi, només l'usuari root ha de tenir permís d'escriptura. 

Dins aquest nou directori creau dues carpetes amb el nom imatges_iso (per guardar les imatges ISO
dels CD-ROM ) i mnt_iso (el punt de muntatge de les imatges). 

md /home/svcd

md /home/svcd/imatges_iso

md /home/svcd/mnt_iso

Ara, aplicau permisos 755 al continguts d'aquestes carpetes:
chmod -R 755 /home/svcd/*

Per crear la imatge ISO d'un CD-ROM, inseriu el CD en el lector i executau l'ordre:
cat /dev/cdrom > /home/svcd/imatges_iso/imatge1.iso

La imatge es guarda a la carpeta imatges_iso amb el nom imatge1.iso. Òbviament, convé posar un
nom a la imatge que recordi el contingut del CD.
Les següents imatges mostren la creació d'una imatge del CD-ROM “Materials de formació 2002-
2003”:
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És evident que s'hauran de crear imatges per a tots els CD que es vulguin distribuir.

3. MUNTATGE AUTOMÀTIC DE LES IMATGES

La passa següent consisteix en configurar un software que munti automàticament les imatges ISO.
El software proposat és autofs. La configuració es fa a partir del fitxer /etc/auto.master. Editau
aquest fitxer i afegiu la línia següent:

/home/svcd/mnt_iso /etc/auto.svcd --timeout=60

Aquesta línia indica a autofs que ha de muntar automàticament les imatges indicades en el fitxer
auto.svcd. Les imatges es desmuntaran passats 60 segons sense utilitzar-se. Podeu comentar les
línies /misc i /net tal com es mostra a la figura següent:

Ara, creau el fitxer /etc/auto.svcd amb la línia següent:
imatge1    -fstype=iso9660,ro,loop   :/home/svcd/imatges_iso/imatge1.iso

Aquesta ordre fa que la imatge imatge1.iso es munti automàticament, amb l'opció de només lectura
(ro, readonly), en el directori /mnt/svcd/mnt_iso/imatge1/. És a dir, si un usuari executa, per
exemple, l'ordre:
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ls /home/svcd/mnt_iso/imatge1/

obtendrà el contingut del CD-ROM corresponent
Òbviament, en el fitxer /etc/auto.svcd s'haurà d'introduir una línia semblant a l'anterior per a cada
imatge que es vulgui muntar.

Cal reiniciar autofs perquè aquests canvis siguin operatius.

Observau ara com en treure el llistat del directori /home/svcd/mnt_iso/sinera2000 s'obté el contingut
del CD. També passa el mateix si es llista /home/svcd/mnt_iso/materials2002.
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4. CREACIÓ D'UN DIRECTORI D'ENLLAÇOS SIMBÒLICS

Encara hi ha un problema. Si intentam treure el llistat el continugut de mnt_iso fent ls
/mnt/svcd/mnt:iso/ observarem que no apareix cap fitxer. Per accedir a un CD necessitam saber el
nom del directori on s'ha de muntar, és a dir, si volem accedir al CD dels “Materials de formació
2002-2003” haurem de fer ls /home/svcd/mnt_iso/materials2002/. Hi ha una forma d'arreglar això i
consisteix en crear una nova carpeta que contengui enllaços simbòlics (accessos directes) als
diferents directoris on es munten els CD. Amb això aconseguim una manera còmoda de navegar
pels diferents CD-ROM que es distribueixen des del servidor.

Per tant, obriu un terminal i creau un nou subdirectori anomenat, per exemple cdroms, dins el
directori principal del servidor de CD:

md /home/svcd/cdroms

Canviau a aquest directori:
cd /home/svcd/cdroms

Creau l'enllaç simbòlic:
ln -s ../mnt_iso/imatge1 “Nom del CD-ROM” 

NO és recomanable utilitzar caràcters accentuats ni caràcters especials en els noms dels CD-ROM ja
que aquests no es visualitzen correctament des de Windows i per aquest motiu pot haver-hi
problemes en el muntatge dels CD (en la figura anterior no s'ha tengut en compte aquesta
recomanació).
Ara, des de l'explorador de fitxers podem navegar pel directori dels CD-ROM
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5. DONAR A COMPARTIR ELS CD-ROM ALS USUARIS DE LA XARXA

Finalment, s'han de donar a compartir el directori que conté els enllaços perquè s'hi pugui accedir
des dels diferents equips de la xarxa. Volem també que l'accés es pugui realitzar tant des d'equips
amb Linux com també des d'equips amb diferents versions de Windows. Per això, utilitzarem
Samba com a tecnologia de compartició.
La configuració de Samba es fa mitjançant el fitxer /etc/smb/smb.conf.  
Per donar a compartir el directori /home/svcd/cdroms basta afegir les línies de la figura següent al
fitxer smb.conf

Una vegada fet això s'ha de reiniciar el servei Samba i ja es pot accedir al directori compartit
cdroms des de qualsevol equip de la xarxa.

Per accedir-hi des d'un equip amb Windows, basta executar \\nom_servidor\cdroms tal com es
mostra a les figures següents:

Els CD estan preparats per ser utilitzats. A la figura següent es mostra el fitxer INDEX.HTML del
CD-ROM “Materials de formació 2002-2003”
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Per accedir-hi des d'un lloc de treball Linux és suficient afegir la línia següent en el fitxer
/etc/security/pam_xarxipelag.conf:
volume * smb  nom_servidor  cdroms  ~/cdroms uid=&,gid=”Usuarios del dominio”,dmask=0500,fmask=0500 - -

Perquè això funcioni és necessari que els usuaris tenguin un directori anomenat cdroms dins el
directori personal. En aquest sentit, convé crear el directori cdroms dins /etc/skel per tal d'assegurar
la creació d'aquest directori en els usuaris que inicien una sessió, per primera vegada, en el lloc de
treball.
En la figura següent es pot observar el muntatge de la carpeta compartida cdroms en un lloc de
treball Linux:
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