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Introducció

L’administració d’equips informàtics, incloent-hi els seus entorns operatius i les
aplicacions instal·lades -tant d’utilitat com de propòsit general- pot ser una tasca
gratificant que es pot fer sense coneixements tècnics avançats. Però la cosa canvia
quan s’han d’instal·lar i configurar un nombre elevat d’ordinadors i a més s’ha de
fer això sovint.

Els tècnics informàtics han estat des de fa molts anys buscant maneres d’accelerar
aquest procés mecànic mitjançant eines i procediments que permetin fer-ne més
ràpida la implementació. Els procediments han avançat molt d’ençà que el
responsable de sistemes utilitzava instruccions per traslladar arbres de directoris
complets d’una computadora a una altra. La tecnologia actual permet a aquests
responsables crear entorns de maquinari i programari totalment estandarditzats i
basats en una sola instal·lació d’ordinador que s’ha configurat i verificat totalment.

Els entorns amb molts usuaris, però, funcionen sempre així? La sorprenent
resposta és que no, ja que la realització d’aquestes bones pràctiques requereix
una planificació prèvia i un esforç inicial que en molts casos els administradors
no semblen estar disposats a fer, tot i els innegables beneficis que comportaria, a
llarg termini, per a la seva feina quotidiana.

En l’apartat “Entorns operatius. Utilitats” podeu trobar informació sobre la
configuració dels entorns operatius en un equip informàtic, incloent-hi el sistema
operatiu utilitzat, i també la seva interfície i aplicacions instal·lades. Veureu les
característiques bàsiques d’aquests entorns, els seus requeriments d’instal·lació,
i podreu esbrinar com s’actualitza el programari base d’un equip. Partint d’un
ordinador totalment operatiu, coneixereu quines aplicacions d’utilitat inclou o es
poden afegir per gestionar-lo eficientment.

L’apartat “Aplicacions de propòsit general” fa èmfasi en les aplicacions que es
poden instal·lar en un ordinador per tal de fer tot tipus de tasques. Es veurà
una classificació de les aplicacions més comunes en l’entorn dels ordinadors
compatibles, en les seves diverses variants de codi comercial i lliure, i podreu
consultar informació sobre les diferents llicències amb què es pot aconseguir el
programari. Coneixereu, a més, els mètodes d’instal·lació en diversos sistemes
i també altres tipus d’aplicacions que no necessiten instal·lació, com són les
aplicacions portables. La realització d’inventaris de les aplicacions instal·lades
us permetrà gestionar millor el sistema.

Finalment, l’apartat “Clonació de sistemes” us introdueix als mètodes que per-
meten automatitzar i simplificar la instal·lació de maquinari, sobretot en entorns
en què es disposa de molts ordinadors i, per tant, el temps d’instal·lació és un
paràmetre crític. Una de les opcions més utilitzades per donar solució a aquest
problema consisteixa utilitzar una aplicació que s’encarregui del clonatge de
discos, i es pot millorar si podeu personalitzar la imatge dels equips. Els suports
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mitjançant els quals es durà a terme el clonatge mereixeran especial atenció i se’n
detallaran les diverses possibilitats existents.

En aquesta unitat formativa trobareu un pes elevat de continguts procedimentals
i d’adquisició d’habilitats, ja que tots els processos d’instal·lació i d’actualització
del sistema operatiu, i també del programari d’utilitat, requereixen fer pràctiques
amb ordinadors personals o l’equivalent en màquines virtuals. També requereix
fer tasques concretes tant la recopilació d’informació sobre el sistema instal·lat
com la documentació de les tasques realitzades. La part de fets, conceptes i
sistemes conceptuals inclou classificacions dels diferents tipus de programari que
s’utilitza en les diferents famílies de sistemes operatius utilitzats actualment, així
com de les seves eines d’administració.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat l’alumne/a:

1. Instal·la programari de propòsit general avaluant les seves característiques i
entorns d’aplicació.

• Cataloga els tipus de programari segons la seva llicència, distribució i
propòsit.

• Analitza les necessitats específiques de programari associades a l’ús de
sistemes informàtics en diferents entorns productius.

• Instal·la i avalua utilitats per a la gestió d’arxius, recuperació de dades,
manteniment i optimització del sistema i seguretat bàsica.

• Instal·la i avalua programari ofimàtic i d’utilitat general.

• Consulta la documentació i les ajudes interactives.

• Verifica la repercussió de l’eliminació, modificació i / o actualització de les
utilitats instal·lades al sistema.

• Prova i compara aplicacions portables i no portables.

• Realitza inventaris del programari instal·lat i les característiques de la seva
llicència.

2. Executa procediments per recuperar el programari bàsic d’un equip, analitzant
i utilitzant imatges emmagatzemades en memòria auxiliar.

• Identifica els suports de memòria auxiliar adequats per a l’emmagatzematge
i restauració d’imatges de programari.

• Reconeix la diferència entre una instal·lació estàndard i una preinstal·lació
o imatge de programari.

• Identifica i prova les diferents seqüències d’arrencada configurables en un
equip.

• Utilitza eines per al format i particionament del disc.

• Empra diferents utilitats i suports per a realitzar imatges.

• Restaura imatges des de diferents ubicacions.

• Realitza clonacions de dispositius.
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1. Entorns operatius. Utilitats

Un ordinador necessita una sèrie de programari per desenvolupar les seves funci-
ons: editor de text, full de càlcul, programes de comptabilitat i programes d’utilitat,
i també un programari que sigui capaç de gestionar els recursos de l’equip. Amb el
programari, un ordinador pot emmagatzemar, processar i recuperar o transmetre
informació.

L’entorn operatiu és la denominació que engloba el sistema operatiu, la
seva interfície d’usuari associada i una sèrie d’aplicacions i utilitats.

L’entorn operatiu inclou:

• Sistemes operatius.

• Sistemes gestors de bases de dades (SGBD).

• Sistemes de comunicacions.

• Entorns de desenvolupament.

Fixem-nos que un entorn operatiu pot estar format per més d’un sistema operatiu,
o més d’un sistema gestor de base de dades, per posar un exemple, i en aquests
casos hauran d’estar relacionats per assolir els objectius del sistema.

Depenent de les necessitats de l’empresa o client, els entorns operatius poden ser
molt diferents. Fins i tot dins de la mateixa empresa pot haver-hi diferents entorns
operatius segons el departament o àrea de treball. No és el mateix l’entorn que
podem trobar en el departament de sistemes informàtics que en el departament
d’atenció al client.

El programari es pot classificar en dos tipus:

• El programari base o de sistema o sistema operatiu, que controla
els recursos de la màquina.

• El programari d’aplicació o d’utilitat, que ajuda a fer tot tipus de
tasques als usuaris.

El programa fonamental
d’un equip informàtic és el
sistema operatiu.
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1.1 Sistemes operatius

Escollir el sistema operatiu adient a les funcions que espereu del vostre equip
informàtic és una decisió important i depèn de molts factors no solament tècnics,
sinó també organitzatius i econòmics, entre d’altres.

En cas que el sistema sigui de pagament, haureu de valorar el cost de les llicències.
També cal que valoreu si treballareu en xarxa o no, si l’ordinador durà a terme la
funció de servidor, el tipus de programari específic per al sistema operatiu, etc. Per
tant, caldrà que busqueu la màxima informació possible sobre aquest programari.
Podeu obtenir informació de tot tipus de fonts, com ara Internet, llibres dedicats a
aquesta temàtica o revistes d’informàtica actualitzades.

Per tal d’escollir un sistema adequat a un determinat tipus de tasques, cal que
conegueu en profunditat els components que el componen i les funcions a què
estan destinats, i també el programari d’utilitat de què disposa un tipus determinat
de sistema operatiu.

1.1.1 Funcions del sistema operatiu

Els programes de sistema o sistemes operatius són els encarregats de permetre, a
l’usuari, l’accés a la màquina d’una manera transparent i senzilla. Les funcions
principals d’un sistema operatiu es podrien resumir en els punts següents:

• Interpretar les instruccions que permeten a l’usuari comunicar-se amb
l’ordinador.

• Coordinar i manipular el maquinari del PC, com la memòria, els processa-
dors, el sistema d’entrada/sortida...

• Gestionar els possibles errors de maquinari i la pèrdua de dades.

• Organitzar els arxius en diversos dispositius d’emmagatzematge, com dis-
cos flexibles, discos durs...

• Servir de base per a la creació del programari, de manera que pugui ser
compatible amb diversos tipus d’equips.

• Configurar l’entorn per a la utilització del programari i els perifèrics.

1.1.2 Famílies de sistemes operatius

Al principi, quan van aparèixer els primers ordinadors, cada fabricant tenia
el seu sistema operatiu propi, que es coneixia com a sistema propietari. La
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tendència ha marcat l’evolució envers els sistemes operatius oberts, la qual cosa
els permet treballar amb una gran diversitat de màquines, sense tenir-ne en compte
el fabricant.

Hi ha tot un seguit de sistemes operatius, alguns ja en desús. Entre els més difosos
trobem Windows, Unix i gnu/Linux i MAC-OS X.

MS-DOS

Va ser un sistema operatiu que Microsoft va adaptar per a IBM, en concret, per al
model PC. El va desenvolupar Tim Paterson, que treballava per a Seattle Computer
Products, i Microsoft Corporation el va adquirir.

Es tracta d’un sistema monousuari i monotasca, cosa que limita molt la seva
funcionalitat i les possibilitats del programari instal·lat. Actualment, ha quedat
obsolet i només el trobem com simuladors per executar aplicacions antigues, com
per exemple jocs clàssics.

OS/2

Desenvolupat inicialment per IBM i Microsoft després que va aparèixer el primer
processador 80286. Quan aquesta unió es va trencar, IBM va seguir desenvolupant
aquest sistema operatiu, que intentava substituir l’MS-DOS. La interfície de què
disposa és molt similar a la de l’MS-DOS. Tot i que unes de les característiques
que el diferencien d’aquest darrer és que disposava d’un repertori d’instruccions
molt més extens, i que era un sistema operatiu multitasca, no va tenir l’èxit esperat
malgrat les millores que aportava als sistemes de l’època.

Windows

El primer sistema operatiu de Microsoft Windows va aparèixer l’any 1985. Va
aportar una interfície gràfica més fàcil d’utilitzar que d’altres sistemes operatius.
Unes de les primeres versions importants van ser els Windows 3.0, 3.1 i 3.11, que
van introduir el suport de xarxa, la capacitat de reiniciació del sistema operatiu, el
suport multimèdia i –amb Windows 3.11– la capacitat de comunicar-se en xarxa.
Després, arribaria la nova versió, el Windows 98, que suporta el sistema de fitxers
FAT32.

Windows és el sistema operatiu que més s’utilitza en el mercat domèstic i
també té una forta presència com a servidor. Es podria dir que es tracta d’un
estàndard que cobreix la majoria de necessitats de l’usuari i que és fàcil de
configurar.

La versió següent va ser Windows NT, creada com a sistema operatiu per a servi-
dors. A continuació, va aparèixer el Windows XP, que es caracteritzava perquè
utilitzava un nou disseny gràfic que facilitava les tasques a l’usuari; la versió

Normalment, quan
s’adquireix un ordinador, el
sistema operatiu ja està
instal·lat.

Consulteu la pàgina oficial
de Microsoft a les adreces
d’interès del web del
mòdul.
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A les adreces d’interès del
web trobareu l’accés a la

pàgina de l’Ubuntu
Catalan Loco Team, amb

recursos en català
d’aquest sistema.

corresponent en servidor de Windows fou el Windows 2003 Server. Windows
Vista, en el seu intent d’oferir una interfície més senzilla d’utilitzar, va descuidar
l’optimització del rendiment, ja que per funcionar de manera fluïda requereix
equips amb molta més capacitat de memòria, emmagatzematge i processament
que els que suporten Windows XP. Per aquest aparent error Microsoft va avançar
l’edició de la nova versió del seu sistema operatiu –anomenada Windows 7– que
intenta oferir una interfície millorada però amb un rendiment més bo en maquinari
de gamma mitjana.

UNIX

Es va desenvolupar als laboratoris AT&T Bell l’any 1969 i estava pensat per fun-
cionar en miniordinadors. Al començament, es va difondre en el món universitari,
ja que estava més enfocat a l’aplicació en l’àmbit de la investigació. Es tracta
d’un sistema multiusuari/ que incorpora multitasca; això permet suportar un gran
nombre de connexions simultànies. Unix presenta com a principals avantatges el
fet que és un sistema estable i segur.

En aquest moment, ha perdut l’estandardització i coexisteixen diferents versions
en què es presenten poques compatibilitats. Una altra versió coneguda és Solaris,
de l’empresa Sun.

GNU/Linux

Aquest pingüí, de nom Tux, és el
logotip de Linux

És un sistema operatiu de codi lliure amb moltes similituds amb el funcionament
de UNIX. El projecte el va iniciar Richard Stallman amb l’objectiu de crear un
sistema operatiu completament lliure. Una part petita, però molt important del
sistema era el nucli i Stallman també estava treballant en ell. Però en 1969 Linux
Torvalds va escriure dins del seu projecte universitari un nucli de sistema operatiu
molt eficient, que va anomenar Linux, i que va posar a disposició de la comunitat
perquè el desenvolupessin grups de programadors. Aquest nucli Linux es va
incorporar al projecte GNU. Per això el sistema es coneix com a GNU/Linux,
encara que moltes vegades es tendeix a simplificar (potser massa) per Linux.

Al principi, GNU/Linux es presentava en mode text i amb una forma poc intuïtiva,
similar al DOS. Però, des de fa un temps, s’estan desenvolupant entorns gràfics
similars al sistema Windows: KDE, Gnome... El codi font, els gestors de
dispositius i les seves utilitats estan disponibles gratuïtament per tothom i això fa
que hi hagi moltes versions adaptades a situacions diferents o a gustos dels usuaris.
Aquestes versions es solen anomenar distribucions GNU/Linux i cadascuna té les
seves característiques: unes volen ser les més actualitzades, altres les més estables,
les més fàcils d’utilitzar o les que donen un millor suport a l’usuari o a l’empresa.

En definitiva l’usuari té un gran ventall de distribucions entre les que pot escollir.
Les més conegudes actualment són Ubuntu, Mint, Debian, Fedora o OpenSuse. La
majoria de les distribucions gnu/linux disposen de CD-ROM anomenats live que
permeten provar la distribució completa sense instal·lar-la. I amb l’aparició de les
màquines virtuals podem tenir diferents sistemes operatius en el nostre ordinador
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i executar-los dins d’una finestra.

Actualment, GNU/Linux, representa una clara competència per a Windows
i es perfila com una alternativa de futur, ja que es tracta d’un programari
lliure, amb unes eines gràfiques millorades i, a més, disposa d’una elevada
estabilitat i seguretat.

Aquest sistema operatiu és l’escollit per les empreses que proveeixen accés a
Internet, i actualment també té una gran acollida en la gestió de les xarxes,
grans entorns educatius/universitaris sobre tot com a servidor, en sistemes d’alt
rendiment com supercomputadors o en entorns on es necessiti una gran seguretat
i escalabilitat com per exemple sistemes de transaccions bursàtils.

MAC OS X

Es tracta del sistema operatiu que podem trobar instal·lat actualment en els
ordinadors Apple Macintosh, i que utilitza un nucli Unix com a base del sistema.

L’any 2001, Apple va canviar l’enfocament utilitzat fins la versió 9 del seu sistema,
que es tractava d’un sistema totalment produït per l’empresa. El Mac OS X parteix
de l’adaptació i desenvolupament de la variant de Unix BSD (Berkeley Software
Distribution), i la utilització del micronucli Mach (Universitat Carnegie-Mellon).
L’entorn gràfic que trobem a sobre d’aquesta base “Unix” s’anomena Aqua i sí
que ha estat fet per Apple en la seva totalitat, seguint la seva tradicional manera
de fer enfocada a la usabilitat.

Sistemes operatius per a mòbil

En el mercat actual de telefonia hi ha una diversitat de sistemes operatius, alguns
de propietat de cada empresa de telefonia i d’altres que intenten fer-se un lloc com
a sistema operatiu universal que pot ser utilitzat pels dispositius mòbils de totes
les marques.

• Symbian OS: fou dissenyat específicament per a dispositius mòbils, amb les
seves pròpies biblioteques, interfície d’usuari i una sèrie d’eines comunes,
produïdes per Symbian Ltd. A dia d’avui, aquesta empresa és propietat
d’Ericsson, Nokia (47,9%), Panasonic, Samsung, Siemens AG i Sony
Ericsson. S’utilitza encara en telèfons de gamma mitjana.

• Windows Mobile: és un sistema operatiu amb una sèrie d’aplicacions per a
dispositius mòbils basats en l’API Win32 de Microsoft, tant telèfons mòbils
com tabletes o reproductors multimèdia. El disseny està pensat perquè sigui
similar a les versions de sobretaula de Windows, com XP, Vista o 7.

• Palm OS: és un sistema operatiu desenvolupat i llicenciat per PalmSource,
Inc. per a PDA de diverses marques que va començar a ser distribuït el
1996. Fou dissenyat per ser fàcil d’utilitzar i semblant a sistemes operatius
de sobretaula com Microsoft Windows.

La lletra X de la versió es
refereix tant al 10 en
números romans, que
correspon a la versió, com a
la X que trobem al mot UniX.

El SO Symbian competeix
al mercat dels telèfons
intel·ligents (smart phones)
amb sistemes operatius,
com Windows Mobile, Palm
OS i Linux.
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Embedded Linux

Embedded Linux és una
denominació per als sistemes
operatius basats en Linux que
s’executen en telèfons mòbils,

PDA, reproductors multimèdia i
altres dispositius d’electrònica

de consum.

Requisits de maquinari

Sempre que instal·leu un sistema
operatiu, heu de conèixer els

requisits mínims que ha de
complir la vostra màquina. Els

podeu esbrinar als webs oficials
de cada programari.

• RIM Blackberry: SO propietari per als aparells Blackberry. Permet
activació i sincronització sense fil amb correu electrònic, calendari, tasques,
notes i contactes d’un servidor Exchange, i ha tingut un gran ús en entorns
empresarials.

• iPhone OS (iOS): el telèfon iPhone (com també ho fa l’iPod Touch)
funciona amb un sistema operatiu de la mateixa família que el Mac OS 10.5
Leopard. És capaç de suportar les aplicacions d’Apple i les llicenciades a
desenvolupadors externs.

• Google Android: és un exemple de sistema basat en Linux, desenvolupat
inicialment per l’empresa del cercador Google a partir del nucli (kernel) de
Linux i més endavant per l’Open Handset Alliance. Permet als desenvo-
lupadors escriure el codi per al sistema en llenguatge Java, mitjançant les
biblioteques de programació creades per Google.

• webOS: és un sistema operatiu per a mòbil que funciona sobre el kernel
de Linux, i que fou desenvolupat inicialment per l’empresa Palm com a
substitut del seu PalmOS i que fou adquirit més tard per HP. S’ha destacat
la seva bona usabilitat, capacitats multitasca i la seva arquitectura oberta.

• MeeGO: es tracta d’un sistema operatiu basat en Linux i orientat a dispo-
sitius mòbils o portàtils com smartphones i Internet Tablets. Va néixer de
la fusió dels projectes de sistema operatiu Maemo (Nokia) i Moblin (Intel).
Està basat en la seva major part en projectes de codi obert, concretament el
sistema operatiu està basat en Debian GNU/Linux i molta part de la seva
interfície gràfica en marcs o frameworks i llibreries del projecte GNOME.
Existeixen dubtes sobre el seu desenvolupament futur, donat l’acord a què
ha arribat Nokia amb Microsoft per utilitzar el sistema operatiu Windows 7
en els telèfons intel·ligents o smartphones fabricats per la companyia.

L’iPhone OS ha marcat tendència en
la creació d’interfícies tàctils en

sistemes operatius per a mòbils i
organitzadors personals.

Abans del Google Android, el sistema de Google basat en Linux, el desenvolupa-
ment de dispositius integrats es feia sobretot utilitzant programari propietari (que
cada empresa desenvolupava per als seus aparells) i codificant-lo en llenguatge
d’assemblador.

Alguns d’aquests sistemes operatius propietaris, utilitzats en mòbils amb funcio-
nalitat més reduïda que els telèfons intel·ligents són per exemple:

• NokiaOS (NOS): nom informal per al sistema operatiu en la majoria de
mòbils Nokia. Oficialment s’anomena ISA platform. És una plataforma
d’ús intern de Nokia, que no ha estat llicenciada a ningú.

• Operating System Embedded (OSE): creat per la firma sueca ENEA,
relacionada amb Ericsson.



Fonaments de maquinari 15 Instal·lació, configuració i recuperació de programari

1.1.3 Requisits de maquinari

Cada sistema operatiu presenta una sèrie de requisits a l’hora d’instal·lar-lo en un
ordinador. Aquests requisits tenen a veure amb el següent:

• El tipus de microprocessador

• La memòria RAM

• La mida del disc dur

L’evolució dels sistemes operatius comporta un augment considerable dels requi-
sits, sobretot a causa de l’augment de les prestacions gràfiques.

És aconsellable dotar la màquina d’un nombre de recursos superior al que, en
principi, requereix la instal·lació del sistema operatiu. D’aquesta manera, us
assegureu que el sistema no s’alentirà i funcionarà correctament.

1.2 Actualització de sistemes operatius

Atès que el sistema operatiu és el programari bàsic encarregat del funcionament
de l’ordinador, els problemes de seguretat amb què es trobi –com ara virus o altres
programes malignes– són vitals per a la utilització del sistema i la seguretat de
les dades. El fet de treballar, com més va més, amb Internet, també agreuja la
vulnerabilitat.

Al llarg del cicle de vida d’un sistema operatiu es van trobant vulnerabilitats
importants que no s’havien tingut en compte, i els fabricants mateixos de pro-
gramari posen a disposició dels usuaris actualitzacions per tal de compensar les
deficiències.

Pel que fa als tipus d’actualitzacions, n’hi ha diferents nivells. Així, per exemple,
el sistema Windows XP pot utilitzar diversos tipus d’actualitzacions:

• Alta prioritat. Són les actualitzacions crítiques, les de seguretat, els service
packs i els paquets acumulatius de revisions.

• Programari (opcional). Són les revisions no crítiques per a aplicacions
com el Windows Media i el visor de Windows Journal.

• Maquinari (opcional). Són les revisions per a controladors i altres disposi-
tius de maquinari, com ara targetes de so, impressores, etc.

Les actualitzacions dels
sistemes Windows
s’ofereixen en forma de
pedaç de seguretat. En
sistemes GNU/Linux també
es disposa d’actualitzacions
del programari base.

Consulteu a la secció
“Adreces d’interès” del
web del mòdul, el Centre
de Descàrregues de
Microsoft, que conté
actualitzacions i pedaços
de seguretat que es
poden baixar.
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Historial d’actualizacions

En tot moment podeu visitar
Windows Update per conèixer el

vostre historial. Amb aquesta
opció, podreu veure quines

actualitzacions ja s’han aplicat,
en quines dates i quin ha estat el

resultat.

Reinstal·lació de les
actualizacions

En el procés de reinstal·lació del
sistema operatiu és important

tornar a instal·lar les
actualitzacions. Normalment

aquest procés requereix reiniciar
diverses vegades la màquina.

1.2.1 Actualització de Windows. Windows Update

El lloc web de Windows Update permet comprovar si es tenen instal·lades les
actualitzacions crítiques (figura 1.1). En el cas que no hi estiguin instal·lades, us
suggereix que les baixeu i les instal·leu posteriorment. Un cop fet aquest procés
prioritari, podreu comprovar quines són les actualitzacions que encara queden
pendents de baixar.

Figura 1.1. Windows Updates és l’apartat on es pot revisar l’historial de les actualitzacions

D’entrada apareix l’opció de fer la instal·lació ràpida o bé la personalitzada. La
primera opció és la més senzilla, i ens permet fer actualitzacions d’alta prioritat
fent un sol clic. El segon cas –la personalitzada– ens permet instal·lar tant les
actualitzacions més importants com també les opcionals, tot seleccionant-les una
per una.

En les versions Windows Vista i Windows 7, el Windows Update es troba inclòs
en el tauler de control. Per tal de buscar les actualitzacions, cal que accediu a
Inicia –> Tots els programes –> Windows Update.

Configuració d’actualitzacions automàtiques

Una vegada heu utilitzat Windows Update per actualitzar el sistema operatiu,
disposeu de l’eina servei d’actualitzacions automàtiques per mantenir-lo al dia.
La configuració, la fareu des d’Inicia –> Configuració –> Tauler de Control –>
Actualitzacions automàtiques. En Windows Vista i Windows 7, l’eina es troba
integrada amb l’aplicació Windows Update del Tauler de Control.
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La diferència entre les actualitzacions automàtiques i l’aplicació web del
Windows Update és que, en el primer cas, només ofereix actualitzacions
d’alta prioritat.

Figura 1.2. Actualitzacions automàtiques

En aquesta pantalla, haureu de triar una de les opcions disponibles:

• Automàtic (recomanat). En aquest cas, es configura un dia i una hora per
carregar i instal·lar les actualitzacions (figura 1.2). Recordeu que són les
actualitzacions crítiques. En acabat, us podeu despreocupar totalment de
les actualitzacions, ja que el sistema mateix busca les noves actualitzacions.
És recomanable configurar aquesta opció perquè s’activi cada dia.

• Descarregar automàticament. Ens demana que escollim el moment de la
instal·lació.

• Notificació. Aquesta opció ens avisarà quan hi hagi noves actualitzacions,
i ens permetrà seleccionar les que volem baixar i instal·lar.

En connectar-vos a Internet, el sistema operatiu envia informació al lloc web
Windows Update, el qual detecta si ens falta algun tipus d’actualització. En cas que
hi hagi algun error mentre es procedeix a baixar, un cop que es reprèn la connexió,
el procés continua a partir del punt en què la baixada havia quedat interrompuda,
i es fa en segon pla per no interferir amb altres baixades.

Una vegada feta la baixada, cal iniciar el procés d’instal·lació, tenint en compte
que si heu escollit l’opció automàtica, les noves actualitzacions s’instal·laran el
dia i l’hora que hàgiu escollit. En cas d’haver programat el procés per a una data

Els processos
d’actualització són molt
similars en versions més
actualitzades com Windows
Vista o Windows 7.
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Normalment, cada mes,
s’ofereixen noves

actualitzacions a Windows
Update.

Windows Vista i Windows
Server 2008 utilitzen el

mateix service pack a l’hora
d’actualitzar-se.

i una hora determinades i en aquell precís moment l’ordinador estigués apagat, la
instal·lació es farà quan es torni a iniciar l’ordinador.

Service Pack

Cada cert temps, Microsoft llança una sèrie de service packs, que són actualitza-
cions acumulatives. En el cas de Windows XP han aparegut fins a tres service
packs, mentre que en el cas de Windows Vista s’en poden trobar dos. Els sistemes
operatius Windows Server també utilitzen aquest tipus de paquet d’actualització.

Les actualitzacions per a Windows XP són les següents:

• Service Pack 1 (SP1). Va aparèixer l’any 2002 i va introduir la novetat
que permetia, de manera més visible, utilitzar l’opció Configurar accés i
programes predeterminats. També va afegir el suport per a USB 2.0 i LBA.

• Service Pack 2 (SP2). El 2004 es va alliberar aquest SP2, que –a
més d’incloure l’SP1– està especialitzat a donar més seguretat al sistema
operatiu. Les novetats que presenta són una nova interfície de tallafocs, la
millora del suport WIFI i Bluetooth.

• Service Pack 3 (SP3). Adreçat a fabricants d’ordinadors i al públic en
general, va ser alliberat el 2008. Inclou millores per al sistema Windows
XP i algunes característiques aparegudes en principi per al sistema operatiu
Windows Vista, com noves polítiques de seguretat per a xarxa, eines de
xifratge i la capacitat –adreçada a fabricants– de fer instal·lacions automa-
titzades (OEM) sense número de sèrie.

Les actualitzacions per a Windows Vista són les següents:

• Service Pack 1 (SP1). Apareix a principis de l’any 2008 juntament amb
el llançament de Windows Server 2008, tot emfasitzant el fet que els
dos sistemes utilitzarien el mateix nucli des d’aquesta versió. Introdueix
millores en el rendiment del sistema i la detecció de maquinari, i també
estàndards, com ara el sistema de fitxers exFAT, IPv6 en xarxes virtuals
privades i l’arrencada per mitjà d’EFI en lloc de BIOS, entre altres.

• Service Pack 2 (SP2). Fou posat a l’abast dels fabricants l’abril de 2009 i
quatre setmanes després al públic en general. L’SP2 no és acumulatiu, sinó
que cal instal·lar primer l’SP1. A més d’algunes correccions al sistema
i actualitzacions de seguretat actualitza la cerca del sistema a Windows
Search 4.0, afegeix suport per a Bluetooth 2.1 i enregistrament de discos
BluRay, a més d’altres millores en el suport de maquinari.

Fins al moment ha aparegut una actualització acumulativa per al sistema Windows
7:

• Service Pack 1 (SP1). Apareix la versió final el febrer de 2011. Donat que
el Windows 7 no ha presentat gaires problemes de rendiment, el Service
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Pack encara és opcional. Entres altres millores, aquesta actualització afegeix
suport al conjunt d’instruccions de 256 bits per a processadors i resol errors
amb l’àudio HDMI o la impressió de documents XPS.

1.2.2 Actualització d’Ubuntu Linux. Gestor d’actualitzacions

De la mateixa manera que per a Microsoft Windows, en sistemes GNU/Linux com
Ubuntu és convenient tenir el sistema amb les últimes actualitzacions de seguretat,
funcionalitat i rendiment instal·lades.

Aquesta actualització es pot fer fora de línia, però disposar de connexió a Internet
simplifica molt el procés. Concretament, Ubuntu disposa d’una eina anomenada
Gestor d’actualitzacions que s’encarrega de dur a terme aquesta tasca en un
sistema amb entorn gràfic.

Actualització del sistema

Per fer l’actualització del sistema, només hem de llençar l’aplicació Gestor
d’actualitzacions, i un cop el programa està en marxa, clicar al botó Instal·lar
actualitzacions.

Depenent de la configuració escollida per al programa, el gestor d’actualitzacions
(vegeu la figura 1.3) ens pot avisar del fet que es disposa d’actualitzacions per a
diversos programes o components del sistema operatiu. És possible configurar tant
la freqüència com quins components s’han d’actualitzar per defecte. Es pot també
indicar al programa que faci les actualitzacions en segon pla, sense intervenció
de l’usuari, de manera que tindrem el sistema en tot moment actualitzat. Com a
contrapartida, la utilització de la connexió a Internet serà més alta sempre que el
sistema s’estigui actualitzant.

Figura 1.3. Pantalla inicial del Gestor d’actualitzacions

El programa permet escollir quines actualitzacions volem aplicar i quines no.

Un cop en marxa el gestor, mostra una llista amb les actualitzacions disponibles,
separades per categories. Es pot forçar una comprovació de les actualitzacions

En altres sistemes, com els
derivats de Red Hat, podem
accedir a l’eina
d’actualització des de
Sistema -> Preferències ->
Actualitzacions de
programari.
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En un equip Linux Fedora,
l’eina utilitzada per

actualitzar el sistema
s’anomena preupgrade.

Un altra manera
d’actualitzar un ordinador és
reinstal·lant la nova versió a

sobre de l’anterior
mitjançant el suport òptic

corresponent.

disponibles en qualsevol moment mitjançant el botó “Comprovar”, si no volem
esperar a la planificació temporal que tinguem configurada. De la mateixa manera
si volem actualitzar l’equip en un moment determinat podem utilitzar el botó
“Instal·lar actualitzacions”, que començarà el procés de manera immediata, amb la
descàrrega i posterior instal·lació de les versions noves dels paquets de programari.

Per fer l’actualització des de terminal o en un equip servidor també podem fer-ho
mitjançant apt-get, amb els passos:

1. Refresc dels repositoris de programari: sudo apt-get update

2. Actualització de les aplicacions pròpiament dita: sudo apt-get upgrade

Les eines per actualitzar els programes des de consola són gairebé tan
diverses com les famílies de distribucions existents. Algunes de les més
utilitzades són: apt-get a debian/ubuntu, rpm a Red Hat i derivats, yast per a
openSUSE, yum a Fedora, urpmi per a mandriva, emerge a Gentoo, pacman
per a ArchLinux, pkgtool a Slackware, o mpkg a Agilia Linux.

Actualització de la versió

El mateix Gestor d’actualitzacions ens permet actualitzar el nostre sistema opera-
tiu a la versió immediatament superior d’aquest (per exemple de la versió 10.10 a
la 11.04), amb un procés similar a l’anterior.

Si el Gestor està configurat per donar-nos la possibilitat de fer aquest canvi de
versió, ens apareixerà en engegar-lo un missatge indicat que es troba disponible
una nova versió, com “La versió nova de l’Ubuntu 10.10 està disponible”. Només
hem de clicar el botó “Actualitza” i acceptar la instal·lació dels nous paquets que
convertiran el nostre sistema a la versió superior.

Si volem fer l’actualització des de terminal o en un equip servidor sense entorn
gràfic podem fer els passos:

1. Instal·lació del gestor d’actualitzacions per a terminal, si no està al sistema:
sudo apt-get install update-manager-core.

2. Edició del fitxer /etc/update-manager/release-upgrades configurant
Prompt=normal: sudo gedit /etc/update-manager/release-upgrades.

3. Execució de l’aplicació, seguint les instruccions que ens donarà per pantalla:
sudo do-release-upgrade -d.

4. En finalitzar el procés podem comprovar la versió d’Ubuntu que es troba
instal·lada: lsb_release -a.
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1.2.3 Procés d’arrencada de sistema operatiu

Quan es dóna el cas que, per raons diverses, un usuari necessita instal·lar més d’un
sistema operatiu en un PC, cal tenir una manera eficient d’engegar cada un dels
sistemes.

En engegar l’ordinador, el BIOS (basic input output system) inicia el procés de
verificació per comprovar que tot –la pantalla, el teclat, la memòria RAM, els
perifèrics, etc.– funciona correctament. A continuació, es traspassa el control
del sistema al carregador d’arrencada, també anomenat bootstrap loader, que
s’encarrega de buscar el sector d’arrencada, que es troba al primer sector del disc
dur (encara que, també, pot estar en un disquet, CD, etc.), i de carregar-lo en
memòria. En el cas del disc dur, ocuparia els primers 512 bytes. Aquest sector
també s’anomena MBR (master boot record) i conté la taula de particions, una
taula en la qual s’especifiquen les particions, i, a més, un petit programa anomenat
IPL (gestor d’arrencada), que és l’encarregat d’arrencar una partició. En la figura
1.4 s’esquematitza aquest procés d’engegada.

Figura 1.4. Estructura de la gestió d’arrencada en un disc dur

La taula de particions és una estructura de dades que defineix la manera
com un disc dur pot estar dividit (recordeu que pot tenir fins a 4 entrades).
En aquesta taula s’especifiquen les particions del disc a partir dels camps
següents: indicador d’arrencada, inici de partició, indicador del sistema
operatiu i final de partició.

El carregador d’arrencada llegeix la taula de particions i verifica quina és la
partició activa. A continuació, es carrega el sector d’arrencada de cada partició.

Gestors d’arrencada

En cas que tinguéssim més d’un sistema operatiu, si voleu canviar l’ordre d’ar-
rencada, heu de canviar la partició activa (una opció poc encertada). Per evitar
aquest procés, hi ha els gestors d’arrencada, que ens ofereixen l’opció d’escollir
un sistema operatiu a partir d’un menú. Normalment, tenen seleccionat un sistema
operatiu predeterminat i un comptador de temps. Si, passat un temps establert, no
s’escull cap opció, el sistema predeterminat es carrega automàticament.

Recordeu que, sense la
taula de particions, el disc
dur no es podria utilitzar.

El sector d’arrencada

Cada partició primària conté un
sector d’arrencada situat al
principi de cada partició, a
excepció de les particions
esteses. Ocupa un total de 512
bytes d’espai i permet desar-hi
codi, que pot ser executat pel
sistema operatiu que resideix en
la partició.

Als annexos del material
web trobareu detallat el
procés de particionament
mitjançant el programa
Partition Magic.

Una vegada iniciat un
sistema operatiu, si voleu
fer-hi un canvi, heu de
reiniciar la màquina.



Fonaments de maquinari 22 Instal·lació, configuració i recuperació de programari

Convé crear disquets d’inici
per recuperar el gestor quan

el MBR s’ha esborrat.

Instal·lació del carregador
d’arrencada

A l’hora d’instal·lar el
carregador d’arrencada en una
determinada partició cal tenir

present que, si penseu instal·lar
altres sistemes operatius, per

carregar-los prèviament s’haurà
d’arrencar des de la partició

d’arrencada i seleccionar després
el sistema operatiu.

El gestor d’arrencada de
Windows Vista i Windows 7,

Windows Boot Manager,
utilitza la base de dades
d’arrencada anomenada
BCD (boot configuration

data).

LILO és un altre gestor
d’arrencada similar al GRUB

però ja molt poc utilitzat.

El gestor d’arrencada permet mantenir diversos sistemes operatius en un
ordinador i alternar el procés d’arrencada: l’usuari escull aquest procés per
mitjà d’un menú que apareix a la pantalla.

Una condició cabdal que cal tenir en compte és que el gestor d’arrencada escollit
ha de ser adequat als sistemes operatius que ha de gestionar. Malgrat que els
gestors d’arrencada tenen les mateixes funcions, n’hi ha de diferents menes:

• Gestors d’arrencada que s’instal·len obligatòriament en el MBR.
Aquest tipus de gestors instal·len en primer lloc els arxius propis del
programa en una partició del disc dur, mentre que el gestor s’instal·la en
el MBR. Dins d’aquest grup de programari, trobareu el gestor BootMagic.

• Gestor d’arrencada Windows. A l’hora d’instal·lar un sistema operatiu
Windows es generen una sèrie d’arxius: ntldr, ntdetect.com i boot.ini
(aquest darrer és l’arxiu del selector d’arrencada). En fer la instal·lació de
Windows 2000 o XP, es crea un arxiu boot.ini en la partició activa. El
programa NTLDR (gestor d’arrencada) llegeix l’arxiu boot.ini. Si hi ha
més d’un sistema operatiu, us permetrà seleccionar-ne un. En cas de no triar
cap opció, es carrega, de manera predeterminada, l’últim que es va instal·lar.
El fitxer boot.ini, que les darreres versions de Windows –Windows Vista i
Windows 7– ja no utilitzen, és un arxiu que consta de dues parts: boot.loader
i operating system.

• Gestor d’arrencada des de Linux: GRUB Aquest gestor d’arrencada es
pot instal·lar en diferents llocs:

– Al sector d’arrencada d’un disquet (/dev/fd0).

– Al sector d’arrencada d’una partició de Linux.

– Al master boot record del primer disc dur.

– Al sector d’arrencada d’un llapis USB.

Aspectes de la instal·lació de Windows i Linux en una mateixa màquina

El millor, quan es vol instal·lar Windows i Linux en una mateixa màquina, és instal·lar
primer Windows i deixar Linux per al final. És aconsellable utilitzar GRUB com a gestor
d’arrencada; tot i que actualment (amb el Windows Boot Manager) també és possible
utilitzar el gestor d’arrencada de Windows.

Si teniu un sistema operatiu com Windows XP instal·lat, en fer la instal·lació del GRUB
al MBR, cal impedir que Windows XP arrenqui, i en cas que ja tingueu instal·lat Linux i
instal·leu un sistema operatiu Windows a posteriori, correu el risc d’eliminar el GRUB del
MBR.

En cas de tenir només Linux, l’opció més correcta és instal·lar el GRUB al MBR. La
configuració del GRUB es fa en /boot/grub/menu.lst; però, en comptes d’editar-lo
manualment, hi ha una sèrie d’interfícies que faciliten aquesta feina a l’usuari. La majoria
de distribucions proporcionen un assistent durant la instal·lació.
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1.3 Utilitats de sistema

Quan instal·leu un sistema operatiu de qualsevol tipus, aquest porta integrades les
seves eines pròpies d’administració i configuració.

Les eines d’administració o utilitats de sistema permeten configurar
diversos aspectes del comportament del sistema, accedir a la configuració
dels dispositius perifèrics, modificar l’aparença de l’escriptori i tota classe
de personalitzacions.

En els sistemes Windows, aquestes eines d’administració es troben centralitzades
al Tauler de Control de Windows, mentre que altres sistemes poden tenir
enfocaments diferents a aquest concepte.

El casos de GNULinux i Mac OS X*

La distribució openSuse de GNU/Linux disposa de l’eina YaST, mentre que en altres
distribucions com Debian és necessari accedir a aplicacions individuals per configurar cada
aspecte del sistema. El sistema Mac OS X, per la seva banda, també disposa d’un tauler
de control centralitzat.

Malgrat disposar d’aquestes eines, hi ha un gran nombre d’eines de tercers que
permeten configurar el comportament del sistema. La taula 1.1 presenta una
classificació de les eines d’administració de sistema.

Taula 1.1. Eines d’administració de sistema

Windows Linux Descripció

Windows Update
Add/Remove programs

APT-get, Aptitude
pm, urpmi, yast, yum
portage, Synaptic

Instal·lació i desinstal·lació de
programes

ActiveSync SynCE Sincronització amb dispositius
Windows Mobile

Google Desktop Google Desktop
Beagle, Recoll

Cerca local

Norton Partition Magic QTparted, GParted
Palimpsest (en desenvolupament)

Particionament de discos

Disk Size Explorer File Light
Konqueror

Analitzadors d’ús de disc

WinMerge
SyncToy

Meld
Unison
Synkron
Rsync

Sincronització de fitxers

WinRunner xautomation Automatització d’aplicacions

7-Zip, Winzip, Winrar Karchiver, File Roller, Ark
hjsplit, eines de terminal

Compressors

chkdsk fsck Comprovació del sistema de
fitxers

Daemon Tools mount, GMount-ISO Muntatge d’imatges ISO

Els programes de prova es
poden avaluar durant un
temps abans de comprar-ne
una llicència.
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Forats de seguretat

Els virus són programes que
s’introdueixen en el nostre

sistema de diverses maneres. Els
sistemes antics tenen forats de

seguretat que els fan més
vulnerables a aquests atacs, per

la qual cosa cal mantenir
actualitzat tant l’antivirus com el

sistema operatiu.

1.3.1 Eines bàsiques de seguretat

Depenent de la importància de les dades que conté un equip, o dels serveis que
estigui donant als usuaris (si és un servidor web, de fitxers o altres) és important
que la informació continguda tingui mecanismes que n’evitin la pèrdua.

Aquestes eines tenen un caràcter preventiu en el millor dels casos, ja que quan
es vol recuperar informació després d’haver-la perdut, és possible que es pugui
fer parcialment, però el més habitual és que part de les dades s’hagi perdut sense
remei.

Les eines preventives a l’hora de salvaguardar la informació es poden classificar
en:

• Eines contra el programari maliciós (antivirus, espies)

• Eines de tallafoc (firewall).

Eines de neteja de programari maliciós

Un virus és un programa fet intencionadament per un programador, que es
basa en la capacitat de copiar-se ell mateix i actua quan s’executa o quan es
donen una sèrie de condicions. El seu objectiu és produir, en el nostre equip,
efectes nocius. Una vegada el virus s’ha introduït en l’ordinador, es col·loca
en llocs en què es pot executar sense el coneixement previ de l’usuari.

Cada dia es descobreixen nous virus i les empreses distribuïdores de programari
antivirus ofereixen a l’usuari actualitzacions per defensar-se dels últims virus
apareguts. Per aquesta raó cal actualitzar l’antivirus de manera habitual.

Els virus poden causar danys en el sistema, tant en el programari com en el
maquinari. En el primer cas, els virus provoquen la modificació de programes
perquè deixin de funcionar, la modificació de les dades, la supressió de programes
i l’alentiment del sistema. Si el virus ataca el maquinari, pot arribar a esborrar el
BIOS.

Els principals mitjans de propagació dels virus són:

• Internet, perquè les possibilitats que ofereix d’obtenir informació, enviar,
rebre i baixar fitxers... són també altres tantes possibilitats perquè els virus
entrin al nostre equip.

• Les unitats d’emmagatzematge, perquè en aquestes unitats hi pot haver
informació desada que és utilitzada d’un equip a un altre.

• Les xarxes d’ordinadors, perquè en haver-hi comunicació entre diferents
ordinadors, es facilita l’intercanvi d’informació entre els equips. Si alguna
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part d’aquesta informació està infectada i s’envia, el receptor també s’infec-
ta.

Els principals símptomes que adverteixen de la possible presència de virus són:

• Canvi de data o hora dels arxius

• Alentiment del sistema

• Missatges d’error no habituals

• Canvis en la longitud dels programes

• Error en l’arrencada l’equip

• Canvi d’aspecte de la pantalla: missatges inesperats, canvis d’icones a
l’escriptori

Els virus tenen una sèrie d’ubicacions des de les quals esperen el moment
d’infectar el sistema. Aquestes ubicacions són:

• La memòria principal. Els virus es col·loquen en la memòria principal
i esperen que s’executi algun programa. Aquests virus s’anomenen virus
residents.

• El sector d’arrencada. Tant en el disc dur com en els disquets, hi ha el
sector d’arrencada, que desa la informació del format del disc i de les dades
emmagatzemades. Algunes vegades, aquesta secció conté un programa que
permet arrencar l’ordinador.

• Els documents amb macros. Es tracta de documents de les aplicacions que
tenen algun tipus de llenguatge de macros. Aquestes macros poden formar
part del document (text, full de càlcul o bases de dades).

Es pot fer una classificació d’aquest tipus de programari maligne en funció del
mitjà i de les tècniques que utilitza. Així els principals tipus de virus són:

• Els virus residents. Aquests virus es localitzen en zones de la memòria
RAM. Esperen que s’executi un fitxer per tal d’infectar-lo.

• Els virus de sobreescriptura. Aquests virus, quan infecten un arxiu, no hi
respecten la informació que pugui contenir, i es pot perdre totalment.

• Els virus d’acció directa. En aquest cas, l’objectiu del virus és replicar-se,
és a dir, crear còpies d’ell mateix i propagar-se als fitxers o carpetes.

• Els virus de boot. La finalitat d’aquests virus és infectar les unitats de
disc: ja sigui disc dur o disquets que tenen una secció anomenada sector
d’arrencada.

Cadena sospitosa

Quan es troba una cadena
sospitosa de pertànyer a un virus,
però no està classificada com a
tal, es continuarà rastrejant en el
sistema la presència de cadenes
iguals, ja que una de les missions
dels virus és reproduir-se en
diferents parts del disc dur.
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Eliminació de programes
espia

En cas de detectar programari
espia, si el voleu eliminar, heu de

saber que probablement el
programa que l’acompanyava

deixarà de funcionar, mentre que
si desinstal·leu aquesta aplicació,
probablement l’espia continuarà

funcionant.

La baixada dels espies té
lloc pel fons perquè l’usuari

no se n’adoni.

• Virus d’enllaç o de directori. Quan es treballa amb un arxiu, el sistema
operatiu coneix on ha d’anar a buscar la informació, ja que a cada arxiu se
li assigna una adreça. Els virus modifiquen aquestes adreces de manera que
l’ordinador és incapaç de localitzar el fitxer perquè l’adreça és incorrecta.

Els antivirus són un tipus de programari que permet analitzar la memòria, les
unitats de disc i altres elements de l’ordinador a la recerca de virus. En cas de
trobar virus, de manera automàtica o manual, el programari antivirus produirà
una finestra d’alerta que notificarà que ha trobat un virus, i preguntarà a l’usuari
si vol netejar l’arxiu. En altres ocasions, s’esborrarà l’arxiu sense avisar.

Entre d’altres sistemes, els antivirus utilitzen el mètode heurístic, que
consisteix a buscar, en el sistema, cadenes de codi que siguin similars
als virus. Si reconeix aquestes cadenes, n’informa i sol·licita permís per
eliminar-les o, a vegades, les esborra de manera automàtica.

En el mercat, hi ha un gran nombre de distribuïdors d’antivirus. Gairebé tots
els fabricants ofereixen una versió de prova que es pot baixar, com per exemple:
McAffee, Panda Software, Symantec, Trend Micro i AVG, entre d’altres. A la
taula 1.2 podeu veure alguns exemples de programes antivirus i antiespies en els
entorns Windows i Linux.

Taula 1.2. Aplicacions antivirus i antiespies

Windows Linux

Windows Security Essentials ClamAV

Norton/McAfee Antivirus AVG Antivirus

Windows Defender, ClamWin, AVG, AntiVir Avast Home
for Linux

Els espies són aplicacions que s’instal·len als ordinadors, algunes vegades amb
el coneixement dels usuaris i, d’altres, sense el seu consentiment. Aquests
programes es dediquen a recopilar informació del sistema per enviar-la després
per mitjà d’Internet normalment a empreses de publicitat.

Hi ha una sèrie de senyals que permeten la detecció de programari espia:

• Les pàgines d’inici i de cerca del navegador canvien.

• S’obren finestres emergents, fins i tot sense estar connectats a la xarxa.

• La navegació per la xarxa és com més va més lenta.

• Apareixen botons a la barra d’eines del navegador, que no es poden treure.

L’entrada d’aquest tipus de programari es pot produir durant la visita a llocs
web determinats que impliquen l’ús d’Active, de JavaScript o de galetes, que
acompanyen algun virus o troià; o poden arribar amb la baixada de programes
gratuïts en què, un cop acceptades les condicions d’ús (normalment en idioma
anglès), accepteu la instal·lació de programari espia.
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La funció del programari espia és recopilar informació que anirà a parar
als servidors. Després, alguns proveïdors oferiran els seus productes per
mitjà del correu. Aquest procés produeix un alentiment en la velocitat
del sistema, ja que utilitza força recursos. També pot provocar bloquejos
i pèrdues de connexió a Internet.

Atesa la seva varietat, els programes espia es poden classificar principalment en
els tipus següents:

• Keylogger. Són programes que permeten monitorar el que l’usuari ha
teclejat, tant noms d’usuaris com contrasenyes, codis secrets, números de
targetes de crèdit, comptes de banc, etc.

• Dialer. Són connexions telefòniques a números d’alt cost, sense que l’usu-
ari se n’assabenti. Apareixen emmascarades com una connexió gratuïta a
determinats tipus de pàgines web: eròtiques, jocs, etc.

• Hijacker. Són un tipus de rutines que permeten canviar les pàgines d’inici
del navegador, de cerca... de manera diferent al que vol l’usuari.

• Tracking cookies. Són programes de text que permeten identificar visites
reiterades a una mateixa pàgina web, amb la finalitat d’enviar publicitat de
manera personalitzada.

• Adware. És un programari que fa aparèixer publicitat mentre esteu utilit-
zant l’ordinador.

• BHO. Els browser helper object o “assistents del navegador” són connectors
dels navegadors. Se solen carregar en clicar sobre un enllaç determinat, i
s’executen cada vegada que s’obre el navegador. Poden estar visibles com
a barres d’eines del navegador, o romandre ocults alhora que fan una sèrie
d’operacions sense coneixement de l’usuari.

• WebHancer. És un programari que recull informació dels hàbits de l’usuari
en les visites a Internet, com el temps de connexió, etc.

• HotBar. És un programa que recull informació sobre les pàgines web
visitades i la informació sol·licitada als cercadors.

La funció del programari antiespia consisteix a revisar el sistema, i en
cas de detectar programes espies, eliminar-los d’una manera similar a com
s’eliminen els virus amb els programes antivirus.

En el ventall de programari antiespies destaquen SpywareGuard, Ad-ware, Spybot,
SpySwepper i AntiSpyware, entre d’altres (vegeu taula 1.2).

Funcions del tallafocs

El tallafocs controla també
l’entrada de virus o connexions
de dubtosa finalitat en un equip
informàtic, i evita que el sistema
quedi infectat i, per tant, afegeix
una capa de seguretat prèvia als
antivirus.
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Els programes gratuïts es
poden copiar i utilitzar

sense limitacions, però no
sempre són de codi obert.

Tallafocs

Un tallafocs (firewall en anglès) és una part d’un sistema informàtic o xarxa
que ha d’estar dissenyat per bloquejar l’accés no autoritzat a l’interior del
sistema, alhora que permet les comunicacions autoritzades.

La funcionalitat dels tallafocs inclou permetre, limitar, xifrar o desxifrar el tràfic
de dades entre dos segments de xarxa, sobre la base d’un conjunt de normes
preestablertes i altres criteris de seguretat.

Els tallafocs poden ser implementats en maquinari, programari o una combinació
de tots dos. S’utilitzen amb freqüència per evitar que els usuaris d’Internet
no autoritzats tinguin accés a xarxes privades connectades a Internet, sobretot
intranets o xarxes d’àrea local (LAN). Tots els missatges que entrin o surtin de
la intranet passen a través del tallafocs, que els examina, i bloqueja tots aquells
que no compleixen els criteris de seguretat especificats.

A la taula 1.3 trobareu alguns dels tallafocs que es poden trobar actualment.

Taula 1.3. Aplicacions de tallafocs

Windows Linux

Tallafocs integrat de Windows Guarddog

ZoneAlarm Firestarter

Sygate SPF GUFW, Netfilter/iptables

1.3.2 Eines de còpia de seguretat

Les còpies de seguretat serveixen per desar, en un lloc segur, la informació
sensible referida a un sistema per tal de recuperar-la, posteriorment, en cas
de necessitat.

El fet de disposar de còpies de seguretat, tant del sistema operatiu, com del
programari de controladors, i del programari auxiliar i de treball, i també de les
dades més actuals possibles, permet prevenir la pèrdua d’informació mitjançant la
utilització de diverses eines, i per tant facilita la recuperació de les dades.

Quan hi ha una fallada o s’ha de substituir un mitjà d’emmagatzematge principal
d’un sistema, si no es pot fer una còpia directa des del mitjà substituït, s’ha de
poder restablir tot el programari, fent-ne una nova instal·lació i recuperar les
dades a partir de la còpia de seguretat.

Tota la informació de les configuracions del maquinari i del programari ha de
constar en el registre del maquinari. La informació referida a la configuració de
la seguretat de les dades ha de ser en el registre d’administració que ha de tenir
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l’administrador dels sistemes.

Cal disposar de mitjans de salvaguarda i d’un protocol adequat per prevenir
desastres o, si més no, per minimitzar-ne els efectes. Sempre cal disposar del
següent:

• Informació de la configuració del maquinari.

• Original o còpia de salvaguarda del sistema operatiu instal·lat.

• Informació de la configuració del sistema operatiu.

• Original o còpia de salvaguarda del programari controlador dels dispositius.

• Original o còpia de salvaguarda del programari auxiliar i de treball.

• Informació de la configuració del programari.

• Còpia de seguretat dels documents i dades importants, el més actualitzada
possible.

• Informació de la configuració de seguretat de les dades.

Per tal de tenir actualitzades les còpies de seguretat de les dades, cal que la política
de còpies utilitzada inclogui tant el mètode com les dades que s’han de desar, i la
periodicitat amb què s’han de fer les còpies.

Els protocols més habituals donen lloc a diferents tipus de còpies de seguretat:

• Còpia total. Consisteix en una còpia completa de totes les dades principals.
Requereix molt d’espai d’emmagatzemament i força temps.

• Còpia diferencial. Consisteix a copiar només les dades que han estat
modificades respecte a la còpia total anterior. Els requisits d’espai i temps
són menors. Per restablir una còpia diferencial, és necessari restablir,
prèviament, la còpia total en què es basa. Per tant, per restablir la còpia
es necessita més temps. Una còpia diferencial pot substituir una altra còpia
diferencial més antiga sobre la mateixa còpia total.

• Còpia incremental. Consisteix a copiar nomes les dades que han estat
modificades respecte a la còpia incremental anterior. Els requisits d’espai
i el temps per fer-la són crítics. Per restablir una còpia diferencial és
necessari restablir, prèviament, la còpia total en què es basa i totes les còpies
incrementals anteriors en ordre cronològic. Per tant, per restablir la còpia,
cal esmerçar-hi més temps. Si es perd una de les còpies incrementals, no és
possible restaurar ja una còpia exacta de les dades originals.

Hi ha dos procediments per fer còpies de seguretat actualitzades. Per tal
de mantenir una còpia d’una instal·lació, tant del sistema operatiu com del
programari, en equips destinats a un ús general –com, per exemple, estacions de
treball en què totes tenen el mateix sistema i els mateixos programes–, es fa el que
s’anomena imatge de disc, que consisteix a desar tota la informació d’un disc en

Podeu consultar en els
annexos del web del
mòdul el procés de
“Restauració a un estat
anterior” inclòs en les
versions de Windows a
partir de XP.
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Podeu baixar tot tipus de
programari des dels

portals Sourceforge i
Softonic, que trobareu als

materials web del mòdul.

un arxiu comprimit, a fi de, posteriorment, tornar a abocar aquesta informació al
mateix disc o a un altre disc de característiques semblants, i recuperar d’un cop
tant el sistema com el programari.

També es pot fer el que s’anomena una clonació; és a dir, a partir del sistema
operatiu i el programari contingut en un disc, fer una còpia exacta (clon) a un altre
disc, de manera que també es recupera, d’un cop, tant el sistema com el programari.
De totes maneres, tant la imatge de disc com el clonatge no preserven les dades,
els documents i la informació dels programes, que s’han de continuar desant a
banda per mitjà d’un sistema de còpies de seguretat.

Hi ha diverses eines per fer còpies de seguretat en equips domèstics i per fer
clonatge de discos (comercials o de codi lliure), algunes de les quals es poden
consultar a la taula 1.4.

Taula 1.4. Aplicacions de còpia de seguretat i clonatge

Windows Linux funció

Veritas Backup Exec
Centre de còpies de seguretat
Windows
Cobian Backup

UniSon
Veritas Netbackup
Konserve
Back in time
Amanda

Còpia de seguretat

Norton Ghost Partition Image
g4u, Mondo, dd

Clonatge de discos

1.3.3 Monitorització i optimització del sistema

En un equip amb el sistema operatiu tot just instal·lat, se li suposa un funcionament
correcte. Però això no sempre es produeix, ja que es poden fer ajustaments en la
configuració que permetin un millor rendiment de l’equip.

D’altra banda, l’ús d’un sistema comporta gairebé sense remei un deteriorament
en les seves prestacions, a causa de la instal·lació i desinstal·lació de programes, la
fragmentació progressiva del disc dur, els errors en el sistema d’arxius, etc. Encara
que aquest és un problema tradicionalment conegut en entorns Windows, és comú
a tots els sistemes operatius, i per tant comporta la necessitat de fer avaluacions
periòdiques del rendiment del sistema, per tal d’optimitzar-ne el funcionament.

L’optimització d’un sistema implica la mesura del seu rendiment, el disseny
de mesures de rectificació de les errades (si escau), i també la implementació
i comprovació d’aquestes mesures.

Una manera molt utilitzada per conèixer el rendiment relatiu d’un equip és la
realització de comparatives, també conegudes com a benchmarks, que també
s’utilitzen durant un procés de decisió, és a dir, si hem de triar un component
entre dues o més alternatives.
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El benchmarking es basa en la realització de comparatives d’uns
components amb altres per avaluar-ne la qualitat relativa.

A meś de per comprovar el funcionament de l’equip, la realització d’una operació
de benchmarking pot prendre sentit també quan ens trobem en el moment de
consolidar una decisió de muntatge, per exemple: hem muntat un prototipus i
hem de decidir si el volem passar a la producció en cadena. Això ens permet tenir
en compte:

• Com maximitzem el rendiment dins d’un preu donat.

• Com minimitzem els costos per arribar a un rendiment mínim.

• Com obtenim la millor ràtio rendiment/cost (dins uns requisits de preu o
rendiment).

De manera general, el procediment de benchmark, que inclou la comparació i
interpretació dels resultats, seguirà les etapes següents per tal que el procés sigui
d’utilitat:

1. Primer que res, cal identificar els nostres objectius de comparació. Què
volem comprovar exactament? De quina manera ens ajudarà el procés de
benchmarking a prendre decisions? Quant temps i recursos estem disposats
a posar en aquest procés?

2. S’han d’utilitzar eines estàndard, ben comprovades i en versions actualitza-
des.

3. Es faran les proves component a component i comparant-los amb dispositius
coneguts.

4. Cal verificar els resultats obtinguts sempre que sigui possible. Feu les proves
més d’una vegada i comproveu els resultats de configuracions similars.

5. Si s’han obtingut resultats que semblen fora de lloc, cal demanar ajuda o
comprovar que s’han fet tots els passos correctament.

Eines de benchmark

Per a fer aquestes proves necessitarem instal·lar en la màquina eines de bench-
marking, que permeten fer una sèrie de tests i situar els equips avaluats dins una
escala relativa respecte a altres equips similars. En general les eines de benchmark
són programes que s’instal·len com una aplicació clàssica. Normalment generen
una sèrie de tests, que poden ser individuals o bé de grup, com velocitat d’escrip-
tura en memòria, velocitat de CPU, nombre d’imatges per segon, etc.

Per a comprovar el
funcionament d’un sistema
objecte de prova, cal
assegurar-se que la
instal·lació és completa i
que disposa de tots els
controladors o drivers
corresponents.
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Consulteu l’apartat
“Configuració, diagnòstic i

interconnexió d’equips”
per trobar-hi informació

sobre eines de diagnòstic
en entorns Windows i

GNU/Linux.

Vegeu, en els “Annexos”
del web del mòdul, un

enllaç a un manual
d’instruccions de consola

GNU/Linux, amb
l’explicació d’ordres
relacionades amb la

informació de maquinari,
com lshw, lspci o lsusb,

entre altres.

Synaptic i Yast

Un gestor de paquets és el
mètode per instal·lar programes

en sistemes GNU/Linux. Dos
dels més utilitzats són el

Synaptics (Debian/Ubuntu) o el
Yast (OpenSuse).

Els bechmarks sintètics (syntethic benchmarks) mesuren la capacitat
màxima d’aspectes específics d’un sistema mitjançant càlculs o proves
repetitives, mentre que els benchmarks d’aplicacions (application
benchmarks) mesuren el rendiment de programes reals.

En el manteniment d’un equip, a l’hora de fer-ne una anàlisi i obtenir el màxim
d’informació, disposem també d’una sèrie d’eines que ens permeten generar
resums dels components de maquinari i programari de l’equip, on es detallen les
característiques dels sistemes operatius instal·lats, dels programes, dels compo-
nents de maquinari (memòria, CPU, targetes), dels controladors, etc.

Alguns d’aquests programes de diagnòstic també ens permeten fer comparatives
entre el nostre ordinador i d’altres equips amb determinades prestacions -placa
base, disc dur, sistema operatiu, etc.- i també mesurar el rendiment i verificar que
el sistema funciona de manera òptima. Generalment disposen de la possibilitat de
fer comparatives de components i donar una puntuació per al component mesurat
que ens donarà una idea del seu valor respecte a altres.

Els programes de diagnosi per a Windows, com Everest Home, SiSoft Sandra o
altres similar, inclouen habitualment mòduls que permeten fer benchmarks dels
components de maquinari i programari. Quant als sistemes GNU/Linux, algunes
de les eines que es poden utilitzar són el paquet Hardinfo, el programa Phoronix
Test Suite, o els reculls d’eines Linux Benchmark Suite i Linux Benchmarking
Toolkit.

L’entorn Linux, malgrat la major dificultat d’ús tradicional, disposa d’algunes
eines de benchmark amb interfície d’usuari gràfica que faciliten la feina als menys
familiaritzats amb l’entorn de consola.

El paquet Hardinfo, a més de disposar de capacitats de diagnosi, també permet
fer comparatives de components. Els benchmarks que es poden fer, relacionats
amb el rendiment de la CPU i l’FPU (unitat de coma flotant), són:

• CPU ZLib.

• CPU Fibonacci.

• CPU MD5.

• CPU SHA1.

• CPU Blowfish.

• FPU Raytracing.

El recull de programes Phoronix Test és un paquet o suite de proves molt utilitzat
en l’entorn Linux, amb una gran quantitat de tests que s’hi poden instal·lar.

Aquest paquet o suite es pot instal·lar en la majoria de distribucions del Linux i
també en l’OpenSolaris i altres sistemes operatius derivats de l’UNIX BSD. Un
cop s’ha descarregat el Phoronix Test Suite i s’han instal·lat les dependències
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necessàries, podeu començar a utilitzar aquest programari immediatament. Per
tant, si esteu treballant amb un CD autònom i disposeu del paquet d’instal·lació,
podeu fer les proves de rendiment des d’aquest entorn.

Com la major part de programes en entorn Linux, aquest programari pot funcionar
exclusivament des de la consola d’ordres, però també té un entorn gràfic que en
facilita l’ús.

Funcionament de Phoronix Test Suite.

Un cop el programa es troba instal·lat en el servidor, hi ha la possibilitat de descarregar
els tests que ens interessin, aprofitant el gestor de paquets corresponent a la distribució
utilitzada. Un cop descarregats es poden fer aquests tests i comparar-los amb la base de
dades mundial de Phoronix.

En la pestanya Available tests podem seleccionar els diversos tests per veure’n més
informació. La instal·lació només requereix prémer el botó Install i esperar fins que s’hagi
completat. Un cop fet això, podem executar el test seleccionat Run/Benchmark.

Quan el test ha estat completat, tornarà a aparèixer la interfície gràfica (figura 1.5). Clicant
sobre els botons de la part superior, podem obrir els resultats del test mitjançant un
explorador web. Depenent del test, podrem comparar immediatament els resultats amb
un conjunt de sistemes de referència. Si és així, se’ns mostrarà una llista de sistemes
comparables, de manera que només haurem de clicar-hi per a veure la comparació de
rendiment. També tenim la possibilitat de comparar amb els resultats de la base de dades
global.

D’altra banda, també podem utilitzar la distribució PTS Desktop Live, en la qual
ja disposem d’un sistema Linux funcional i el paquet o suite de proves instal·lada
i llesta per a funcionar mitjançant la seva interfície gràfica (figura 1.5). Un cop
arrencat el sistema hi podem accedir des del menú de sistema i començar a testejar
el sistema. Quan aquesta distribució en viu hagi arrencat, i després d’acceptar
l’acord de garantia, el paquet o suite s’arrencarà en el seu entorn gràfic. Disposem
d’aproximadament cinquanta tests preinstal·lats en el DVD autònom, que en tot cas
són programari gratuït.

Figura 1.5. Utilització de la interfície gràfica de l’eina Phoronix Test Suite per generar
informes HTML

Per planificar la capacitat
d’un servidor s’utilitzen
altres eines de benchmark
com SPEC, Linpack, o TPC.
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Podem trobar altres eines, a més de les comentades, les quals disposen d’una
interfície gràfica que en simplifica l’ús en gran manera; i podem trobar algun
altre recull d’eines utilitzables de consola d’ordres, que permeten fer proves de
rendiment al nostre sistema GNU/Linux.

• Linux Benchmark Suite (LBS). L’objectiu d’aquest recull d’eines és
proporcionar una col·lecció d’eines àmplia, tant en mesuraments sintètics
com d’aplicacions, i també informació i eines per a utilitzar els benchmarks.
Inclou prop d’una cinquantena d’eines que mesuren tota classe de paràme-
tres en el sistema.

• Linux Benchmarking Toolkit (LBT). Aquest recull d’eines de benchmark
intenta ser una tria de les cinc eines necessàries per caracteritzar el rendi-
ment d’un sistema, incloent-hi la mesura del rendiment del processador i de
l’entorn gràfic.

1.3.4 Gestió de discos. Fragmentació i partició

Quan inicieu el procés d’instal·lació d’un o de diversos sistemes operatius, cal
pensar bé com organitzeu el disc dur, ja que depenent de la mida i del tipus de
sistema operatiu creareu diferents particions. Per tant, cal valorar prèviament quin
és el sistema o els sistemes més adients, quina capacitat ocupen i quin tipus de
sistema de fitxers suporten.

Formatar un disc dur

Interior d’un disc dur

L’acció de formatar un disc dur implica crear una estructura bàsica del disc dur
que permetrà organitzar la informació de tal manera que el sistema operatiu pugui
utilitzar la que hi deseu. També es crea una taula d’assignació de fitxers en què
s’inclou informació sobre els directoris i els arxius. Hi ha diferents maneres de
formatar, que depenen del sistema de fitxers que utilitzeu; així, hi ha tipus com ara
FAT16, FAT32, NTFS, VFS i swap entre d’altres.

Sistemes d’arxius

Un sistema d’arxius és una estructura que permet emmagatzemar i
organitzar fitxers d’ordinador i les dades que contenen, per tal de facilitar-ne
la localització i l’accés. Aquesta estructura es crea quan formateu la partició.

Hi ha diferents sistemes d’arxius i, molts cops, un mateix sistema operatiu és capaç
de reconèixer múltiples sistemes d’arxius. Els principals són: FAT16, FAT32,
NTFS i EXT3-4:
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1) FAT16 (FAT de 16 bits)

Aquest sistema d’arxius es basa en una taula d’assignació d’arxius o FAT, que
farà d’índex i que, com a conseqüència de la fragmentació d’arxius, us ajudarà a
localitzar-los.

Windows 95 treballa amb el sistema d’arxius FAT, sigles que signifiquen file
allocation table.

Les principals limitacions d’aquest sistema són els noms d’arxius curts que pot
gestionar, fins a 2 GB, i l’elevada fragmentació. I, com a aspectes positius, cal
esmentar la compatibilitat amb diferents sistemes operatius.

2) FAT32 (FAT de 32 bits)

El sistema FAT32 permet treballar amb particions superiors a 2 GB. Una altra
característica és que la mida de cada bloc és molt més petita, i això facilita que
s’aprofiti millor l’espai.

Amb el sistema FAT32 s’instal·la normalment Windows 98/Windows ME. El
sistema FAT32 es pot utilitzar en discos amb capacitat des de 512 MB fins a 32
GB.

3) NTFS

Aquest sistema va ser dissenyat per Microsoft per a una sèrie de sistemes operatius
Windows NT. Es tracta d’un sistema més segur i eficient que el sistema d’arxius
FAT. S’hi han incorporat funcions de comprensió i xifratge de fitxers. NTFS es
pot utilitzar en discos amb capacitat fins a 2 TB. NTFS és el sistema d’arxius que
permet utilitzar totes les característiques de seguretat i protecció d’arxius a partir
del Windows NT (Vista, 7...).

4) EXT3-4

El sistema d’arxius EXT3 és una versió millorada de l’EXT2, que proporciona
una integritat superior de les dades si es produeix un tancament brusc del sistema,
i EXT4 ha continuat afegint funcionalitats als seus predecessors.

Els EXT3 i 4 són utilitzats pels sistemes operatius Linux.

5) HFS+

HFS Plus o HFS+ és un sistema d’arxius desenvolupat per Apple Incorporated,
creat per reemplaçar el més antic HFS (Hyerarchical File System). S’utilitza per
als ordinadors Mac i també per al formateig dels reproductors multimèdia iPod.
Permet arxius molt més grans (fins a 16 exbibytes) que el seu predecessor (blocs
direccionables de 32 bits en lloc de 16) i utilitza Unicode per al nom dels arxius,
fet que permet noms d’arxiu de fins a 255 lletres.

Un exbibyte és una unitat
d’emmagatzematge
d’informació corresponent a
260 bytes, que és el valor
binari més proper a 1
exabyte (1018 bytes).
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Instal·lació d’un sistema
operatiu

Quan s’instal·la un sistema
operatiu cal tenir en compte la

creació de la partició, la
instal·lació del sistema operatiu

–el formatatge de la partició i
còpia d’arxius– i l’activació de la

partició.

Les particions esteses

Les particions esteses són
particions primàries que es

poden subdividir en múltiples
particions lògiques per

sobrepassar el límit de quatre
particions d’un equip basat en

l’estàndard IMB PC.

Master boot record

Les particions se situen en el
primer sector del disc dur.

Sempre cal definir una partició
activa, que és aquella amb què
engegareu la màquina. Aquest

programa d’inicialització
s’anomena master boot record.

Particions

Un disc dur ha de tenir, com a mínim, una partició. Les particions permeten dividir
una unitat física, que és el disc dur, en diverses unitats lògiques. La partició pot
contenir la totalitat de l’espai del disc dur o només una part. En conseqüència,
d’un sol disc, n’aconseguim diversos.

Les particions del disc dur milloren l’organització de les dades i permeten
tenir més d’un sistema operatiu instal·lat en un mateix disc, sense
desaprofitar-ne l’espai disponible.

Cada partició té el seu sistema de fitxers propi, és a dir, una manera pròpia
d’organitzar i localitzar la informació. Per exemple, Windows 98 utilitza el sistema
FAT32, i Windows 2003 Server utilitza particions NTFS.

A l’hora d’escollir el tipus i la mida de les particions, haureu de tenir en compte
dos aspectes:

• L’espai de disc dur.

• Els sistemes operatius que hi vulgueu instal·lar.

Les particions es poden dividir en dos tipus:

• Les particions primàries són les que us serviran per engegar un sistema
operatiu.

• Les particions lògiques són les que creareu a partir d’una partició primària
estesa.

Les particions primàries són el lloc on instal·lareu el sistema operatiu, i disposareu
en total de fins a 4 particions primàries. Davant la necessitat de crear més
particions, haureu de crear les particions lògiques a partir de l’ús d’una partició
primària com si fos estesa. A partir d’aquí, hi podreu crear totes les particions
lògiques que vulgueu. Si bé no serveixen per instal·lar-hi el sistema operatiu, us
permeten, en canvi, desar-hi dades, com si es tractés d’una carpeta.

Pel que fa a la seva estructura lògica, totes les particions tenen un sector
d’arrencada –el primer de la partició– amb informació relativa a la partició. Si
la partició té instal·lat un sistema operatiu, aquest sector s’encarregarà d’engegar-
lo. Si no hi hagués cap sistema operatiu instal·lat, quan s’intentés engegar donaria
error.

La primera acció que fa l’ordinador quan s’inicia és la verificació del maquinari.
A continuació, comprova quina és la unitat indicada en l’arrencada. Si engegueu
des de la unitat C, es passa el control al master boot, que buscarà la partició activa
en la taula de particions i cedirà el control al seu sector d’arrencada. El programa
contingut en el sector d’arrencada de la partició activa arrencarà aleshores el
sistema operatiu.
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Podeu trobar diferent programari que resulta útil a l’hora de gestionar amb como-
ditat les particions en el vostre disc dur. Alguns exemples d’aquests programes
són el Partition Magic, el BootIt Next Generation i el Paragon Partition Manager
si treballem en entorns Windows, o Gparted para GNU/Linux entre d’altres.

Les funcions principals d’aquests programes són:

• Crear i esborrar particions.

• Formatar.

• Arrencar el sistema operatiu des de qualsevol partició.

• Canviar la mida de les particions sense destruir-ne les dades.

• Crear imatges de les particions.

1.3.5 Gestió de fitxers i recuperació de dades.

El gestor d’arxius és un dels components fonamentals d’un sistema operatiu, i
un dels més utilitzats per l’usuari, sobretot en els sistemes actuals basats en
les interfícies gràfiques per interaccionar amb el sistema. Permet a l’usuari
interaccionar amb els fitxers que es troben emmagatzemats en l’ordinador.

Un gestor de fitxers, també coneguts de vegades com explorador de fitxers,
és un programa informàtic que proveeix una interfície capaç de permetre a
l’usuari de treballar amb els sistemes de fitxers en qüestió.

Gestor d’arxius Midnight
Commander.

Els primers gestors d’arxius no disposaven d’interfície gràfica, sinó que permetien
la interacció amb els fitxers mitjançant ordres de consola i llistats de tipus text.
Amb la generalització de les interfícies gràfiques, els gestors d’arxius van adquirir
altres funcionalitats com l’habilitat d’associar tipus d’arxius a programes amb els
quals obrir-los. A més van permetre que la utilització d’ordinadors fos molt més
“amable”, facilitant la comprensió de conceptes amb la representació gràfica de
cada recurs, identificat per una icona.

Les operacions més comunes que es poden fer amb els fitxers o grups de fitxers són:
crear, obrir, editar, visualitzar, imprimir, reproduir (multimèdia), tornar a posar
nom, moure, copiar, esborrar, cercar i modificar atributs, propietats o permisos
dels fitxers. Aquests es representen habitualment com un arbre jeràrquic, que
permet de manera senzilla conèixer la distribució lògica dels fitxers en el sistema.

Els gestors d’arxius poden trobar-se integrats en el sistema operatiu, com és el cas
de l’Explorador de Windows (vegeu la figura 1.6) en el sistema de Microsoft, el
Nautilus en Ubuntu o el Finder en Mac OSX. També es poden trobar com progra-
mes instal·lables que afegeixen altres funcionalitats, com poden ser Krusader, per
a KDE o Norton Comander, que era molt utilitzat en sistemes MS-DOS i que ha
inspirat altres gestors com Midnight Commander.

Consulteu la unitat
“Clonació de sistemes” per
conèixer altres tipus
d’eines d’administració del
sistema.
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Fer còpies de seguretat
regularment permet evitar la

pèrdua de dades

Figura 1.6. Explorador de Windows.

Recuperació de fitxers

L’error humà és una de les majors fonts de problemes, no solament en els sistemes
informàtics. L’esborrat accidental d’un fitxer pot fer que es perdi informació
valuosa, de manera que és important que els sistemes operatius puguin fer front a
aquesta eventualitat. Un dels mètodes més utilitzats és el que permet que el fitxer,
encara que l’usuari l’hagi esborrat, es mantingui en un espai d’emmagatzematge
intermedi fins que es confirma que els fitxers realment han de ser eliminats.

La paperera de reciclatge.

El concepte d’espai intermedi d’emmagatzematge ha pres el nom de paperera
de reciclatge, que fou introduïda per Microsoft des de l’aparició de Windows
95. Aquesta eina permet als usuaris revisar el contingut abans d’eliminar-lo
completament, donant així una capa addicional de seguretat. La paperera permet
restaurar els fitxers a la seva ubicació original en el cas de necessitar-ho, ja que
en guarda aquesta dada. Altres sistemes operatius com GNU/Linux o Mac OSX
també utilitzen aquest mètode.

Els sistemes de permisos també eviten l’esborrat accidental de fitxers. Per exemple
els fitxers importants es poden marcar com a només de lectura per a usuaris no
administradors. En aquest cas, però, estem tenint en compte només l’esborrat
accidental o mal intencionat, i no el possible canvi d’opinió de la persona que
ha esborrat l’arxiu. La comanda undelete en MS-DOS permetia recuperar també
arxius esborrats accidentalment.

Arxivadors i compressors

L’emmagatzematge de fitxers, a part de la seva distribució, ha de tenir en compte
l’espai que aquests ocupen. Una forma de veure-se-les amb aquests dos requisits
és la utilització d’arxivadors de fitxers, que habitualment s’anomenen també
compressors.
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Un arxivador és un programa que combina un nombre de fitxers en un sol
arxiu, o una sèrie d’aquests per facilitar-ne el transport o emmagatzematge.

La major part d’arxivadors utilitzen mètodes de compressió sense pèrdua per
reduir la mida de l’arxiu, aconseguint així més facilitat transferir-lo a través de
la xarxa o emmagatzemar-lo en suports limitats.

Els arxivadors més bàsics només prenen una llista de fitxers i concatenen els seus
continguts en un sol fitxer de manera seqüencial. A més, l’arxiu contenidor contin-
drà informació sobre les longituds i noms dels fitxers originals per aconseguir-ne la
reconstrucció. En molts casos també s’emmagatzemen metadades proporcionades
pel sistema operatiu origen, com la data de modificació o els permisos.

Habitualment els programes
compressors actuals porten
incorporat o s’integren en el
gestor d’arxius del sistema.
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2. Aplicacions de propòsit general

Els ordinadors són eines configurables per definició. En primer lloc podem canviar
el maquinari de què consten, però a més podem instal·lar-hi (en la major part dels
casos) diferents sistemes operatius, o almenys versions d’aquests. Els sistemes
operatius són per definició eines de programari que disposen d’una gran quantitat
d’eines, tant d’administració com en alguns casos de propòsit general (per exemple
les distribucions de Linux).

Definim aplicacions de propòsit general com aquelles que poden ser
utilitzades per a més d’un propòsit.

2.1 Classificació de programari

Podem distingir els tipus d’aplicacions no incloses en el sistema operatiu en
dues de bàsiques, segons la seva finalitat i utilitat. Una aplicació horitzontal
es pot definir com aquella que es podrà utilitzar en tot tipus d’organitzacions o
per usuaris individuals, com les eines ofimàtiques, el processat de textos o eines
de comptabilitat. Aquesta definició coincideix amb la que hem vist per a les
aplicacions de propòsit general.

D’altra banda, podem trobar també un tipus d’aplicacions que podem anomenar
verticals, les quals compliran amb les especificacions necessàries per a una tasca
molt concreta. Alguns exemples podrien ser els programes per gestionar els
pacients en un dentista, o per reservar bitllets d’avió. Alguns cops aquest tipus de
programari es podrà comprar a companyies especialitzades, o es podrà encarregar
perquè alguna empresa de programació el faci a mida. La característica bàsica que
els diferencia de les aplicacions horitzontals és que aquests programes no seran
d’utilitat fora de l’àmbit per al qual han estat dissenyats.

Com que les aplicacions de tipus vertical poden ser dissenyades per donar resposta
a necessitats molt específiques, ens interessa fer una classificació de les aplicacions
de propòsit general, que s’utilitzen de manera molt estesa en tots els camps de la
informàtica, sigui empresarial o tècnica. Les aplicacions més comunes en aquest
camp són les que permeten fer tasques ofimàtiques, com ara processadors de
text o fulls de càlcul, però n’hi ha moltes altres que van des dels programes de
manipulació multimèdia fins a les eines de gestió de màquines virtuals.



Fonaments de maquinari 42 Instal·lació, configuració i recuperació de programari

Els paquets de programari
són col·leccions de

programes, en general de
productivitat, que es

distribueixen conjuntament i
amb una interfície comuna.

2.1.1 Programari d’oficina i productivitat

Els ordinadors es van començar a utilitzar com a eines que facilitaven la realització
de certes tasques de càlcul a velocitats molt elevades. Algunes de les primeres
aplicacions comercials van ser aquelles que implicaven automatitzar els sistemes
d’informació de les empreses, de manera que facilitaven la feina de tractament de
les dades en aquells casos en què adquirien un gran volum (grans empreses, molts
productes...).

Taula 2.1. Aplicacions d’oficina i productivitat

Windows Linux Descripció

Microsoft Office
OpenOffice.org

OpenOffice, KOffice i Siag Office Paquet ofimàtic

Word OOWriter, AbiWord, KWord, LaTeX Processament de textos

Notepad
Wordpad
TheGun
EditPlus
SciTE

KWrite, Kate, BlueFish, Leafpad, Gedit i Joe Editors de text

Access
dBase
Foxpro
Paradox

Kexi i OOBase Base de dades

Excel
Lotus123
QuattroPro

OOCalc
Gnumeric
KSpread

Full de càlcul

Visio Kivio
Dia
OpenOffice.org OODraw

Dibuix de diagrames

PowerPoint OOImpress
KPresenter

Creació de presentacions

Microsoft Project Manager MrProject
Imendio Planner
Kplato

Gestió de projectes

Outlook
Thunderbird+Lightning
Sunbird

Evolution
Kontact
BALSA
Thunderbird+Lightning
Sunbird

Gestors d’agenda i contactes

Alcohol 120%
Discjuggler
Easy CD Creator
Nero Burning ROM

K3b
XCDRoast
Brasero

Gravador de CD

Quicken
Microsoft Money
TurboTax

GnuCash
KMyMoney
jGnash
MoneyDance
Grisbi
PLCash
CrossOver Office with Quicken lazy8ledger

Comptabilitat

Les aplicacions d’aquesta taula que funcionen mitjançant la màquina virtual de Java són operatives en Windows i en Linux.
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El programari de productivitat s’encarrega de facilitar la feina per
aconseguir que el rendiment econòmic que es treu del treball dels empleats
sigui més gran.

Dins d’aquesta classe de programari s’inclouen tot tipus de programes que
permeten crear o editar documents de tota mena o fer càlculs, i també gestionar
diferents tipus de fitxers i organitzar eficientment el vostre temps. La taula 2.1
mostra una llista amb algunes de les aplicacions de productivitat existents, amb
exemples per a entorns Windows i Linux.

2.1.2 Imatge, disseny i multimèdia

Els ordinadors actuals han esdevingut una poderosa eina per a l’edició de contin-
guts multimèdia, gràcies a l’increment de prestacions que han experimentat en els
darrers anys. Les taules que veiem a continuació resumeixen les tipologies més
habituals d’aplicacions que podem trobar en el camp dels mitjans audiovisuals,
tant pel que fa a la reproducció com a l’edició.

1) Eines de disseny i creació de continguts: es tracta de programes que permeten
editar documents destinats a un suport paper o web. La taula 2.2 mostra una llista
en els entorns Windows i GNU/Linux. Poden ser documents estàtics o dinàmics,
i poden constar de múltiples tipus de dades formant un tot.

Taula 2.2. Eines de creació de continguts

Windows Linux Descripció

Dreamweaver, NVU, KompoZer OOWeb, NVU Disseny web

Quark, Quark Express, Microsoft
Publisher

Scribus, OpenOffice.org OODraw Programari d’autoedició

Adobe Acrobat PDF Reader Adobe Acrobat Reader, Xpdf
Kpdf, Ghostview, Evince

Lectors PDF

Adobe Acrobat Distiller,
PDFCreator

CUPS-PDF, OpenOffice.org,
Kprint

Creació de documents PDF

Adobe Acrobat PDF Editor pdftk, pdfedit, pdfjam Edició de documents PDF

SilverFast xSane, VueScan Escaneig de documents

FinePrint page-crunch, mpage, Kprinter
psnup-PSutils, pdfnup-PDFjam

Impressió i reformatació de
documents

2) Eines multimèdia: aquest programari permet fer l’edició de fitxers multimèdia
de tot tipus. La classificació inclou eines d’edició de mapa de bits, de gràfics
vectorials i de documents d’àudio i vídeo en diversos formats, i també de creació
de continguts en dues i tres dimensions. També s’inclouen els programes que
permeten reproduir tots aquests arxius (taula 2.3).
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Taula 2.3. Eines multimèdia

Windows Linux Descripció

Adobe Photoshop, Corel
Photo-Paint
GIMP, GIMPShop

GIMP, GIMPShop, Krita
Pixel, LightZone

Editors d’imatges de mapa de bits

Corel Draw, Adobe Illustrator Inkscape Editors de gràfics vectorials

Irfanview, ACDSee XnView, GQView
Mirage, GThumb

Visors d’imatges

3D Studio MAX, Blender, Maya Blender, Maya, Softimage, K-3D Programari de modelat 3D

Windows Media Player,
PowerDVD

MPlayer, Xine, Totem
Kaffeine, VLC

Reproductors de vídeo

SIA Smaart Live BRP-PACU Sonorització d’espais

Winamp, Sonique, iTunes, aTunes amaroK, aTunes, XMMS
BMP, Audacious, noatun
RhythmBox, Xine, Banshee

Reproductors de música

Windows Movie Maker, Adobe
Premiere Elements, Multiquence

Cinelerra, KDenlive, LiVES
Kino, AviDemux

Editors de vídeo

Audacity, Cubase, CoolEdit,
GoldWave

Ardour, Rosegarden, Audacity
GNUsound, Beast

Eines d’edició d’àudio digital

Cakewalk kmid, kmidi Seqüenciadors musicals.

NoteWorthy Composer,
MuseScore, LilyPond

MuseScore, LilyPond Edició de partitures musicals

GuitarPro, TuxGuitar TuxGuitar Edició de tabulatures per a
guitarra

Microsoft Paint, Kid Pix, Tux Paint Tux Paint, KolourPaint Editors d’imatges de mapa de bits
bàsics

Videora Thinliquidfilm Conversors de formats de vídeo

TMPGEnc DVD Author, Roxio
DVDit

Bombono DVD Eines de creació de DVD

2.1.3 Clients per a serveis d’Internet

La popularització de la xarxa Internet -així com de les xarxes corporatives- i el
seu ús quotidià han fet que hagin aparegut multitud d’aplicacions que permeten
accedir i utilitzar els serveis que ens ofereix la Xarxa. En la taula següent podem
consultar les eines més utilitzades en aquest àmbit.

1) Eines de xarxa i Internet: les aplicacions en aquest punt s’utilitzen per a tota
classe de tasques relacionades amb la comunicació utilitzant l’entorn de xarxa o
Internet. La taula 2.4 inclou navegadors d’Internet, clients de correu, clients de
xarxes de compartició de fitxers o programari de telefonia IP, entre d’altres.
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Taula 2.4. Eines de xarxa i Internet

Windows Linux Descripció

Microsoft Internet Explorer,
Firefox, Netscape
Opera, Lynx

Firefox, Galeon, Konqueror
Netscape, Opera

Exploradors d’Internet per al
World Wide Web.

Outlook Express, Outlook,
Thunderbird, Pegasus, Lotus
Notes

Kontact, Evolution, Thunderbird,
Claws Mail Sylpheed

Clients de correu electrònic

ICQ, MSN Messenger, AIM (AOL
Instant Messenger), Trillian,
Pidgin

Pidgin, Kopete, aMSN, Gabber,
Emesene (MSN), Centericq

Missatgeria instantània

Microsoft Netmeeting Gnomemeeting Clients de videoconferència

Microsoft HyperTerminal minicom Consola de connexió remota a
sistemes

FileZilla FTP Client, WS FTP,
Bullet Proof FTP, CuteFTP

FileZilla FTP Client, KFTP
(KFTPGrabber), Kasablanca,
FireFTP, Konqueror, KBear,
CrossFTP, Nautilus

Clients FTP

mIRC Konversation, Quassel, KVIrc,
XChat, BitchX

Clients IRC

UltraVNC, TightVNC, RealVNC,
Remote Desktop

TightVNC, RealVNC, rdesktop,
FreeNX, x11vnc, Synergy,
XDMCP, SSH

Compartició d’escriptori

Forte Free Agent, Thunderbird,
Pan

Thunderbird, Pan, Sylpheed Lectura de notícies

eMule aMule Clients de xarxes P2P ED2K

Azureus, utorrent Azureus, Qtorrent, Ktorrent
bittornado, Deluge, Transmission

Clients de xarxes P2P BitTorrent

Skype, Voipbuster Skype, Linphone
OPenwenGo, Ekiga

programari VoIP

2.1.4 Altres aplicacions

La classificació dels tipus de programes no acaba aquí, sinó que es poden trobar
eines de tot tipus per a cada idea que un autor imagini o un usuari reclami.

Els productors de programari i la comunitat de desenvolupament de codi lliure han
creat tot tipus de programes que permeten ampliar la funcionalitat dels ordinadors,
i els han convertit en allò que es pugui assolir mitjançant eines informàtiques i de
maquinari.

Tot seguit trobareu resumides –sense voluntat de ser exhaustius–, les eines segons
les tasques que fan, juntament amb la descripció d’alguns programes per a cada
grup d’eines (taules 7-13).

1) Programes educatius: són aquells programes que tenen com a finalitat oferir
nous coneixements o habilitats als seus usuaris, ja s’adrecin als usuaris en edat
escolar o bé a tots els públics. En trobareu esmentats alguns a la taula 2.5. Hi ha
casos que tenen també un vessant lúdic, mentre que altres programes només estan
pensats per ajudar l’usuari a assolir el domini de la temàtica tractada.

Aplicacions portables

Una aplicació portàtil o portable
és un programa informàtic que
pot ser utilitzat en qualsevol
ordinador amb el sistema
operatiu per al qual està
programat sense cap instal·lació
prèvia, i no requereix la
instal·lació prèvia de
biblioteques ni la modificació del
registre per funcionar.
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Cedega és una derivació
propietària del Wine,

dissenyada per executar
jocs creats per a Microsoft

Windows sota la plataforma
GNU/Linux.

Llenguatge de programació

És un llenguatge artificial
destinat a expressar les

operacions que ha de fer un
ordinador, i això inclou tots els

programes que hi executem.

Taula 2.5. Programes educatius

Windows Linux Descripció

Mecanografia AM, MecaMatic,
TuxType

KTouch, TuxType Pràctica d’habilitats
mecanogràfiques

Maple, Mathematica Maple, Mathematica, Maxima Sistemes d’àlgebra per ordinador

Matlab Matlab, Octave, SciLab Entorns de programació
matemàtica avançada

SPSS, Stata, EViews R-project, Stata, PSPP, S-Plus Anàlisi estadística

Verilog, PSpice, Micro-Cap iverilog, Eagle, Geda Disseny i simulació de
components electrònics

Google Earth, NASA World Wind,
Celestia, Stellarium

Google Earth, Celestia,
Stellarium, Marble, Geody

Geografia i astronomia

2) Programari d’oci: jocs i entreteniment: sota aquesta etiqueta podeu trobar
tots els programes que es poden classificar com a jocs o programes de lleure i
entreteniment. Es tracta d’un dels sectors del programari comercial amb més
moviment. Es produeixen gran quantitat de jocs, sobretot per a Windows, però
també per a altres sistemes operatius. A la taula 2.6 en trobareu una mostra. Cal
tenir en compte que hi ha també esforços per executar jocs creats per a Windows
en altres sistemes.

Taula 2.6. Aplicacions de jocs i entreteniment

Windows Linux Descripció

Tetris LTris, XWelltris
Emacs + “Meta-X tetris”, Ksirtet

Puzle en dues dimensions

Jocs estàndard Windows Kdegames
Gnome-games

Jocs inclosos de sèrie amb el
sistema operatiu

Mines KMines
Perlmines
Dmines

Localització de les mines

Civilization FreeCiv Simulació de civilitzacions

Command&Conquer FreeCNC Jocs d’estratègia

Warcraft 2, Starcraft FreeCraft Videojoc de rol multijugador

Arkanoid, Zball Lbreakout2 Arcade trenca-totxos

jDoom-Doomsday, Zdoom, DOOM
Legacy
LxDOOM, PrBoom, EDGE
Vavoom, Original Doom

jDoom-Doomsday, Zdoom, DOOM
Legacy
LxDOOM, PrBoom, EDGE
Vavoom, Original Linux Doom

Aventures en entorn 3D

Worms Nil Joc d’intel·ligència de tipus puzle

MS Flight Simulator FlightGear Simulador de vol

Lemmings Pingus Joc d’estratègia en moviment

Need For Speed Tux Racer, KartlingRace Joc de carreres d’automòbils

ChessMaster, Chess Genius,
Chess Crusade

Glchess, Xboard, Eboard Simulador d’escacs

3) Els IDE (integrated development environment) o entorns integrats de desen-
volupament són programes que permeten crear i comprovar el funcionament
de programes informàtics de tot tipus, tant en entorn de consola com gràfics.
Normalment disposen d’editor de codi font, compilador o intèrpret, eines de
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muntatge i depurador. Alguns estan enfocats a l’ús amb un sol llenguatge de
programació però n’hi ha que poden funcionar amb diversos tipus de codi. La
taula 2.7 en recull alguns.

Taula 2.7. Entorns integrats de desenvolupament per a diversos llenguatges de programació

Windows Linux

Microsoft Visual Studio
NetBeans
Eclipse

KDevelop
SunStudio
NetBeans
Eclipse

4) Programes de servidor: els ordinadors destinats a funcionar com a servidor
habitualment utilitzen un sistema operatiu especialitzat, però fins i tot els equips
domèstics poden instal·lar tot tipus d’aplicacions que permeten que un equip
estàndard doni alguns dels serveis inicialment destinats als servidors, com els
servidors web, FTP, els sistemes gestors de base de dades, i altres (taula 2.8).

Taula 2.8. Programes de servidor

Windows Linux Descripció

IIS, Apache Apache, iPlanet, thttpd, lighttpd,
YAWS ZOPE

Servidors HTTP

Compartició de recursos Windows Samba Eines de compartició de carpetes
i impressores

IIS, FileZilla FTP Client & Server proftpd, vsftpd, pure-ftpd Servidors FTP per compartir
fitxers

NetLimiter Trickle, Level 7 Filter
ClarkConnect, Bandwidth
Arbitrator
MasterShaper

Gestió de l’ample de banda

Exchange Citadel, Zimbra, Open-Xchange Compartició d’agenda, contactes,
documents, correu electrònic, etc.

Sharepoint KnowledgeTree Edició de documents
col·laborativa

Oracle, SQL Server MySQL, PostgreSQL Sistemes gestors de bases de
dades

Windows SharePoint Services,
DotNetNuke, Zikula, Moodle

Zikula, Moodle
Coppermine, DokuWiki

Gestors de continguts ASP/PHP

El gestor de continguts

El CSM (content management system) és un programa que permet crear una estructura de
suport per a la creació i l’administració de contingut, principalment en pàgines web, per part
dels participants d’una manera simplificada. Per tal de funcionar requereixen la utilització
d’un gestor de base de dades (SQL Server, MySQL, PostgreSQL) i de suport per a algun
llenguatge com PHP o ASP. Algun dels gestors més utilitzats són el Zikula (pàgines web),
el Moodle (aules virtuals), el Coppermine (galeries fotogràfiques) o el DokuWiki (edició
col·laborativa de documents).

Molts entorns IDE són
multiplataforma.
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Programari de "màquina
virtual"

Aquest programari fou definit
inicialment com a “duplicat

eficient i aïllat d’una màquina
física”. L’accepció del terme
actualment inclou màquines

virtuals que no tenen cap
equivalència directa amb un

maquinari real, com la màquina
virtual Java.

El codi font de
l’especificació de la

màquina virtual Java és
obert, malgrat que és

propietat de Sun
Microsystems.

2.1.5 Eines de virtualització

La capacitat de processament dels ordinadors actuals permet que executin progra-
mes emuladors que fan possible gaudir de sistemes operatius aliens a la vostra
màquina amb una disminució de rendiment inapreciable respecte a la màquina
real.

Una màquina virtual o eina de virtualització és un programari d’emulació
que permet executar el sistema operatiu i els programes corresponents a un
altre maquinari com si fos un ordinador real.

Una característica essencial de les màquines virtuals és que els processos que
executen estan limitats pels recursos proporcionats pel programari de la màquina
virtual, és a dir, aquests processos no poden escapar d’aquest “ordinador virtual”.

Entre els usos domèstics més habituals destaquen:

• Executar sistemes operatius per “provar-los” com, per exemple, Linux a dins
de Windows.

• Aprendre el funcionament d’altres sistemes operatius sense necessitat
d’instal·lar-los en un ordinador real.

• Utilitzar programari corresponent a altres sistemes operatius sense necessi-
tat de tenir-hi un equip dedicat.

En tots aquest casos us estalvieu els possibles problemes que us podria donar el
fet d’haver d’instal·lar un altre sistema operatiu en un equip que ja es troba en
funcionament, en què s’haurien de fer particions, modificar el gestor d’arrencada,
i altres modificacions que podrien donar problemes en l’arrencada del sistema
operatiu “principal”.

Algunes de les eines més utilitzades són:

Les màquines virtuals permeten
avaluar múltiples sistemes operatius

• Sun xVM VirtualBox: instal·lable a la majoria de sistemes operatius.
Disposa d’una versió oberta i d’altres comercials.

• VMWare Workstation: també és multiplataforma. La versió d’avaluació
té una duració d’un mes. VMWare disposa d’altres programes de virtualit-
zació com VMWare Server. L’eina VMWare Player es pot baixar lliurement.

• QEmu: funciona en tot tipus de sistemes, incloent-hi els basats en BSD o
BeOS. La llicència és de programari obert GPL.

• Parallels Workstation: sorgida de l’entorn Mac, en què es disposa de
Parallels Desktop. És un programari comercial i funciona en Windows i
GNU/Linux.
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• Microsot Virtual PC: és capaç de virtualitzar tota classe de sistemes
operatius, però només funciona en sistemes Windows. És de codi tancat
però es pot baixar lliurement.

• Java virtual machine (JVM): la màquina virtual de Java no emula cap
sistema de maquinari, sinó que és capaç d’executar binaris compilats
expressament per a aquest sistema virtual. D’aquesta manera els programes
Java són utilitzables en qualsevol maquinari que disposi d’una màquina
virtual Java, i s’aconsegueixen programes multiplataforma sense haver-ne
de modificar el codi font.

2.2 Instal·lació de programari d’aplicació

Encara que hi ha una tendència actual a accedir a les aplicacions per mitjà
d’Internet, de manera que només calgui un navegador web, en la majoria dels
casos els programes i les dades continuen residint en el mateix ordinador en què es
treballa, raó per la qual sovint resulta necessari instal·lar programes a l’ordinador.

Instal·lar un programa és fer els passos necessaris perquè el programa
estigui disponible de manera permanent a l’ordinador.

Els punts més importants en el procés d’instal·lació d’un programa es poden
resumir en la font o origen del programari, el tipus d’empaquetat en què
l’aconseguim, i el procés d’instal·lació que dependrà dels dos conceptes anteriors,
però també del sistema operatiu que s’estigui utilitzant.

De vegades, per poder instal·lar un programa és necessari instal·lar prèviament al-
tres programes anomenats biblioteques. El primer pas consisteix a aconseguir els
instal·ladors i les biblioteques necessàries, cosa que es pot fer per mitjà d’Internet
o per mitjans de tipus portàtil com ara el CD o el DVD. El mètode d’instal·lació
tindrà variacions depenent del sistema operatiu utilitzat i del programa concret
que s’instal·li.

2.2.1 Instal·lació en Windows

Windows és un sistema operatiu de propietat (és a dir, no lliure) que inclou algunes
aplicacions de propòsit general (Internet Explorer, WordPad, Paint, Media Player,
etc.), però la immensa majoria d’aplicacions han estat instal·lades a posteriori.
En la majoria dels casos, aquests passos es fan automàticament mitjançant
instal·ladors que normalment es troben empaquetats com a fitxers executables.

A l’hora d’aconseguir programari per a un sistema Windows, disposem de moltes
fonts de programari que van des de les botigues físiques d’informàtica fins a

Paquets o instal·ladors

En la major part de casos el
programari instal·lable es trobarà
en unitats autocontingudes
anomenades paquets o
instal·ladors, que ens permetran
fer una instal·lació a l’ordinador
destí.
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Desinstal·lació de
programes

Si per qualsevol motiu ja no cal
tornar a utilitzar més un

programa, Windows permet
també desinstal·lar programes

des de l’aplicació Afegir-Treure
programes del Tauler de Control
(“Programes i característiques”,

a partir de Windows Vista).

Wine

Wine és una aplicació
informàtica de codi obert,

l’objectiu de la qual és permetre
que els programes escrits per al

sistema Windows puguin
funcionar en sistemes de tipus

UNIX.

la utilització de la xarxa Internet. Els orígens més habituals per al programari
instal·lable es poden resumir en els següents:

• Suport òptic: Programes emmagatzemats en discos CD, DVD, o BluRay, en
produccions amb molt contingut multimèdia.

• Suport llapis USB: Alguns programes es poden adquirir en format llapis
USB, normalment quan es tracta d’eines d’administració de sistema.

• Pàgina del fabricant: Molts productors de programari ofereixen la possibi-
litat de descarregar versions de prova o comercials en els seus portals.

• Pàgines de recopilació de programari: Es tracta de webs especialitzades,
com Sourceforge (programari lliure), Tucows o Softonic (programes amb
diverses llicències), on es pot accedir a tot tipus de programari, classificat
també per la seva utilitat.

L’empaquetat del programari en un sistema Windows consta d’un conjunt de
fitxers executables, de configuració i llibreries que poden venir comprimits en un
fitxer (d’extensió zip o cab) o també es poden trobar com un sol fitxer executable.
Alguns dels noms més habituals d’aquests són setup.exe o install.msi, on en el
primer cas es tracta d’un executable i en el segon un fitxer de tipus microsoft
installer.

Figura 2.1. Instal·lació d’un reproductor multimèdia (VLC) Windows.

Els assistents d’instal·lació permeten configurar els paràmetres d’instal·lació o utilizar els valors per
defecte, com la carpeta d’instal·lació.

El procés d’instal·lació d’un programa en un sistema Windows, (vegeu un
exemple en la figura 2.1) comporta una sèrie de passos senzills que dependran
del tipus d’instal·lador que incorpori el programa. Si aquest incorpora manuals
o algun fitxer readme, hi podem trobar les instruccions concretes per a aquest
programari:

• En primer lloc cal assegurar-se que l’ordinador on es vol instal·lar el
programa compleixi els requeriments mínims de maquinari i programari
indicats pel fabricant.
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• En molts casos és aconsellable tancar totes les altres aplicacions que es
troben en funcionament per evitar problemes durant la instal·lació.

• Si el suport on tenim el programari instal·lable disposa de la característica
anomenada autorun o execució automàtica, en el moment d’insertar el mitjà
s’engegarà sense cap acció per part de l’usuari el programa d’instal·lació.

• En el cas que el suport utilitzat no disposi d’execució automàtica, com per
exemple si l’hem descarregat d’Internet, caldrà seguir els passos següents:

– Obrir un explorador i navegar fins al dispositiu o carpeta on es trobi el
programa instal·lable.

– Localitzar en aquesta carpeta un fitxer anomenat setup o install. Fer
doble clic en aquest fitxer engegarà el procés d’instal·lació que en la
major part dels casos disposarà d’un assistent que simplifica en gran
manera la instal·lació guiant l’usuari en cada una de les etapes de la
instal·lació.

• En alguns casos, un cop feta la instal·lació, haurem de reiniciar l’equip per
tal que els canvis s’apliquin a la configuració del sistema operatiu.

• També alguns programes que puguin necessitar ens demanaran durant la ins-
tal·lació o al final d’aquesta que instal·lem aquestes eines complementàries.
En el cas de no fer-ho no podrem utilitzar el programa fins que ho hàgim fet
totes les tasques requerides.

2.2.2 Instal·lació en GNU/Linux

En sistemes GNU/Linux la instal·lació i desinstal·lació de programari es troba
centralitzada en els gestors de paquets, que poden ser de tipus consola o amb
interfície gràfica.

Quant a les fonts de programari en GNU/Linux, encara que en alguns casos
podem trobar programes en suport físic, aquesta possibilitat és molt més baixa
que en altres sistemes propietaris com Windows o Mac OSX.

Si que és possible trobar tot tipus de programari en pàgines de productors de
programari, i també en webs de recopilació, que en molts casos ens ofereixen les
versions d’un programa per a diversos sistemes operatius si aquestes existeixen.

D’altra banda, el lloc natural per aconseguir programari en un ordinador amb
GNU/Linux són els anomenats repositoris.

Un repositori de programari és un espai d’emmagatzematge des del qual
es poden descarregar i instal·lar paquets de programari en un ordinador.

Molts productors de programari mantenen servidors a Internet per donar accés als
seus programes, sigui de manera gratuïta o de pagament. Els repositoris poden

En un ordinador Mac, els
programes instal·lables es
troben en format dmg o sit.
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Existeixen múliples gestors
de paquets a més d’apt o

yum, com poden ser
pacman en Arch Linux o

equo en Sabayon Linux.

Encara que és possible
compilar tots els programes
de codi obert, la majoria els
podrem trobar precompilats

per al nostre sistema.

ser per a programes individuals, per a col·leccions de programes o fins i tot per a
un sistema operatiu complet.

Un dels majors avantatges dels repositoris de programari és que es tracta d’espais
que es mantenen nets de malware o virus, de manera que els sistemes que els
utilitzen com a únic mitjà per actualitzar el seu programari poden arribar a ni tan
sols necessitar de programari antivirus o antimalware.

Les distribucions de GNU/Linux estan construïdes al voltant de l’ús de repositoris
per a la seva actualització i instal·lació de nou programari. Concretament, els
gestors de paquets de Linux utilizen els repositoris per mantenir el sistema al dia
en tot moment.

El tipus empaquetat de programari en sistemes GNU/Linux s’anomenen prò-
piament paquets (packages). Els dos tipus de paquet més utilitzats són RPM i
DEB:

• El format de paquet DEB es gestiona amb l’eina apt, que permet algunes
característiques com la resolució de dependències automàtica o la signatura
de paquets per seguretat. Els paquest DEB (o Debian) s’utilitzen a més de
en el sistema original en altres com Ubuntu, Knoppix o altres.

• Els paquets RPM, també molt utilitzats, es poden gestionar amb eines com
yum, i s’utilitzen a més de en Red Hat en altres sistemes com Fedora,
Mandriva o SUSE.

Existeix una gamma molt àmplia d’eines que permeten gestionar els paquets en
un sistema Linux. La més utilitzada en sistemes derivats de Debian i que utilitzen
paquets DEB (com Ubuntu) és apt-get. La sintaxi per instal·lar un programa és
tan senzilla com fer apt-get install packagename amb un usuari administrador. En
sistemes derivats de RedHat, com pot ser open Fedora Core i que utilitzen paquets
RPM, l’eina més comuna és yum. La sintaxi per instal·lar un paquet també es
limita a executar yum install packagename des d’un administrador.

Les eines gràfiques d’instal·lació simplifiquen encara més el procés d’instal·lació
i gestió de repositoris. Aquestes eines, com Synaptic o el Centre de Programari a
Ubuntu (vegeu la figura 2.2), i també YAST en SUSE Linux, permeten instal·lar
programes amb uns pocs clics de ratolí, aconseguint així sistemes operatius més
amables per a l’usuari final sense coneixements tècnics.

D’altra banda, la filosofia de GNU/Linux, segons la qual hem de tenir accés al codi
font del programari, per tal que en puguem fer les modificacions que vulguem,
fa que en alguns casos ens trobem amb programes que no es troben compilats
en paquets executables, sinó que el propi usuari els ha de compilar per tal que
funcionin al seu sistema. Amb la instal·lació de programari compilant el codi
font s’aconsegueix una major adapatació al maquinari i sistema destí, però a canvi
el procés d’instal·lació resulta una mica més obscur per a usuaris no experimentats.
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Figura 2.2. El Centre de Programari en un Sistema Operatiu Ubuntu 10.04

Aquesta eina permet accedir a tot tipus de programari, classificat per la seva funcionalitat.

Si hem descarregat el programa en format comprimit tar.gz o tar.bz2, el procés
més habitual és el següent, des d’usuari root:

Ordres per instal·lar un programa des de codi font.

1 # tar xvzf nomPaquet.tar.gz (o tar xvjf nomPaquet.tar.bz2)
2 # cd package
3 # ./configure
4 # make
5 # make install
6 # make clean

Els passos inclouen les operacions següents:

1. Descomprimir el codi font i accedir a la carpeta descomprimida.

2. El guió configure comprova el sistema i assigna valors a les variables de
sistema, que utilitza per generar un fitxer Makefile.

3. L’ordre make compila el fitxer binari (executable) a partir del codi font.

4. Amb l’ordre make install es fa el procés d’instal·lació per se a partir de
l’executable recentment generat.

5. Amb make clean es netegen tots els fitxers temporals creats durant el procés
de compilació.

6. En cas de voler desinstal·lar el programa, l’ordre seria make uninstall, des
de la carpeta on teníem el fitxer Makefile anterior.

2.2.3 Aplicacions portables

Encara que la major part d’aplicacions requireixen d’algun tipus de procés
d’instal·lació per ser utilitzades en un ordinador determinat, aquesta condició no
és sempre necessària, ja que depenent del disseny del programari, aquest pot ser
autocontingut i no necessitar dependències en llibreries del sistema per funcionar.
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Depenent del sistema
operatiu utilitzat, la

portabilitat d’aplicacions és
més o menys difícil

d’implementar.

Altres sistemes
d’aplicacions portables en

GNU/Linux són
Autopackage, RUNZ o Zero

Install.

Una aplicació portable és un programa d’ordinador dissenyat per funcionar
sense necessitat d’estar instal·lat en un sistema operatiu.

Aquest tipus d’aplicacions habitualment s’emmagatzemen en mitjans extraïbles
com CD, dispositius USB (discos o memòries) i també fins i tot discos flexibles.
En aquests es disposarà tant dels executables com de la informació de configuració
del programa.

Les aplicacions portables es poden executar en qualsevol sistema amb què
siguin compatibles, però normalment requeriran un sistema operatiu concret.
Per exemple, moltes aplicacions portables necessiten funcionar en un sistema
amb Windows XP o superior, però també podrien necessitar una determinada
distribució de Linux, una versió d’AmigaOS, etc.

Aplicacions portables en Windows

Al contrari de les aplicacions convencionals, les aplicacions portables en Win-
dows no deixen els seus fitxers i configuracions en l’equip on s’executen. Per tant,
no escriuen les seves dades al registre de Windows o emmagatzemen els fitxers
de configuració (per exemple .ini) al perfil de l’usuari. En lloc d’això, mantenen
totes les seves configuracinons al directori on es troba el programa.

A més d’això, donat que en canviar d’ordinador canviaran les rutes d’accés al
programa (també la unitat), el funcionament de l’aplicació s’ha de basar en
l’ús de rutes relatives, cosa que no es dóna gaire. Una solució habitual per a
aquest problema és la utilització de programes lençadora, que copien els fitxers i
configuracions temporalment a l’ordinador utilitzat i els retornen al directori del
programa en tancar-lo.

PortableApps és un dels gestors
d’aplicacions portàtils més utilitzats

en Windows.

Un altre mètode per a la portabilitat en Windows és la utilització de virtualització
d’aplicacions. En aquest cas l’aplicació s’executa a sobre d’una capa de pro-
gramari anomenada llençadora que intercepta els seus fitxers i crides al sistema
de manera transparent, i les redirecciona de manera que pugui funcionar des de
qualsevol ubicació. Així l’aplicació no s’ha de modificar però pot funcionar de
manera portable.

Aplicacions portables en derivats de UNIX

En el cas d’un sistema de tipus UNIX o GNU/Linux, normalment és més senzill
aconseguir que les aplicacions siguin portables, ja que els fitxers de configuració
de l’usuari que executa les apliacions normalment uilitzaran directoris no limitats a
l’administrador o root, com per exemple el /home, i faran ús de la variable HOME.
Això és en contraposició a la manera tradicional com funcionaven els sistemes
Windows, on la instal·lació requeria normalment de privilegis d’administrador i
per tant es limitava la capacitat de convertir les aplicacions en portables.

Hi ha paquets de programari que no requereixen drets d’administració per a la
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seva execució. A més, algunes distribucions de GNU/Linux permeten instal·lar
suport per a aplicacions portables, com l’ofert pel projecte RUNZ, que actualment
funciona en els sistemes Ubuntu i SuperOS.

A les adreces d’interès del mòdul podeu trobar l’adreça del projecte RUNZ, on
podem descarregar el framework necessari i trobar algunes aplicacions en aquest
format.

Per executar una aplicació en format portable en un sistema Ubuntu hem de fer
alguns passos:

• Instal·lar el RUNZ framework, que podem descarregar d’Internet.

• Descarregar aplicacions en el format portable.

• Comprovar que no requereixen instal·lació ni executar-se amb un usuari
root.

2.2.4 Realització d’inventaris

El fet de disposar d’un llistat actualitzat dels programes disponibles en un
ordinador ha de permetre una millor utilització dels recursos, ja que en el cas
de programes no utilitzats es podrà procedir a la seva desinstal·lació. Amb això
s’aconsegueix alliberar recursos de l’equip hoste, tant disc dur com en algun
cas memòria RAM si el programa utilitza algun programa resident en memòria.
També pot comportar una millora econòmica si no renovem la llicència en
programes no utilitzats. D’altra banda, també podem detectar carències en algun
tipus de programari que no es trobi instal·lat malgrat la seva possible necessitat.

La realització d’inventaris del programari instal·lat en un equip és una eina
organitzativa, el primer objectiu de la qual és mantenir una llista actualitzada
dels programes de l’ordinador.

En l’entorn empresarial el manteniment d’un inventari de programari actualitzat
encara és més crític, ja que es disposa de gran quantitat de programes amb les
seves llicències i cal tenir un control adequat de tots els recursos del sistema, no
solament dels de maquinari, com equips, eines informàtiques, dispositius de xarxa,
etc.

Els sistemes operatius actuals disposen d’eines admnistratives que ens permeten
disposar de la llista de programari instal·lat de manera senzilla, sempre que
estiguem parlant de les versions amb interfície gràfica dels sistemes operatius.

El sistema operatiu Microsoft Windows disposa de l’eina “Programes i característi-
ques” (“Afegeix o suprimeix programes fins a Windows XP), que és accessible des
del Tauler de Control, i que ens dóna accés a la llista de programes instal·lats en un
ordinador. Podem accedir al seu programa d’instal·lació desinstal·lació, conèixer

En els Annexos del
material web del mòdul
podeu trobar un llistat
actualitzat de programari
portable.
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Amb l’ordre dpkg -l podem
llistar els paquets DEB

instal·lats en un sistema
derivat de Debian.

Consulteu l’apartat
“Aplicacions de propòsit

general” per conèixer amb
més profunditat els tipus

de llicència de programari.

l’espai que ocupa en disc, i fins i tot saber si el programa s’utilitza freqüentment
o no (figura 2.3).

Figura 2.3. Detall de la llista de programes en un ordinador amb Windows XP SP3.

Quant als sistemes operatius GNU/Linux, podem trobar diverses eines, des de les
de consola, com la utilització de l’ordre dpkg fins a eines amb interfície gràfica.
Des de la versió 9.10 d’Ubuntu es pot utilitzar el Centre de programari, que dóna
accés, a més de a la instal·lació de nous programes, al llistat dels que es troben
instal·lats en el sistema, amb informació detallada i fins i tot la possibilitat de
desinstal·lar-lo de manera senzilla (vegeu la figura 2.4).

Figura 2.4. Centre de programari d’Ubuntu. Aplicacions instal·lades.

El centre de programari simplica la gestió del programari instal·lat.

Sigui quina sigui l’eina que utilitzem per recollir la informació en l’inventari,
podem resumir els paràmetres més importants que ens interessen en els següents,
que recollirem en una taula:

• Nom del programa: Nom sencer, traduït o no.

• Versió: La que es trobi instal·lada en el sistema. Sol tractarse d’un codi
alfanumèric. És interessant saber si disposem de la versió més nova del
programa.

• Desenvolupador: Programador, empresa o organització que s’encarrega de
fer i mantenir el programa.

• Llicència del programa: indicació per saber si és una llicència comercial o
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de codi obert, validesa temporal de la llicència, número de sèrie si escau,
etc.

• Espai en disc dur: Espai utilitzat pel programa. La memòria RAM utilitzada
seria també una dada a tenir en compte, que hauríem de consultar amb el
programa en execució.

• Altres: Qualsevol observació sobre el funcionament o problemes en la
utilització del programa. Això podria portar a descartar-lo en favor d’un
altre o a dur a terme millores en el sistema de manera que el rendiment fos
més adequat.

En la taula 2.9 podeu consultar un exemple d’inventari en un ordinador domèstic.
La taula no inclou alguna de les dades comentades, com el número de sèrie, ja que
en aquest cas tot el programari llistat és de codi obert de freeware.

Taula 2.9. Inventari parcial de programari en un ordinador domèstic.

Nom Versió Llicència Desenvolupador Espai ocupat Observacions

Open Office
Suite

3.2.1 The Document
Foundation

GNU LGPL
Version 3

386 MB Possible
substituir per
Libre Office

Adobe Flash
Player

10.1.102.64 Freeware Adobe
Systems

6 MB Entorn
d’execució i
complement
de navegador

Adobe Acrobat 9.4.0 Freeware Adobe
Systems

232 MB Versió en
català

avast Free!
antivirus

6.0.1091 Comercial AVAST
Software

136 MB Registre
gratuït per 12
mesos

CPU-Z 1.56 Freeware CPUID 3,08 MB Versió no
actualitzada

Dev-C++ 5 beta 9 GNU General
Public License

Bloodsheed
Software

61 MB Avaluar IDE
Eclipse

Dia 0.97 GPL Alexander
Larsson -
Comunitat
GNOME

65 MB Afegir
InkScape

Filezilla Client 3.4.0 GNU General
Public License
v2

Tim Kosse 17 MB Cal configurar
llocs i usuaris.

La realització d’inventaris pot comportar la generació de qualsevol tipus de
documentació que permeti un accés fàcil a la informació recollida, sigui amb
documents de full de càlcul, pàgines html o més concretament emmagatzemament
de la informació en wikis online.

En el subapartat “Inventari
i documentació del
sistema” d’aquest mòdul
podeu trobar informació
sobre eines
automatitzades d’inventari
de maquinari i programari,
utilitzades sobretot en
entorn de xarxa.
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Algunes llicències gratuïtes,
com la GNU, permeten que

les modificacions d’un
programari també puguin

ser venudes comercialment.

2.3 Les llicències de programari

Tot el programari que utilitzem en el nostre dia a dia ha estat fet per alguna persona
o grup de persones. Aquests programadors han pogut dur a terme l’eina en qüestió
per tal de donar-la a la comunitat, però també han pogut fer-la amb la intenció de
vendre-la o deixar-la sota algun tipus de contracte. Les llicències de programari
cobreixen tots els casos i matisos que es poden donar en aquesta situació tan comú.

Una llicència de programari és un instrument legal que controla la
utilització o redistribució del programari.

Les llicències més habituals permeten a l’usuari utilitzar una o més còpies
del programari sempre que compleixi les condicions imposades pel creador o
comercialitzador d’aquell. En el cas contrari, es podria incórrer en una infracció
de la llicència (copyright) i això es perseguible per les lleis vigents.

Les llicències existents es poden generalment classificar en les següents:

• Llicències propietàries o comercials, que essencialment comporten un
contracte de venda o lloguer sense drets de modificació.

• Llicènciès gratuïtes i de codi obert, que inclouen la possibilitat d’utilitzar
gratuïtament el programari i que generalment permeten la inspecció i
modificació del codi font.

Així, en funció de la llicència d’ús que els acompanyi, hi ha dues classes de
programari que es pot instal·lar en un equip: el programari comercial i el
programari de codi obert.

2.3.1 Programari comercial o propietari

El programari comercial, privatiu o propietari està subjecte a una
llicència comercial, segons la qual cal pagar per utilitzar el programari que,
a més, no es pot modificar sense el permís del fabricant.

La clau per entendre aquest tipus de llicència és el fet que, encara que l’usuari
adquireix el dret d’utilitzar una o més còpies d’un programari, sota les seves
condicions d’ús, el programa segueix essent propietat del fabricant o distribuidor,
de manera que l’usuari no pot revendre, modificar o fer un ús no previst en les
condicions, sense permís exprés del propietari. A més l’usuari ha d’acceptar
obligatòriament les condicions de la llicència per poder utilitzar el programari.

Alguns dels drets que es reserva el propietari del programari es poden resumir en:
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• Controla les condicions d’ús: còpies, utilització del programa, etc.

• Habitualment no permet la inspecció o modificació del codi font.

• En controla la redistribució.

• També té drets sobre la interoperabilitat del programari amb altres, és a dir,
pot utilitzar formats de fitxers propietaris.

Una de les maneres que utilizen els fabricants de programari per evitar la còpia
lliure dels seus programes és la inclusió de proteccions de còpia.

La protecció de còpia és una mesura tècnica dissenyada per tal d’impedir o
almenys dificultar la duplicació d’informació, en aquest cas d’un programa
informàtic.

Els mètodes anticòpia s’utilitzen per protegir les còpies comprades per un usuari
d’alguna eina o programa en front a la seva possible duplicació. S’ha de tenir
en compte que malgrat les proteccions, aquestes no són totalment efectives i
habitualment existeixen mètodes per saltar-se-les. Alguns dels mètodes utilitzats
quant al programari són:

• Utilitzar números de sèrie, que han de ser únics per a cada usuari.

• Activació del programari, a través d’Internet o per altres mitjans.

• Necessitat d’una motxilla (dongle) per tal d’executar la còpia del programa.

Un exemple molt estès de programari amb llicència comercial és el sistema
operatiu Microsoft Windows en les seves diverses variants. La llicència d’aquest
programari és molt extensa i conté la llista d’activitats restringides per a l’usuari,
com la enginyeria inversa del programa, l’ús simultani del programa per múltiples
usuaris o la publicació de proves de rendiment o benchmarks.

Altres exemples de programes molt utilitzats que són de tipus privatiu són el
reproductor multimèdia Apple iTunes, l’eina d’informació geogràfica Google
Earth, el sistema operatiu Mac OS X, el gestor d’arxius WinRAR o algunes
versions de UNIX.

Hi ha altres casuístiques en les licències propietàries, que podem resumir en els
casos següents:

• Existeixen programes que disposen de llicències “mixtes” ja que part del
seu codi funciona sota la llicència comercial però altres parts són de codi
obert. En són alguns exemples el servidor DNS Bind, el gestor de correu
Sendmail, el servei X Window System o el DHCP.

• Alguns programes funcionen sota dues llicències simultàniament, depenent
de l’ús que se n’hagi de fer. Per exemple, el gestor de base de dades MySQL
es troba disponible sota termes propietaris per a ús comercial i sota codi
obert per a ús particular.

De vegades les proteccions
de còpia poden dificultar
també la còpia privada legal.

Consulteu als Annexos de
la unitat la pàgina on es
poden descarregar les
condicions de llicència de
les aplicacions de
Microsoft, tant sistemes
operatius com de propòsit
general.

L’enginyeria inversa

Aquesta enginyeria consisteix a
esbrinar el funcionament d’algun
sistema amb la intenció de fer-ne
un altre que dugui a terme la
mateixa tasca sense utilitzar
l’original.
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• El programari privatiu que es pot utilitzar de manera gratuïta s’anomena
freeware.

• El programari que ja no es suporta ni es ven per part d’una empresa
s’anomena abandonware.

2.3.2 Programari lliure o de codi obert

El programari de codi obert o lliure es caracteritza perquè el codi font i
altres drets es troben sota una llicència que permet a l’usuari final utilitzar,
canviar i modificar el programari, i també distribuir el resultats de les seves
modificacions.

El programari lliure sovint es desenvolupa de manera pública i col·laborativa,
gràcies a les facilitats de comunicació que ofereix Internet.

De manera contrària al programari comercial, l’acceptació de la llicència d’ús
no és necessària per part de l’usuari per tal de poder utilitzar-lo. Aquesta sí que
s’haurà de complir, però, si es vol modificar o distribuir el programari.

Logo del projecte GNU, que té la
seva pròpia llicència d’ús amb el

mateix nom.

Les llicències de codi obert es poden dividir en dues grans categories: aquelles que
tenen la intenció de preservar la característica oberta del programari (copyleft),
i les que es proposen donar tot tipus de llibertats d’útilització als usuaris del
programa (permissive).

• Un exemple de llicència copyleft és la GPL, que està pensada per donar a
l’usuari permís de redistribució, enginyeria inversa i modificació del codi
sota els termes de la llicència. Per exemple, les modificacions que es facin
s’han de llicenciar sota el mateix tipus de condicions que el codi original, de
manera que siguin disponibles per a altres usuaris que vulguin utilitzar-les.

• Quant a exemples de llicèncis de tipus permissiu podem comentar per
exemple les BSD o la del MIT, que bàsicament garanteixen a l’usuari fer tot
allò que vulgui amb el codi font en qüestió, fins i tot la possibilitat d’utilitzar
el codi com a part d’un programari de codi i llicència propietària.

Un dels exemples més utlitzats de programari amb llicència de codi obert és el
sistema operatiu GNU/Linux, basat en la combinació del nucli Linux amb les
eines GNU, que a dia d’avui inclou una ingent quantitat de programari de codi
obert, com els escriptoris Gnome o KDE, tot tipus d’eines ofimàtiques, i tota una
diversitat de programari.

Altres exemples de programari de codi obert, de entre els molts que podem trobar
són paquets o suites ofimàtiques com Open Office i Libre Office, l’editor de gràfics
The Gimp, navegadors d’Internet com Mozilla Firefox i Google Chrome, o el
reproductor de música Rythmbox.
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2.3.3 La pirateria digital

La generalització de les eines d’intercanvi d’arxius (P2P) han comportat un canvi
en la mentalitat de bona part de la població, que considera que no és necessari
pagar pels programes informàtics o les produccions audiovisuals, encara que
aquests siguin de llicència comercial. Una causa d’aquest comportament és el
fet que es poden trobar i descarregar fàcilment a Internet, amb les proteccions de
còpia trencades perquè es puguin utilitzar encara que no se n’hagin adquirit els
drets.

La pirateria digital es troba molt
estesa a causa de la popularització
de la xarxa Internet.

Aquestes còpies no són legals en la majoria de països, encara que en alguns
s’admeten fer copies de material propi per a ús privat. El fet de la dubtosa legalitat
d’aquestes còpies va portar a la utilització del terme pirateria com una metàfora
del robatori de la propietat intelectual, tal com feien els antics pirates en les seves
incursions.

La pirateria digital es pot dividir bàsicament en la còpia o distribució il·legal de
programari informàtic i de produccions audiovisuals. En el cas que ens ocupa,
alguns països tenen una taxa molt alta d’utilització de material “pirata” en front a
l’adquisició de llicències legals.

La pirateria de programari es refereix a l’ús de diversos mitjans
informàtics com Internet per copiar o distribuir il·legalment programari no
autoritzat.

La justificació més estesa per poder fer aquesta distribució de programari fora dels
marges legals és que es tracta de còpies privades, que en molts països són legals,
però el resultat secundari és que els programes arriben a les mans de molta més
gent que no disposa de llicència.

La legislació sobre aquest tema encara no s’ha estabilitzat, i per tant la descàrrega
d’aplicacions o produccions multimèdia per a ús domèstic encara no es persegueix
legalment de manera generalitzada, si no és que se’n vol treure benefici econòmic.
Però en tot cas el fenomen està portant a un canvi de paradigma en el funcionament
de la distribució i comercialització de productes digitals.

En el cas del programari ha donat ales al moviment del programari lliure, que
utilitza altres mètodes per resultar rendible. En el món audiovisual les grans
productores audiovisuals es resisteixen a abandonar el seu model de negoci basat
en la venda de suports físics, però cada cop més es troba la possibilitat de llogar
o comprar productes audiovisuals directament a Internet i a preus més baixos.

Als Annexos del mòdul
podeu trobar un article del
MIT (Massachussets
Institute of Technology
sobre la pirateria
informàtica al mòn.

Distribució en streaming

També hi ha mètodes de
distribució multimèdia amb
diferents llicències, basats en la
distribució en línia mitjançant
streaming. Algun exemple pot
ser Spotify (àudio), Voddler
(vídeo) o iTunes (multimèdia).
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3. Clonació de sistemes

En un entorn empresarial gran part del cost informàtic se l’emporten els mante-
niments, les instal·lacions i les configuracions del sistema, sobretot amb la gran
baixada de preu del maquinari.

Per aquest motiu l’objectiu fonamental del responsable d’informàtica és crear una
instal·lació idèntica en tot un conjunt d’ordinadors, que redueixi els costos de
formació, manteniment i assistència. Aquest procés s’havia fet de manera manual,
i provocava multitud d’errors, sobretot quan el procés s’havia de repetir una i
altra vegada amb centenars d’equips. Si es té en compte que, com a mínim, es
requereixen dues hores o més per instal·lar i configurar completament de manera
manual un equip d’informàtica, es fa palesa la importància d’automatitzar aquesta
tasca.

Aquest procés d’instal·lació massiva de programari es pot optimitzar encara
més mitjançant la personalització del mitjà d’instal·lació, que permet personalitzar
la configuració dels equips abans de fer la implementació del sistema operatiu.
Afegint aquesta millora podeu instal·lar molts equips de manera ràpida per mitjà de
la personalització del mitjà d’instal·lació i el clonatge i restauració d’equips.

Tot plegat fa que sigui necessari dissenyar un ordinador model i, posteriorment,
clonar-lo tantes vegades com ordinadors hi hagi a l’organització, i en acabat, si
cal, ajustar l’ordinador clonat al lloc de treball al qual es destina.

Els passos, a grans trets (figura 3.1), són aquests:

1. Preparar una estació de treball model.

2. Fer una còpia amb un programari adequat.

3. Restaurar la còpia als ordinadors destinats a aquesta finalitat.

4. Personalitzar la configuració de l’ordinador de destinació.

Figura 3.1. Procés de creació i restauració d’equips
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3.1 Creació de la màquina model

El primer pas a l’hora de crear un entorn d’instal·lació massiva és la creació d’una
o diverses màquines model, que es convertiran en la plantilla a partir de la qual
podreu emmirallar la resta de màquines de l’organització.

L’ordinador model és aquell que marca el disseny de programari i la
configuració de maquinari per a la resta d’ordinadors d’una organització o
una part d’aquesta.

L’administració ideal del sistema informàtic

La situació ideal de l’administració del sistema informàtic és aquella en què totes les
estacions de treball siguin homogènies en programari i maquinari, que tinguin les mateixes
mesures de seguretat i particions al disc. Si el maquinari és homogeni això facilita la
compra, les reparacions, el recanvi i la substitució de material, ja que amb el temps els
ordinadors s’espatllen i necessiten ser reparats. Malgrat que des d’un punt de vista pràctic
aquesta situació és gairebé impossible, cal tenir-la, si més no, com a objectiu.

3.1.1 Criteris de disseny

El disseny de l’equip model ha de ser molt acurat i cal tenir en compte molts punts,
com ara:

• L’entorn d’usuari. Què es trobarà l’usuari quan engegui l’ordinador? Què
li demanarà, quines finestres i quins colors tindrà? Què podrà modificar de
l’entorn?

• La xarxa. De quina manera s’identificarà la xarxa? Què podrà fer a la xarxa,
quins grups d’usuaris hi haurà i quins permisos tindran?

• El programari. Quines aplicacions tindrà al seu abast l’usuari? Quines
aplicacions hi haurà en local i quines en remot? On hi haurà el correu
electrònic?

• La facilitat d’ús. Tot ha d’estar pensat per facilitar la labor a l’usuari i fer que
s’acostumi ràpidament a aquesta eina de treball. Ha de servir per millorar-ne
el rendiment.

• La informació. Una vegada l’administrador ha decidit la configuració de
particions, el format amb què es desen les dades i el lloc, a l’usuari això li
hauria de resultar el més automàtic i transparent possible, de manera que no
s’hagi de preocupar pel lloc real on són les dades.
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L’escenari òptim per a la creació i restauració d’imatges es dóna quan
es disposa d’un nombre elevat d’equips amb un mateix maquinari i una
configuració idèntica de programari.

Mireu d’aplicar els criteris següents:

• Totes les estacions –o un grup gran– tenen el mateix als seus discos durs,
incloent-hi l’estructura de particions (això simplifica les instal·lacions).

• Totes les estacions tenen el programari –tant de base com d’aplicació–,
que inclou el sistema operatiu, els paquets d’ofimàtica, de seguretat i el
programari que utilitza tota l’organització.

3.1.2 Models d’equips en entorns empresarials

El sistema informàtic en un entorn empresarial constarà de servidors i estacions
de treball. Les estacions de treball, però, no seran uniformes en tota l’empresa, ja
que cadascun dels departaments tindrà unes necessitats de programari adaptades
a la feina que ha de fer dins de les seves àrees d’activitat.

Figura 3.2. Esquema dels departaments d’una empresa

Les àrees d’activitat (figura 3.2) estan directament relacionades amb les funcions
bàsiques que fa l’empresa a fi d’assolir els seus objectius. Aquestes àrees
comprenen activitats, funcions i labors homogènies, i algunes de les més habituals
són la producció, la mercadotècnia i les vendes, els recursos humans i les finances.
Qualsevol empresa, petita, mitjana o gran, té empleats dedicats a les quatre
funcions, ja sigui exclusivament o de manera compartida.

Aquesta diversificació de tasques fa que cada departament utilitzi una sèrie de
programes específics. Per tant, caldrà fer una imatge per a cada tipologia d’ordi-
nador. La imatge inclourà, si pot ser, el sistema operatiu, el programari general
i específic del departament i les actualitzacions de seguretat. La imatge s’haurà
d’anar actualitzant amb regularitat a fi d’incloure les últimes actualitzacions de
programari o seguretat.

Per tal de definir els programes que cal instal·lar en cada tipus d’ordinador és
convenient fer una taula d’aplicacions –com la de la taula 14 o similar–, que
constarà de les subdivisions fetes en l’empresa i les aplicacions per instal·lar a
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cada tipologia. Cal tenir en compte que les subdivisions no han de coincidir
necessàriament amb els departaments, sinó que poden ser més grans o més petites
sempre que es consideri necessari.

Es pot considerar que el departament informàtic (Administració) té accés a tot
el programari, ja que se n’ha d’encarregar del manteniment. Es podria afegir
també a la taula, la divisió Direcció, que també tindrà accés a tot el programari,
o que només utilitzarà les eines de creació d’informes “reservats” de tots els
departaments per tal de prendre decisions empresarials.

Taula 3.1. Aplicacions per a una empresa petita (Aplicació/Departament)

A / D. Màrqueting Vendes Producció Recursos
Humans

Finances Admin.

Paquet
ofimàtic

X X X X X X

Correu i
explorador

X X X X X X

Nòmines X X

Facturació X X X

Gestió
d’inventari

X X X

Creació de
continguts

X X

En aquest punt, teniu definides amb precisió les aplicacions que necessiten els
usuaris i sabeu, per tant, quina serà la configuració de les estacions de treball.

Configurar l’estació model de treball

Aleshores, un cop feta la taula d’aplicacions, podeu procedir ja a crear l’ordinador
model de l’estació de treball que es vol posar en l’organització. A grans trets, el
procediment per seguir consta d’aquests passos:

1. Instal·leu el sistema operatiu.

2. Instal·leu els controladors de dispositiu.

3. Instal·leu les aplicacions.

4. Configureu totes les opcions del sistema operatiu per tal d’ajustar-lo a les
necessitats de l’organització.

5. Proveu el sistema abans de posar-lo en producció.

Un cop l’estació de treball ha funcionat correctament, es pot donar per acabada
l’estació model.
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Aplicacions en línia

Una tendència en la instal·lació de programari consisteix a instal·lar les aplicacions en el
servidor i no en cada equip individual. L’emmagatzematge en el servidor evita la pèrdua
d’informació i aconsegueix més seguretat, però presenta altres problemes com la saturació
de la xarxa.

El mètode es pot aplicar en xarxes d’àrea local, en què un servidor pot emmagatzemar les
aplicacions i dades dels usuaris, i d’aquesta manera descarregar les estacions de treball
de la major part de feina. En aquest cas caldrà modificar la taula d’aplicacions per tal de
marcar quines aplicacions funcionaran des del servidor i quines altres ho faran en l’estació
de treball. A més a més, caldrà definir també on s’emmagatzemen les dades dels usuaris
(en una unitat compartida, en un directori del servidor o en local, entre altres possibilitats).

Quant s’accedeix als servidors situats en una xarxa com Internet el terme que s’utilitza és
cloud computing (‘computació en núvol’), que indica el fet que l’aplicació es pot trobar
en qualsevol lloc de la xarxa global Internet, però l’usuari l’ha de poder utilitzar de manera
transparent. Com és palès, en aquest cas cal disposar d’un connexió de gran qualitat per
tal de poder utilitzar aquestes aplicacions de manera productiva.

3.1.3 Emmagatzemament de les imatges

Les imatges que s’utilitzaran per a la restauració o implementació d’equips s’han
d’emmagatzemar en dispositius que permetin un accés ràpid i segur a aquesta
informació. Els suports d’aquestes imatges han evolucionat al llarg dels anys des
dels dispositius que es connectaven directament a l’equip (com una unitat òptica
externa) fins a l’emmagatzematge en xarxa o fins i tot al núvol. Han inclòs tot
tipus de mitjans, com les cintes, els discos durs o els suports òptics.

Els suports d’emmagatzematge per a imatges de sistema poden ser locals
o remots.

Segons aquesta divisió podem classificar els diversos suports utilitzats actualment
en:

• Emmagatzematge local: tots aquells suports que es troben connectats
directament a l’equip a copiar/restaurar:

– Disc intern: les imatges es poden fer en el propi disc dur de l’equip si
es tracta d’imatges de particions individuals.

– Disc connectat localment: els discos USB, Firewire o eSATA per-
meten fer la imatge localment però amb facilitats de transport per la
naturalesa del mitjà.

– Unitat òptica: la utilització de gravadores de CD o DVD (tant internes
com connectades) mitjançant ports d’expansió (USB, Firewire...) per-
meten fer la imatge localment i traslladar el suport òptic amb facilitat.

• Emmagatzematge remot: implica la realització de la imatge a través d’una
xarxa d’ordinadors, i també el seu emmagatzematge en un equip pertanyent
a aquesta xarxa. Facilita la seguretat de les imatges, ja que es poden
implementar mecanismes de seguretat en el servidor d’emmagatzematge.

Les xarxes WIFI no
s’utilitzen a hores d’ara per
a la realització d’imatges
remotes, ja que no donen
un rendiment adequat per a
aquesta tasca.
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Clonació de discos

A mesura que les empreses
continuen migrant a noves
aplicacions i nous entorns

operatius, el clonatge de discos
s’està convertint en una eina

imprescindible per mantenir la
competitivitat.

Abans totes aquestes
tasques es feien mitjançant

instruccions. En MS-DOS,
per exemple, s’usava

FDISK, FORMAT i XCOPY.

• Xarxa local: el més comú en la realització d’imatges i la tendència cap a
la que es mou l’administració actualment és la realització de les imatges en
una xarxa local (LAN). Un ordinador farà la tasca de servidor d’imatges,
de manera que tots els equips que tinguin accés a aquesta xarxa puguin ser
copiats o restaurats de manera remota.

• Xarxa de llarg abast: en xarxes de llarg abast (WAN) o fins i tot en la xarxa
Internet, el mètode de realització de la imatge seria exactament el mateix
que en una LAN, ja que s’utilitzen els mateixos protocols, com pot ser TCP-
IP. Malgrat això encara no es tracta d’un mètode generalitzat, ja que les
velocitats de transmissió de dades no són prou elevades per transmetre tanta
quantitat d’informació (continguts sencers d’un equip) en temps viables per
a la seva utilització quotidiana.

3.2 El procés de clonació

La majoria dels usuaris haurien de començar el seu treball amb un sistema net
i acabat de formatar, sobre el qual s’instal·la, primer, el sistema operatiu i, a
continuació, el conjunt estàndard d’aplicacions autoritzades per l’empresa.

El programari de clonatge de discos es basa en la creació d’una imatge
exacta del disc dur de l’ordinador, fent una “instantània” de tots els fitxers
(tant els ocults com els visibles) que componen el sistema operatiu, les
aplicacions i la configuració.

I si volem clonar un ordinador que no és nou?

Quan l’ordinador de partida no és nou, el més aconsellable és que en primer lloc s’eliminin
els virus, els arxius fragmentats, els arxius estranys i qualsevol altre material que pugui
afectar un funcionament fiable. Després de verificar minuciosament la instal·lació i la
configuració, es crea una imatge del disc. Això permetrà que la imatge realitzada tingui
el mínim nombre d’errors possible de cara a una correcta restauració.

A continuació, aquesta imatge es pot copiar a tants ordinadors com es vulgui,
de manera que es creen instal·lacions totalment idèntiques. L’estalvi del temps
dedicat a les tasques monòtones d’instal·lació i configuració d’ordinadors permet
al personal d’informàtica donar assistència o altres serveis professionals i d’alt
nivell.

Des del punt de vista de l’usuari, la utilització d’un entorn totalment verificat
significa menys frustració, més productivitat i menys probabilitat de perdre
informació a causa d’incompatibilitats en el sistema.

La majoria dels programes de clonatge redueixen l’esforç necessari que requereix
la instal·lació del sistema, ja que s’encarreguen automàticament d’algunes de les
tasques que més temps prenen durant la instal·lació i la configuració d’ordinadors,
entre les quals hi ha el redimensionament dinàmic de particions FAT32, NTFS,
ext3 o ext4 –si és necessari– i del format del disc mentre es fa el clonatge.



Fonaments de maquinari 69 Instal·lació, configuració i recuperació de programari

3.2.1 Tipus de clonació

Segons el tipus de sistema informàtic que es tingui i segons les necessitats es poden
fer diversos tipus de clonatge, que dependran de la manera en què es copia el
sistema operatiu, quina ràtio de compressió es fa servir en les dades, i el suport
utilitzat per desar la imatge un cop generada.

Abans de començar a utilitzar un programa de clonatge, és aconsellable tenir en
compte algunes consideracions:

• Determinar les característiques del clonatge que s’ha de fer. És necessari
duplicar discos o particions, crear imatges de disc o particions o qualsevol
altra variant d’aquestes operacions? D’altra banda, quants ordinadors s’han
de preparar?

• Seleccionar el mètode de transferència de l’arxiu d’imatge. Per exemple,
podeu utilitzar suports externs, unitats de xarxa, connexions punt a punt per
mitjà del port d’impressora LPT o NetBIOS per mitjà de la xarxa, a més de
TCP/IP multicast.

• Comprovar si el suport extern o les connexions de xarxa funcionen correc-
tament.

• Iniciar el programa i seleccionar les opcions desitjades, a més de l’origen i la
destinació. Després de comprovar aquestes opcions, només haureu d’iniciar
el procés de clonatge.

L’origen i la destinació dels clonatges és un paràmetre decisiu. Els
clonatges es poden fer de tot un disc o d’alguna de les particions, i
emmagatzemar el contingut tal com es troba en l’origen o bé empaquetar-
lo en un arxiu imatge.

D’acord amb això, hi ha quatre opcions que cal tenir en consideració:

• Còpia de tot el contingut d’un disc a un altre.

• Creació d’un arxiu d’imatge d’una unitat i utilització d’aquest arxiu per
crear clons complets del disc original.

• Còpia del contingut d’una partició a una altra.

• Creació d’un arxiu d’imatge d’una partició de disc, que es pot usar com a
plantilla per crear altres particions.

Mitjançant els sistemes de compressió d’imatges, es pot reduir significativament
la quantitat d’espai que es necessita per a un arxiu d’imatge. De fet, les imatges es
poden arribar a comprimir fins a un 70%, en funció del mètode de compressió
escollit i el contingut de la partició o del disc. Aquests programes fan una

Sector d’engegada del disc
dur

Heu de tenir en compte que el fet
de copiar des del primer fins a
l’últim sector de dades d’un disc
dur no implica que es copiï el
sector d’arrencada. La
possibilitat d’engegar des d’un
disc dur es troba especificada en
la partició mateixa del disc dur.

El temps de clonació és
més gran si s’utilitza una
ràtio de compressió més
elevada, però alhora
s’aconsegueixen imatges de
mida menor.
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La replicació o clonatge
d’alguna cosa és la

realització d’una còpia
exacta d’algun objecte.

comprovació de redundància cíclica (CRC) dels arxius, per detectar possibles
danys, i poden comprovar si la rèplica del disc conté els mateixos arxius que
l’original. Els arxius d’imatge es poden, per a més seguretat, protegir amb
contrasenya.

El suport d’emmagatzematge

En el cas de les imatges, els suports per emmagatzemar-les són diversos i inclouen unitats
locals o de xarxa, dispositius externs, com ara les unitats JAZ o ZIP i CD-ROM, o bé altres
suports externs.

Quan la “imatge” no cap en el suport designat com a destinació, els programes de
compressió permeten emmagatzemar la imatge d’un disc o d’una partició en diversos
volums i demanen a l’usuari que insereixi un altre disc (o un altre tipus de suport) o bé
permeten la selecció d’una altra ubicació d’emmagatzematge.

Les imatges també es poden desar i recuperar amb sistemes de cinta, que constitueixen
un mitjà ideal per a una bona còpia de seguretat.

3.2.2 Eines de replicació

Els programes destinats a fer imatges de disc dur són molt variats, s’executen
en diversos sistemes operatius i se’n poden trobar amb tot tipus de llicències,
comercials o no.

Entre els programes més populars d’aquest tipus es poden destacar:

• Norton Ghost de Symantec. Un dels programes de replicació més utilitzats
avui dia, funciona tant des de suports locals com en remot. Se’n poden
trobar versions d’avaluació, però es tracta d’una eina comercial.

• Drive Image de Powerquest. Es tracta d’un programa que fa imatges del
disc dur o de la unitat designada. Té una gran compatibilitat amb sistemes
Windows i els seus sistemes d’arxius.

• True Image de Acronis. Es tracta d’un programari de clonatge que permet
crear imatges des de suport local o en xarxa amb una interfície senzilla de
tipus assistent.

• ImageCast de Phoenix Technologies. Igual que l’anterior, us permetrà la
còpia d’imatges simultània a centenars d’ordinadors en multidestinació, i
també la replicació de discos, entre altres coses.

• ImageX de Microsoft. Es tracta d’una eina de línia d’instruccions que
permet als fabricants d’equips originals (OEM) i a les empreses capturar,
modificar i restaurar imatges de disc basades en arxius per aconseguir una
implementació ràpida. Permet el treball en local o per xarxa.

• Clonezilla de NCHC Labs. Es tracta d’una eina lliure basada en GNU/-
Linux que permet el clonatge, la recuperació i la instal·lació de sistemes.
Ofereix eines per a la restauració d’un equip per mitjà de la xarxa i també les
eines comercials equivalents però en un entorn de mode text. Pot funcionar
també des d’USB o des d’un suport òptic.
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3.2.3 Clonació amb el Norton Ghost

En les últimes versions del programa Norton Ghost hi ha una multitud d’opcions
que permeten treballar amb tota seguretat a l’hora de fer qualsevol tipus d’aboca-
ment i rèpliques d’imatges. Una de les opcions més interessants és la que permet el
clonatge de discos i particions. El programa permet fer el clonatge o la replicació
des de dins del sistema o per mitjà de l’arrencada amb mitjans externs. També
permeten crear discos d’arrencada basats en Windows PE, que tenen un suport
millor per al maquinari més actual.

Clonació d’un equip des de Windows

El procés que cal seguir per fer un clonatge d’un equip des de Windows amb el
Norton Ghost es pot resumir d’aquesta manera:

1. Executar el programa.

2. Escollir l’opció “Clonar”, que ens permetrà fer la imatge que volem.

3. Seleccionar el disc o partició origen del clonatge.

4. Triar el disc, partició o arxiu imatge destinat a contenir la còpia de l’origen.
Si es vol procedir a sobreescriure particions o discos amb dades, el programa
demanarà abans confirmació.

5. Assegureu-vos que totes les aplicacions de l’equip estan tancades abans
d’executar l’operació de clonatge, i feu clic a “Executar” per tal d’iniciar
l’operació de clonatge. L’equip es reiniciarà i el disc dur o la partició origen
es clonarà amb les opcions que hàgiu indicat.

Clonació des de MS-DOS

Els passos fonamentals per fer un clonatge des de MS-DOS amb el Norton Ghost
(vegeu la figura 3.1) es poden concretar d’aquesta manera:

1. Crear un disquet o CD-ROM d’arrencada del Ghost. Si utilitzeu discos
flexibles el programa crearà un disquet d’arrencada en MS-DOS i un altre
disquet que contindrà l’arxiu executable Ghost.exe, que té moltes opcions
de configuració per personalitzar el tipus de clonatge.

2. Engegar l’equip des del suport escollit.

3. Escollir l’origen i la destinació del clonatge un cop el programa Ghost es
trobi en funcionament.

4. Executar el clonatge i comprovar que la còpia s’ha fet de manera correcta.

En els annexos del
material web trobareu un
exemple detallat de
clonació amb el Norton
Ghost, a més d’imatges
dels diferents passos.

Per reduir la mida de la
imatge és convenient
esborrar l’arxiu de paginació
creat pel Windows durant el
seu funcionament.
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Es tracta d’un programa que funciona sobre MS-DOS així que la resolució és
aquesta. Podeu posar-ho com una imatgeB si voleu. Així seria suficient, no?

El programa Norton Ghost disposa
de diverses opcions a l’hora de fer

les imatges

Algunes opcions de la línia d’instruccions del programa ghost.exe són:

• Durant l’operació, Control-C per cancel·lar l’operació de clonatge en qual-
sevol moment.

• Paràmetres d’ajuda: amb ”-H” o ”-?” podeu consultar la informació
d’ajuda.

• Les opcions de clonatge permeten configurar tots els paràmetres. En podeu
trobar alguns exemples en les taules 15 i 16. La sintaxi del paràmetre -
clone en el programa ghost.exe és del tipus “ghost.exe -clone, mode = ([P]
COPY | [P] (LOAD | RESTORE) | [P] (DUMP | CREATE)), src = (...),
dst = (...), sze = (...)” on cada paràmetre permet configurar els diferents
tipus de clonatge, la font i el destí de còpia... Per exemple, la comanda
“ghost.exe -clone,mode=copy,src=1,dst=2” faria una còpia del primer disc
local al segon. Cal tenir en compte que la sintaxi de les comandes pot variar
amb les diverses versions del programari.

Taula 3.2. Descripció de les opcions de clonatge

Opció Descripció

-IA Imatge tot. Obliga a una còpia per sectors de totes
les particions.

-ID Copiar tot el disc incloent-hi l’espai sense particionar.

-IR Com -ID, però no ajusta les particions als límits dels
sectors.

-IB La pista d’arrencada del disc s’inclou en el clonatge.

-IAL Obliga a una còpia de totes les particions Linux.

-OR Ignora les comprovacions d’espai i la integritat.

-NOLILO No intenta corregir parcialment el carregador
d’arrencada LILO després d’un clonatge.

-BootCD Si feu una imatge directament a CD o DVD
s’assegura que hi hagi un disc d’inici a la unitat.

-GHOSTONCD Escriu Norton Ghost a l’àrea de dades en crear un
CD.

-FDSZ Esborra els bytes de signatura en el disc de
destinació.

-FDSP Manté els bytes de signatura del disc en el disc de
destinació.

-Femax Si es crea una partició estesa en una operació de
disc a disc o a imatge, aquesta ocupa tot l’espai de
disc permès.

-Sze Estableix la mida de les particions de destinació per
a una operació de còpia o restauració de disc.
S’admeten diversos modificadors de mida de la
partició. Opcions: E / F / L / n = (nnnnM / NNP / F /
V).
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Taula 3.3. Opcions de configuració de l’arxiu imatge

Opció Descripció

-Norauto Demana els noms dels arxius dividits en lloc
d’utilitzar els noms predeterminats.

-CKIMG, <ruta\arxiuimatge>. Comprova la integritat de l’arxiu imatge.

-PWD Contrasenya. Especifica la protecció de contrasenya
que cal utilitzar en crear un fitxer imatge.

-PWD = x Contrasenya Indica la contrasenya que es farà servir com a arxiu
imatge.

-SKIP = x Skip = (arxiu de condició) Ignora els arxius del sistema o directoris de l’arxiu
FAT que corresponguin amb una condició o diverses
condicions localitzades en el nom d’arxiu.

-PMBR En fer qualsevol operació de clonatge del disc, manté
el MBR del disc de destinació.

-SPAN Activa la divisió en diversos volums.

-SPLIT = a Divideix la imatge en trossos de [a] MB durant la
creació.

-CNS És del sistema de noms antic per dividir les imatges,
és a dir, extensions 00 n en lloc de GHS.

-Zn Comprimeix el fitxer imatge, n = 1 per a compressió
ràpida, n = 2 per a comprensió alta, n = 3 - 9 per a
comprensió més alta.

Entre les moltes altres opcions que hi ha, es poden destacar:

• Opcions FAT

• Opcions específiques NTFS

• Opcions de cinta

• Opcions d’intervenció de l’usuari

• Opcions de mètode d’accés a disc

• Opcions de disc espatllat

• Opcions CRC2

• Opcions de diagnòstic

• Opcions de llicència

• Opcions i paràmetres de bloqueig del BIOS

3.3 Preinstal·lació de programari

L’objectiu bàsic a l’hora de fer la preinstal·lació de programari és aconseguir que el
manteniment de les estacions de treball sigui com més senzill millor, i a la vegada
facilitar l’actualització de la instal·lació amb noves configuracions o aplicacions.

Symatenc Recovery Disc

Des d’una instal·lació del Norton
Ghost es pot generar el
Symantec Recovery Disk, que
permet “cremar” la ISO en un
CD verge per tal d’utilitzar-lo
autònomament.
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La diferència d’una preinstal·lació amb un clonatge per se consisteix només en
el fet que s’hi afegeix la personalització prèvia dels mitjans d’instal·lació abans
d’implementar els equips.

Els passos fonamentals que cal fer (figura 3.3) són:

• Planificació de la preinstal·lació.

• Preparació i personalització de la preinstal·lació.

• Implementació d’una imatge.

• Manteniment de la imatge.

Figura 3.3. Procés de preinstal·lació i d’implementació d’imatges

L’AIK (automated installation kit) de Windows és l’aplicació que
utilitza Microsoft per personalitzar les instal·lacions dedicades a fabricants
d’ordinadors i generar preinstal·lacions del sistema.

L’entorn automatitzat d’instal·lació es pot baixar lliurement en el Download
Center de Microsoft i ofereix als fabricants d’ordinadors o als tècnics avançats
flexibilitat per personalitzar els equips muntats.

3.3.1 Equip del tècnic

L’equip del tècnic és l’equip del laboratori en el qual s’instal·larà tot el programari
d’utilitat i els entorns de preinstal·lació que el tècnic necessiti per generar i
restaurar les imatges en els equips clients.

Per generar un equip del tècnic, necessiteu un equip amb uns requisits de
programari d’acord amb una sèrie de supòsits, com per exemple:

• Si utilitzeu algun programa de clonatge per restaurar les imatges, per
exemple si utilitzem el Norton Ghost per fer un clonatge en xarxa, caldrà
instal·lar-hi almenys les eines Ghost Boot Wizard, que facilita la creació de
suports de restauració, i Ghost Cast Server, que permet clonar els equips per
xarxa.

• En l’entorn Microsoft Windows si voleu personalitzar el suport d’ins-
tal·lació haureu de disposar de programari de generació d’entorns preins-
tal·lats, que permeti personalitzar i crear la imatge de disc per tal d’instal·lar-
la o restaurar-la en els equips afectats.
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• Si voleu restaurar les imatges mitjançant la xarxa l’equip del tècnic haurà
de disposar d’un programari adequat per a l’arrencada remota dels equips
clients.

• L’equip del tècnic contindrà, en general, també el recurs compartit de
distribució (imatge o carpetes per copiar), encara que s’utilitzi un suport
òptic per implementar el sistema.

• També es necessitarà una eina de gravació d’imatges ISO.

L’equip del tècnic haurà de ser un equip basat en x86 o x64 amb el sistema
operatiu adequat per al programari de clonatge que utilitzareu, una gravadora
de CD o DVD per crear mitjans portàtils i accés a xarxa, per baixar les
últimes actualitzacions o per dur a terme la implementació per xarxa (si
penseu fer servir l’equip del tècnic com un recurs compartit de xarxa).

3.3.2 Entorns preinstal·lats basats en Microsoft Windows

Els entorns preinstal·lats (inicialment el sistema operatiu Microsoft Windows PE)
van ser creats en principi per ajudar els fabricants i els muntadors d’ordinadors
(OEM) a engegar equips sense sistema operatiu instal·lat, en substitució dels discos
d’arrencada basats en MS-DOS, i amb les finalitats següents:

• Instal·lar el sistema operatiu de tipus Windows (XP, Vista, Windows 7).

• Crear i restaurar imatges de disc.

• Solucionar problemes en un equip, amb eines manuals o automàtiques.

Algunes d’aquestes eines manuals o automàtiques poden servir per al següent:

A més de l’entorn creat per Microsoft, han aparegut altres eines que fan tasques
similars, o amplien les funcionalitats d’aquesta eina.

• Escanejar i eliminar virus d’un equip Windows infectat.

• Recuperar una contrasenya oblidada.

• Reparar particions danyades.

• Recuperar fitxers esborrats accidentalment.

Els CD live de Linux es
poden considerar també un
entorn preinstal·lat i
permeten igualment fer
tasques de manteniment,
reparació i clonatge
d’equips.
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Imatge "genèrica"

La instrucció sysprep de l’AIK
s’utilitza per preparar una imatge

“genèrica” que permeti la
generació de nous noms,
identificadors de xarxa i

controladors en la instal·lació de
cada equip.

Els discos d’arrencada en
MS-DOS no tenen suport

per a NTFS, ni suport natiu
de xarxa o de controladors

de 32/64 bits.

Bart PE no inclou
actualment suport per a

Windows Vista o Windows 7.

Variants d’entorns preinstal·lats

El Windows PE (Windows preinstallation environment) és un sistema
operatiu reduït basat en el nucli de Windows. S’utilitza a fi de preparar un
sistema per a la instal·lació de Windows, copiar imatges de disc i engegar el
procés d’instal·lació de Windows.

En el procés d’instal·lació de Windows XP, Vista i Windows 7, el preinstallation
environment proporciona un entorn gràfic sobre el qual s’executen totes les eines
que permeten personalitzar la instal·lació. A més, els departaments d’informàtica
de les empreses el poden personalitzar i ampliar per adaptar-lo a les seves
necessitats d’implementació. El sistema ofereix també suport per crear i restaurar
imatges de disc, tant localment com per mitjà de la xarxa, i també eines per a la
solució de problemes de programari en el sistema.

Windows PE també es pot utilitzar per crear eines per recuperar sistemes de ma-
nera automàtica, com les que s’inclouen habitualment en els ordinadors portàtils
o equips muntats per fabricants OEM o independents.

Característiques addicionals de Windows PE

Per prevenir que sigui utilitzat com a sistema operatiu habitual, Windows PE s’apaga i
reinicia l’equip després de 72 hores d’ús continuat. Aquest període no és configurable.

Windows PE es pot engegar també des de diferents suports, com ara CD, DVD, dispositius
USB de memòria flaix i per mitjà de xarxa.

Windows PE ha arribat a esdevenir un component d’altres eines de recuperació de sistema,
com ara el Windows Deployment Services (Windows DS) o el Windows Recovery
Environment (Windows RE).

En el cas d’un entorn d’instal·lació per a fabricants s’utilitzarà el kit d’instal·lació
automatitzada de Windows, el Windows AIK.

Windows AIK utilitza arxius de resposta i conjunts de configuració per persona-
litzar la instal·lació, i pot generar imatges de Windows PE personalitzades, que
permetran implementar el sistema operatiu en cada màquina client.

L’administrador d’imatges de sistema de Windows, el Windows SIM, és l’eina
principal utilitzada per crear i modificar arxius de resposta i conjunts de configu-
ració.

El Bart’s Preinstalled Environment o Bart PE, és una variant no oficial del
sistema operatiu Windows XP o Windows Server 2003 de Microsoft, similar
al sistema Windows PE, que es pot executar des d’un CD o llapis USB.

De la mateixa manera que Windows PE, BarPE funciona carregant els fitxers de
registre en la memòria RAM, de manera que no és necessari que el disc dur o la
xarxa funcionin per utilitzar-lo.
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Un programari per crear imatges ISO de sistema basades en Windows mitjançant
el mètode Bart PE, el PE Builder (figura 3.4), que va ser creat per Bart Lagerweij
amb llicència gratuïta. Per utilitzar-lo cal disposar d’una còpia legal de Windows
XP o Windows Server 2003.

El fet que PE Builder sigui una eina nascuda de la comunitat d’usuaris comporta
que s’hi poden instal·lar diversos connectors addicionals que afegeixen tot tipus
de funcionalitats a un CD d’arrencada de BartPE.

Figura 3.4. El programa PEbuilder permet crear entorns preins-
tal·lats

L’eina necessita els fitxers d’instal·lació originals de Windows per generar una
eina d’arrencada. S’interpreten i condensen els fitxers del suport d’instal·lació de
Windows o d’un sistema instal·lat per crear el suport autoexecutable.

WinBuilder és un programa que permet crear imatges autoxecutables
utilitzant com a font diverses versions de Windows, des de Windows XP
Service Pack 2 fins a Windows 7.

El funcionament de WinBuilder es basa en la utilització de “projectes” que consten
d’un conjunt de scripts que s’encarreguen de personalitzar la imatge generada
a partir d’un suport d’instal·lació de Windows. La utilització és molt senzilla i
permet la creació d’imatges seguint uns pocs passos:

• Es baixa el “projecte” amb els seus scripts des d’Internet.

• Execució del projecte, que generarà una ISO autoexecutable, i també una
carpeta amb els continguts de la ISO, destinada a la instal·lació des d’USB.

• Alguns projectes són capaços de llençar directament un programari enregis-
trador, que crearà els suports òptics. Altres llencen un emulador (qemu) per
comprovar el funcionament de la imatge creada.

Els projectes WinBuilder o PeBuilder disposen d’eines que permeten afegir
aplicacions als sistemes preinstal·lats utilitzant scripts. Els projectes es poden

Un disc d’arrencada generat
per un altre usuari no es pot
baixar, ja que infringeix els
termes de la llicència de
Microsoft.
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Slipstreaming és el procés
utilitzat per afegir

actualitzacions o service
packs als mitjans

d’instal·lació de Windows.

modificar per afegir o treure programes d’utilitat, i també per modificar qualsevol
configuració de l’entorn preinstal·lat.

La instal·lació d’aplicacions

Una manera d’afegir aplicacions a un entorn preinstal·lat fàcilment consisteix a utilitzar
aplicacions portables, que no requereixen el registre per funcionar.

La instal·lació d’aplicacions no és un procés trivial en aquest tipus d’implementacions, ja
que es tracta de sistemes operatius pensats inicialment com a eina de manteniment “en
viu”. En el cas de Windows, les aplicacions en instal·lar-se desen dades en el registre,
mentre que en entorns preinstal·lats les aplicacions han de poder funcionar sense utilitzar
aquesta característica.

3.4 Eines de manteniment d’equips

A l’hora de fer un manteniment del sistema operatiu, com pot ser fer una imatge
de l’equip, és convenient accedir-hi des d’un suport autoarrencable i no des del
sistema operatiu mateix, per aconseguir un funcionament òptim i sense intervenció
dels processos de sistema. De la mateixa manera, això ens permet no haver de
copiar els arxius de paginació en el cas del clonatge.

Si bé fins fa uns anys es va utilitzar el disquet flexible, malgrat la seva escassa
capacitat, actualment hi ha un parell de suports que permeten accedir a l’equip
“des de fora”:

• Els CD (i darrerament els DVD) permeten incloure més quantitat de
programari i entorns gràfics a les eines autoarrencables.

• Els llapis USB permeten fer les mateixes tasques que amb suport òptic, i
afegeixen la flexibilitat que aporta un sistema d’arxius que es pot reescriure,
sempre que l’equip permeti l’arrencada des d’USB.

3.4.1 Eines en CD

Les eines d’administració contingudes en els CD live són un mètode molt con-
venient per a la reparació de sistemes PC. Permeten executar un sistema operatiu
complet o basat en alguna eina en un ordinador sense disc dur o incapaç d’engegar-
se a causa d’algun tipus d’avaria.

Algunes d’aquestes eines estan enfocades exclusivament a la realització d’imatges
de disc, però moltes inclouen una funcionalitat diversa per a administradors de
sistema.

Els fabricants de programari poden facilitar en alguns casos aquests CD d’utilitats
com a eina única o complementària des de la qual es pot utilitzar el seu programari
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de creació i restauració d’imatges, de particionament i anàlisi antivirus, entre
d’altres.

També hi ha recopilacions d’eines fetes per usuaris o comunitats d’usuaris que
intenten proporcionar la major quantitat possible d’eines en un sol suport.

Les distribucions Linux live són també un altre tipus de CD d’utilitats. Inicialment
la funció d’aquest suport consistia a oferir una manera senzilla de provar un
sistema operatiu Linux, però la possibilitat de configurar les distribucions, afegint
eines i aplicacions, permet utilitzar-les com a eines en equips que funcionen
indistintament amb Windows o Linux.

Eines comercials

Entre les eines que els fabricants comercialitzen destaquen:

• Norton Ghost Symantec Recovery Disk: es genera mitjançant el Ghost
Solution Toolkit, i permet duplicar o recuperar sistemes clonats mitjançant
aquest format.

• Acronis Rescue Media: és un live CD produït per Acronis. Es pot utilitzar
el programari instal·lat en l’equip del tècnic per crear-lo en un suport òptic.

• R-Drive Image: és una utilitat de clonatge de discos per fer còpies de
seguretat o imatges, creada per l’empresa R-Tools Technology Inc.

• Easeus Disk Copy: permet fer clonatge i còpies de discos a escala de sector.
Es pot baixar la versió gratuïta de la pàgina del fabricant.

• Dr. Web Antivirus, F-Secure Rescue CD i Kaspersky Rescue Disk són eines
destinades a la detecció i eliminació de virus en sistemes Windows.

Recopilacions d’eines en suport òptic

Algunes d’aquestes eines en suport òptic són:

• Microsoft Diagnostics and Recovery Toolkit: (abans ERD Commander)
és una eina basada en Windows PE creada per l’empresa Winternals i
adquirida posteriorment per Microsoft. Permet fer tota classe de tasques
de manteniment d’un sistema Windows.

• WinPE, BartPE: eines generables a partir d’una instal·lació legal de Win-
dows, amb funcionalitat ampliable per fer clonatges o manteniment.

• UBCD: recull un gran nombre d’eines de manteniment i reparació inici-
alment pensades per funcionar des de disc flexible (floppy). La versió
UBCD4Win engega el sistema amb un sistema basat en BartPE.

• FreeDOS. Disc basat en el sistema MS-DOS, que pot fer flashing de BIOS
i altres utilitats que encara funcionen sobre DOS.

Els fabricants ofereixen
també versions d’avaluació
del producte.

Hi ha eines amb tot tipus de
funcionalitats per reparar
sistemes o l’arrencada, com
ara Super Grub Disk o
Trinity Rescue Kit.
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Altres eines, com, per
exemple, Partimage, es

troben només incloses en
distribucions com System

Rescue CD, Parted Magic o
PING.

Tingueu en compte que
aquest no és un procés

senzill i que no tots els llapis
USB funcionen com a

suports autoarrencables.

Ubuntu ofereix
preinstal·lada l’eina

USB-creator, que permet
crear discos USB live del

sistema operatiu.

• Hiren’s Boot CD: basat en Linux/FreeDOS. Les últimes versions inclouen
l’arrencada d’un sistema WinPE. De legalitat dubtosa, atès que moltes
de les aplicacions incloses són comercials, conté diversos programes de
diagnòstic, particionament, anàlisi de rendiment del sistema, clonatge de
disc i altres.

Eines basades en distribucions Linux

Entre aquestes eines d’utilitat destaquen:

• SystemRescueCD: eina de reparació, còpia de seguretat i recuperació de
dades amb moltes opcions i possibilitats de configuració.

• Clonezilla: permet el clonatge i la restauració de discos, la recuperació de
sistemes avariats i la implementació de sistemes operatius. Basat en eines
de codi obert.

• Parted Magic: gestor de particions que pot redimensionar, reparar, clonar i
restaurar particions (mitjançant Partimage o G4L).

• G4L: es tracta d’una eina de partició i clonatge. Les imatges es poden
comprimir i disposa de diversos formats per emmagatzemar les particions.
Suporta el clonatge per xarxa. Es pot baixar com una ISO autoarrencable.

3.4.2 Eines en USB

La generalització de la utilització de dispositius d’emmagatzematge USB ha
permès que les eines utilitzades anteriorment des de suport òptic en molts casos
es puguin passar a suport USB.

Podreu utilitzar la major part de distribucions Linux i també instal·lacions creades
a partir del concepte WinPE per reparar els problemes en un ordinador que no
funcioni correctament, però que encara pugui carregar un sistema operatiu des del
port USB.

En el cas de les eines basades en Windows cal:

• Disposar del disc d’instal·lació del sistema.

• Generar l’entorn de sistema operatiu destinat a executar-se autònomament.

• Formatar el llapis USB de manera que s’hi pugui engegar el sistema.

• Traslladar els fitxers al llapis.

• Comprovar que el BIOS està configurat per engegar des de l’USB i provar
el llapis USB.
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En el cas de les eines basades en distribucions Linux cal:

• Disposar del CD live de la distribució de Linux.

• Formatar el llapis de manera que s’hi pugui engegar el sistema.

• Traslladar els fitxers al llapis.

• Comprovar el BIOS i provar el llapis USB.

Per convertir una eina basada en suport òptic en una de basada en un suport USB
es poden utilitzar diverses eines que, en gran mesura, automatitzen i simplifiquen
el procés:

• HP USB Disk Storage Format: eina de format de llapis USB en Windows,
que permet indicar l’opció de fer-lo autoarrencable.

• UnetBootin (Universal Netboot Installer): és una eina multiplataforma
que permet crear sistemes USB autoarrencables amb una gran varietat de
sistemes operatius Linux i eines de manteniment.

• Ultimate Boot USB: utilitat creada per formatar un llapis USB i transferir-
hi una ISO de l’eina UBCD –Ultimate Boot CD– a un llapis USB. També
serveix per a altres sistemes basats en Windows, com Win PE o Bart PE.

3.4.3 Eines per a xarxa

Les eines per a xarxa es basen en la possibilitat que tenen els equips d’executar
un sistema operatiu baixat per la xarxa. Entre d’altres utilitats, permeten fer el
clonatge de discos a una o diverses màquines simultàniament, instal·lar un sistema
GNU/Linux per xarxa o proveir d’un sistema operatiu a maquinari obsolet o de
baixes prestacions (clients lleugers).

Preboot eXecution Environment (PXE)

El PXE és el protocol que fa possible aquest tipus d’engegada en els PC. El
nom fa referència a l’“entorn d’execució de prearrencada”, pensat inicialment per
instal·lar el sistema operatiu en ordinadors per mitjà de la xarxa, independentment
del sistema operatiu que hi hagi instal·lat a la màquina client.

Per tal d’utilitzar el PXE cal un equip servidor (o equip del tècnic) i una o més
màquines clients connectades totes a la mateixa xarxa. El client disposarà d’un
microprogramari que sigui capaç de cercar a la xarxa un servei d’arrencada PXE
adequat.

El funcionament d’aquest mètode d’implementació es pot resumir en els passos
següents (figura 3.5):

Consulteu a les adreces
d’interès del web del
mòdul el projecte
EtherBoot, que inclou
guies i eines per arrencar
per xarxa tot tipus de
sistemes operatius.

El PXE utilitza diversos
protocols de xarxa com IP,
UDP, DHCP i TFTP.
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Etherboot/gPXE és un
substitut de codi lliure de les
ROM PXE de propietat, que
pot funcionar en tot tipus de
dispositius amb connexió de

xarxa.

Arrencada per xarxa

L’arrencada per xarxa s’utilitza
per a diverses utilitats, com, per

exemple, executar un sistema
operatiu per xarxa o fer

instal·lacions múltiples i
automatitzades de sistemes

operatius.

Windows Deployment
Services o Windows DS és

l’eina que que permet
instal·lar un sistema

operatiu Windows per mitjà
de la xarxa.

• El client s’engega i mitjançant el microprogramari que conté el codi d’ar-
rencada PXE es demana una adreça IP. (Un client PXE pot ser un servidor,
un ordinador de sobretaula, portàtil o qualsevol equip que disposi del codi
d’arrencada PXE.)

• El servidor DHCP proporciona una adreça al client.

• Mitjançant el protocol TFTP el client baixa del servidor network bootstrap
program (NBP), que, en essència, és el sistema operatiu que li permetrà
iniciar l’equip o les eines de manteniment desitjades.

Figura 3.5. Procés de baixada de la imatge d’equip utilitzant la
xarxa

Els sistemes operatius que es poden executar baixant el nucli per la xarxa són
diversos i inclouen versions completes (GNU/Linux, Windows) i versions de
preinstal·lació, com WinPE.

Arrencar per xarxa, diferents possibilitats

L’arrencada per xarxa té diverses possibilitats quant al mètode d’arrencada, ja
que hi ha sistemes en què la targeta de xarxa no disposa del protocol PXE. En
aquests casos és possible utilitzar altres suports que implementen el programa
que s’encarregarà d’engegar la cerca d’un servidor PXE en la xarxa. Aquests
programes hauran de ser capaços de detectar i utilitzar el maquinari de xarxa de
l’ordinador per comunicar-se amb l’exterior.

Els suports més utilitzats són el disc flexible, que va quedant obsolet, el CD o DVD,
i també instal·lacions locals en disc dur, destinades al manteniment del sistema
(restauració del sistema, execució d’antivirus i altres tasques).

Algunes eines que permeten la utilització dels protocols d’arranc per xarxa per
fer imatges de disc són la distribució Linux Clonezilla, amb la versió Clonezilla
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Server, l’eina Microsoft X-image, continguda en l’entorn de preinstal·lació de
Windows, Acronis True Image, o el programa Ghost, amb la versió Ghost Server,
entre altres.

DRBL (Diskless Remote Boot in Linux)

DRBL o arrencada remota sense disc en Linux és un projecte de programari de codi obert
que permet implementar el sistema operatiu GNU/Linux en múltiples equips a la vegada.
DRBL permet la configuració de tots els clients instal·lant només un equip servidor.

El projecte DRBL utilitza diversos protocols com PXE-etherboot, el network file system
(NFS) i el network information service (NIS) per donar servei a equips clients, de manera
que no sigui necessari instal·lar GNU/Linux en cadascun dels clients individualment.

Un cop el servidor estigui llest per donar serveis com a servidor DRBL, es poden engegar
les màquines client mitjançant l’arrencada PXE-etherboot (sense disc).

DRBL no té necessitat de modificar els discos durs locals, de manera que els sistemes
instal·lats (per exemple, Windows) no seran afectats.

Clonatge Unicast/Multicast

La realització de la imatge per xarxa es pot fer utilitzant un protocol Unicast o
Multicast.

El terme unicast fa referència a l’enviament de paquets des d’un únic emisor a un
únic receptor. Alguns exemples bàsics d’aplicacions unicast són els protocols http,
smtp, ftp o telnet. Actualment és la forma predominant de transmissió a Internet.

Quan a multicast o multidifusió, es refereix a l’enviament d’informació en una
xarxa a múltiples receptors de manera simultània. Un emissor envia un missatge
i són diversos els receptors que el reben.

A efectes pràctics (en aquest cas per a l’enviament d’imatges) la diferència és que
en la clonació unicast, s’està enviant la imatge a un sol receptor en la xarxa, mentre
que en la clonació multicast tots els equips rebran la imatge.

Quant al rendiment, hem de tenir en compte que si s’envia un mateix arxiu a
diversos ordinadors caldrà disposar de l’ample de banda suficient per crear tantes
connexions com destinataris. En el cas del multicast el servidor no es connecta
amb cada client, sinó que envia la informació per la xarxa sense destinatari concret
i els clients la recullen quan els arriba, de manera que no farà falta tant d’ample
de banda.

Exemple d’una eina per xarxa: FOG

FOG és un sistema basat en Linux, lliure i de codi obert per fer imatges de
Windows XP, Vista i 7, que uneix algunes eines de codi obert amb una interfície
web basada en PHP. El mètode de treball és completament per xarxa (TFTP i PXE).
Es pot executar en gairebé qualsevol distribució de Linux.

Logo del projecte FOG.

Inclou un servei gràfic per a Windows que permet canviar el nom dels PC clients,
reiniciar l’equip si es crea una tasca per a ell, instal·lar impressores i altres
components.

Una comunicació unicast
podria ser una trucada
telefònica entre dues
persones.
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Algunes de les característiques que el fan interessant són:

• És senzill d’utilitzar per a l’administrador un cop implementat.

• És centralitzat. Per fer tasques de manteniment en els clients no és necessari
desplaçar-se als equips.

• La configuració del servidor és fàcilment accessible amb el seu entorn web,
fins i tot des de telèfons intel·ligents (smartphones) o tauletes (tablets).

• Disposa de característiques avançades com detecció de virus, proves de
memòria, tasques de disc, recuperació d’arxius, i altres.

• El servidor FOG és escalable, si la xarxa a la qual dóna servei creix.

• Disposa de molta documentació fàcilment accessible a través d’Internet.

• És lliure i es pot utilitzar sense cap cost.
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