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Introducció

Els historiadors afirmen que la impremta no era un invent europeu sinó xinès i
que es remuntava a l’any 960. Tot i amb això, es diu que va ser a principis del
Renaixement quan es van començar a gravar sobre planxes de fusta en diverses
ciutats alemanyes i holandeses. Més endavant, a principis del segle XV es van
començar a gravar planxes amb lletres gòtiques.

Aquests gravats van representar el primer vehicle per transmetre al llarg de
les generacions fragments bíblics, moments històrics, etc. D’aquell en derivà
els vehicles pels quals importants personatges plasmaven les seves reflexions,
pensaments o investigacions. Com tot en aquest món, aquells gravats rudimentaris
han derivat en les pàgines web. Internet ha permès augmentar i facilitar que milers
de notícies apareguin a la llum pública immediatament després d’haver-se produït
i que milers de reflexions puguin veure la llum tot i la censura que encara existeix
en alguns països.

Internet ha esdevingut una gran plataforma per unificar criteris i reflexions, ha
facilitat l’organització de rebel·lions socials i ha permès en alguns casos, desgra-
ciadament, organitzar accions terroristes. La Xarxa no té cap mena d’estament en
el qual es dicti quins continguts hi ha de conviure, quins tipus de continguts tenen
permís per fer-se públics en una pàgina web i quins no. La llibertat d’expressió
que tan anhelada va ser anys enrere, ara és la principal font de la qual beuen tots
els internautes. És més, aquesta llibertat d’expressió es transforma en una llibertat
d’intercanvi, ja que a la Xarxa s’hi poden trobar des d’exàmens, passant per apunts
i llibres fins a llibres històrics que han estat digitalitzats.

És tal la capacitat d’intercanvi i descàrrega que existeix a Internet que diverses
cadenes de televisió nord-americanes han optat per posar a disposició dels
internautes la descàrrega de tots els capítols d’algunes de les sèries més importants
i amb més audiència de tots els anys. Aquest no és més que un petit pas del gran
camí que ha representat, representa i representarà Internet i els internautes que hi
conviuen.

En l’apartat “Instal·lació de serveis de transferència de fitxers” coneixerem les
principals eines que, des del punt de vista del programari existent a la xarxa, que
facilita l’emmagatzematge a distància de tot tipus d’arxius a mode de seguretat
(això és, per la realització de còpies de seguretat), o bé, per la compartició d’arxius
o la informació que hi hagi continguda.

D’altra banda, en l’apartat “Gestió de serveis de correu electrònic” veurem i
analitzarem com les comunicacions han evolucionat fins a establir la immediatesa
enfront de qualsevol altre requeriment propi d’una comunicació. Analitzarem,
doncs, aquelles eines que faciliten l’intercanvi de comunicacions en forma de
correus electrònics (emulant el correu postal), o bé, converses en línia com si ens
trobéssim cara a cara amb el nostre interlocutor.
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Val a dir que per treballar els continguts d’aquesta unitat i treure’n el màxim
rendiment, és convenient anar fent les activitats i els exercicis d’autoavaluació
que s’aporten amb la unitat formativa.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

1. Instal·la serveis de transferència de fitxers, descrivint les seves característiques
i aplicacions.

• Establert la utilitat i mode d’operació del servei de transferència de fitxers.

• Instal·la un servei de transferència de fitxers.

• Crea usuaris i grups per a accés remot al servidor.

• Configura l’accés anònim.

• Estableix límits en les diferents maneres d’accés.

• Comprova l’accés al servidor, tant en manera activa com en manera passiva.

• Realitza proves amb clients en línia de comandaments i en manera gràfica.

• Realitza la documentació adient per donar suport a l’usuari.

2. Gestiona servidors de correu electrònic identificant requeriments d’utilització
i aplicant criteris de configuració.

• Descriu els diferents protocols que intervenen en la tramesa i recollida del
correu electrònic.

• Instal·la un servidor de correu electrònic.

• Crea comptes d’usuari i verifica l’accés de les mateixes.

• Defineix àlies per als comptes de correu.

• Aplica mètodes per impedir usos indeguts del servidor de correu electrònic.

• Instal·la serveis per permetre la recollida remota del correu existent a les
bústies d’usuari.

• Utilitza clients de correu electrònic per enviar i rebre correu.

• Realitza la documentació adient per donar suport a l’usuari.
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1. Instal·lació de serveis de transferència de fitxers

Va ser l’antropòloga nord-americana Margaret Mead (1901-1978) qui, després
d’estudiar la relació entre la psicologia i la personalitat individual, va afirmar que
“mai hem de dubtar que un petit grup de gent unida pugui canviar el món; de fet,
és l’únic mode per aconseguir-ho”.

Molts han pres la sentència de Mead com a justificació del moviment social, cul-
tural i polític que va comportar la candidatura de Barack Obama a la Presidència
dels Estats Units. Ara bé, si la història dictava que la figura del líder polític
que havia d’aconseguir canalitzar les energies col·lectives havia de ser mostrada
mitjançant els principals mitjans de comunicació, el candidat Obama i el web 2.0
van demostrar tot el contrari.

El web 2.0

El terme web 2.0 va néixer a mitjan any 2004 i va esdevenir la portada dels principals
setmanaris mundials a finals de l’any 2006. Aquest concepte -mescla de les noves
tecnologies i les accions socials es va popularitzar davant de la important oferta de
centenars d’eines presents a Internet per captar usuaris i generar continguts com, per
exemple, la Wikipedia, Youtube, Flickr, Wordpress, Blogger, Myspace, Facebook, etc.

Val a dir que aquest concepte fou exposat per primer cop per Tim O’Reilly durant una
conferència amb estructura de pluja de idees per exposar com Internet havia esdevingut
una eina social en lloc d’un gran mar de pàgines web estàtiques (en referència a les
versions 1.0).

L’equip del llavors candidat Barack Obama va utilitzar molt eficientment els
principals representats del concepte “web 2.0”. De fet, es van preparar fortes
campanyes mitjançant els llocs web Youtube, Twitter, Facebook per animar els
ciutadans nord-americans perquè col·laboressin a aconseguir el canvi. Val a dir
que entre els milers de col·laboradors de l’equip del candidat podíem trobar Chris
Hughes (cofundador de Facebook) i Eric Schmidt, això és, el president executiu
de Google.

Cal destacar que, amb l’arribada de Barack Obama a la Presidència dels Estats
Units a principis de l’any 2009, s’ha aplicat els principals fonaments del concepte
“web 2.0”. Mitjançant la pàgina web de la Casa Blanca, el president Obama
ha potenciat la interacció amb els ciutadans sol·licitant, per exemple, les seves
opinions envers les legislacions pendents d’aprovar, com també la transparència,
facilitant l’accés a l’agenda del president o la llicència Creative Commons per a
tots els documents oficials que es pengin a la pàgina web de la Casa Blanca.

Val a dir que un altre principi del concepte Web 2.0 que ha volgut potenciar la
nova presidència dels Estats Units ha estat la comunicació, ja que, per exemple, tot
sovint, es publica una seqüència d’imatges per mostrar el dia a dia del president i
dels seus col·laboradors en el lloc web Flickr (figura 1.1).

Tim O’Reilly

Entre els principis constitutius
del concepte web 2.0, O’Reilly
considera que les pàgines web
han de ser plataformes de treball,
s’ha d’enfortir la intel·ligència
col·lectiva i s’ha d’evitar que el
programari estigui limitat a un
sol dispositiu.

Creative Commons

És una organització no
governamental sense ànim de
lucre que desenvolupa plans per
ajudar a aconseguir la reducció
de les barreres legals de la
creativitat mitjançant una nova
legislació i les noves tecnologies.
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Quadern de bitàcola

Es tracta del llibre on, durant les
guàrdies, els pilots de vaixell

anotaven tots els esdeveniments
d’importància que es donaven
durant la navegació (l’estat de

l’atmosfera, el rumb dels vents,
la velocitat del vaixell, etc.).

Figura 1.1. El lloc web Flickr permet emmagatzemar, ordenar, cercar i compartir fotografies i vídeos en
línia.

La victòria del candidat Barack Obama no sols va significar un triomf del concepte
“web 2.0”, sinó que va demostrar la seva força (i influència) emergent arreu de la
xarxa d’Internet i dels seus usuaris.

Si el lliure accés a la xarxa d’Internet es va caracteritzar per una navegació entre
un gran oceà de pàgines web estàtiques amb continguts poc actualitzats i sense
cap mena d’interacció amb l’usuari, la victòria del candidat Obama va demostrar
que hi havia hagut un canvi. De fet, la victòria del candidat nord-americà fou la
victòria del concepte “web 2.0”. Internet va prendre la interacció amb els usuaris
com la bandera del lideratge per esdevenir una gran xarxa social on la informació
es comparteix, s’actualitza en l’ordre de segons i disposa d’un lliure accés per a
tothom.

Si bé els usuaris d’Internet disposen d’eines com els blocs on, a mode de bitàcola,
poden inserir les seves reflexions, notícies o opinions en línia, també tenen la
possibilitat d’agrupar un major volum d’informació mitjançant una pàgina web.
De fet, davant dels diferents formats que pot tenir la informació a compartir (arxius
de so, vídeo, documents en PDF, etc.), hem de disposar de les eines per pujar la
informació a la pàgina web. En aquest cas, és el protocol de transferència d’arxius
(FTP, file transfer protocol) qui facilita aquestes tasques.

Tal com mostra la figura 1.2, per a la compartició i transferència d’arxius
mitjançant una xarxa informàtica haurem de disposar d’un programari específic
i/o un servidor que actuï com a magatzem d’informació de la pàgina web.
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Figura 1.2. El protocol de transferència de fitxers

Un procés de càrrega i descàrrega tant es pot realitzar establint una sessió FTP
des del navegador, o bé, utilitzant programari especialitzat. Val a dir que, moltes
vegades, pel tipus d’arxius emmagatzemats, un cop s’ha establert la connexió, s’ha
de proporcionar una identificació i una contrasenya assignada pel responsable del
servidor de protocol de transferència d’arxius (FTP, file transfer protocol).

Un cop que s’estableix la seva identitat s’obre un vincle entre l’ordinador client
i el servidor. A partir d’aquí les ordres s’envien i s’executen en el servidor i els
resultats es retornen al client. Aquesta comunicació permetrà navegar i manipular
els diferents arxius continguts dins de l’ordinador servidor.

Un cop s’ha finalitzat la transferència d’arxius, la connexió s’acabarà automàtica-
ment. De fet, després de finalitzar la sessió, es pot produir la desconnexió tancant
el vincle d’instruccions i finalitzant la sessió.

1.1 Instal·lació d’un servei d’FTP

Logotip del programari Filezilla

Va ser a voltants de l’any 1973 quan, paral·lelament amb l’evolució de les xarxes
informàtiques, la possibilitat de compartir la informació entre tot un ventall
d’ordinadors connectats a una mateixa xarxa va comportar la necessitat d’emma-
gatzemar aquesta mateixa informació. En cas contrari, l’accés a la informació
solament seria possible quan el dipositari de la informació estigués connectat a la
xarxa.

Fou així com va sorgir el servei de transferència de fitxers (FTP, File Transfer
Protocol) que, a grans trets, permet l’accés i còpia d’arxius entre ordinadors de
forma interactiva i a qualsevol hora. Aquest servei es basa en l’establiment d’una
connexió entre l’ordinador que actua com a client (l’ordinador des d’on s’executen
les ordres FTP) i l’ordinador servidor , és a dir, l’ordinador al qual es connecten
els diferents clients de forma remota.

El protocol de
transferència d’arxius
s’acostuma a utilitzar per
pujar a Internet les
pàgines web un cop
elaborades i dissenyades
perquè puguin estar
accessibles per al públic
des d’Internet.

En la secció “Més
informació” del web del
mòdul trobareu un enllaç
des d’on podeu
descarregar el programari
Filezilla.
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Codi obert

Popularment conegut pel seu
equivalent en anglès (open

source), aquest terme utilitzat
per identificar el programari

distribuït i desenvolupat
lliurement.

Multiplataforma

Terme utilitzat per fer referència
als programes, sistemes

operatius, llenguatges de
programació o d’altres classes de
programari que poden funcionar

en diferents combinacions de
programari i maquinari (o

plataformes).

Adreça IP

És un nombre que identifica
inequívocament un dispositiu
lògic connectat a la xarxa. De
fet, dins d’una mateixa xarxa

cadascuna de les adreces
utilitzades ha de ser única.

Tot i que des del punt de vista de programari hi ha múltiples eines per proporcionar
serveis de transferència de fitxers, un dels més populars és el programari Filezilla,
això és, un programari lliure de codi obert i multiplataforma (figura 1.3) que actua
com un potent client i servidor de transferència de fitxers -repartit en diferents
tipologies de programari i que ofereix una notable estabilitat per als seus usuaris.
En conseqüència, partint del nostre rol d’administradors d’una xarxa d’àrea local,
hem de conèixer la gestió i configuració tant d’un client com un servidor de
protocol de transferència de fitxers (FTP, file transfer protocol).

Figura 1.3. Programari Filezilla

1.1.1 Instal·lació del servidor FTP Filezilla

Considerant que l’FTP és un protocol de xarxa per a l’intercanvi d’arxiu entre
ordinadors connectats a una xarxa partint de l’arquitectura servidor-client, hem
de conèixer com atorgar la categoria de servidor a un dels ordinadors connectats
a la xarxa. Per tant, l’execució de l’arxiu autoinstal·lable del servidor FTP
del programari Filezilla en l’ordinador escollit comportarà l’accés a un procés
d’instal·lació estàndard del programari on definir els principals paràmetres del
programari.

De fet, tal com mostra la figura 1.4, serà durant el procés d’instal·lació quan el
programari ens sol·licitarà la modalitat d’arrencada del programari i, alhora, el
port pel qual accedir a l’ordinador i al programari de forma remota. Per defecte,
el port que defineix el programari és el 14147.
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Figura 1.4. Definició de la modalitat d’arrencada del programari

Un cop haguem finalitzat el procés d’instal·lació del programari del servidor
d’arxius, el programari ens sol·licitarà l’adreça IP de l’ordinador on es trobin
els arxius per posar a disposició dels clients FTP. El programari planteja aquesta
qüestió, ja que actua com a gestor per facilitar l’accés als arxius que tant poden
estar en l’ordinador on s’ha instal·lat com, per exemple, en un altre ordinador amb
major espai per emmagatzemar arxius de gran pes.

En el cas que els arxius que vulguem compartir mitjançant el servidor FTP
estiguessin en el mateix ordinador on hem instal·lat el programari, hauríem
d’establir l’adreça IP 127.0.0.1 com a adreça del servidor (figura 1.5).

Figura 1.5. Establiment de l’adreça IP del servidor FTP

Adreça 127.0.0.1

Adreça IP corresponent a la
interfície de bucle (loopback)
que permet la comunicació amb
la mateixa màquina emulant un
accés a una màquina remota
sense cap mena de connexió a
una xarxa. Aquest enviament de
dades d’anada i tornada s’utilitza
per a la realització de proves
d’accés extern a la màquina
local.
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Paral·lelament, tal com mostra la figura 1.6, un cop ja estiguem immersos en el
treball amb el programari, podrem accedir a una pantalla on definir els principals
paràmetres de configuració i ús del programari. A grans trets, el programari
facilita la definició del nombre màxim d’usuaris que es podran connectar simul-
tàniament al servidor. Paral·lelament, amb la intenció de poder gestionar l’accés
al servidor amb la major celeritat i, alhora, establint una gestió intel·ligent de les
diferents connexions desconnectant aquells usuaris que, per exemple, estiguin un
període de temps definit per l’usuari sense realitzar cap interacció amb el servidor
d’arxius.

Figura 1.6. Interfície de configuració dels paràmetres del servidor FTP

De fet, és dins de la interfície de configuració dels paràmetres del programari de
servidor d’arxius on hi ha tot un conjunt d’opcions que, tot i no ser essencials,
poden ajudar-nos a personalitzar el servidor FTP per agilitzar els seus serveis.

• Missatge de benvinguda (Welcome Message). Ens permetrà canviar el
missatge de benvinguda que apareixerà en el programari del client FTP en
el moment en què es connecti.

• Filtre d’adreces IP (IP Filter). Com a mesura de seguretat, podrem
evitar que certes adreces IP es connectin al nostre servidor d’arxius o, per
contra, que únicament es puguin connectar aquelles adreces que nosaltres
considerem més adients.

• Accés (Logging). És dins del nostre rol d’administradors on disposem de
l’opció de conèixer i gestionar quins usuaris es connecten al servidor FTP i,
alhora, quins arxius pugen o descarreguen.
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• Límit de velocitat (Speed Limit). És molt important que gestionem
correctament la nostra amplada de banda, atès que, a partir dels límits que
establim, facilitarem que els usuaris del servidor puguin descarregar o pujar
arxius amb majors facilitats (figura 1.7).

Figura 1.7. Gestió dels límits de la velocitat de càrrega i descàrrega

1.1.2 Instal·lació i configuració del client FTP Filezilla

Tot i que la gran majoria dels navegadors web poden accedir als servidors d’arxius
canviant el protocol web pel protocol de transferència de fitxers (FTP, file transfer
protocol) en la barra de navegació (figura 1.8), podem requerir pujar arxius al
servidor, o bé, treure profit de les diferents opcions que ens proporciona un client
FTP.

Figura 1.8. Accés a un servidor FTP mitjançant el navegador web

Un client FTP és un programa que s’instal·la en l’ordinador de l’usuari i que utilitza
el protocol de transferència de fitxers per establir connexions amb el servidor
d’arxius per gestionar i transferir arxius mitjançant la seva càrrega o descàrrega.
Per tant, un cop haguem instal·lat el client FTP ja podrem accedir al servidor
d’arxius sempre que coneguem el seu nom o l’adreça FTP que se li hagi assignat.

Amplada de banda

Quantitat d’informació o de
dades que es poden enviar
mitjançant una connexió de
xarxa dins d’un determinat
període de temps. L’amplada de
banda s’indica, generalment, en
l’ordre de bits per segon (bps).

En la secció “Més
informació” del web del
mòdul trobareu un enllaç
des d’on podeu
descarregar el programari
Filezilla.
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XML

El llenguatge de marques
extensible (XML, extensible

markup language) és un
llenguatge que es va proposar a

mode d’estàndard per a
l’intercanvi d’informació

estructurada entre diferents
combinacions de maquinari o

programari (bases de dades,
editors de text, fulls de càlcul,

etc.).

Val a dir que, tot i que el procés d’instal·lació del client FTP del programari
Filezilla segueix els paràmetres propis d’una instal·lació estàndard, hi ha un ventall
de paràmetres de configuració que el programari sol·licita definir. Arribats a
aquest punt, tal com mostra la figura 1.9, és important destacar l’oferta que realitza
el programari a l’hora d’escollir una de les dues opcions d’ús, això és, el mode
“segur” o el “no segur”.

Figura 1.9. Elecció del mode “segur” o “no segur”

És en el mode “segur” on mai s’emmagatzemaran els noms d’usuari ni les
contrasenyes dels servidors d’arxius amb els quals s’estableixin connexions. Per
contra, la selecció del mode “no segur” comportarà l’emmagatzematge d’un gran
volum d’informació rellevant.

El criteri per escollir una opció o una altra dependrà de l’ordinador amb el qual
estiguem treballant. Per exemple, si ens trobem en l’ordinador de casa -això és,
un entorn de confiançatendirem a escollir el mode “no segur”, que permetrà que
el programari sigui qui ompli tant els noms d’usuari com les contrasenyes des
del primer accés. Ara bé, en el cas que ens trobéssim en un ordinador aliè, seria
preferible configurar el client FTP en mode “no segur” perquè el treball amb el
client i les transferències d’arxius es realitzin amb un nivell de seguretat òptim.

Per últim, considerant que el programari pot estar instal·lat en un entorn mul-
tiusuari, podem requerir la definició d’uns paràmetres concrets per a cadascun
dels usuaris, ja que cadascun tindrà unes preferències específiques per a l’ús
del programari gestor del servidor d’arxius. És per això que el programari
ens proposarà on i com escriure la informació de configuració escollida per a
cadascun dels usuaris. En aquest cas, l’opció més recomanable és emmagatzemar
la informació en un arxiu XML.
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1.2 Usuaris i grups. Accés anònim

Un servei de protocol de transferència d’arxius “identificat” consisteix en
un servei que s’estableix entre dos ordinadors mitjançant un accés amb una
sol·licitud prèvia de permís. Es tracta, doncs, d’un accés a un compte (o
espai reservat i limitat dins del servidor FTP) mitjançant la introducció d’un
nom d’usuari i una contrasenya.

Un clar exemple de servei de transferència d’arxius identificat és el corresponent
al disseny i elaboració de pàgines web, atès que les pàgines es dissenyen en
l’ordinador i, un cop enllestides i corregides, es pugen al servidor web mitjançant
un servei de protocol de transferència d’arxius perquè les pàgines web siguin
accessibles des d’Internet.

1.2.1 Mode actiu i passiu

A diferència de la majoria dels protocols utilitzats a Internet, el servei de protocol
de transferència d’arxius (FTP, File Transfer Protocol) necessita utilitzar múltiples
ports de xarxa per establir les comunicacions i les diferents transferències de
dades.

Per defecte, els ports que utilitza un servidor FTP són el 20 i el 21 on, des del punt
de vista del servidor, el port 20 és el seleccionat per arrencar la connexió i el port
21 (també anomenat port d’ordres) és l’encarregat d’escoltar (o rebre) les ordres
provinents del client (figura 1.10). Paral·lelament, qualsevol petició de dades des
del servidor cap al client es realitza mitjançant el port 20, això és el port de dades.

Figura 1.10. Ports del protocol de transferència de fitxers

Protocols d’Internet

Conjunt de regles de
comunicació de xarxa en què es
basa Internet i que, a més,
faciliten l’intercanvi de dades
entre ordinadors connectats en
xarxa.

Un port de xarxa

És una interfície utilitzada per
comunicar-se amb un programa
a través d’una xarxa. Acostumen
a estar numerats i una
determinada implementació de
protocol de transmissió de xarxa
(per exemple, TCP o UDP)
assigna algun d’aquests números
a la informació que envia; per
exemple, el programari de correu
electrònic utilitza el port 25.
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Tallafocs

Dispositiu configurat per
controlar connexions de dades

segons una política de seguretat.
La tasca bàsica d’un tallafocs

(firewalls) -en forma de
maquinari o programari- és

controlar el trànsit entre xarxes
establint diferents nivells de
confiança com, per exemple,

entre la xarxa d’Internet i una
xarxa d’àrea local.

Arribats en aquest punt, cal destacar que tant el port escollit per a la connexió de
dades com la modalitat en què s’inicien les connexions depenen de l’opció que el
client seleccioni per a la transferència de dades des del servidor d’arxius, això és,
una transferència en mode actiu o passiu (figura 1.11).

Figura 1.11. Elecció del mode de transferència

Quan establim una comunicació amb el servidor d’arxius en mode actiu s’establei-
xen dues connexions diferents on el servidor estableix la connexió des del port 20 i
un port aleatori sense privilegis especificat per l’ordinador que actua com a client.

Ara bé, atès que molts usuaris han anat apostant, al llarg dels anys, per la utilització
de tallafocs per protegir-se de possibles atacs provinents (o mitjançant) la xarxa
d’Internet, va sorgir el mode passiu. Cal destacar que els tallafocs presents en els
ordinadors client tendeixen a rebutjar les connexions entrants des dels servidors
d’arxius, ja que les interpreten com a processos desconeguts.

En el mode passiu, és l’ordinador client qui inicia la connexió adreçant-se al servi-
dor d’arxius per sol·licitar l’accés a les dades i l’obertura dels ports corresponents
per a l’establiment de les connexions de control i dades. En conseqüència, els
tallafocs presents en els ordinadors client no detecten cap mena de connexió des
de l’exterior que pugui ser considerada perillosa.

Els usuaris que accedeixen als
servidors en règim anònim no

disposen de la majoria de privilegis
propis dels usuaris normals.

1.2.2 Accés anònim

Normalment, si bé, l’establiment de connexions amb servidors d’arxius comporta
la necessitat de disposar d’un nom d’usuari i una contrasenya per autoritzar tant la
connexió com l’accés a un compte dins del servidor, dins d’Internet hi ha servidors
d’arxius que faciliten l’accés de forma anònima.

Molts són els administradors de servidors d’arxius que, paral·lelament, amb
l’assignació d’espai de disc dins de servidor, estableixen comptes especials
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anomenats “anònim” que no requereixen contrasenya. De vegades, a mode de
mesura de seguretat, els servidors d’arxius anònims sol·liciten que, mitjançant el
programari del client FTP, s’introdueixi una adreça de correu electrònic com a
contrasenya i el terme anonymous com a nom d’usuari (figura 1.12).

Figura 1.12. Accés anònim mitjançant un client FTP

Els servidors d’arxius anònims acostumen a ser grans “calaixos de sastre” que con-
tenen arxius de programari -normalment, de domini públic o de lliure distribució-,
arxius d’imatge, de so i/o de vídeo, etc.

Per últim, tot i que gran part dels servidors d’arxius anònims acostumen a
permetre, únicament, la lectura dels arxius emmagatzemats, també n’hi ha que
faciliten la possibilitat de deixar arxius dins d’un directori d’entrada (incoming)
que, de tant en tant, és revisat per l’administrador del servidor.

1.3 Permisos. Quotes. Límit d’amplada de banda

GNULinux o, simplement, Linux és
una alternativa gratuïta al sistema
operatiu de pagament Microsoft
Windows.

Atès que el protocol FTP es va desenvolupar en l’entorn de GNU/Linux, hi ha la
possibilitat d’atorgar diferents permisos d’execució, lectura i escriptura als arxius
i, alhora, establir tres tipus d’usuaris (Propietari, Grup i Altres). Normalment, el
Propietari és qui ha creat o ha pujat l’arxiu al servidor. El Grup es refereix a un
grup d’usuaris al qual pot pertànyer el propietari i, per últim, els Altres són tots
aquells usuaris anònims o que pertanyen al grup indicat.
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Algorisme

Conjunt finit d’instruccions o
passos que serveixen per

executar una tasca o resoldre un
problema. Val a dir que es tracta

d’una seqüència finita
d’instruccions realitzables, no

ambigües, l’execució de les
quals condueix a una resolució

d’un problema.

1.3.1 Permisos

Tal com mostra la figura 1.13, per establir els permisos mitjançant el client FTP
del programari Filezilla, es poden establir els permisos clicant amb el botó dret
del ratolí sobre la carpeta o l’arxiu del qual es vulgui modificar els permisos i, a
continuació, escollir l’opció Atributs de l’arxiu.

Figura 1.13. Establiment de permisos

Com en el cas del sistema operatiu Linux, en l’intèrpret d’ordres existeix un
algorisme per assignar valors al tipus d’accés que es vol atorgar a cadascun dels
tipus d’usuari (els codis són, 4 per a lectura, 2 per a escriptura i 1 per a execució).

De fet, els permisos s’assignen d’acord amb la suma de tots aquests valors. Per
exemple, el codi 6 (4 + 2) es refereix als permisos de lectura i escriptura, el codi
5 (4 + 1) es refereix als permisos de lectura i execució i, per últim, el codi 7 (4 +
2 + 1) es refereix als permisos de lectura, escriptura i execució. Per exemple, el
codi 755 atorga permisos de lectura, escriptura i execució al propietari i, en el cas
del grup i altres els atorga permisos d’execució i lectura.

1.3.2 Quotes

Un servidor de protocol de transferència d’arxius (FTP, file transfer protocol) no
és més que un programa que es pot instal·lar i executar en qualsevol ordinador
connectat a qualsevol tipus de xarxa per facilitar l’intercanvi de dades entre
l’ordinador servidor i els ordinadors client. Ara bé, la utilització d’un ordinador
comporta que hi hagi limitacions d’espai.
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En conseqüència, amb la finalitat de respectar l’espai per al programari present
en l’ordinador i el dels arxius emmagatzemats, dins dels diferents comptes FTP
existeix un paràmetre consistent en la quota o l’espai en disc disponible. Per tant,
la grandària de tot allò que hi hagi emmagatzemat dins del servidor d’arxius per
part d’un compte FTP no pot superar la quota establerta.

Si no definíssim quotes d’espai en un
servidor d’arxius, aquest quedaria
saturat en un espai de temps breu.

És a dir, podem disposar d’un servidor d’arxius amb diversos comptes definits amb
diferents quotes d’espai cadascuna. Per exemple, si disposéssim de dos comptes
FTP diferents, podríem establir una quota de 100 MB i una quota de 300 MB,
respectivament. En aquest cas, podríem utilitzar ambdós comptes sempre que la
grandària dels arxius emmagatzemats en el servidor mitjançant un dels comptes
no excedís els 100 MB. En aquest cas, únicament podríem pujar aquests arxius
mitjançant el compte amb una quota d’espai de 300 MB i emmagatzemant-los en
el seu espai -amb la condició que no superéssim l’espai disponible de 300 Mb.

Val a dir que, des del punt de vista del programari, l’establiment dels paràmetres
corresponents a la quota d’espai de cadascun dels usuaris haurà de definir-se
mitjançant el registre del programari.

En conseqüència, tal com mostra la figura 1.14, haurem d’accedir, mitjançant l’e-
ditor de textos, a l’arxiu XML present dins de la carpeta on trobem el programari
del servidor d’arxius dins de l’ordinador.

Un cop dins de l’arxiu XML, ja podrem definir amb notable concreció les nostres
preferències.

Figura 1.14. Definició dels paràmetres del programari del servidor d’arxius

1.3.3 Límit d’amplada de banda

El límit de l’amplada de banda és la màxima quantitat d’arxius que poden ser
transferits entre l’ordinador servidor i els navegadors web dels visitants.
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La majoria dels llocs web disposen d’una determinada quantitat d’arxius que, en el
moment de ser visitats mitjançant les diferents pàgines web, es descarreguen des
del servidor temporalment a l’ordinador mentre l’usuari estigui visitant la pàgina
web.

Normalment, aquesta operació es realitza, per primera vegada, quan es visita la pà-
gina web, ja que és llavors quan els arxius queden emmagatzemats temporalment
en els directoris del navegador web. És per aquest motiu que, en el cas d’un lloc
web amb un gran nombre de visitants, hi ha una transferència

massiva dels arxius temporals del lloc web i, en conseqüència, un alt consum
de l’amplada de banda. De fet, això pot comportar que, en els moments de més
audiència, l’accés al lloc web pot esdevenir impossible.

En el cas del protocol de transferència d’arxius (FTP, file transfer protocol), la
pujada d’arxius molt pesats mitjançant un client FTP pot comportar un alt consum
de l’amplada de banda i, en conseqüència, limitar l’accés al lloc web .

Val a dir que, tal com mostra la figura 1.15, el programari facilita la gestió del
nombre de descàrregues simultànies mitjançant la limitació de l’amplada de banda
de cadascuna i els límits de velocitat (speed limits). Es tracta, doncs, d’una
especificació de regles per limitar la velocitat de les connexions i evitar que
unes sessions monopolitzin l’amplada de banda disponible en detriment d’altres
sessions.

Figura 1.15. Gestió de l’amplada de banda

Per últim, cal destacar que, dins de la gestió de l’amplada de banda, també hi ha
la possibilitat de temporitzar aquesta gestió en funció dels dies de la setmana, o
bé, en un determinat període del dia (figura 1.16).
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Figura 1.16. Establiment de regles per a la gestió de l’amplada de
banda

1.4 Ordres d’autenticació, control, gestió i transferència de fitxers

És important destacar que, prèviament al sorgiment de gran part del programari
de gestió de la transferència d’arxius mitjançant interfícies gràfiques, la càrrega o
descàrrega dels arxius mitjançant el protocol de transferència de fitxers (FTP, file
transfer protocol) es realitzava mitjançant la línia d’ordres (prompt) del sistema
operatiu.

A grans trets, de les diferents ordres que es poden utilitzar dins de l’entorn de la
gestió d’arxius, podríem destacar les ordres de transferència d’arxius, de gestió o
de control. Val a dir que les ordres de transferència d’arxius ens permetran, per
exemple, copiar un arxiu o diversos des d’un ordinador a un altre o afegir un arxiu
present en el nostre ordinador a un ordinador remot.

En el cas de les ordres de gestió, aquestes ens permetran consultar els arxius
presents dins d’un directori, crear i eliminar arxius, o bé, senzillament, canviar-
ne el nom. Per contra, les ordres de control ens permetran indicar, per exemple, la
modalitat escollida per realitzar la transferència dels arxius.

És important destacar que, amb la intenció de conèixer les accions a realitzar per
a la transferència d’arxius, podrem sol·licitar des de la línia d’ordres que se’ns
mostrin totes les ordres disponibles. Per aconseguir-ho, tal com mostra la figura
1.17, haurem d’introduir l’ordre help, o bé, el signe d’interrogació? En el moment
d’executar aquesta ajuda, obtindrem un quadre amb totes les ordres disponibles
per treure el màxim profit del treball amb el servidor FTP.

Ara bé, tot i que se’ns ofereixi un ampli ventall d’ordres, pot donar-se la situació
que no puguem utilitzar-les totes per no disposar de tots els privilegis possibles, o
bé perquè s’hagin eliminat perquè la seva utilització hagi quedat obsoleta.

Prompt

Caràcter o conjunt de caràcters
que es mostren en la línia
d’ordres per indicar que s’estan
esperant. Si bé, l’aparença en el
sistema operatiu Windows és
“c:\>”, en els sistemes
Unix/Linux és
“usuari@maquina:˜$”.
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El cursor ftp> vol dir ‘què
vols fer ara?’.

Figura 1.17. Ordres del servidor FTP

Arribats en aquest punt, és important destacar que la utilització de la interfície
gràfica del programari gestor de càrrega i descàrrega d’arxius no vol dir que
les ordres per a la gestió d’arxius no s’utilitzin. De fet, la interfície gràfica no
fa més que emmascarar la introducció i execució de les ordres per facilitar les
tasques de l’usuari. Per exemple, tal com mostra la figura 1.18, si bé gestionem la
informació d’autenticació mitjançant la interfície gràfica, les ordres pròpies de la
línia d’ordres s’estan introduint i executant simultàniament.

Figura 1.18. Autenticació mitjançant el programari

1.4.1 Ordres d’autenticació i control

Per iniciar una sessió haurem d’accedir a la línia d’ordres (prompt) del sistema
operatiu i, a continuació, executarem l’ordre ftp. Un cop executada l’ordre, la
línia d’ordres canviarà per substituir l’indicatiu del disc dur per ftp>.
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De fet, serà arribats en aquest punt quan ja podrem realitzar la connexió amb el
servidor FTP amb el qual vulguem treballar mitjançant l’ordre open per sol·licitar
l’accés al servidor (figura 1.19).

Figura 1.19. Petició d’accés al servidor FTP

Arribats en aquest punt, és important destacar les respostes que proporciona el
gestor d’arxius mitjançant codis de resposta. De fet, a l’hora d’executar una
ordre mitjançant el protocol de transferència de fitxers, el servidor podrà emetre
diferents codis de resposta amb comeses específiques per a cadascun. Si bé, els
codis estan compostos per 3 dígits, el segon i el tercer del codi classifiquen amb
precisió la resposta. Des del punt de vista del primer dígit, en general podem
definir quin és el significat dels codis establerts:

• Els codis en l’interval dels 100 informen que l’acció s’ha començat a
realitzar.

• Els codis en l’interval dels 200 indiquen que les ordres executades s’han
realitzat correctament.

• Els codis en l’interval dels 300 indiquen que s’ha assolit un punt intermedi
amb èxit.

• Els codis en l’interval dels 400 alerten d’errors passatgers.

• Els codis en l’interval dels 500 indiquen que hi ha un error permanent.

Cal destacar que, tal com mostra la figura 1.20, el programari client de protocol de
transferència de fitxers (FTP, file protocol transfer) disposa d’una petita interfície
on també es mostren les diferents respostes proporcionades pel servidor d’arxius
per cada acció realitzada des de la interfície gràfica.
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Figura 1.20. Codis de resposta

Un cop ens haguem autentificat i haguem accedit al servidor, ja podrem treballar
o gestionar els diferents arxius emmagatzemats dins del nostre espai reservat. En
el cas que, havent gestionat els diferents arxius presents dins del servidor d’arxius,
volguéssim sortir de la sessió establerta, hauríem d’anul·lar la connexió mitjançant
la utilització de l’ordre quit o bye (figura 1.21).

Figura 1.21. Desconnexió de la sessió FTP

Paral·lelament, un cop dins de la sessió, disposarem de la possibilitat de sol·licitar
informació sobre els diferents paràmetres i l’estat de la connexió mitjançant l’ordre
stat (figura 1.22).

Figura 1.22. Informació i estat de la connexió
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1.4.2 Ordres de gestió i transferència

Per definir quins arxius cal transferir o compartir, cal realitzar uns processos
previs de gestió dels continguts del servidor remot mitjançant la utilització de
les diferents ordres de gestió. Aquestes ordres ens permetran tant l’exposició dels
diferents arxius presents en un directori com el seu canvi de nom o eliminació. Pa-
ral·lelament, aquesta tipologia d’ordres ens facilitarà la definició dels paràmetres
corresponents a la transferència d’arxius (figura 1.23).

Figura 1.23. Creació i eliminació de directoris

Des del punt de vista de la transferència d’arxius, és mitjançant l’ordreget com
podrem descarregar una còpia d’un arxiu present en el servidorFTP i, a més,
canviar el seu nom un cop descarregat (figura 1.24). En el cas de voler pujar
un arxiu al servidor remot, s’utilitzaria l’ordre put.

Figura 1.24. Canvi en la modalitat de transferència

Paral·lelament, un cop descarregats els arxius, el programa ens informarà de la
velocitat de descàrrega, grandària dels arxius descarregats i els temps transcorre-
gut. Havent verificat, mitjançant l’ordre type, que la transferència s’ha realitzat en
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Esteganografia

És la disciplina que estudia i
aplica tècniques per a l’ocultació

d’arxiu dins d’altres arxius, per
tal que no se’n detecti

l’existència. A diferència de la
criptografia, l’esteganografia no
s’utilitza per xifrar o codificar la

informació perquè esdevingui
inintel·ligible per a qualsevol que

intenti accedir-hi.

Codi ASCII

Es tracta del codi estàndard
americà per a l’intercanvi

d’informació (ASCII, american
standard code for information

interchange).És un joc de
caràctersbasaten l’alfabet llatí
que utilitzen tots els sistemes

informàtics per representar
textos i per al control de

dispositius que manipulen textos.

modalitat ASCII per modificar la modalitat a binari hauríem d’escriure BINARY
o bin. En el cas de voler tornar a la modalitat ASCII, hauríem d’escriure ASCII o
asc.

1.5 Transferència en mode text i binari. Comprovació del servei des
de línia d’ordre i de manera gràfica

A l’hora de transferir arxius, és necessari que coneguem amb quina tipologia
d’arxius estem treballant, ja que aquesta condició esdevindrà rellevant a l’hora
de la transferència.

De fet, tot i que els últims caràcters del nom d’un arxiu s’utilitzen per indicar-ne
el contingut, és important destacar que no es tracta d’un criteri en el qual confiar,
atès que l’usuari que crea un arxiu nou és qui decideix tant el nom com l’extensió.
És més, no hi ha cap mena d’impediment a l’hora d’establir una extensió que pot
no correspondre’s amb el contingut real de l’arxiu creat.

Cal destacar que, partint de senzilles tècniques d’esteganografia, és possible anar
un pas més enllà i incloure documents de text dins d’un arxiu totalment diferent
com, per exemple, una imatge. Per tant, un usuari no solament té la possibilitat
de canviar l’extensió d’un arxiu, sinó que també disposa de la possibilitat de
modificar totalment el contingut amb un notable ventall de finalitats.

1.5.1 Transferència en mode text i binari

Des del punt de vista del programari encarregat d’establir sessions de protocol de
transferència de fitxers (FTP, file transfer protocol), la importància de considerar
l’extensió dels arxius queda justificada per la necessitat d’establir la modalitat
d’enviament més adient. Dins del programari de transferència de fitxers, hi ha dues
modalitats de transferència, això és, la modalitat ASCII per a l’enviament d’arxius
de text o dades, o bé la modalitat binària en el cas dels programes i imatges.

És inevitable reconèixer que la modalitat de transferència binària és, tant per la
fiabilitat com per l’optimització del seu codi (únicament, utilitza dos símbols)
(figura 1.25), la més utilitzada en la majoria d’ocasions, ja que, en el procés de
transferència, l’arxiu obtingut és exactament igual a l’original. Ara bé, si aquesta
modalitat s’aplica a l’hora d’enviar arxius de text, hi ha la possibilitat que sorgeixin
petits errors -principalment, en els salts de línia presents dins de l’arxiu- quan la
transferència es realitza entre dos ordinadors amb diferents sistemes operatius.



Serveis de Xarxa 29 Correu electrònic i transmissió d’arxius

Figura 1.25. Exemple de codi binari

Un salt de línia és un codi de control
que indica un moviment a la línia de
text següent.

1.5.2 Comprovació del servei des de línia d’ordre i de manera gràfica

Tot i que el programari ens ofereix un important nombre d’ordres, no sempre
podrem utilitzar-les totes en funció d’aquells privilegis dels quals disposem. Val
a dir que, aquesta situació podria no donar-se en el cas d’un servidor públic, on sí
que podrien executar totes les ordres sense cap mena de problema.

Per tant, en el nostre cas haurem de certificar, tot i que haguem establert
correctament la connexió amb el servidor d’arxius mitjançant el nostre client FTP,
que podem executar les principals ordres de l’entorn del protocol de transferència
de fitxers.

En primer lloc, haurem de conèixer on estem situats en el moment d’accedir al
servidor mitjançant l’ordre pwd i, a continuació, confirmar quin és el contingut
del directori on ens trobem mitjançant l’execució de l’ordre ls.

1 ftp> pwd
2 257 ’/’ is current directory.
3 ftp> ls
4 200 PORT command successful
5 150 Opening BINARY mode data connection for file list
6 226 Transfer complete.

Des del punt de vista de la interfície gràfica del client FTP, per realitzar aquesta
comprovació, haurem d’adreçar-nos a la zona dreta on sol·licitar aquesta informa-
ció (figura 1.26).
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Figura 1.26. Consulta dels arxius del servidor FTP

Un cop haguem certificat que podem accedir a consultar els directoris presents en
el servidor d’arxius, ja podrem iniciar el procés de càrrega i descàrrega d’arxius.

Ara bé, en primer lloc, haurem de ser conscients de quin serà el directori que haurà
d’emmagatzemar els arxius que anem pujant, o bé, des de quin directori local els
hem d’enviar. Per tant, per realitzar el tràmit de canviar de directori, haurem
d’executar l’ordre lcd .. , que ens permetrà moure’ns pels diferents directoris
locals.

1 ftp> lcd ..
2 Directorio local ahora C:\usuari.
3 ftp> lcd ..
4 Directorio local ahora C:\.
5 ftp>lcd fitxers
6 Directorio local ahora c:\fitxers.

Un cop ja ens trobem dins del directori adient, ja podrem començar a descarregar
arxius des del servidor FTP amb el qual estem connectats fins al nostre ordinador.

1 ftp> get adrces.doc
2 200 PORT command successful.
3 150 Opening ASCII mode data connection for adrces.doc.
4 226 Transfer complete.

Des del punt de vista de la interfície gràfica del client FTP, per realitzar aquesta
descàrrega haurem d’arrossegar els arxius seleccionats des de la zona dreta de la
interfície fins a l’esquerra on es mostren els directoris del nostre ordinador (figura
1.27).

Es pot donar el cas que vulguem eliminar algun dels arxius continguts dins del
servidor FTP. Per fer-ho, haurem d’executar l’ordre delete juntament amb el nom
de l’arxiu.

1 ftp> delete arxiuet.doc
2 250 DELE command successful.
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Figura 1.27. Descàrrega d’arxius des del servidor FTP

Figura 1.28. Càrrega d’arxius des de la nostra màquina al servidor FTP

Arribats en aquest punt, s’ha de tenir en compte que també hi ha la possibilitat
de pujar arxius al servidor perquè hi quedin emmagatzemats. Per tant, per pujar
arxius al servidor FTP amb el qual estem connectats utilitzarem l’ordre put.

1 ftp> put poffce.doc
2 200 PORT command successful.
3 150 Opening ASCII mode data connection for poffce.doc.
4 226 Transfer complete.

Des del punt de vista de la interfície gràfica del client FTP, per realitzar la càrrega
d’un ventall d’arxius, per exemple, haurem d’arrossegar els arxius seleccionats
des de la zona esquerra de la interfície on es mostren els directoris del nostre
ordinador fins a la zona dreta on es mostren els directoris del servidor d’arxius
(figura 1.28).

Codi de resposta del
servidor FTP

Per cada acció que realitzem, en
comunicació amb el servidor
FTP, rebrem una resposta en
forma de codi numèric juntament
amb una cadena de text
explicatiu. De fet, aquest codi
està pensat per assegurar la
sincronització entre peticions i
accions en el procés de
transferència de fitxers. De fet,
cadascun dels tres números del
codi de resposta té un significat
especial, per exemple, el primer
dígit indica si la resposta és bona,
dolenta i incompleta. El segon
dígit i el tercer proporcionen més
precisió en la informació per
l’usuari.





Serveis de Xarxa 33 Correu electrònic i transmissió d’arxius

2. Gestió de serveis de correu electrònic

Fou durant una profunda reforma del servei de correus britànic encetada per James
Chalmers i Rowland Hill, a mitjan segle XIX, quan es va emetre el primer segell
postal. De fet, fins al moment de l’emissió dels segells era el destinatari qui pagava
l’enviament en funció dels quilòmetres recorreguts en detriment del pes. De fet,
va ser Hill qui va proposar que el pagament es realitzés en funció del pes.

El faraó Pepi II (2272-2179 aC) va
tenir el regnat més llarg de la història
egípcia.

Si bé, la implantació dels segells va tenir lloc a mitjan segle XIX, es considera
que el format carta va sorgir amb la invenció de l’escriptura. De fet, la carta
més antiga que es coneix és un papir escrit l’any 2200 a. C. per part del Faraó
Pepi II. Ara bé, és inevitable afirmar que la utilització de la carta i els segells,
a títol privat, va quedar desbancada progressivament amb l’aparició del correu
electrònic i, posteriorment, els servidors web de correu electrònic gratuïts davant
de la facilitat i la immediatesa a l’hora d’enviar i rebre les missives.

De fet, moltes són les empreses de serveis que, sota la justificació de protegir el
medi ambient, opten per l’enviament de documents de caràcter oficial (factures,
informes, avisos, etc.) per correu electrònic en lloc de fer-ho mitjançant el correu
ordinari.

A grans trets, és inevitable destacar que el sorgiment dels servidors web de correu
electrònic gratuïts va comportar facilitar l’accés als comptes de correu electrònic
i les comunicacions per Internet. Ara bé, l’element fonamental d’aquestes
comunicacions per la xarxa és el correu electrònic, que va sorgir com a eina de
comunicació interna entre diferents organismes oficials nord-americans.

De fet, fou l’any 1971 quan l’enginyer elèctric Ray Tomlinson va realitzar el primer
intercanvi de correus electrònics entre dos ordinadors mitjançant dos programes
(de transmissió i recepció) que havia creat uns anys enrere. Val a dir que Tomlinson
formava part de l’empresa Bolt Beranek and Newman, que havia estat contractada
pel Departament de Defensa dels Estats Units per a la creació d’una xarxa de
comunicació entre ordinadors per l’Agència d’Investigació de Projectes Avançats
(ARPA, Advanced Research Projects Agency). La xarxa de comunicació entre
ordinadors es va anomenar ARPANET i és considerada per molts com l’origen de
l’actual xarxa d’Internet.

La intenció de Tomlinson era facilitar la comunicació entre dos ordinadors
connectats a la xarxa ARPANET, ja que, fins al moment, aquesta

comunicació entre usuaris es basava a col·locar en un directori predeterminat
l’arxiu que contenia el missatge que es volia transmetre. Posteriorment, quan
l’usuari volia conèixer si tenia correu, accedia a aquest directori i en mirava el
contingut. Per tant, la creació de Tomlinson no sols va facilitar la comunicació
entre dos ordinadors, sinó que va provocar que aflorés una nova qüestió consistent
en la necessitat d’identificar les màquines emissores i receptores.

ARPANET

Va ser una xarxa d’ordinadors
creada per encàrrec del
Departament de Defensa dels
Estats Units com a mitjà de
comunicació pels diferents
organismes oficials del país. Les
principals premisses en la qual
es basava era que existissin
múltiples camins entre dos punts
i que, alhora, els missatges es
dividissin en fragments per
facilitar-ne l’enviament.
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Connexió de punt a punt

Modalitat en què opera una línia
de transmissió quan constitueix
un circuit permanent entre dues

estacions terminals.

MIME

Les extensions de correu
d’Internet de multipropòsit són

uns estàndards utilitzats per
adjuntar arxius a missatges de

correu electrònic. Aquestes
especificacions faciliten

l’intercanvi de tot tipus d’arxius
(imatges, text, vídeos, etc.)

mitjançant Internet i de forma
transparent per a l’usuari.

En conseqüència, amb la intenció de definir la separació entre el nom de l’usuari
i la màquina des d’on s’enviava o rebia el correu electrònic, Tomlinson va optar
pel símbol arrova, això és, un caràcter que, per exemple, no aparegués en els noms
propis de les persones.

Símbol de l’arrova.

El símbol arrova

L’arrova és un símbol d’origen àrab per la via de l’espanyol que prové d’al-rub i designa
una mesura de volum o pes variable en funció de les èpoques i les regions (en el cas del
gra, rondava els 11 kg i mig). El dibuix d’una lletraa envoltada pel seu propi traç és molt
antic, ja que ja era d’ús comú en el segle XVI com a indicatiu de mesura. Amb el pas del
temps va esdevenir un terme comercial que designava el preu unitari d’un grup de compres.
Per exemple, dins del món anglosaxó, va acabar per identificar-se i pronunciar-se com la
paraula anglesa at, això és, la conjunció a de, per exemple, “cinc barrils ‘a’ 100 morabatins
cadascun”.

La utilització del símbol arrova en la llengua anglesa explica la presència del símbol
en els primers teclats i, per tant, en els terminals informàtics que s’utilitzaven durant la
programació de la xarxa ARPANET. Va ser precisament la seva presència en el teclat el
que va fer que l’enginyer Ray Tomlinson s’hi fixés i l’escollís per resoldre el problema del
format de les adreces a les quals s’enviaven els correus electrònics.

Anys després, es va crear el protocol simple de transferència de correu (SMTP,
simple mail transfer protocol), això és, un protocol estàndard que s’utilitzava
per intercanviar missatges entre servidors mitjançant connexions de punt a punt.
De fet, aquells usuaris que volien consultar el correu electrònic havien d’accedir
mitjançant el seu ordinador a un servidor al qual sol·licitaven la descàrrega dels
missatges que haguessin rebut.

Posteriorment, fou durant els anys 80 del segle XX quan, davant del notable
augment d’usuaris que disposaven d’accés a la xarxa d’Internet, va sorgir la
necessitat de crear un protocol que facilités l’accés a Internet i, alhora, a serveis
bàsics com el correu electrònic. De fet, fou així com va néixer el protocol de
l’oficina de correus (POP, Post Office Protocol) adreçat a la gestió dels correus
electrònics (E-mail, Electronic Mail).

Val a dir que aquest protocol va anar evolucionant fins al sorgiment de versions
avançades i millorades com, per exemple, el POP2 i el POP3, que oferien una
millor gestió dels missatges de correu electrònic.

Va ser així com, mitjançant els protocols SMTP i POP, va quedar resolta la
transmissió de correus electrònics mitjançant la xarxa d’Internet, tot i que, amb
aquests protocols només es podien enviar missatges en format de text ASCII.
Val a dir que durant un temps es van utilitzar programes que facilitaven tant la
codificació com la descodificació fins que, a principis dels anys 90, van sorgir les
extensions de correu d’Internet de multipropòsit (MIME, Multipurpose Internet
Mail Extensions).

Per últim, és important destacar que, a mitjan anys 90 va sorgir el protocol d’accés
als missatges d’Internet (IMAP, Internet Message Access Protocol), que oferia
moltes més funcionalitats que el protocol POP i, a més, permetia integrar el correu
electrònic a un navegador web.
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Actualment, el protocol simple de transferència de correu (SMTP, Simple Mail
Transfer Protocol) s’utilitza per l’enviament dels correus electrònics i, d’altra
banda, el protocol de l’oficina de correus (POP, Post Office Protocol) en la seva
tercera versió (POP3) s’utilitza per a la recepció dels correus.

2.1 Protocols i serveis de descàrrega de correu

A grans trets, per poder enviar o rebre un correu electrònic necessitem disposar
d’un compte de correu en una màquina anomenada servidor de correu (MTA,Mail
Transfer Agent). En conseqüència, és lògic que, amb la finalitat de realitzar aquesta
acció, els usuaris han d’estar connectats a la xarxa de Internet.

Considerant que el correu electrònic es basa en l’arquitectura client-servidor on
el servidor ofereix un recurs de qualsevol tipus a l’altre (el client) perquè aquest
pugui obtenir un profit o avantatge, podem afirmar que és en l’equip servidor on
s’allotjaran els diferents comptes d’usuari i mitjançant els clients de correu es
gestionarà la descàrrega dels missatges.

Arribats en aquest punt, és essencial destacar que tant el compte de correu
electrònic com el mètode definit per l’establiment de les comunicacions entre
l’emissor i el receptor de correu electrònic (E-mail, Electronic Mail) han de seguir
unes normes específiques que es regeixen per unes normes anomenades protocols
d’Internet.

Protocols d’Internet

Conjunt de regles de comunicació de xarxa en la qual es basa Internet i que permeten la
transmissió de dades entre ordinadors connectats en xarxa, així permeten la comunicació
i transmissió de correu electrònic entre usuaris independentment del sistema operatiu i del
client de correu que utilitzin.

Val a dir que, amb la intenció de llençar el client de correu electrònic, haurem
de disposar d’informació sobre el proveïdor de serveis d’Internet (ISP, Internet
Service Provider) per configurar correctament el client de correu electrònic.

Per tant, amb la intenció d’aprofundir en la gestió del correu electrònic haurem
de conèixer, principalment, quins són els protocols de correu electrònic existents
i, alhora, els més utilitzats.

1. Protocol simple de transferència de correu (SMTP, Simple Mail Transfer
Protocol). Es tracta de l’estàndard d’Internet adreçat a l’intercanvi de cor-
reus electrònics. La seva funció és la transmissió del correu electrònic que
surt de la màquina de l’usuari remetent fins al servidor que emmagatzema
els missatges dels usuaris destinataris.

Tècnicament, quan l’usuari remetent envia un missatge, aquest és adreçat al
seu servidor de correu. A continuació, des del servidor s’enviarà el missatge
al servidor de correu de l’usuari destinatari. I, finalment, l’usuari destinatari
descarregarà el correu a la seva bústia a la màquina local.

Servidor de correu

Aplicació informàtica que
facilita l’enviament de missatges
(correus electrònics) entre els
diferents usuaris connectats a
una xarxa de transport de dades.

Client de correu electrònic

Són aplicacions que permeten
relacionar els usuaris amb les
seves bústies corresponents i els
permet realitzar la descàrrega i
gestió de missatges de correu
utilitzant uns determinats
protocols (POP3 i IMAP).

ISP

Els proveïdors de serveis
d’Internet poden ser aquelles
empreses adreçades a
proporcionar l’accés a Internet
afegint-hi serveis relacionats
com, per exemple, correu
electrònic, allotjament web, etc.
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Correu brossa

Es tracta de missatges no
sol·licitats -normalment de caire

publicitari enviats en grans
quantitats. La seva denominació

en anglès (spam) deriva d’un gag
que va realitzar el grup anglès
Monty Phyton en relació amb
una carn en llauna amb aquest

mateix nom que es va
comercialitzar durant la Segona

Guerra Mundial.

Val a dir que és important que aquest protocol estigui dotat de certes eines
d’autenticació per estalviar l’enviament i recepció de correu no desitjat o
correu brossa (spam).

2. Protocol d’oficina de correus (POP, Post Office Protocol). Aquest tipus
de protocol fa referència al tipus de servidor que s’utilitzarà per rebre els
correus electrònics. De fet, el protocol d’oficina de correus permet la gestió,
accés i transferència de missatges de correu electrònic entre el servidor i el
client de correus electrònics. De fet, a diferència del protocol simple de
transferència de correu (SMTP, Simple Mail Transfer Protocol), el protocol
d’oficina de correus (POP, Post Office Protocol) s’utilitza per a la descàrrega
de correus electrònics.

L’origen del protocol d’oficina de correus (POP, Post Office Protocol) és
determinat per la necessitat de molts usuaris de consultar els seus correus
electrònics mitjançant la connexió puntual a Internet per, en conseqüència,
connectar amb el seu servidor de correu i descarregar els missatges. Un cop
descarregat els missatges, el protocol d’oficina de correus (POP,Post Office
Protocol) també facilita la desconnexió amb el servidor.

3. Protocol d’accés a missatges d’Internet (IMAP, Internet Message Access
Protocol). És mitjançant aquest protocol que els clients de correu electrònic
poden accedir als missatges emmagatzemats en els servidors de correu des
de qualsevol màquina amb accés a Internet.

Normalment, el protocol d’accés a missatges d’Internet (IMAP, Internet
Message Access Protocol) és utilitzat pels servidors i pels clients de correu
electrònic via web. Aquests tipus de servidors i clients faciliten als usuaris
la gestió de les seves bústies de correu electrònic des de qualsevol ordinador
amb accés a Internet.

Val a dir que el protocol d’accés a missatges d’Internet (IMAP, Internet
Message Access Protocol) es diferencia del protocol d’oficina de correus
(POP, Post Office Protocol) en el fet que els correus electrònics estan
emmagatzemats en el servidor i es queden allí fins i tot si es descarreguen el
cas més típic són els servidors de correu electrònic via web. Per contra, en
el protocol d’oficina de correus (POP, Post Office Protocol) comporta que
els correus electrònics es descarreguin en l’ordinador del client directament
i no quedin emmagatzemats en el servidor.

Tal com mostra la figura 2.1, el protocol simple de transferència de correus
(SMTP, Simple Mail Transfer Protocol) s’utilitza per a l’enviament de
missatges des d’un client de correu a un servidor de correu electrònic.

En conseqüència, a l’hora de configurar l’aplicació o el gestor de correu
electrònic, haurem d’especificar tant el servidor SMTP com el servidor POP.
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Figura 2.1. Esquema del procés de transmissió de correu electrònic

2.2 Els serveis de correu electrònic

L’enviament i la recepció de correus electrònics comporta la intervenció de més
d’un protocol d’aplicació i, en conseqüència, de més d’un tipus de servidor.
Aquesta separació en funció de diferents protocols es basa en el fet que la
comunicació via correu electrònic entre dos usuaris no és un procés client-servidor
síncron. És a dir, quan un usuari envia un correu electrònic no té la certesa
que el destinatari estigui connectat i, en conseqüència, el missatge haurà de ser
emmagatzemat per poder ser llegit més endavant.

Dins d’aquesta comunicació asíncrona intervenen algunes funcionalitats ben
diferenciades com són l’agent de transferència de correu (MTA, Mail Transfer
Agent), l’agent de lliurament de correu (MDA, Mail Delivery Agent) i l’agent
d’usuari de correu (MUA, Mail User Agent).

Els agents de transferència de correu (MTA, Mail transfer Agent) utilitzen el
protocol simple de transferència de fitxers (SMTP, Simple Mail transfer Protocol)
per comunicar-se amb altres agents de transferència de correu i amb els clients de
correu electrònic. Val a dir que els agents de transferència de correu s’anomenen
“servidors de correu”, atès que s’encarreguen de rebre el correu i lliurar-lo on
correspongui.

D’altra banda, els agents de lliurament de correu són els “servidors de recollida
de correu”, és a dir, la seva missió és copiar els missatges del servidor de correu
a la bústia de correu de l’usuari. Considerant que aquests agents permetran als
clients de correu la recol·lecció dels missatges emmagatzemats en bústies remotes,
és possible afirmar que els protocols POP i IMAP són agents MDA.
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Logotip del programari Mozilla
Thunderbird

Per últim, els agents d’usuari de correu són programes que executen l’usuari per
la lectura del correu entrant, o bé, enviar missatges de correu electrònic. Els
agents d’usuari de correu (MUA) es comuniquen amb els agents de transferència
de correu (MTA) mitjançant el protocol simple de transferència de correu. Aquests
programes són els anomenats clients de correu i posseeixen una interfície que
faciliten a l’usuari l’edició, recepció i enviament de correus electrònics. A
mode d’exemple, podríem destacar clients de correu com l’Outlook, Pegasus,
Thunderbird, Eudora, etc.

Tal com mostra la figura 2.2, tots aquests elements tenen força rellevància dins del
procés bàsic d’enviament d’un correu electrònic.

Figura 2.2. Esquema del procés de transmissió de correu electrònic

En aquest cas, l’usuari bernat@tardor vol enviar un correu electrònic a l’usuari
mar@estiu. Per fer-ho, l’usuari redacta un missatge amb el seu agent d’usuari de
correu (MUA) i l’envia.

Un cop l’agent de transferència de correu (MTA) de tardor rep el missatge,
determina el punt d’entrega. Com que no es tracta d’un compte d’un usuari
local (tenen dominis diferents), certifica que bernat@tardor té permís per utilitzar
aquest agent de transferència de correu (MTA) per enviar correus a d’altres
servidors -això és rellevant, per exemple, per evitar que s’utilitzi un agent de
transferència de correu (MTA) de forma indiscriminada per enviar correu com
si es tractés de correu brossa.

Definitivament, el correu anirà adreçat a un altre servidor i, a més, el client que
l’envia té permís per utilitzar l’agent de transferència de correu (MTA). Per tant,
el servidor de tardor utilitza el protocol SMTP per entregar el correu a l’agent
de transferència de correu (MTA) d’estiu. Quan el servidor d’estiu hagi rebut el
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missatge, determinarà el punt d’entrega que, en aquest cas, és en un compte local.
Per tant, s’adreçarà a la bústia corresponent i finalitzarà l’entrega deixant-hi el
correu.

Per últim, en un altre extrem de la xarxa, l’usuari mar@estiu utilitza el seu agent
d’usuari de correu (MUA) per comprovar si té algun correu nou. En aquest cas
utilitzarà el protocol POP3 de recollida de correu. Val a dir que el servidor
POP3 d’estiu comprova que l’usuari sí que tingui correu (el que li va enviar
bernat@tardor) i l’entrega al seu agent d’usuari de correu (MUA). És, arribats
en aquest punt, quan finalitza la recollida.

2.2.1 Els comptes de correu electrònic

El concepte correu electrònic (E-mail, Electronic mail) fa referència al sistema
que permet redactar, enviar i rebre missatges mitjançant sistemes de comunicació
electrònica. En conseqüència, considerant que la xarxa d’Internet és la xarxa
de comunicacions universal arreu del món, és lògic que els sistemes de correu
electrònic utilitzin Internet. És més, el correu electrònic ha esdevingut tant un
element imprescindible en el nostre dia a dia com un dels elements més rellevants
de l’evolució tecnològica recent.

La majoria dels correus electrònics es transmeten mitjançant servidors que tre-
ballen amb el protocol simple de transferència de correus (SMTP,Simple Mail
Transfer Protocol) i tant pot ser de caràcter privat, empresarial o institucional.

De fet, els comptes de correu electrònic més populars pertanyen a llocs web de
caràcter privat (pertanyen a empreses) que ofereixen un espai en el seus servidors
perquè qualsevol qui ho desitgi pugui accedir-hi, crear un compte de correu
electrònic i deixar-hi els missatges rebuts. Aquestes companyies (Microsoft,
Google, Yahoo) que ofereixen capacitat de disc dels seus servidors i, alhora,
gestionen l’enviament i la recepció dels correus electrònics sense cap despesa per
part de l’usuari amortitzen la despesa provocada per proporcionar aquest servei
mitjançant la incorporació de publicitat.

De fet, són molts els comptes de correu electrònic que, en funció del títol (o
assumpte) del correu electrònic rebut, els apareix publicitat relacionada. Per
exemple, si estem intercanviant-nos correus electrònics per parlar d’una acampada
que realitzarem a finals d’any, la publicitat que sorgirà dins del compte de correu
electrònic estarà relacionada, per exemple, amb materials per fer muntanya, tendes
de campanya, fogonets, etc.

Aquestes accions publicitàries de les companyies que ofereixen comptes de correu
electrònic (i la seva gestió) busquen fidelitzar possibles empreses interessades a
incorporar publicitat en aquell lloc web (dins dels diferents comptes) davant d’una
concreció dels usuaris a qui s’adreci mitjançant l’anàlisi de l’assumpte del correu
electrònic enviat o rebut.
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2.2.2 Instal·lació d’un servei de correu electrònic

L’estructura d’un compte de correu electrònic és determinada per una adreça
composta per dues parts fonamentals, això és, l’usuari i el domini amb el
símbol arrova entremig. Per tant, l’adreça de correu electrònic té la forma
usuari@domini.exemple. La part corresponent a l’usuari correspon al nom
d’usuari que s’utilitzarà per validar-se en una màquina remota. D’altra banda,
el domini correspon a l’adreça electrònica de l’ordinador o conjunt d’ordinadors
que s’encarregaran de distribuir el correu als usuaris. Per exemple, l’adreça
alumne@cicles.cat representa l’adreça electrònica d’un usuari alumne que es
connecta a una màquina el domini de la qual és cicles.cat i es llegeix com a alumne
en cicles.cat.

A títol pràctic, quan un usuari envia un missatge de correu electrònic, aquest queda
emmagatzemat en el servidor de correu de la bústia del destinatari. Per tant, quan
el destinatari vulgui consultar el seu correu electrònic es connectarà al seu servidor
de correu i podrà consultar els missatges mitjançant web o baixar-los a la seva
màquina mitjançant un programa de correu. Òbviament, en un servei de correu
no és necessari que l’emissor i el receptor coincideixin ni en l’espai ni en el temps.

Arribats en aquest punt, ja podem començar a treballar amb servidor de correu
electrònic, és a dir, un sistema de correu que, principalment, gestionarà els
protocols d’oficina de correus (POP, Post Office Protocol) i el protocol simple
de transferència de correus (SMTP, Simple Mail Transfer Protocol).

En el nostre cas, amb la intenció d’exposar les característiques principals de
l’ampli ventall de servidors de correu electrònic que hi ha disponibles a la xarxa,
treballarem amb el programari MailEnable. Aquest programari inclou un sistema
d’administració que ens facilitarà el control total a mode d’administrador sobre
les diferents opcions del servidor, això és, arrencar o aturar el servei, crear nous
comptes, esborrar missatges, establir espais de disc per a les bústies de correu
electrònic.

Atès que aquest programari és propi de l’entorn del sistema operatiu Windows
(en el cas del sistema operatiu Linux, treballaríem amb el programari Send-
mail). A grans trets, el procés d’instal·lació es fonamenta en l’execució de
l’arxiu autoexecutable descarregat des del lloc web del proveïdor del programari
(www.mailenable.com).

Serà durant el procés d’instal·lació que el programari ens sol·licitarà l’ajustament
dels principals paràmetres com, per exemple, acceptar la instal·lació del servidor
mail, o bé, la del port amb el qual treballarà el servidor de correu electrònic (figura
2.3).

http://www.mailenable.com
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Figura 2.3. Diagnosi del servidor de correu electrònic

Paral·lelament, un cop el programari estigui instal·lat, ja podrem començar a
gestionar el servidor de correu. En aquest cas, el programari proporciona una
interfície dividida en dues finestres que facilitarà la gestió dels diferents elements
que intervenen en el funcionament del servidor de correus. És en aquest menú
desplegable on podrem gestionar els comptes de correu creats i, alhora, l’espai de
disc de l’ordinador que, en el seu rol de servidor de correus, emmagatzemarà les
diferents bústies de correu electrònic.

Arribats en aquest punt, és important destacar la importància de la gestió que fa el
programari mitjançant una àmplia diagnosi del servidor (figura 2.4), on podrem
consultar i conèixer l’estat de les diferents connexions del servidor.

Figura 2.4. Diagnosi del servidor de correu electrònic

D’altra banda, tal com mostra la figura 2.5, per l’arrencada o la desactivació
del servidor, podem engegar o aturar individualment els diferents serveis que
componen el servidor de correu electrònic com, per exemple, el servei encarregat
del protocol d’oficina de correus (POP, Post Office Protocol), o bé l’agent de
transferència de correus (MTA, Mail transfer Agent).
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Figura 2.5. Activació/desactivació dels serveis del servidor de correu electrònic

2.3 Àlies i bústies d’usuari

En moltes ocasions, quan hem pres nota sobre una adreça postal o dels cognoms
d’un conegut, hem pogut confondre una lletra, o bé alguna de les paraules que
componen el nom i cognoms, o bé el nom de carrer. En conseqüència, amb
la intenció de salvar aquests petits obstacles, hi ha la tendència a adquirir (o
utilitzar) una llibreta d’adreces on anotar els noms i cognoms i les adreces postals
corresponents per no cometre l’error d’oblidar aquesta informació rellevant. Val a
dir que, moltes vegades, en funció del tracte o la relació familiar amb els anotats en
la llibreta d’adreces, s’acostumen a realitzar anotacions o indicacions col·loquials
com, per exemple, àlies o mots amistosos que ajuden a identificar cadascun dels
anotats a la llibreta.

En conseqüència, si traslladem aquesta situació quotidiana a l’entorn de les xarxes
de comunicacions, trobaríem que els programes gestors del correu electrònic
ofereixen la possibilitat d’utilitzar àlies per identificar o agilitzar l’accés a adreces
de correu electrònic amb noms molt llargs o difícils de recordar mitjançant la
llibreta d’adreces.

La llibreta d’adreces del programari
gestor del correu electrònic estalvia

temps i errors a l’hora d’enviar
correus electrònics.

La llibreta d’adreces

La llibreta d’adreces de correu electrònic facilita que, en el moment d’enviar un missatge
només calgui escriure el nom per enviar-lo a l’adreça corresponent. Paral·lelament, també
hi ha la possibilitat de mantenir les llistes d’adreces sota un mateix nom. En aquest cas,
escrivint el nom de la llista, el missatge s’enviarà a totes les adreces que pertanyin a
aquesta llista.

En conseqüència, quan s’envia un missatge a un nou destinatari hi haurà l’opció de desar
la seva adreça, ja sigui de forma individual, o bé, en una llista. Val a dir que les adreces es
guarden al servidor de correu electrònic, és a dir, seran accessibles des de qualsevol indret
del món on hi hagi un ordinador connectat a la xarxa.
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És mitjançant la llibreta d’adreces del gestor de correu electrònic com po-
drem definir que el terme Patxi esdevingui l’àlies de l’adreça electròni-
caf.arrizabalaga@iasa.correu.cat, o bé, que el terme comercial sigui l’àlies de
l’adreça del gestor de vendes. Per tant, quan escriguem un missatge adreçat a
Patxi o Comercial, el nostre programa gestor de correus electrònics substituiria
aquest àlies per l’adreça electrònica assignada.

Ara bé, des del punt de vista del correu electrònic, el paper dels àlies ha esdevingut
força rellevant, atès que no disposen de cap mena d’espai sinó que s’encarreguen
d’adreçar tot allò que reben a un correu que sí que existeix, és a dir, que si disposa
d’un espai de disc. En conseqüència, podrem crear tants àlies com desitgem i, a
més, tots estaran adreçats cap a un mateix compte de correu electrònic.

Per exemple, podríem disposar de dues adreces de correu electrònic, anomenades
bancs i encàrrecs que s’adrecessin al nostre correu principalinfo,que és el que
llegim habitualment. Ara bé, en el cas que, des del banc ens enviessin molta
informació, podríem eliminar aquest adreçament envers el correu electrònic
principal i, en conseqüència, ja hauríem resolt un problema potencial de correu
brossa (figura 2.6).

Figura 2.6. Correus electrònics àlies

Arribats en aquest punt, és important destacar les llistes, és a dir, quelcom similar
als àlies però que apunten a un grup de persones en lloc d’una sola. Per exemple,
podríem crear un àlies anomenat botifarra que es dirigís, per exemple, a les adreces
de correu electrònic enric@correu.cat,joan@correu.cat, roser@correu.cat. En
aquest cas, quan enviéssim un missatge a botifarra per convocar la propera partida
de cartes, el nostre programa gestor de correu electrònic el multiplicarà enviant
una còpia per cadascuna d’aquestes adreces de correu electrònic.

L’objectiu d’una llista de distribució és
fer arribar un mateix missatge a
moltes persones en lloc d’enviar-lo, a
títol individual, a cadascú.

Actualment, moltes són les organitzacions que utilitzen les llistes de distribució
per mantenir informats, per exemple, els usuaris dels seus productes mitjançant
l’enviament de notícies, publicitat i informació d’interès. Val a dir que, amb la
intenció de no caure en pràctiques de correu brossa, els correus s’envien a partir
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d’una inscripció prèvia per part del destinatari. A més, tots els correus electrònics
enviats informen l’usuari de la possibilitat de donar-se de baixa de la llista de
distribució mitjançant l’accés a un enllaç present a la part final del missatge.

2.4 Instal·lació d’un servei de recollida de correu electrònic

El POP3 és la versió millorada del gestor del protocol d’oficina de correus (POP,
Post Office Protocol) consistent en el client de correu electrònic que proporcionen
els proveïdors de serveis d’Internet (ISP, Internet Service Provider), que exigeix
disposar d’un gestor de correus electrònics correctament configurat que permeti la
descàrrega dels missatges a l’ordinador i, alhora, gestionar-los sense obligatorietat
de connexió a Internet.

El client POP és el programa que utilitza l’ordinador per comunicar-se amb el
programa servidor, que funciona sota protocol POP3.

A grans trets, el protocol POP3 s’encarrega de realitzar les tasques necessàries
perquè els missatges es distribueixen per Internet. A més, també recull tots els
missatges adreçats a la seva màquina. Per fer-ho, el gestor de correu POP3 es
connectarà al servidor remot contractat i descarregarà els correus directament al
nostre ordinador per poder llegir-los, editar-los, imprimir-los i, en cas necessari,
redactar les respostes per a la propera vegada que ens connectem a Internet.

Ara bé, a mode d’inconvenient podríem destacar que, tot i haver llegit el correu en
d’altres ordinadors, quan arribi al nostre ordinador, aquest missatge es descarre-
garà (de nou) amb la categoria “No llegit”. En conseqüència, hi haurà un consum
de recursos i espai innecessari.

Des del punt de vista del programari, alguns dels gestors de correu POP3 més
rellevants són l’MS Outlook 2007 i l’Outlook Express per Windows i el Qual-
comm Eudora, l’Evolution per Linux. Per últim, podríem destacar el programari
Mozilla Thunderbird, que pot treballar en tots els sistemes operatius presents al
mercat, actualment.

Des del punt de vista del sistema operatiu Windows, fins al sorgiment de la versió
Windows XP, tots els sistemes operatius d’aquest proveïdor portaven integrat
l’Outlook Express -el nou Windows Vista porta incorporat una versió renovada
anomenada Windows Mail. Independentment a aquests gestors, la suite ofimàtica
Microsoft Office conté el gestor de correu Outlook. En el cas de Linux tenim, entre
altres, els clients de correu Evolution, amb versió per Windows, Kmail i Mozilla
Thunderbird.

Per últim, cal destacar que, tot i que molts usuaris disposem d’un gestor de correu
que utilitza el protocol POP3 (Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird, etc.),
l’emmagatzematge de missatges en carpetes, el filtratge del correu no desitjat o
la creixent necessitat d’accedir a consultar el correu electrònic des de qualsevol
lloc, augmenta la necessitat d’utilitzar un protocol d’accés als missatges d’Internet
(IMAP, Internet Message Access Protocol).
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2.4.1 Instal·lació i configuració del Microsoft Office Outlook 2007

Microsoft Office Outlook 2007

El Microsoft Office Outlook 2007 és un programa d’agenda ofimàtica i client de
correu electrònic de l’empresa Microsoft que forma part del paquet Microsoft
Office.

A grans trets, podem afirmar que el programari MS Outlook 2007 facilita en gran
mesura l’administració dels temps i la informació mitjançant noves eines com la
cerca instantània, o bé, la barra de tasques pendents.

Permet administrar el temps i la informació utilitzant noves característiques com
la cerca instantània i la barra de tasques pendents, i pot organitzar a l’instant la
informació que es necessita.

Des del punt de vista de la instal·lació, aquest procés esdevé força senzill, atès
que, normalment, quan s’instal·la la suite ofimàtica del programari Office, ja
s’incorpora el gestor de correu. En cas contrari, hauríem d’inserir, de nou, el
CD amb la versió del programari Office més adient i escollir l’opció Agregar o
quitar funciones i incloure l’Outlook al nostre ordinador.

Un cop instal·lat el programari, haurem d’accedir-hi per configurar, en primer lloc,
el nostre compte de correu electrònic. Per tant, des de l’opció Inicioens adreçarem
a Programas on podrem desplegar les diferents opcions de Microsoft Office. Un
cop haguem accedit al programari Microsoft Office Outlook 2007, l’assistent del
programari ens aniràguiant en les diferents tasques a realitzar per la configuració
d’un compte electrònic. A grans trets, el programari sol·licitarà les dades del
compte que vulguem integrar, així com els servidors POP i IMAP i el servidor
de sortida SMTP amb els quals treballarem (figura 2.7).

Figura 2.7. Creació i configuració d’un compte de correu electrònic

MS Exchange

Algunes funcions d’Outlook
requereixen un compte de correu
de MS Exchange. Aquest és un
servidor de comunicació basat
en el correu electrònic de
col·laboració empresarial.
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Tal com mostra la figura 2.8, en el cas que volguéssim configurar i gestionar més
d’un compte de correu electrònic mitjançant el programari, hauríem d’adreçar-
nos a l’opció Eines de la barra estàndard de la finestra principal del programari i,
un cop dins, accedir a l’opció Configuració del compte. Un cop dins, ja podrem
crear un nou compte, o bé, gestionar els existents (per exemple, indicar quin és el
compte predefinit mitjançant el qual enviar totes les respostes a qualsevol de les
dues adreces).

Figura 2.8. Creació i configuració d’un compte de correu electrònic

Un cop instal·lat el programari, ja podrem començar a gestionar els diferents
correus electrònics mitjançant les opcions de Redactar missatges,Respondre,
Reenviar, etc. Val a dir que totes aquestes opcions disposen d’una interfície força
visual i fàcil de manipular (figura 2.9).
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Figura 2.9. Interfície principal del programari MS Outlook 2007

Des del punt de vista de les funcionalitats bàsiques que proporciona el programari,
podríem destacar l’etiquetatge per classificar el correu, això és, mitjançant l’accés
a l’opció Eines / Organitza, podrem accedir a un menú on podrem escollir els
paràmetres de color d’uns gomets que ens ajudaran a classificar els missatges.

Des del punt de vista de la gestió del correu brossa, el programari ofereix un ventall
d’opcions mitjançant l’accés a l’opció Accions / Correu electrònic no desitjat.
Dintre d’aquest menú podrem definir les adreces de correu electrònic que puguin
(o hagin de) ser considerades correu brossa. Si dintre d’aquest menú seleccionem
Opcions per al correu no desitjat podrem definir nivells d’exigència per filtrar el
correu.

Per últim, és rellevant destacar que el programari ofereix l’opció d’agregar regles o
filtrats per gestionar el correu electrònic mitjançant l’accés a l’opció Eines / Regles
i alertes.

2.4.2 Instal·lació i configuració del Mozilla Thunderbird

Mozilla Thunderbird és un client de correu lliure de distribució gratuïta i d’execu-
ció ràpida creat sota la plataforma Linux i basat en el codi desenvolupat dins del
projecte Mozilla. Aquest programari va sorgir a mode d’alternativa al programari
Outlook distribuït per Windows.

La versió del client de correu de Mozilla, Thunderbird 2 que utilitzarem ofereix
funcions molt útils per organitzar la safata d’entrada. Entre aquestes, destaca la
possibilitat d’etiquetar els missatges per categories i colors que ajuden a saber
quins són els missatges pendents, els més importants, etc. A més, consumeix
menys recursos que altres alternatives i té una gran quantitat d’opcions de
personalització.
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Projecte Mozilla

El seu objectiu és mantenir
l’elecció i innovació a Internet.

És per aquest motiu que
produeix i proporciona el

navegador web Firefox i el client
de correu Thunderbird, entre

d’altres productes i tecnologies.

Thunderbird 2 permet la navegació històrica en els missatges fent clic aAvançar
i Retrocedir de forma molt semblant a un navegador web i canviant ràpidament
entre missatges i carpetes. Ofereix, a més, un panell de cerca mentre s’escriu que
accelera les cerques dintre dels missatges mostrats. Tot això juntament amb les
opcions que poden ser més habituats, com ara una llibreta d’adreces personal o la
migració de dades i missatges des de l’Outlook.

Paral·lelament, el programari Thunderbird, inclou per defecte una carpeta de
correu brossa dintre de cada compte creat per facilitar la classificació del correu
no desitjat mitjançant un filtre de correu brossa. Cada vegada que es marca un
missatge com brossa, el client de correu “aprèn” i millora el seu filtratge. Des del
punt de vista de la seguretat, el programari Thunderbird ofereix l’encriptació de
missatges, signatures digitals i suport per a certificats de validesa.

Des del punt de vista de la instal·lació, aquesta és força senzilla, ja que, un cop
descarregat el programari, només s’han de seguir els passos que vagin sortint per
la pantalla.

Respecte de la migració de dades d’un client de correu (per exemple, MS Outlook)
al programari Thunderbird és força simple, atès que és un procés que se sol·licita,
immediatament, després d’haver finalitzat la instal·lació del programari. En cas
d’acceptar la migració, el programari copiarà totes les dades al nou gestor de
correu electrònic.

Des del punt de vista de la interfície gràfica, aquesta és molt similar a la de la resta
de gestors de correu electrònic (figura 2.10).

Figura 2.10. Interfície principal del programari Mozilla Thunderbird

És important destacar que per poder utilitzar el gestor de correu, és necessari
que aquest estigui vinculat a un compte de correu electrònic que serà el que
utilitzarem per rebre i enviar missatges.

Per la creació d’un nou compte, haurem d’adreçar-nos a l’opció Einesde la barra
superior de la interfície principal del programari i, un cop dins, accedirem a Parà-
metres dels comptes / Afegeix un compte. L’elecció de la creació d’un nou compte
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de correu, comportarà que se’ns vagin mostrant pantalles on haurem d’inserir les
dades del correu que volem donar d’alta. Per últim, se’ns demanarà informació del
servidor d’entrada (POP o IMAP) i del servidor de sortida (SMTP). Per exemple,
si el nostre correu és alumneASI@xtec.cat, especificarem pop.xtec.cat com a
servidor d’entrada i smtp.xtec.cat com a servidor de sortida. Triarem el servidor
d’entrada POP o IMAP en funció del protocol que vulguem que esdevingui gestor
del nostre correu.

Val a dir que el programari Thunderbird també posseeix una Llibreta d’Adreces
per emmagatzemar les dades dels nostres contactes i incorporar, a banda de les
accions bàsiques, moltes utilitats com, per exemple, Importar la llibreta d’adreces
d’altres correus i Exportar les dades a un document *.LDIF. A títol pràctic, podem
disposar de les adreces contingudes en les carpetes locals, o bé cercar-les dins d’un
determinat Servidor de Directori LDAP (Eines / Opcions / Redacció / Adreçament,
seleccionar Servidor de Directori i Edita els directoris)

Des del punt de vista de les diferents funcionalitats del programari, podem destacar
la creació de filtres per definir mitjançant l’opció Eines / Filtres de missatges.Un
cop dins, podrem escollira quin compte de correu volem aplicar el filtre i, alhora,
personalitzar-lo fent Nou. Per aplicar els filtres definits hauríem d’adreçar-nos a
Eines / Executa els filtres a la carpeta.

De fet, podem executar filtrats tant per a un compte de correu determinat com per
a una carpeta local. Cal destacar la utilitat d’aquesta funcionalitat per organitzar
la informació del correu en carpetes. Per exemple, suposem que volem crear un
filtre per a aquells que considerem “AMICS”, així, ens adreçarem a Eines/Filtres
de missatges i especificarem sobre quin compte de correu volem aplicar el filtre i
farem clic a Nou.

Un altre dels punts forts d’aquest gestor de correu electrònic és el filtre antispam
que podrem activar mitjançant l’accés a l’opció Eines / Opcions / Privadesa. Un
cop dins, podrem gestionar el correu brossa, activar l’antivirus, o bé analitzar
aquells missatges susceptibles de ser fraudulents.

Per últim, el programari presenta la possibilitat de treballar amb llistes de distribu-
ció. Per crear una llista de distribució anirem a Eines / Llibreta d’adreces / Nova
Llista i afegir els usuaris que vulguem que formin part de la llista.

2.4.3 Correu Gmail

Tot i que en un principi Google es mostrava reticent a explorar un camp dominat
per Yahoo i Microsoft va ser a mitjan l’any 2004 quan va inaugurar el seu
famós correu Gmail. L’increment del nombre d’usuaris subscrits des de llavors
demostra que les xifres estan canviant i Gmail s’està convertint en un dels correus
web més utilitzat, tot això propiciat sobretot per unes característiques totalment
diferenciadores d’altres clients de correu web.

LDAP

Protocol a nivell d’aplicació que
permet l’accés a un servei de
directori ordenat i distribuït per
cercar diversa informació en un
entorn de xarxa. També es
considera una base de dades (tot
i que el seu sistema
d’emmagatzematge pot ser
diferent) a la qual podem
realitzar consultes.

Una llista de distribució

És un conjunt d’usuaris amb els
quals es pot treballar com si es
tractés d’una adreça única de
correu electrònic. Aquesta opció
s’utilitza per enviar correus
electrònics a un mateix grup de
persones simultàniament.
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Google

És un dels principals cercadors o
motor de cerca d’Internet. La
marca Google també ofereix
altres serveis (GTalk, Gmail,

etc.).

Tal com mostra la figura 2.11, la senzillesa de la pantalla de presentació de
Gmail demostra la senzillesa de l’estructura de funcionament del servei amb
característiques específiques tant rellevants com, per exemple, un potent filtratge
de correu brossa (spam), un sistema de cerca ràpid i eficaç i una capacitat
d’emmagatzematge destacable.

Figura 2.11. Interfície principal de Gmail

A grans trets, el gestor web de correus electrònics de Google es diferencia de
la resta de llocs web que ofereixen aquest mateix servei en la seva metodologia
d’organització dels missatges. A grans trets, l’organització per carpetes queda
aparcada per donar pas a les converses i les etiquetes per classificar els diferents
missatges. Paral·lelament, uns altres trets diferenciadors són la velocitat de
càrrega, cerca i edició de correus, a més d’un espai d’emmagatzematge que
creix periòdicament. Per altra banda, un altre aspecte que diferencia aquest lloc
web amb la seva competència és la integració del client de xat (o missatgeria
instantània) Google Talk, que permet que qualsevol usuari connectat aGmail pugui
mantenir una conversa amb els seus contactes.

Des del punt de vista de la seguretat, són destacables algunes funcionalitats com
els filtres d’automatització de la gestió de correu, la possibilitat d’enviar missatges
amb una altra adreça de correu electrònic en el camp remitent, o bé, el suport de
recepció de missatges des de comptes POP3. A més, qualsevol arxiu que s’adjunti
al correu electrònic és analitzat per comprovar que no tinguin virus.

A diferència dels comptes de correu POP3, per la creació d’un compte de correu
web, no hem de descarregar cap programa ni instal·lar-lo al nostre ordinador. Hi
ha un conjunt de portals web que proporcionen correu electrònic, amb el domini
associat de la web. Per tant, per a la creació d’un compte propi Gmail, haurem
d’adreçar-nos a la pàgina web www.google.com i, dins de les etiquetes que aparei-
xen a la part superior, seleccionar Gmail. En la pantalla de presentació, trobarem
l’opció per crear un nou compte. Un cop introduïdes les dades relacionades amb
el nom de l’adreça de correu electrònic escollit o la contrasenya, ja disposarem
d’un compte de correu web.

Tal com mostra la figura 2.12, la interfície gràfica del correu que apareix de forma
predeterminada disposa d’un menú a l’esquerra on apareixen les etiquetes amb
algunes de les funcionalitats (Redactarun missatge, Safata d’entradaper accedir

http://www.google.com
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als missatges, Missatges enviats, Esborranys, xats, etc.). A la part superior de la
pantalla trobem els enllaços al calendari (Google Calendar), Documents (Google
Docs), Fotos, Web, etc.

Figura 2.12. Interfície del compte web de correu electrònic

Des del punt de vista de la configuració del correu electrònic, totes les opcions
predeterminades a la interfície de Gmail són susceptibles de ser modificades. Per
fer-ho, haurem d’adreçar-nos a l’opció Configuració i, un cop dins, podrem accedir
a totes les opcions disponibles (figura 2.13).

Figura 2.13. Configuració del compte web de correu electrònic

És dins de la pestanya Comptes on podrem predeterminar la modalitat d’enviar
missatges, és a dir, podrem definir l’enviament dels correus electrònics amb un
compte diferent al nostre, crear el nostre propi domini, o bé augmentar l’espai
d’emmagatzematge.

Per establir cert ordre, haurem d’adreçar-nos a la pestanya Filtres des d’on podrem
organitzar els missatges del nostre correu mitjançant la creació de filtres sota un
determinat criteri.

La pestanya Reenviament i correu POP/IMAP ens permetrà configurar el correu
perquè tots els missatges que arribin al correu Gmail puguin ser reenviats a un
altre compte de correu, així com, habilitar opcions d’IMAP .
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Tot i treballar en diferents entorns, el gestor web de comptes de correu electrònic
també permet la descàrrega de correus mitjançant el programari Outlook Express
o equivalent mitjançant una configuració des de la pestanya Configuració /
Reenviament i correu POP/IMAP, marcar Habilitar POP per a tots, i Habilitar
IMAP.

Ara bé, des del programari OutlookExpress, també podem gestionar els comptes
web de correu electrònic. Per fer-ho, haurem d’adreçar-nos a l’opció Eines
de la barra principal de la interfície gràfica del programari Outlook Express i
seleccionarem Comptes/Agregar compte. Un cop dins, haurem d’omplir les dades
relacionades amb el compte web de correu electrònic del lloc Gmail. A més,dins
de la casella El meu servidor de correu entrant, haurem de seleccionar IMAP com
a Servidor de correu entrant escriurem “imap.gmail.com” i en Servidor de correu
sortint “smtp.gmail.com” i en el Nom de compte i Contrasenya escriurem les dades
adients al nostre compte Gmail. Per últim seleccionarem la casella Iniciar sessió
usant autenticació de contrasenya segura (SPA).

2.4.4 Seguretat en la utilització del correu electrònic

En el procés de transmissió de correu electrònic entre els usuaris no hi ha cap
garantia que aquest es realitzi amb èxit, ja que pot ocórrer que el destinatari no
sigui el que preteníem, que abans d’arribar al destí sigui llegit per altres usuaris,
que durant el procés de transmissió viatgi també algun tipus de virus, etc.

Arran d’aquestes necessitats, han sorgit sistemes que permeten xifrar, desxifrar,
crear signatures digitals, etc. de forma ràpida, senzilla i segura. Un d’aquests sis-
temes és PGP (Pretty Good Privacy), que permet la confidencialitat, autenticació
i integració del correu electrònic. És un programa gratuït independent del client
de correu que s’utilitzi i compta amb versions per a Windows, Linux i Mac Os.

Uns altres dels problemes que ens trobem en l’ús diari del correu electrònic és el
correu brossa (spam), que és aquell correu electrònic normalment de publicitat,
que arriba al nostre correu sense haver-lo sol·licitat.

Per tant, a l’hora d’escollir un client de correu o un altre ens haurem d’assabentar
quins tipus de filtre contra el correu brossa posseeixen, quin grau de confidencia-
litat, etc. Avui dia, la majoria de clients de correu tenen con aquestes opcions per
garantir la seguretat i confidencialitat del correu electrònic dels seus usuaris.
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2.5 Altres serveis de correu electrònic (aplicacions dels serveis de
correu electrònic)

Hi ha un gran nombre d’aplicacions del correu electrònic que, en moltes ocasions,
han esdevingut utilitats del nostre dia a dia o eines de comunicació de grups
empresarials de caire internacional. Algunes d’aquestes aplicacions tant esteses i
conegudes són, per exemple:

• Fòrums

• Xats

• Videoconferències

Els fòrums corresponen a un entorn virtual d’un determinat tema o sector d’oci o
professional on els usuaris poden llegir i escriure al voltant d’aquest mateix tema,
o bé temes propers que poden esdevenir motiu de conversa. Val a dir que molts
són els portals web que ofereixen un fòrum públic perquè tant els usuaris com els
mateixos gestors puguin exposar les seves opinions, o bé exposar novetats pròpies
del tema tractat.

Davant de la possibilitat que ofereixen els fòrums per exposar tant un punt de vista,
una opinió o un comentari amb total llibertat i mai sota cap mena de control, molts
són els administradors que opten per sol·licitar un correu electrònic per participar-
hi. L’aportació del correu electrònic facilita que les converses puguin ser seguides
mitjançant avisos al correu electrònic i, alhora, aplicar cert ordre i compromís de
bones accions per part dels usuaris.

Si bé el fòrum és un entorn en el qual s’obre un tema i els usuaris que ho desitgin
van deixant les seves opinions o comentaris, no hi ha una interacció simultània
de tots ells. Per contra, és en els xats on sí que hi ha la possibilitat de mantenir
una conversa entre un o diversos usuaris connectats simultàniament a la xarxa
d’Internet.

Val a dir que hi ha un ampli volum de programari per establir converses simultà-
nies, un cop instal·lat, però també hi ha molts clients de correu que ofereixen, de
forma integrada, el servei de xat vinculat a aquest correu electrònic. Per tant,
gestors de comptes de correu com Google o Hotmail, ofereixen la possibilitat
d’establir converses simultànies amb la resta d’usuaris de correu electrònic.

No obstant això, la realització d’un xat no comporta que sigui, estrictament,
necessari posseir un compte de correu electrònic, atès que hi ha un ampli ventall de
portals web que ofereixen serveis de xat, únicament, creant un nom identificador
(nick) sota el qual establir les converses amb altres usuaris d’un determinat
àmbit. Així, per exemple, hi ha molts portals web que estableixen unes “sales
temàtiques” (informàtica, economia, etc.) perquè els usuaris puguin decidir a
quina sala accedir, atès que allí trobaran altres usuaris amb qui compartiran certes
semblances. Així, per exemple, hi ha portals com www.terra.es que donen aquest
servei.

Fòrum de Softcatalà

Si volguéssim participar en el
fòrum del portal d’informàtica
www.softcatalà.org, hauríem de
donar-nos d’alta mitjançant
l’aportació del nostre correu
electrònic i un nom d’usuari
(nick).

Càmera web

Anomenat webcam en anglès, es
tracta d’un dispositiu electrònic
connectat a un ordinador que
permet transmetre imatges a
través d’Internet en temps real.

http://www.terra.es
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Programari Skype

Xarxa de telefonia per Internet
fundada per Niklas Zennström i

Janus Friis. Tot i que el codi i els
protocols utilitzats pel

programari són tancats i
protegits, els usuaris que ho
vulguin poder descarregarse

gratuïtament l’aplicació del lloc
oficial. Els usuaris del

programari poden parlar entre
ells gratuïtament.

Per últim, és important destacar les videoconferències que, tot i la seva semblança
amb els xats, es diferencien per la inclusió d’imatges. Una videoconferència
consisteix en la comunicació entre usuaris connectats a Internet simultàniament,
tenint ambdós una càmera web connectada al seu ordinador de manera que els
usuaris connectats es veuen físicament mentre realitzen la conversa. Val a dir que
són moltes les empreses que potencien la utilització del programari Skype per a la
comunicació entre els diferents departaments de l’empresa i les videoconferències
per a reunions entre les diferents delegacions repartides arreu del món.
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