
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disseny de solucions telemàtiques d'aula basades en programari lliure. 

Administració de xarxes i de sistemes operatius 

 

 

 

Memòria 

 

 

 

Autor: Josep Girbés Ribes 

Consultor: Miguel Martín Mateo 

Tutor extern: Sergi Tur Badenas 

 

 

Decembre 2015 
  



Índex 
1. Introducció ............................................................................................................................ 4 

2. Objectius ............................................................................................................................... 4 

3. Anàlisis de requeriments i estudi de viabilitat .......................................................................... 5 

3.1 Necessitats i requeriments del client .................................................................................. 5 

3.2 Anàlisi de la situació actual ................................................................................................. 5 

3.3 Definició de requeriments ................................................................................................... 6 

3.4 Estudi d'alternatives de solució ........................................................................................... 7 

3.5 Valoració i elecció de les possibles solucions ...................................................................... 7 

3.6 Recursos econòmics i recursos humans .............................................................................. 9 

4.  Disseny de la solució............................................................................................................... 11 

5. implementació ........................................................................................................................ 12 

5.1 Arquitectura servidor ........................................................................................................ 12 

5.2. Instal·lació i configuració de LDAP ................................................................................... 13 

5.3. Instal·lació i configuració de FusionDirectory .................................................................. 14 

5.3.1. Instal·lació del esquema FusionDirectory ................................................................. 14 

5.3.2. Instal·lació bàsica de FusionDirectory ....................................................................... 17 

5.4. DHCP ................................................................................................................................. 26 

5.4.1. Instal·lació i configuració ........................................................................................... 26 

5.5 DNS .................................................................................................................................... 30 

4.5.1 Configuració al FusionDirectory del plugin DNS: ....................................................... 30 

5.5.2 Configuració del plugin Argonaut Server ................................................................... 33 

5.5.3 Configuració Argonaut DNS a un servidor DNS a la interfície Fusiondirectory .......... 35 

5.5.4 Instal·lació  i configuració  del Argonaut client .......................................................... 37 

5.6 Samba ................................................................................................................................ 43 

5.6.1 Instal·lació i configuració de Samba i FusionDirectory............................................... 43 

5.7 Quotes ............................................................................................................................... 53 

5.7.1 Instal·lació .................................................................................................................. 53 

4.7.2 Configuració servei quota .......................................................................................... 53 

5.8 Regles tallafocs d’aula ....................................................................................................... 56 

5.8.1 Configuració prèvia router Mikrotik ........................................................................... 56 

5.8.2 Regles filtratge............................................................................................................ 59 

5.9 FOG .................................................................................................................................... 62 

5.9.1 Instal·lació i configuració ............................................................................................ 62 

2 
 



6. Resultats .................................................................................................................................. 68 

7. Valoració econòmica ............................................................................................................... 68 

8. Conclusions.............................................................................................................................. 69 

9. Webgrafia: ............................................................................................................................... 70 

 

 

Aquesta obra està subjecta a una llicència  
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.ca 

  

3 
 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.ca


1. Introducció  
 

Aquest projecte sorgeix dins al marc del Màster de Programari Lliure en la 
especialitat administració de xarxes i de sistemes operatius pel tal d’aportar solucions 
telemàtiques basades en programari lliure que cobreixen determinades necessitats 
mostrades per part de la coordinació d’informàtica de l’Institut de l’Ebre en relació a les 
aules d’informàtica i que podrien ser esteses a altres tipus d’aules d’ordinadors del 
centre.  

L’institut de l’Ebre es un centre de formació professional ubicat a Tortosa 
(Catalunya). Compta amb 1300 alumnes que cursen tan cicles formatius de grau mitjà 
com superior de les famílies: Sanitat, Electricitat-Electrònica, Edificació i Obra Civil, 
Fabricació Mecànica i manteniment, Administrativa, Comerç, Serveis a la Comunitat, 
Informàtica. Concretament, pel que fa referència als cicles d’informàtica es cursen 3 
cicles formatius, un de grau mitjà (SMX) i dos de grau superior (ASIX i DAM). Amb un 
total de 100 ordinadors repartits entre 4 aules i el departament d’informàtica. 

 
2. Objectius 

 
El gran nombre d’ordinadors que composen l’aulari de la família d’informàtica fa 

necessari implementar determinades solucions d’aula basades en programari lliure per 
facilitar el seu manteniment, configuració, etc... D’altra banda, cal algun tipus d’eina 
que permeta fer un us eficient de l’amplada de banda de la xarxa amb un filtrat 
personalitzat a nivell d’aula d’un determinat tipus de tràfic mitjançant regles de tallafocs 
implementades directament sobre el router principal. 

Per tal d’implementar les solucions cal muntar un entorn de proves, ja que no 
es pot fer us dels recursos en producció perquè afectarien en gran mesura al dia a dia 
del institut. Es pretén trobar una solució en entorn de proves que siga còmoda 
gestionar amb d’administració centralitzada i que permeta aprofundir en tots els 
aspectes requerits. No es tractarà doncs d’una migració però els resultats obtinguts 
poden servir per donat el moment tenir una opció ben estudiada de migració. 

 Mitjançant el programari de virtualització Virtualbox, es muntaran màquines 
virtuals amb sistema operatiu Ubuntu Server LTS que oferiran els serveis de DHCP, 
DNS, clonatge i inventariat d’equips (FOG), gestió de usuaris, quotes i recursos 
compartits. D’altra banda s’implementarà una solució web que permeta mitjançant 
regles bàsiques de filtrat al professorat permetre o denegar l'ús de determinats ports a 
cada aula, per així, per exemple, impedir la navegació web quan esta fent-se exàmens 
amb l’ordinador. Amb maquines virtuals implementades amb sistemes operatius clients 
Ubuntu Desktop es faran les proves de comprovació del correcte funcionament de les 
solucions implementades. 
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3. Anàlisis de requeriments i estudi de viabilitat 
 

3.1 Necessitats i requeriments del client 
 

A l’institut el departament de Coordinació d’Informàtica es l’encarregada última 
de tot l’equipament informàtic de l’institut. Tot i això hi han una sèrie de funcions 
delegades al Departament d’informàtica per tal de llevar-ne càrrega en la gestió i 
administració de les aules d’informàtica que pel gran nombre d’ordinadors que 
disposen es fa necessari. Aquest projecte intenta implementar una sèrie de solucions 
informàtiques per facilitar-ne aquesta tasca i per donar resposta a algunes demandes 
del professorat. 
 

A l’institut ja tenen una infraestructura muntada amb diferents servidors 
virtualitzats.  Aquests no es poden tocar per fer proves perquè això afectaria al dia a 
dia de l’institut. Per tant cal muntar un sistema similar per tal de fer les proves. 

 

3.2 Anàlisi de la situació actual 
 

Actualment la infraestructura de CPD l’institut que afecta a aquest projecte es la 
següent:  
 

• Està ubicat al departament de Coordinació d’informàtica. 
• Esta connectada a l’exterior amb una linea de fibra de 80 Mbps simètrics. 
• Disposa d’un router Mikrotik 1100 
• Servidor amb processador de 8 nuclis i 32 GB de RAM amb PROXMOX   
• Servidors principals virtualitzats als PROXMOX son Ubuntu 12.04 LTS: 

 
o Gosa + LDAP: Servidor principal de LDAP i GOSA 
o COP: Servidor de comunicacions principal (DHCP –DNS PRIMARI) 
o NS2: Servidor dns secundari 
o Samba: Servidor principal Samba 
o WWW: Servidor web 
o TallafocsAsi: Servidor comunicacions aules d’informàtica. 
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El següent diagrama mostra l'estructura anterior: 

 

 

3.3 Definició de requeriments 
 

Les solucions es muntarien en un entorn de proves i caldria que foren 
basades en programari lliure sobre sistema operatiu GNU/Linux, sobre els qual 
s’implementarien les següents funcionalitats: 

 
• Gestió de usuaris: Eina que permeta crear, eliminar o modificar usuaris i 

grups. Facilitar-ne la gestió remota mitjançant eina d’administració web. 
 

• Gestió de quotes: Eina que permet assignar una quantitat de disc a usuaris. 
 

• Gestió de recursos compartits: Eina que permet compartir recursos en 
xarxa. 

 
• Servidor DHCP: Eina que permet assignar IP dinàmiques a equips de xarxa. 

 
• Servidor DNS: Eina que permet la resolució de noms als equips de xarxa. 

 
• Eina de clonatge d’equips: Eina que permet crear una imatge de disc amb 

sistemes operatius i aplicacions concretes i permet la clonació del mateix. 
 

• Inventariat d’equips: Eina que permet extraure informació dels equips i 
emmagatzemar-la per dur un inventari. 

 
• Implementació de regles tallafocs a nivell d’aula per filtrar determinats ports: 

Permetre o denegar el tràfic a determinats ports en una aula determinada. 
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3.4 Estudi d'alternatives de solució 
 

Per tal de poder implementar tot el que es demana el més adient seria utilitzar 
alguna eina de virtualització ja que permet aprofitar tots el seus avantatges sense 
comprometre equips i sistemes operatius reals. 
 

Existeix dos solucions basades en programari lliure (llicència GPLv2) molt 
interessants per tal de virtualitzar el que es demana. Un seria Proxmox, que es 
utilitzat al institut i l’altre seria Virtualbox, el qual també ha estat vist al llarg del 
màster.  
 

• Proxmox VE: demana maquinari en exclusiu per a ell, ha d’estar instal·lat 
sobre maquina real (Hipervisor tipus 1) i l’única manera d’accedir a ell es per 
interfície gràfica web de forma remota, la qual cosa obliga a tenir una 
màquina en exclusiva per al servidor de virtualització Proxmox i una segona 
maquina remota connectada al mateix que faça de client web per tal de 
poder gestionar Proxmox i les màquines contingudes en elles.  

 

 
 

• Virtualbox: pots virtualitzar sobre un sistema operatiu amfitrió (Hipervisor 
tipus 2). Amb la qual cosa en un mateix maquinari amb uns requeriments 
mínims pots virtualitzar i configurar les màquines que s’estan 
virtualitzant.   

 
 

3.5 Valoració i elecció de les possibles solucions 
 
Desprès d’avaluar les diferents opcions que ens permeten virtualitzar, 

avantatges i inconvenients de cadascuna d’elles s’ha decidit implementar l’entorn de 
proves en Virtualbox, perquè demana menys maquinari, amb un sol ordinador que 
dispose d’un processador multinucli i un número de GB de memòria RAM adequat, es 
pot muntar un entorn de proves on ficaríem a treballar diferents màquines virtuals que 
simularien de forma molt aproximada la infraestructura del institut sense afectar-la. 

En quan al nom de les aplicacions que ens permetran oferir les funcionalitats 
indicades al punt 2.3 Definició de requeriments seran les següents: 

• Gestió de usuaris:  Openldap es una Implementació lliure i codi obert del 
protocol Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) desenvolupada pel 
Projecte OpenLDAP. Posseeix tres components principals: 

o Slapd: Dimoni LDAP, mòduls associats i eines. 
o Biblioteques que implementen el protocol LDAP 
o Programes client: ldapsearch, ldapadd, ldapdelete, entre d'altres 
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• Gestió de quotes: quota eina inclosa al nucli que permet assignar una 
quantitat de disc a usuaris. 

 
• Gestió de recursos compartits: SAMBA V.4 es una suite basat en programari 

lliure de codi obert que permet la compartició de recursos (carpetes o 
impressores) a tot tipus de clients SMB / CIFS i sistemes operatius Microsoft 
Windows. 

 
• Servidor DHCP:  ISC (Internet System Consortium) DHCP (Dynamic Host 

Configuration Protocol) Server, és un programari de codi obert que 
implementa el protocol Dynamic Host Configuration. El qual proporciona 
adreçament ip dinàmic i altra informació de configuració com: DNS, adreça 
de porta d'enllaç de l'adreça a qualsevol dispositiu dispossitiu de xarxa que 
la necessiten. ISC DHCP server el composen els següents elements: 

  
o Servidor DHCP:  servidor que atén les peticions de configuració del 

clients. 
o Client DHCP: Agent que fa la petició de configuració d’un servidor 

DHCP 
o Agent de retransmissió DHCP Aquest component passa la 

configuració per DHCP entre diferents xarxes, així elimina la 
necessitat de tenir un DHCP per a cada xarxa. 

 
 

• Servidor DNS: Bind9. Eina de codi obert que permet la resolució de noms 
als equips de xarxa. Realment son un conjunt de protocols i serveis, que 
tenen com a funció principal assignar noms de dominis d’Internet a adreces 
IP. 

 
• Eina de clonatge d’equips i inventariat d’equips: FOG es una eina lliure i codi 

obert que permet crear imatges de disc amb sistemes operatius i aplicacions 
concretes prèviament configurades. Permet la clonació de la imatge 
prèviament creada, de manera que es pot clonar un nombre indefinit al 
mateix temps de discos de forma remota. FOG inclou una utilitat que permet 
extraure informació del maquinari dels equips i emmagatzemar-la de forma 
centralitzada per tal de dur un inventari dels equips d’aula o infraestructura. 
FOG inclou la possibilitat de gestionar-lo mitjançant un entorn web forma de 
local o remota. 

 
• Implementació de regles tallafocs a nivell d’aula per filtrar determinats ports: 

Es crearien una sèrie de regles bàsiques per a cada aula. El router sobre les 
que s’aplicarien es un Mikrotik, mitjançant una interfície web es permetria 
gestionar les regles des de cada aula enviant-les a temps real al router per 
ssh.  
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3.6 Recursos econòmics i recursos humans 
 

En quan a recursos econòmics, el fet d’usar programari lliure fa que 
aquest projecte tinga un cost zero a nivell de llicències. En quan al cost de 
maquinari també es zero perquè es reutilitzarà un ordinador ja existent. Per tal 
de poder fer les descarregues I instal·lacions de les aplicacions cal una 
connexió a internet, que tindrà un cost zero ja que s’utilitza una connexió a 
internet que proveeix el propi institut. Tot i això a la taula següent es contraposa 
aquest cos zero amb el cost que suposaria la utilització de programari privatiu 
per assolir semblants objectius. (Preus amb IVA inclòs) 

Llicències de programari privatiu mínimes necessàries 
Concepte Funcionalitat Quantitat Preu (€) Total (€) 

Windows 2012 Server 
R2 

Directori actiu, DHCP, 
DNS, compartició de 
recursos, quotes 

1 1.097 1.097 

Network Inventory 
Advisor 

Inventariat 100 equips 1 199 199 

VMware Workstation 
12 pro 

Virtualització entorn 
proves 

1 251,95 251,95 

Acronis Snap Deploy 5 Clonació de equips 1 98 98 
 1.645,95 

 

Com que tots els sistemes operatius clients serien GNU/Linux no 
hauríem de pagar el complement per número d’equips que farien ús del 
Windows 2012 Server R2. La valoració més immediata es un dels puntals forts 
del programari lliure, cost de llicència zero. 

A nivell recursos humans com que aquesta implementació de solucions 
forma part del projecte final de màster no té cap cost. Si per contra, calgués 
contractar a un tècnic per assolir els objectius plantejats, orientativament 
empraria les següents hores i això implicaria en corresponent cost.  

Recursos humans 
Concepte Funcionalitat Quantitat Preu 

(€/hora) 
Total (€) 

Administrador de 
sistemes 
GNU/LINUX 

Instal·lació, configuració i 
prova de tot el programari 
necessari per assolir els 
objectius del projecte 

47 40 1960 

 

El cost total si s’utilitzara programari privatiu i si es tingués que  
contractar a l’administrador de sistemes GNU/Linux seria de 3.606 € 

A continuació es mostra el diagrama de Gantt, amb les tasques 
distribuïdes al llarg del termini proposat: 
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4.  Disseny de la solució 
 

El que es demana es implementar es un entorn de proves on muntar les 
solucions indicades en l’apartat de la memòria Definició de requeriments. Es pretén 
dissenyar una solució que siga còmoda de gestionar, d’administració centralitzada i 
que permeta aprofundir en tots els aspectes requerits. La facilitat d’administració 
reduirà el temps de configuració i gestió de serveis, grups i usuaris per poder destinar 
temps a altres tasques no menys importants com manteniment d’altres aplicacions, 
d’equips i atenció a l’usuari.  

A l’apartat Estudi d'alternatives de solució ja s’esmentava les dos possibles 
solucions per virtualitzar l’entorn de proves, que eren PROXMOX i VirtualBox. A 
l’apartat de la memòria Valoració i elecció de les possibles solucions ja es justificava el 
perquè de la elecció finalment de la solució VirtualBox. 

En quan als serveis a implementar al servidor, un requisit important es que es 
pugen gestionar de forma centralitzada amb una gestió còmoda i intuïtiva.  

Existeixen diferents interfícies gràfiques basades amb programari lliure per 
gestionar serveis: Apache Directory, Webmin i FusionDirectory. El Apache Directory 
sols ens serviria per a gestionar LDAP, Webmin es una aplicació que permet la gestió 
web de moltes funcionalitats i serveis. D'altra banda, FusionDirectory es un fork de 
GOSA (GOnicus System Administration), què es la eina que actualment esta sent 
utilitzada per gestionar LDAP. FusionDirectory neix per les discrepàncies d’una 
comunitat de desenvolupadors de GOSA amb Gonicus que es la empresa que 
desenvolupa GOSA. La comunitat de FusionDirectory pretén impulsar aquest projecte 
d’una manera més oberta i oferir una major documentació. Per aquests motius s’ha 
decantat per utilitzar FusionDirectory i no per GOSA. Un avantatge de FusionDirectory 
son els plugins que conté, que permet la administració de serveis centralitzada. 
Concretament els plugins que utilitzarem son: DHCP, DNS, SAMBA, Quota, SSH, 
Systems(per gestionar servidors desde FusionDirectory).  

A banda haurem d'instal·lar FOG com a eina de clonatge i inventariat d’equips. I 
d’altra banda s’implementarà una solució web que permeta mitjançant regles bàsiques 
de filtrat sobre un router Mikrotik al professorat, permetre o denegar l'ús de determinats 
ports a cada aula, per així, per exemple, impedir la navegació web quan esta fent-se 
exàmens amb l’ordinador. Es crearien una sèrie de regles bàsiques per a cada aula.  
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5. implementació 
 
5.1 Arquitectura servidor  
 

El servidor de proves l’implementarem a la eina basada en programari lliure  
VirtualBox. Reaprofitarem un ordinador físic per instal·lar aquest programari i sobre ell 
es virtualitzarà un sistema GNU/Linux Ubuntu Server 14.04 64 bits. 

La maquina virtual inicialment té un disc dur de 60 GB de capacitat destinat al sistema 
operatiu i 2 GB de RAM. Aquestes prestacions poden ser ampliades davant 
necessitats futures, aquest es un dels gran avantatges de la virtualització.   

S’han configurat 5 targetes virtuals que permetran interconnectar totes les xarxes 
necessàries. 

Targeta 
xarxa 
virtual 

Mode de 
connexió 

Etiqueta 
subxarxa 

1 Adaptador pont Internet 
2 Xarxa interna aula20.1 
3 Xarxa interna aula20.2 
4 Xarxa interna aula20.3 
5 Xarxa interna aula20.4 

 

VirtualBox sols permet visualitzar i configurar gràficament 4 targetes virtuals, per tal de 
configurar fins a 8 targetes virtuals ho hem de fer mitjançant comandes especials de 
VirtualBox. Per tal de crear la 5ª targeta de xarxa i assignar-li la etiqueta aula20.4 
haurem introduir les següents comandes: 

# vboxmanage modifyvm nomdelamv --nic5 intnet 
# vboxmanage modifyvm nomdelamv --intnet5 "aula 20.4" 
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5.2. Instal·lació i configuració de LDAP 
 
Instal·larem el OpenLDAP daemon (slapd) i LDAP configuration tools (ldap-utils) amb 
la comanda:  
# apt-get install slapd ldap-utils 
 
Mentre instal·lem sens preguntarà la contrasenya per al compte Administrador 
(iesebre). Comprovem si OpenLDAP està en funcionament amb la comanda: 
# lsof -Pni :389 
 
La configuració es pot trobar a /etc/ldap. I dins podrem trobar les següents 
carpetes/fitxers: 
sasl2/ S'utilitza per a l'autenticació SASL. Inicialment buida i 

sense configurar. 
esquema/ Conté els arxius d'esquema i ldif inclosos. 
slapd.d/ Emmagatzematge de configuració del servidor LDAP. 
slapd.d/cn=config Conté la configuració del servidor i les bases de dades de 

directori. 
slapd.d/cn=config/cn=esquema Conté els esquemes carregats actualment. 
ldap.conf  S'utilitza per definir valors per defecte per a tot el sistema 

per als clients LDAP. 
 
La base de dades actual, que es construeix de forma automàtica des d'aquesta 
configuració, s'emmagatzema en /var/lib/ldap. 
 
Ara que slapd s'està executant, configurarem el nostre propi directori iesebre.com. 
Això es pot creant fitxers LDIF i important-los o mitjançant la comanda: 
# dpkg-reconfigure slapd  
 
S’iniciarà un assistent de configuració on per a les següents preguntes haurem de 
contestar:   

Pregunta Resposta Descripció 
Voleu ometre la configuració del 
servidor OpenLDAP? No Això iniciarà l'assistent de 

configuració 

Nom del domini DNS: iesebre.com 
Nom del directori (això es traduirà 
en un DN base de la forma dc = 
iesebre, dc = com). 

Nom de l'organització: Iesebre Nom de la seva organització. 

Contrasenya d'administrador: Iesebre 
Nova contrasenya de l'administrador 
LDAP (cn = admin, dc = iesebre, dc 
= com). 

Motor de base de dades a fer 
servir: HDB Basat en Oracle Berkeley base de 

dades (BDB), però més eficaç. 
Desitja que s’elimini la base de 
dades en purgar el paquet 
slapd? 

No Mantingui la base de dades si 
OpenLDAP es desinstal.la 

Moveu la base de dades 
anterior? Sí 

Traieu l'antiga base de dades de 
manera que no interfereixi amb la 
nova configuració. 

Permetre protocol LDAPv2? No 
Llevat que sigui necessari 
concretament, LDAPv2 s'ha de 
desactivar. 
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5.3. Instal·lació i configuració de FusionDirectory 
 
FusionDirectory es una eina amb llicència GPL v.2 i interfície web modular que facilita 
la gestió del directori LDAP. A banda també permet agregar plugins que ens permetran 
configurar i administrar serveis addicionals com DHCP, DNS, SAMBA d’una forma 
centralitzada. 

 
5.3.1. Instal·lació del esquema FusionDirectory 
 
Els paquets de FusionDirectory es poden trobar al repositori 
oficial: http://repos.fusiondirectory.org 
Afegir els repositoris oficials 
 
Edita /etc/apt/sources.list/ per afegir els repositoris FusionDirectory: 
# sudo nano /etc/apt/sources.list  
 
I dins introduïm: 
# FusionDirectory repository 
deb http://repos.fusiondirectory.org/debian-wheezy wheezy main 
# FusionDirectory debian-extra repository 
deb http://repos.fusiondirectory.org/debian-extra wheezy main 
 
Agafar la clau GPG oficial per activar la signatura de paquets: 
gpg --keyserver keys.gnupg.net --recv-key 62B4981F  
gpg --export -a "Fusiondirectory Archive Manager 
<contact@fusiondirectory.org>" > FD-archive-key 
 
Afegim la clau a Ubuntu: 
apt-key add FD-archive-key 
 
Actualitzem els repositoris: 
# apt-get Update 
 
Comprovem si es podien trobar tots els paquets FusionDirectory: 
# apt-cache search FusionDirectory | more 
FusionDirectory - Web Based LDAP Administration Program 
fusiondirectory-developpers - Provide Scripts and doc for FusionDirectory 
development 
fusiondirectory-plugin-addressbook - addressbook plugin for FusionDirectory 
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FusionDirectory-plugin-alias - alias plugin for FusionDirectory 
FusionDirectory-plugin-alias-schema - alias schema for alias plugin for 
FusionDirectory 
fusiondirectory-plugin-apache2 - Apache virtualhost plugin for FusionDirectory 
fusiondirectory-plugin-apache2-schema - Apache schema for apache2 plugin for 
FusionDirectory 
FusionDirectory-plugin-argonaut - Argonaut plugin for FusionDirectory 
FusionDirectory-plugin-argonaut-schema - LDAP schema for FusionDirectory 
Argonaut plugin 
..... 
 
Com es pot veure hi ha alguns paquets amb un paquet d'esquema (per exemple. 
FusionDirectory-plugin-alias-schema). Si el servidor LDAP no està en la mateixa 
màquina que el FusionDirectory, els *-schema han d'estar instal·lats al servidor 
OpenLDAP i l'altra en un FusionDirectory. 
 
Instal·lació de FusionDirectory esquema 
 
Instal·larem el schema de FusionDirectory: 
# apt-get install FusionDirectory-schema 
 
Aquest paquet proporciona l'esquema LDAP: 

• /etc/ldap/schema/FusionDirectory/rfc2307bis.schema 
• /etc/ldap/schema/FusionDirectory/core-fd-conf.schema 
• /etc/ldap/schema/FusionDirectory/core-fd.schema 
• /etc/ldap/schema/FusionDirectory/ldapns.schema 
• /etc/ldap/schema/FusionDirectory/template-fd.schema 

 
A Ubuntu l'emmagatzematge backend per defecte per l'esquema ja no és un arxiu pla, 
tota la configuració s'emmagatzema en una branca especial anomenat cn = config 
 
Integració esquema FusionDirectory  
 
Per tal d'integrar tots els esquemes al servidor LDAP cal tenir permisos d’administrador 
sobre ell. 
FusionDirectory necessita el següent esquema en aquest ordre: 

• esquema basic (core schema) d'OpenLDAP (instal·lat per defecte amb 
OpenLDAP): 

o /etc/ldap/schema/core.schema 
o /etc/ldap/schema/cosine.schema 
o /etc/ldap/schema/nis.schema 
o /etc/ldap/schema/inetorgperson.schema 

 
• Esquema bàsic (core schema) de FusionDirectory: 

o /etc/ldap/schema/FusionDirectory/core-fd.schema 
o /etc/ldap/schema/FusionDirectory/core-fd-conf.schema 
o /etc/ldap/schema/FusionDirectory/ldapns.schema 
o /etc/ldap/schema/FusionDirectory/template-fd.schema 
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Per instal·lar l’esquema bàsic FusionDirectory necessari: 
# FusionDirectory-insert-schema 
 
Comprovem si s’han instal·lat els esquemes amb: 
# FusionDirectory-insert-schema -l 
core 
cosine 
nis 
inetorgperson 
core-fd 
core-fd-conf 
ldapns 
template-fd 
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5.3.2. Instal·lació bàsica de FusionDirectory  
 

Les següents instruccions proporcionen una instal·lació bàsica de FusionDirectory per 
a la gestió d'usuaris i grups.  
 
FusionDirectory és una aplicació basada en web. Així s’ha d’instal·lar el servidor web 
Apache i configurar-lo, instal·lar dependències php amb: 
# apt-get install FusionDirectory 
 
Després de la instal·lació, Apache2 està configurat per a iniciar la configuració inicial 
de FusionDirectory. Només has d'anar a ¡Error! Referencia de hipervínculo no válida. per 
tal de configurar-lo a través de la interfície web 
 
Pas 1: Pantalla de inicial de configuració 

 
 
Per començar FusionDirectory hem de crear un fitxer temporal amb un número únic 
introduït (en genera un número alfanumèric cada vegada que s’engega la configuració 
inicial i no es finalitzada correctament): 
# echo -n kfn8gcpao644f8a0p2onht24m3 > 
/var/cache/FusionDirectory/fusiondirectory.auth  
Fer clic al botó Next 
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Pas 2: Tria d'idioma d'instal·lació 

 
 
"Automatic" Significa que l'idioma es determina directament des del navegador web. 
Triem el català ja que el navegador esta en angles. 
 
Pas 3: Comprovar si el servidor d'aplicacions PHP esta correcte 

 
 
Tots aquests paràmetres normalment s'estableixen correctament. Si alguna cosa no 
està correcta es pot modificar al fitxer: /etc/FusionDirectory/fusiondirectory-apache.conf 
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Al nostre cas detectem l’error anterior, he de solucionar aquest problema que es dona 
al Ubuntu 14.04, per poder avançar al configurador web, ho farem amb les següents 
comandes: 
# php5enmod imap 
# service apache2 restart 
 

 
 
Ara ja esta tot OK. Polsem Next. 
 
Pas 4: Especificar els paràmetres de connexió 

 
 

L'usuari especificat en aquesta pantalla ha de tenir permisos de lectura i escriptura a 
tot arreu en el Directori. Els paràmetres més significants de la pantalla anterior serien: 
 

• LDAP connection: 
o Location és el nom del perfil FusionDirectory. Un server 

FusionDirectory podria manejar diversos directoris. Li indicarem: iesebre 
per identificar a quin directori fem referència. 

o Connection URI és l'URI del servidor LDAP. Aquí podeu especificar si 
es tracta d'una connexió segura LDAP (LDAPS). 

o TLS Connection : Comprova si s'utilitza el sistema TLS. 
o Base: Base Dn és detectat automàticament, un server ldap podria tenir 

diverses bases en un host. 
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• Authentication: 

o Admin DN : El DN de l'administrador s'ha d'especificar per tal de llegir i 
escriure a la base DN especificada anteriorment. 

o Admin password: La contrasenya del DN administrador. 
o Status 
o Current status: Ofereix la informació sobre l'estat de la unió d'usuari. 

 
Ens mostra el següent error en roig, el qual solucionarem indicant-li la password 
adequada a l’apartat Authentication. 
 

 
 
Ara si, ja no ens mostra l’error: 

 
Després d'omplir tots els camps fem clic al botó Next. 
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Pas 5: Configuració 

 
 
Els paràmetres més significants de la pantalla anterior serien: 

• Look and feel 
o language : Idioma 
o theme : De moment només hi ha un tema. Permet crear un thema més 

empresarial. 
o Timezone : Zona geogràfica. Ficarem Europa/Madrid 

• Password settings 
o Password default hash: Pots triar quin algoritme de xifrat va utilitzar-se per 

emmagatzemar la contrasenya. 
o Force default hash 
o Password minimum length: Longitud mínima de la contrasenya. 
o Password minimum differs: Numero de caràcters mínims que han de ser 

diferent de la contrasenya anterior 
o Use account expiration: És un mètode per expirar un compte basat en la 

validesa contrasenya 
• Login and session 

o Login attibute : Podria ser l'atribut de correu o l'atribut uid o tots dos. S'utilitza 
per a la connexió a la interfície Fusiondirectory. 

• Core settings 
o Enable primary group filter: Tot usuari té un grup principal, que permetrà 

filtrar en ell 
o Display summary in listings : S'afegeix al final de cada taula, el numero 

d'article per a cada tipus d'objecte 
o Edit locking: Quan algú està utilitzant un objecte LDAP, s'estableix un 

indicador. FusionDirectory podria mostrar a altres persones que volen editar 
aquest objecte un missatge d'advertència. Aquest paràmetre especifica l'atribut 
a prova en aquest cas. 

o Enable logging: FusionDirectory podria registrar algunes accions mitjançant el 
sistema de syslog al host. 

• Snapshot 
o Enable snapshots: FusionDirectory li permet realitzar instantànies de 

branques o objectes abans de fer una manipulació perillosa o simplement per 
fer una còpia de seguretat.  
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o Snapshot base: Es pot especificar el nom de la branca on estaran instantànies 
emmagatzemades. 

• People and Group storage 
o People attribute : Un DN està composat d'un o diversos atributs i la base DN. 

En aquest cas el DN serà construït amb l'atribut CN (common name) i DN 
Base: ou=people, dc=iesebre, dc=com 

o GID/UID min : És el id de l’usuari o grup mínim assignable 
o Base number for people/groups: Es pot especificar un numero d'inici per gid i 

uid (útil per a l'ús de Fusiondirectory en l'estructura existent) 
o Users RDN : Aquesta és la branca on s'emmagatzemaran tots els usuaris. Per 

defecte és ou=people (ou =Organizational Unit) 
o Groups RDN : Aquesta és la branca on s'emmagatzemaran tots els grups. Per 

defecte és ou=groups (ou=Organizational Unit) 
 
Fer clic a Next botó per continuar. 
 
Pas 6: Inspecció LDAP 
Es verifica que la configuració de LDAP, si hi ha alguna mal configurar ens ho indicarà: 

 

 
 
Apareixen 3 errors en roig, els solucionarem un a un. 

 
 
Al primer, polsem Migrate per solucionar-lo i ens apareix: 
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Polsem Migrate de nou. 
 
Arreglem el segon error polsant el botó Create, 
 

 
 

Ens apareix la següent finestra, on introduirem una contrasenya dues vegades, serà la 
contrasenya d’administrador del FusionDirectory i l’utilitzarem per treballar via web 
amb ell, polsem Apply: 
 

 
 

Al tercer error, polsem Migrate per solucionar-lo, automàticament assignarà els rols 
ACL per defecte: 
 

 
 
A partir d’ara ja no hi ha cap d’error: 
 

23 
 



 

 
 
Polsem el botó Download configuration perquè es cree en fitxer de configuració, 
després seguint instruccions que apareixen en la web copiarem aquest fitxer a la 
carpeta /etc/FusionDirectory/ 
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Per a ficar els permisos adequats al fitxer de configuració i finalitzar la configuració: 
# fusiondirectory-setup --check-config 
 
Polsem Next i ja podrem veure finestra principal del Fusiondirectory:  

 
 
Després de fer la connexió amb l'usuari fd-admin i contrasenya en el conjunt Pas 6 
que tindrà la següent pantalla: 

 
 
A partir d’aquest punt cal seguir el passos dels punts 1.1, 1.2, 1.3 i 1.4 de l’annex 
configurar els serveis necessaris pel moment a FusionDirectory. 
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5.4. DHCP 
 
Per utilitzar el plugin DHCP de FusionDirectory, cal tenir un servidor DHCP instal·lat i 
configurat.  
 
5.4.1. Instal·lació i configuració 
  
Per tal d’instal·lar el servei dhcp introduirem: 
# apt-get install isc-dhcp-server-ldap 
 
Preparació instal·lació plugin DHCP. Instal·lem els paquets del plugin dhcp: 
# apt-get install FusionDirectory-plugin-dhcp 
 
Instal·lem els esquemes requerits: 
# apt-get install FusionDirectory-plugin-dhcp-schema 
 
Configurem DHCP perquè siga gestionat per LDAP afegint les següents línies al fitxer 
/etc/dhcp/dhcpd.conf: 
 
ldap-server "localhost"; 
ldap-port 389; 
ldap-username "cn=admin,dc=iesebre,dc=com"; 
ldap-password "iesebre"; 
ldap-base-dn "dc=iesebre,dc=com"; 
ldap-method dynamic; 
ldap-debug-file "/var/log/dhcp-ldap-startup.log"; 
 
on: 
• Ldap-server… qui es el Ldap server 
• Ldap-port:  port per defecte que s’escolta(389) 
• Ldap-username: El server DHCP s'unirà a LDAP utilitzant un compte DSA anomenat 

dhcp (DN cn=admin, dc=iesebre, dc=com) 
• Ldap-password: La contrasenya del compte admin. 
• Ldap-method dynamic: Amb el mètode dinàmic, el servei LDAP es qui gestiona el 

servidor DHCP, canvis en la configuració de LDAP s'apliquen immediatament al 
servidor DHCP.  

• ldap-debug-file: fitxer on es guardarà la configuració en volta de dhcpd.conf 
 
Afegim el esquema per dhcp en slapd.conf: 
# FusionDirectory-insert-schema -i /etc/ldap/schema/FusionDirectory/dhcp-
fd.schema 
 
A continuació s’indica les diferents subxarxes que es crearan per tal d’oferir els serveis 
DHCP: 
 
Interfície 
servidor 

IP interfície Rang adreces IP per a 
equips Màscara Adreça de xarxa Àmbit 

d’us 

eth1 192.168.201.2 192.168.201.3-
192.168.201.254 255.255.255.0 

192.168.201.0 Aula 20.1 

eth2 192.168.202.2 192.168.202.3-
192.168.202.254 192.168.202.0 Aula 20.2 
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eth3 192.168.203.2 192.168.203.3-
192.168.203.254 192.168.203.0 Aula 20.3 

eth4 192.168.204.2 192.168.204.3-
192.168.204.254 192.168.204.0 Aula 20.4 

   
Afegim el servei DHCP al servidor creat prèviament en FusionDirectory  

 
 
Fem clic a serveis: 

 
 
Actions -> Create -> DHCP Server 

 
 
 Tria nova secció -> subnet i feu clic a "Create": 
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Creem la primera subxarxa: 

 
 

I així consecutivament fins tenim configurades les 4 subxarxes: 
 

 
 
Fem clic en Desa. I ja tindrem el servidor DHCP llest: 
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Fem clic a D’acord. 
 
El nom que li hem donat al servidor en FusionDirectory, al nostre cas, servidorproves 
ha d’estar declarat al fitxer /etc/hosts. 
 
Al fitxer /etc/default/isc-dhcp-server em d’indicar les interfícies on el servidor DHCP 
atendrà les peticions DHCP al nostre cas: 
INTERFACES="eth1 eth2 eth3 eth4" 
 
Per reiniciar els serveis Ldap i DHCP: 
# service slapd restart 
 
# service isc-dhcp-server start 
 
A partir d’aquest punt cal seguir el passos del punt 2.2 de l’annex per tal de fer les 
proves de funcionament d’aquest servei. 
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5.5 DNS 
 
A partir de la versió 1.0.5 de FusionDirectory, argonauta-ldap2zone és el programa 
utilitzat per crear arxius de zona BIND i actualitzar el servei BIND. Argonaut-ldap2zone 
està en fase de desenvolupament, de manera que necessita que s'ha de descarregar 
del repositori de desenvolupament FusionDirectory.  
 
# apt-get update 
 
Si no s’ha instal·lat abans el service DHCP i LDAP: 
# apt-get install bind9 bind9-host argonaut-ldap2zone ldap-utils 
 
Si s’ha instal·lat abans el service DHCP i LDAP: 
# apt-get install bind9 argonaut-ldap2zone  
 
Instal·lem els paquets requerits a nivells de plugin DNS per al FusionDirectory: 
#apt-get install fusiondirectory-plugin-dns 
 
Instal·lem els esquemes requerits: 
#apt-get install fusiondirectory-plugin-dns-schema 
#fusiondirectory-insert-schema -i 
/etc/ldap/schema/fusiondirectory/dnszone.schema 
#fusiondirectory-insert-schema -i /etc/ldap/schema/fusiondirectory/dns-fd-
conf.schema 
 
Configurem els serveis de DNS perquè treballen junt al LDAP, al fitxer 
/etc/ldap/ldap.conf introduïm: 
BASE    dc=iesebre,dc=com 
URI     ldap://localhost:389 
 
Reiniciem el servei LDAP amb: 
# service slapd stop 
# service slapd start 
 
4.5.1 Configuració al FusionDirectory del plugin DNS: 
 
Afegim el servei DNS al “servidorproves” que prèviament crearem a Systems de 
FusionDirectory 
Fem clic sobre “servidorproves” 
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Haurem de crear les següents zones: 

Nom de zona Adreça de xarxa 
aula201 192.168.201.0 
aula202 192.168.202.0 
aula203 192.168.203.0 
aula204 192.168.204.0 

 
Fem clic en el nom del servidor i després en Services.  

 
Actions ->Create ->DNS service 

 
 
Afegim una nova zona amb Add en DNS zones. Omplim tots els camps necessaris. 
Assegureu-vos d'omplir a "Primary dns server for this zone” com a Hostname no com 
una IP si no l'arxiu de zona (en /var/cache/bind/db.your.zone.) no estarà ben formatat i 
no serà carregat.  
 
Creem les quatre zones i fem clic a "Desa" al finalitzar cadascuna: 
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A la següent imatge fem clic a "Desa" per guardar els canvis: 
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Feu clic a "D'acord": 
 
5.5.2 Configuració del plugin Argonaut Server 
 
Per tal de configurar el DNS plugin em de configurar el plugin Argonaut i el ldap2zone. 
El primer s’encarrega de poder gestionar via web determinats serveis com el DNS i el 
ldap2zone permet la integració de DNS en LDAP. 
 
Cal afegir el repositori de desenvolupament Argonaut en el sistema i tornar a carregar 
la llista de paquets i la instal·lació, ho farem amb: 
# echo "# Argonaut libraries repository" >> /etc/apt/sources.list 
# echo "deb http://repos.fusiondirectory.org/official-releases/debian/argonaut-
libs wheezy main" >> /etc/apt/sources.list 
# echo "# Argonaut development repository" >> /etc/apt/sources.list 
# echo "deb http://repos.fusiondirectory.org/official-releases/debian/argonaut 
wheezy main" >> /etc/apt/sources.list 
# apt-get update 
# apt-get install argonaut-server 
 
El paquet argonaut-ldap2zone també s’instal·la. 
 
Per configurar el servidor Argonaut necessita modificar el fitxer 
/etc/argonaut/argonaut.conf, aquest fitxer es compon de diverses seccions: 
[server] 
Aquesta secció conté tots els paràmetres del servidor argonauta: 
server_ip = 192.168.100.2 
 
L'adreça IP del servidor a escoltar. Aquesta adreça ha de coincidir amb l'adreça del 
servidor d'argonauta proporcionat a la interfície FusionDirectory. Al nostre cas no em 
de modificar res. 
 
[client] 
Aquesta secció conté tots els paràmetres del client argonauta: 
client_ip = 192.168.100.2 
L'adreça IP del client a escoltar. Aquesta adreça ha de coincidir amb l'adreça del 
servidor d'argonauta proporcionat a la interfície FusionDirectory. Al nostre cas no em 
de modificar res. 
 
[ldap] 
Aquesta secció conté tots els paràmetres de LDAP: 

• On s'emmagatzema l'arxiu de configuració ldap.conf: 
config = /etc/ldap/ldap.conf 

• dn del nostre domini: 
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dn = cn=admin,dc=iesebre,dc=com 
• contrasenya del dn anterior: 

password = iesebre 
 
Per iniciar automàticament el servidor argonaut en l'arrencada, hem d'editar el fitxer 
anterior i establir el paràmetre START_SERVER a 1: 
# Should we start the server 
START_SERVER=1 
 
Al fitxer /etc/ldap/ldap.conf hauríem de tenir definits prèviament: 
BASE dc = iesebre, dc = com 
URI ldap://servidorproves:389 
 
Per instal·lar el plugin de servidor Argonaut: 
# apt-get install fusiondirectory-plugin-argonaut  
 
Incloem els schemas necessaris i reiniciem LDAP: 
# apt-get install fusiondirectory-plugin-argonaut-schema 
#fusiondirectory-insert-schema -i /etc/ldap/schema/fusiondirectory/argonaut-
fd.schema 
# service slapd restart 
 
Per afegir el servidor Argonaut a FusionDirectory, a l’apartat Systems fem clic al 
servidorproves: 

 
Fem clic en Services. Crearem el server Argonaut amb Actions -> Create -> Argonaut 
server: 

 
Emplenem les dades de configuració necessàries i fem clic a Desa: 
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Alguns dels camps configurables son: 

• Argonaut server 
o Delete finished tasks: Si el servidor Argonaut ha d'eliminar les tasques 

acabades amb èxit. 
o Port : Port en el que s'escolta Argonaut server 
o Timeout: Temps en segons abans de considerar un Argonaut client o 

servidor com a inactiu. 
o Log directory: Directori en el qual argonauta emmagatzemarà el seu 

log. 
• Wake on LAN 

o Interface : Interfície a utilitzar per a l'enviament de sol·licituds Wake On 
Lan. Permet engegar el servidor de forma remota. 

o IP tool: Eina d'IP a utilitzar. 
 
Fem clic en D’acord. 
 
Per tal d’iniciar el servidor Argonaut escriurem: 
# service argonaut-server start 

 
 
5.5.3 Configuració Argonaut DNS a un servidor DNS a la interfície Fusiondirectory 
 
Ara el que farem es agregar el servei Argonaut DNS dins el servidor servidorproves: 
 

 
 
A systems seleccionem Servidorproves. Anem a la pestanya Services. 
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Actions –> Create Argonaut DNS settings 

 
 
Ompli les informacions de configuració i feu clic a "Desa": 

 
 
Ajustos de Argonaut Ldap2zone: 
• Bind directory: (Requerit) El directori en el qual s'han de crear els arxius de configuració 

Bind. 
• Bind cache directory: (Requerit) El directori en el qual s'han de crear els arxius de zona. 
• Allow notify: Si es permeten o no notificacions entre servidor DNS mestre i DNS esclau. 
• Allow update (semicolon separated and ended): Quin server DNS esclau pot actualitzar la 

zona de un DNS Mestre. 
• Allow transfer (semicolon separated and ended): Quin server DNS esclau se li permet 

transferir la zona completa. 
• TTL: Temps de vida. 
• Mdc path: Ruta d'accés a rndc binari. 
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Fem clic a "D'acord" una vegada per guardar les dades de configuració. 
 
5.5.4 Instal·lació  i configuració  del Argonaut client 
 
Després d'haver instal·lat el Argonaut server, em d'implementar el Argonaut client. Per 
instal·lar el client de Argonaut, com que prèviament ja em afegit el repositori de 
desenvolupament de Argonaut, directament ja podem instal·lar-lo amb: 
# apt-get install argonaut-client 
 
Per configurar el Argonaut client em de modificar el arxiu 
/etc/argonaut/argonaut.conf, d’acord a la nostra infraestructura. Per iniciar 
automàticament argonaut-client en el moment d'arrencada, hem d'editar 
/etc/default/argonauta-client i establir el paràmetres START_CLIENT a 1: 
# Should we start the management client 
START_CLIENT=1 
 
Arranquem el argonaut-client amb: 
service argonaut-client start 
 
Si hi ha alguna cosa incorrecta a la configuració a aquest punt ens mostrarà algun 
error. 
Afegim el servei Argonaut client a Fusiondirectory, al servidor Servidorproves hi ha 
una pestanya anomenada Argonaut client, fem clic al botó Add Argonaut client 
settings i ens mostrarà la següent imatge: 
 

 
 
Omplin les informacions de configuració la nostra configuració i fem clic a "D'acord": 
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Les opcions de configuració que mostra son: 

• Argonaut client settings:  
o Client port: (Obligatori) Port utilitzat pel client argonaut per JSON-RPC 
o WakeOnLan interface: (Obligatori) Interfície de xarxa utilitzat per 

argonauta per a WakeOnLan 
o TaskId file: (Obligatori) Arxiu que argonaut utilitzarà per emmagatzemar 

el seu ID de tasca en arrencar 
o Log Directory: (Obligatori) Directori en el qual el client argonaut 

escriurà els seus registres 
• Service Names 

o Folder: Defineix els camins dels guions d'inici necessaris per a diversos 
serveis del sistema 

o serviceDHCP: isc-dhcp-server 
o serviceDNS: bind9 
o serviceNTP: ntp 
o [...] 
o serviceTerminal: ssh 
o argonautServer: argonaut-server 
o serviceLDAP: slapd 

 
Aquestes opcions permet a FusionDirectory veure l'estat dels serveis.  
 
Actualització de zona DNS 
 
Cada vegada que s'afegeix o canvia de zona DNS en el servidor dns, cal actualitzar 
Bind. Es pot fer directament al FusionDirectory o manualment des de la línia d'ordres 
del servidor DNS.  
 
Per fer l’actualització des de FusionDirectory, haurem d’executar argonauta-ldap2zone. 
Després d'haver guardat tots els canvis al servidor DNS, em de fer clic a la icona de 
configuració de DNS: 
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Per recarregar fem clic al botó ressaltat en roig. 
 
Per executar manualment l’actualització argonauta-ldap2zone al servidor DNS haurem 
d’escriure: 
# argonaut-ldap2zone --verbose <nom-de-la-zona> 
 
Per exemple per a la zona 192.168.201 podem veure resultat de la comanda: 

 
 
Perquè la informació DNS siga adjuntada a la DHCP de editar el fitxer dhcpd.conf 
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I haurem de configurar alguns paràmetres del servei DHCP al FusionDirectory, afegint 
les IP dels DNS que es volen fer servir a cada interfície física del servidor DHCP i 
marcant les següents opcions d’assignació de hostname: 

- Aula20.1 

 
- Aula20.2 
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- Aula20.3 

 
- Aula20.4 
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A partir d’aquest punt cal seguir el passos del punt 3.1 de l’annex per tal de fer les 
proves de funcionament d’aquest servei. 
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5.6 Samba 
 
5.6.1 Instal·lació i configuració de Samba i FusionDirectory 
 
Instal·lem els paquets necessaris. En el nostre cas ldap, samba i FusionDirectory són 
al mateix servidor, el nom és servidorproves: 
#apt-get install fusiondirectory-plugin-samba samba samba-doc smbldap-tools 
smbclient fusiondirectory-plugin-samba-schema 
 
Inserim els esquemes: 
# fusiondirectory-insert-schema -i 
/etc/ldap/schema/fusiondirectory/samba.schema 
# fusiondirectory-insert-schema -i /etc/ldap/schema/fusiondirectory/samba-fd-
conf.schema 
 
Configurem samba: 
# service samba stop 
# cp /usr/share/doc/smbldap-tools/examples/smbldap* /etc/smbldap-tools/ 
# cd /etc/smbldap-tools/ 
# gunzip smbldap.conf.gz 
# net getlocalsid 
SID for domain SERVIDORPROVES is: S-1-5-21-333894329-1581937305-
4220107233  

 
 
En /etc/smbldap-tools/smbldap.conf: 
 
1. A la "general configuration", cal definir el SID (recuperat amb la comanda net 

getlocalsid anterior) i sambaDomain (el nom de domini que voleu utilitzar iesebre): 
#####################################################################
######### 
# 
# General Configuration 
# 
#####################################################################
######### 
 
# Put your own SID. To obtain this number do: "net getlocalsid". 
# If not defined, parameter is taking from "net getlocalsid" return 
SID="S-1-5-21-333894329-1581937305-4220107233" 
 
# Domain name the Samba server is in charged. 
# If not defined, parameter is taking from smb.conf configuration file 
# Ex: sambaDomain="IDEALX-NT" 
sambaDomain="iesebre" 
 
2. A "LDAP configuration", comenta les línies slaveLDAP i slavePort (ja que no tindrem 
servidor LDAP esclau) i establir els següents paràmetres en funció de la seva 
infraestructura: 
 
#slaveLDAP="ldap://ldap.example.com/" 
#slavePort="389" 
masterLDAP="servidorproves" 
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suffix="dc=iesebre,dc=com" 
usersdn="ou=people,${suffix}" 
computersdn="ou=computers,${suffix}" 
groupsdn="ou=groups,${suffix}" 
idmapdn="ou=idmap,${suffix}" 
hash_encrypt="MD5" 
 
3. En  "Samba", comenta la següent línia i guardem fitxer: 
#mailDomain="exemple.com" 
 
4. Adaptem el fitxer /etc/smbldap-tools/smbldap_bind.conf a la nostra infraestructura: 
#slaveDN="cn=admin,dc=iesebre,dc=info" 
#slavePw="secret" 
masterDN="cn=admin,dc=iesebre,dc=com" 
masterPw="iesebre" 
 
5. Creem un nou arxiu /etc/samba/smb.conf amb aquest contingut, en base a la nostra 
infraestructura: 
 
#======================= Global Settings 
===================================== 
[global] 
ldap suffix = dc=iesebre,dc=com 
 
# administrador de samba 
ldap admin dn = cn=admin,dc=iesebre,dc=com 
 
ldap user suffix = ou=people 
ldap group suffix = ou=groups 
ldap machine suffix = ou=computers 
 
# password de sincronitzador de canvis en windows 
ldap passwd sync = Yes 
 
ldap ssl = off 
 
workgroup = IESEBRE 
server string = servidorproves 
time server = Yes 
wins support = Yes 
 
log file = /var/log/samba/log.%m 
log level = 2 
max log size = 3000 
 
security = user 
encrypt passwords = true 
#min passwd length = 6 
#smb passwd file = /etc/samba/smbpasswd 
socket options = TCP_NODELAY IPTOS_LOWDELAY SO_SNDBUF=65536 
SO_RCVBUF=65536 
os level = 65 
nt acl support = No 
passdb backend = ldapsam:ldap://127.0.0.1 
 
domain master = yes 
preferred master = yes 
local master = yes 
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domain logons = yes 
dns proxy = no  
 
use sendfile = yes 
preserve case = Yes 
short preserve case = Yes 
case sensitive = no 
hide dot files = Yes 
 
logon home =  
 
logon path = 
 
add user script = /usr/sbin/smbldap-useradd -m "%u" 
#ldap delete dn = Yes 
delete user script = /usr/sbin/smbldap-userdel "%u" 
add machine script = /usr/sbin/smbldap-useradd -t 0 -w "%u" 
add group script = /usr/sbin/smbldap-groupadd -p "%g" 
#delete group script = /usr/sbin/smbldap-groupdel "%g" 
add user to group script = /usr/sbin/smbldap-groupmod -m "%u" "%g" 
delete user from group script = /usr/sbin/smbldap-groupmod -x "%u" "%g" 
set primary group script = /usr/sbin/smbldap-usermod -g '%g' '%u' 
 
#veto files = /*.eml/*.nws/*.{*}/ 
veto files = /*.nws/*.{*}/ 
veto oplock files = /*.doc/*.xls/*.mdb/ 
 
 
#============================ Share Definitions 
============================== 
[homes] 
   comment = Carpeta personal de '%u' 
   path = /srv/samba/%U 
   valid users = %U 
   browseable = no 
   writable = yes 
   directory mode = 0770 
 
# Un-comment the following and create the netlogon directory for Domain Logons 
[netlogon] 
   comment = Network Logon Service 
   path = /var/lib/samba/netlogon 
   guest ok = yes 
   browsable = no 
   writable = yes 
 
Hem de crear la carpeta al servidor /var/lib/samba/netlogon  
 
6. Definir una contrasenya per a l'administrador 
smbpasswd -w iesebre 
Setting stored password for "cn=admin,dc=iesebre,dc=com" in secrets.tdb 
 
Important: Aquesta contrasenya s'utilitza per connectar-se al servidor LDAP, ha de 
coincidir amb la contrasenya de l'administrador LDAP, per tant iesebre. 
 
7. Inicieu el Samba 
#service samba start 
 
8. Instal.lar libpam-ldap 
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# apt-get install libpam-ldap 
Contestem a les preguntes en funció de la nostra infraestructura 
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9. Afegim les següents línies al fitxer /etc/libnss.conf: 
nss_base_passwd         ou=people,dc=iesebre,dc=com?sub 
nss_base_passwd         ou=computers,dc=iesebre,dc=com?sub 
nss_base_shadow         ou=people,dc=iesebre,dc=com?sub 
nss_base_group          ou=groups,dc=iesebre,dc=com?sub 
 
10. Modifiquem les següents línies de /etc/nsswitch.conf 
passwd:        compat   ldap 
group:          compat   ldap 
shadow:        compat   ldap 
 
11. En el servidor Samba configurem smbldap_bind.conf de la següent manera, 
important comentar les línies necessàries: 
 
# cat /etc/smbldap-tools/smbldap_bind.conf  
 
############################ 
# Credential Configuration # 
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############################ 
# Notes: you can specify two differents configuration if you use a 
# master ldap for writing access and a slave ldap server for reading access 
# By default, we will use the same DN (so it will work for standard Samba 
# release) 
#slaveDN="cn=admin,dc=iesebre,dc=com" 
#slavePw="secret" 
masterDN="cn=admin,dc=iesebre,dc=com" 
masterPw="iesebre" 
 
Configurem smbldap.conf de la següent manera, important comentar les línies necessàries: 
 
# cat /etc/smbldap-tools/smbldap.conf  
 
# smbldap-tools.conf : Q & D configuration file for smbldap-tools 
 
############################################################################
## 
# 
# General Configuration 
# 
############################################################################
## 
 
# Put your own SID. To obtain this number do: "net getlocalsid". 
# If not defined, parameter is taking from "net getlocalsid" return 
#SID="S-1-5-21-333894329-1581937305-4220107233" 
 
# Domain name the Samba server is in charged. 
# If not defined, parameter is taking from smb.conf configuration file 
# Ex: sambaDomain="IDEALX-NT" 
sambaDomain="iesebre" 
 
############################################################################
## 
# 
# LDAP Configuration 
# 
############################################################################
## 
 
# Notes: to use to dual ldap servers backend for Samba, you must patch 
# Samba with the dual-head patch from IDEALX. If not using this patch 
# just use the same server for slaveLDAP and masterLDAP. 
# Those two servers declarations can also be used when you have  
# . one master LDAP server where all writing operations must be done 
# . one slave LDAP server where all reading operations must be done 
#   (typically a replication directory) 
 
# Slave LDAP server 
# Ex: slaveLDAP=127.0.0.1 
# If not defined, parameter is set to "127.0.0.1" 
#slaveLDAP="ldap://ldap.example.com/" 
 
# Master LDAP server: needed for write operations 
# Ex: masterLDAP=127.0.0.1 
# If not defined, parameter is set to "127.0.0.1" 
#masterLDAP="servidorproves" 
 
# Use TLS for LDAP 
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# If set to 1, this option will use start_tls for connection 
# (you should also used the port 389) 
# If not defined, parameter is set to "0" 
#ldapTLS="1" 
 
# How to verify the server's certificate (none, optional or require) 
# see "man Net::LDAP" in start_tls section for more details 
#verify="require" 
 
# CA certificate 
# see "man Net::LDAP" in start_tls section for more details 
#cafile="/etc/smbldap-tools/ca.pem" 
 
# certificate to use to connect to the ldap server 
# see "man Net::LDAP" in start_tls section for more details 
#clientcert="/etc/smbldap-tools/smbldap-tools.iallanis.info.pem" 
 
# key certificate to use to connect to the ldap server 
# see "man Net::LDAP" in start_tls section for more details 
#clientkey="/etc/smbldap-tools/smbldap-tools.iallanis.info.key" 
 
# LDAP Suffix 
# Ex: suffix=dc=IDEALX,dc=ORG 
suffix="dc=iesebre,dc=com" 
 
# Where are stored Users 
# Ex: usersdn="ou=Users,dc=IDEALX,dc=ORG" 
# Warning: if 'suffix' is not set here, you must set the full dn for usersdn 
usersdn="ou=people,${suffix}" 
 
# Where are stored Computers 
# Ex: computersdn="ou=Computers,dc=IDEALX,dc=ORG" 
# Warning: if 'suffix' is not set here, you must set the full dn for computersdn 
computersdn="ou=winstations,ou=systems,${suffix}" 
 
# Where are stored Groups 
# Ex: groupsdn="ou=Groups,dc=IDEALX,dc=ORG" 
# Warning: if 'suffix' is not set here, you must set the full dn for groupsdn 
groupsdn="ou=groups,${suffix}" 
 
# Where are stored Idmap entries (used if samba is a domain member server) 
# Ex: groupsdn="ou=Idmap,dc=IDEALX,dc=ORG" 
# Warning: if 'suffix' is not set here, you must set the full dn for idmapdn 
idmapdn="ou=idmap,${suffix}" 
 
# Where to store next uidNumber and gidNumber available for new users and groups 
# If not defined, entries are stored in sambaDomainName object. 
# Ex: sambaUnixIdPooldn="sambaDomainName=${sambaDomain},${suffix}" 
# Ex: sambaUnixIdPooldn="cn=NextFreeUnixId,${suffix}" 
sambaUnixIdPooldn="sambaDomainName=${sambaDomain},${suffix}" 
 
# Default scope Used 
scope="sub" 
 
# Unix password encryption (CRYPT, MD5, SMD5, SSHA, SHA, CLEARTEXT) 
hash_encrypt="SSHA" 
 
# if hash_encrypt is set to CRYPT, you may set a salt format. 
# default is "%s", but many systems will generate MD5 hashed 
# passwords if you use "$1$%.8s". This parameter is optional! 
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crypt_salt_format="%s" 
 
############################################################################
## 
#  
# Unix Accounts Configuration 
#  
############################################################################
## 
 
# Login defs 
# Default Login Shell 
# Ex: userLoginShell="/bin/bash" 
userLoginShell="/bin/bash" 
 
# Home directory 
# Ex: userHome="/home/%U" 
userHome="/home/%U" 
 
# Default mode used for user homeDirectory 
userHomeDirectoryMode="700" 
 
# Gecos 
userGecos="System User" 
 
# Default User (POSIX and Samba) GID 
defaultUserGid="513" 
 
# Default Computer (Samba) GID 
defaultComputerGid="515" 
 
# Skel dir 
skeletonDir="/etc/skel" 
 
# Default password validation time (time in days) Comment the next line if 
# you don't want password to be enable for defaultMaxPasswordAge days (be 
# careful to the sambaPwdMustChange attribute's value) 
defaultMaxPasswordAge="45" 
 
############################################################################
## 
# 
# SAMBA Configuration 
# 
############################################################################
## 
 
# The UNC path to home drives location (%U username substitution) 
# Just set it to a null string if you want to use the smb.conf 'logon home' 
# directive and/or disable roaming profiles 
# Ex: userSmbHome="\\PDC-SMB3\%U" 
#userSmbHome="\\PDC-SRV\%U" 
 
# The UNC path to profiles locations (%U username substitution) 
# Just set it to a null string if you want to use the smb.conf 'logon path' 
# directive and/or disable roaming profiles 
# Ex: userProfile="\\PDC-SMB3\profiles\%U" 
#userProfile="\\PDC-SRV\profiles\%U" 
 
# The default Home Drive Letter mapping 
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# (will be automatically mapped at logon time if home directory exist) 
# Ex: userHomeDrive="H:" 
userHomeDrive="H:" 
 
# The default user netlogon script name (%U username substitution) 
# if not used, will be automatically username.cmd 
# make sure script file is edited under dos 
# Ex: userScript="startup.cmd" # make sure script file is edited under dos 
#userScript="logon.bat" 
 
# Domain appended to the users "mail"-attribute 
# when smbldap-useradd -M is used 
# Ex: mailDomain="idealx.com" 
mailDomain="iesebre.com" 
 
############################################################################
## 
# 
# SMBLDAP-TOOLS Configuration (default are ok for a RedHat) 
# 
############################################################################
## 
 
# Allows not to use smbpasswd (if with_smbpasswd == 0 in smbldap_conf.pm) but 
# prefer Crypt::SmbHash library 
with_smbpasswd="0" 
smbpasswd="/usr/bin/smbpasswd" 
 
# Allows not to use slappasswd (if with_slappasswd == 0 in smbldap_conf.pm) 
# but prefer Crypt:: libraries 
with_slappasswd="0" 
slappasswd="/usr/sbin/slappasswd" 
 
# comment out the following line to get rid of the default banner 
# no_banner="1" 
 
12. En el servidor samba executem l'ordre smbldap-populate: 
# smbldap-populate -a Administrator -b guest 
 
I ens mostrarà: 
smbldap-populate -a Administrator -b guest 
Populating LDAP directory for domain iesebre (S-1-5-21-333894329-1581937305-
4220107233) 
(using builtin directory structure) 
 
entry dc=iesebre,dc=com already exist.  
entry ou=people,dc=iesebre,dc=com already exist.  
entry ou=groups,dc=iesebre,dc=com already exist.  
entry ou=computers,dc=iesebre,dc=com already exist.  
entry ou=idmap,dc=iesebre,dc=com already exist.  
entry sambaDomainName=iesebre,dc=iesebre,dc=com already exist. Updating it... 
adding new entry: uid=Administrator,ou=people,dc=iesebre,dc=com 
adding new entry: uid=guest,ou=people,dc=iesebre,dc=com 
entry cn=Domain Admins,ou=groups,dc=iesebre,dc=com already exist.  
adding new entry: cn=Domain Users,ou=groups,dc=iesebre,dc=com 
adding new entry: cn=Domain Guests,ou=groups,dc=iesebre,dc=com 
adding new entry: cn=Domain Computers,ou=groups,dc=iesebre,dc=com 
entry cn=Administrators,ou=groups,dc=iesebre,dc=com already exist.  
adding new entry: cn=Account Operators,ou=groups,dc=iesebre,dc=com 
adding new entry: cn=Print Operators,ou=groups,dc=iesebre,dc=com 
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adding new entry: cn=Backup Operators,ou=groups,dc=iesebre,dc=com 
entry cn=Replicators,ou=groups,dc=iesebre,dc=com already exist.  
 
Please provide a password for the domain Administrator:  
Changing UNIX and samba passwords for Administrator 
New password:  
Retype new password: 
 
13. Reiniciar Serveis relacionats 
 
Reiniciar slapd: 
# service slapd restart 
Stopping OpenLDAP: slapd. 
Starting OpenLDAP: slapd. 
 
Reiniciar samba: 
# service samba restart 
Stopping Samba daemons: nmbd smbd. 
Starting Samba daemons: nmbd smbd.  
 
Entrem a FusionDirectory i podem veure icona de Samba domains a Systems: 

 
 
I dins el domini creat: 

 
 

A partir d’aquest punt cal seguir el passos del punt 4.1, 4.2, 4.3 i 4.4 de l’annex per tal 
de fer les proves de funcionament d’aquest servei. 
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5.7 Quotes 
 
5.7.1 Instal·lació 
 
FusionDirectory té un plugin per a FusionDirectory però no funciona adequadament 
per la qual cosa s’instal·larà quota únicament: 
 
Instal·lem quota amb: 
# apt-get install quota quotatools 
 
Instal·lem el plugin Quotes per a FusionDirectory amb:  
#apt-get install fusiondirectory-plugin-quota 
 
Instal·lem i inserim els esquemes necessaris amb: 
# apt-get install fusiondirectory-plugin-quota-schema 
# fusiondirectory-insert-schema -i /etc/ldap/schema/fusiondirectory/quota* 
 
Creem una carpeta anomenada compartidaquota a /srv/samba/compartidaquota/: 
#mkdir /srv/samba/compartidaquota/ 
 
Accedim a Servidorproves en Systems per crear configurar la carpeta a Shares: 

 
 
Perquè aquest plugin Quotes treballe adequadament hem de tenir els serveis Ldap i 
Share service, que ja em configurat en un apartat anterior. Ens faltarà configurar el 
servei de quotes.  
 
4.7.2 Configuració servei quota 
 
Creen el servei Quota service, fent clic al servidor “servidorproves” Actions -> Create -
> Quota service  

 
 
Veurem que ja tenim el nou servici instal·lat: 
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Ara ja podem indicar a quin dispositiu volem assignar quotes, en aquest cas concret 
tractarem el recurs creat anteriorment /srv/samba/compartidaquota/ entrarem a Quota 
service i veurem la següent finestra: 
 

 
 
Fem clic en Add, i desprès afegim les dades de l’apart LDAP message support: 
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A la captura anterior es pot veure que podríem crear un avis per correu electrònic per 
fer avisos de quota indicant-ho a un servidor LDAP en funció d’un nom d’usuari. 
 
Fem clic en Desa i D’acord per guardar els canvis. 
 

 
 
Afegim al final del fitxer smb.conf: 
 
[compartidaquota] 
 
   comment = carpeta compartidaquota 
   path = /srv/samba/compartidaquota 
   valid users = %U, @"Domain Admins" 
   read only = no 
   browseable = yes 
   writable = yes 
   create mode = 4770 
   directory mode = 2770 
 
Reiniciem Samba amb: 
#service samba restart 
A partir d’aquest punt cal seguir el passos del punt 5.1 de l’annex per tal de assignar 
quotes a un usuari. 
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5.8 Regles tallafocs d’aula 
 
Per tal d’implentar les regles de tallafocs a les aules farem servir un router Mikrotik 
virtualitzat en qual rebrà ordres ssh d’un servidor anomenat Fogwebmin que utilitzarà 
la interfície gràfica Webmin per personalitzar les ordres enviades utilitzant clau DSA. 
La configuració de la clau DSA i de la part Webmin es tractarà a l’annex. 
 
5.8.1 Configuració prèvia router Mikrotik 

Per administrar i configurar Mikrotik utilitzant interfície gràfica utilitzarem la eina GUI 
Winbox. Per connectar Winbox amb el router utilitzarem la opció de xarxa Host-Only 
“Sólo anfitrion” de Virtualbox. 

 
L'adreça IP per defecte assignada al pc 192.168.56.1/24. 
  
Executem Mikrotik en VirtualBox. Iniciant sessió usant "admin" com a usuari i la 
contrasenya sense contrasenya. Definirem la ip 192.168.56.2/24 al ether2 de router 
per tal de que el pc que executa Winbox i el router estiguen en la mateixa xarxa. Ho 
configurem amb la següent comanda: 
# ip address add address=192.168.56.2/24 interface=ether2 
 
Executem Winbox i a Connect to: fiquem 192.168.56.2 i ens detectarà el router: 

 
 

Fem clic al botó "Connect" i si no hi ha errors que ha d'iniciar la sessió amb èxit en el 
Mikrotik usant Winbox. 
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Abans de entrar a configurar el router Mikrotik em de configurar a per a aquesta 
màquina virtual al Virtualbox 6 targetes de xarxa que necessitem, tal i com al següent 
quadre s’indica: 
 

 Mode IP futura Etiqueta Descripció 

Adaptador 1 Host-Only 192.168.56.2/24 HOST-ONLY 
Connexió Mikrotik 

a pc per Winbox 

Adaptador 2 Mode Pont 192.168.50.1 WAN Accés a Internet 

Adaptador 3 
Xarxa Interna: 

aula20.1 
192.168.201.1/24 aula20.1 

Porta d’enllaç aula 

20.1 

Adaptador 4 
Xarxa Interna: 

aula20.2 
192.168.202.1/24 aula20.2 

Porta d’enllaç aula 

20.2 

Adaptador 5 
Xarxa Interna: 

aula20.3 
192.168.203.1/24 aula20.3 

Porta d’enllaç aula 

20.3 

Adaptador 6 
Xarxa Interna: 

aula20.4 
192.168.204.1/24 aula20.4 

Porta d’enllaç aula 

20.4 

Adaptador 7 Xarxa Interna: lan 192.168.100.1/24 lan 
Porta d’enllaç lan 

servidors 

 
Per terminal sobre el sistema operatiu amfitrió podrem configurar les targetes 5 i 6 que 
no es poden fer per entorn gràfic: 
D:\Program Files\Oracle>cd VirtualBox 
VBoxManage modifyvm mikrotiktfm --nic5 intnet 
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VBoxManage modifyvm mikrotiktfm --intnet5 "aula20.3" 
VBoxManage modifyvm mikrotiktfm --nic6 intnet 
VBoxManage modifyvm mikrotiktfm --intnet6 "aula20.4" 
VBoxManage modifyvm mikrotiktfm –nic7 intnet 
VBoxManage modifyvm mikrotiktfm –intnet7 "lan" 
 
A la següent captura es veuen les interfícies ja configurades: 

 
Al router Mikrotik, entrarem al menú Interfaces per crear les interfícies que faran de 
porta d’enllaç de les aules 20.1, 20.2, 20.3 i 20.4 i la interfície que connectarà a 
Internet i la que connectarà amb la lan (xarxa de servidors), evitant us dels punts al 
nom per facilitar-ne l’administració de regles posteriorment: 
 

 
Assignarem les IPs a cada interfície des de el menú IP -> Addresses: 

 
 
Ara configurarem NAT perquè des de les aules es puga accedir a internet. Ho podem 
fer des de la terminal amb les següents comandes: 

- Creem una ruta al router que ens dona accés a internet (192.168.50.1/24): 
/ip route add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.50.1 
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- Cree el nat sobre la interfície WAN: 

/ip firewall nat add chain=srcnat out-interface=WAN action=masquerade 
 

 
 
5.8.2 Regles filtratge 
 
Per defecte la política serà acceptar i sols en cas que es demane es rebutjarà 
determinat tràfic. 
Crearem dos llistes, una on agreguem les IPs dels pcs de professor de dins de cada 
aula i un altra on apareguin les IPs dels servidors perquè no veguen afectats per les 
regles: 
 
- PCs de professor: 
 
ip firewall address-list add list=pcsprofe address=192.168.201.100/32 
comment="pcprofe20.1" 
ip firewall address-list add list=pcsprofe address=192.168.202.100/32 
comment="pcprofe20.2" 
ip firewall address-list add list=pcsprofe address=192.168.203.100/32 
comment="pcprofe20.3" 
ip firewall address-list add list=pcsprofe address=192.168.204.100/32 
comment="pcprofe20.4" 
ip firewall filter add src-address-list=pcsprofe action=accept chain=input 
comment="acceptem tot a pcsprofes" 
 
- Servidors: 
 
ip firewall address-list add list=servidors address=192.168.100.2/32 
comment="servidorproves" 
ip firewall address-list add list=servidors address=192.168.100.3/32 
comment="webminfog" 
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ip firewall filter add src-address-list=servidors action=accept chain=input 
comment="acceptem tot a servidors" 
 
Llista d’adreces implementades: 

 
 

Regles implementades: 

 
 
Les regles de filtrat que es volen aplicar seran de la forma: 
add chain=forward action=reject protocol=tcp dst-port=”numport” in-interface= 
“aula” comment "aula-port" 
 
on:  

• numport: Serà el numero de port a filtrar. 53 UDP i TCP per a tràfic DNS. 80 
TCP per a tràfic HTTP i 443 per a tràfic HTTPS. 

• aula:  Serà el numero d’aula 

• aula-port: Serà un comentari que s’utilitzarà com a etiqueta per identificar la 
regla implementada a quin aula I port afectarà. 

 
Per tal d’aplicar o no les regles es utilitzar diferents mètodes, activant o desactivant 
regles, o afegint i eliminant regles a plaer. Triarem la segona opció. Les regles seran 
implementades per ssh des de el servidor webminfog al router mikrotik. Per tal de 
poder establir la connexió entre els diferents dispositiu de forma segura i que no ens 
demane contrasenya cada vegada, utilitzarem claus DSA 
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A partir d’aquest punt cal seguir el passos del punt 6.1, 6.2 i 6.3 de l’annex per tal de 
configurar l’execució remota d’ordres utilitzant clau DSA, configurar les regles a 
Webmin i fer les proves de funcionament d’aquest servei.  
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5.9 FOG 
 
5.9.1 Instal·lació i configuració  
 
Descarreguem i descomprimir Fog: 
#wget 
http://downloads.sourceforge.net/project/freeghost/FOG/fog_1.2.0/fog_1.2.0.tar.g
z 
#tar -xvf fog_1.2.0.tar.gz 
 
Ens col·loquem a la carpeta i instal·lem amb: 
#cd fog_1.2.0/bin 
#./installfog.sh 

 
 
Seleccionem opció 2: 
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Triem la opció N (Normal server): 
 
What is the IP address to be used by this FOG Server? [192.168.100.3] 
 
Would you like to setup a router address for the DHCP server? [Y/n]  
What is the IP address to be used for the router on the DHCP server? 
[192.168.100.1]192.168.100.2 
 
Would you like to setup a DNS address for the DHCP server and client boot 
image? [Y/n]  
What is the IP address to be used for DNS on the DHCP server and client boot 
image? [127.0.0.1] 192.168.100.2 
 
Would you like to change the default network interface from eth0? 
If you are not sure, select No. [y/N] 
 
Would you like to use the FOG server for DHCP service? [Y/n] n 
 
This version of FOG has internationalization support, would   
you like to install the additional language packs? [y/N] y 
 

 
 

Ara comença el procés d’instal·lació, en el moment que configura MySQL ens demana 
la password per al MySQL dues vegades: 
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Polzem Enter i entren a un navegador a la adreça que ens indica: 
http://192.168.100.3/fog/management: 

 
 
Fem clic a Install: 

 
 

 
 
Fem Login amb usuari fog i password per defecte password, triem idioma addient a: 
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Per configurar FOG hem d’entrar en la opció FOG configuration que té una icona amb 
un interrogant: 

 
 
Entrem a l’opció general settings on podem entre d’altres canviar el idioma per defecte: 
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TFTP server 

 
 
Hem d’assegurar-nos que a la carpeta /tftpboot tenim tots els permisos perquè es puga 
accedir via pxe amb: 
# chmod –R 777 /tftpboot 
 
I reiniciem tftpd-hpa amb:  
# /etc/init.d/tftpd-hpa restart 
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Com que a la nostra infraestructura Fog no fa funcions de dhcp com deia una de les 
captures de configuració anterior: 

 
 
Per tal de que el DCHP utilitze a FOG per PXE services haurem de definir al DHCP 
Linux per a cada subxarxa next-server 192.168.100.3 ho farem des de el 
FusionDirectory apartat server DHCP: 
 

 
 
Com que aquesta next-server i filename serà comú per a totes les subxarxes podríem 
definir-ho a Global option ‘dchp’ o be en cada subxarxa: 
 

 
 
Desem dues vegades, i fem clic en d’acord per guardar els canvis. 
#service slapd restart 
#service isc-dhcp-server restart 
 
Dins al fitxer dhcp-ldap-startup.log ja apareixerà el nou next server i filename per a 
cada subxarxa. 
 
A partir d’aquest punt cal seguir el passos del punt 7.1 i 7.2 de l’annex per tal de 
registrar clients i fer les proves de funcionament d’aquest servei. 
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6. Resultats 
 

El resultats del projecte proposat han estat assolits i amb resultat molt satisfactori, tot i 
que ha estat vertaderament complicat trobar documentació per tal de desenvolupar 
determinats passos de la configuració. Una vegada elaborada aquesta memòria, és 
una eina fonamental per implementar FusiónDirectory a qualsevol organització, ja no hi 
ha cap manual que tracte aquesta eina amb tanta profunditat. Totes les solucions ha 
estat provades amb el funcionament esperat. 

 

7. Valoració econòmica 
 

Com es va tractar al punt de la memòria 2.5 Recursos econòmics i recursos 
humans, el fet que aquest projecte s’use programari lliure, fa que tinga un cost zero a 
nivell de llicències. A nivell maquinari, també té un cost zero perquè es reutilitza 
maquinari ja existent que no cal adquirir. D’altra banda, com ja es va indicar, s’ha fet 
ús d’una connexió a internet proporcionada pel propi institut. 

 A nivell recursos humans com ja es va comentar, com que aquesta implantació 
de solucions forma part del projecte final de màster no té cap cost. El que si que ha 
canviat però com em dit no afecta a la valoració econòmica, es la distribució temporal 
d’algunes tasques i els terminis. Per exemple, els serveis DNS i DHCP s’han endarrerit 
perquè s’ha tingut que dedicar més temps a les tasques prèvies  d’estudi de les 
possibles solucions a implementar i les configuracions més adients. No s’ha produït un 
increment d’hores sols una reducció d’hores a les tasques posteriors. 
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8. Conclusions 
 

Ha estat molt interessant desenvolupar aquest projecte perquè m’ha 
proporcionat una idea molt aproximada del funcionament intern de la xarxa i sistemes 
del institut, veient les dificultats a les que s’enfronta dia a dia el personal al càrrec. 
L’experiència m’ha fer reafirmar-me en la idea de que una vegada se està en 
explotació cal reduir al mínim tasques de configuració perquè afecten en gran mesura 
al correcte funcionament dels sistemes i en definitiva afectarien substancialment al 
usuaris, produint-ne queixes i malestar. Per la qual cosa, es convenient trobar una 
sèrie de solucions que permeten gestionar els serveis bàsics d’una organització: 
DHCP, DNS, LDAP, Samba, etc amb la major comoditat possible per tal de facilitar-ne 
la administració i poder destinar els recursos humans a altres tasques també 
importants com son: la atenció al usuari, el manteniment d’equips i programari de 
gestió d’alumnat.  

D’altra banda, les eines de control d’accés a serveis de xarxa amb 
funcionalitats de tallafocs facilitaran el dia a dia al professorat per tal d’impedir el accés 
de xarxa a determinats serveis en moments que aquestos no siguen permesos. En 
quan a la eina de clonatge permetrà la ràpida posada en funcionament dels discs 
d’alumnes amb un complet procés d’inventariat que la eina permet. 

En resum, ha estat un projecte enriquidor a nivell personal i complexe però amb 
molt bons resultats a nivell tècnic. 
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9. Webgrafia: 
 

Web Windows 2012 Server R2 

Web VMware Workstation 12 pro 

Web Network Inventory Advisor 

Web Acronis Snap Deploy 5 

Web projecte Proxmox 

Web projecte Fusiondirectory 

Web projecte Virtualbox 

Web projecte Openldap 

Web projecte isc dhcp 

Web projecte bind9 

Web projecte fogproject 

Web projecte samba 

Web projecte ubuntu 

Web projecte Webmin 

Web Mikrotik 
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http://www.microsoftstore.com/store/msusa/en_US/pdp/Windows-Server-2012-R2/productID.288079500
http://store.vmware.com/DRHM/store?Action=DisplayProductDetailsPage&SiteID=vmwde&Locale=es_ES&productID=323427300
http://www.network-inventory-advisor.com/es/pricing.html
http://www.acronis.com/es-es/business/enterprise-solutions/image-deployment/purchasing/
https://www.proxmox.com/
https://www.fusiondirectory.org/
https://www.virtualbox.org/
http://www.openldap.org/
https://www.isc.org/downloads/dhcp/
http://www.bind9.net/
https://www.fogproject.org/
https://www.samba.org/
http://www.ubuntu.com/
http://www.webmin.com/
http://www.mikrotik.com/
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