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1. FusionDirectory 
 

1.1 Configuracions genèriques FusionDirectory 

  
Tota la configuració FD s'emmagatzema dins el LDAP, en la secció Configuration.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Si us cal canviar alguna cosa, es pot accedir a la configuració de FD pel l'icona 'Configuration' o a 
l'entrada de la secció 'Configuration' a la pàgina principal de la interfície gràfica d'usuari FD: 

 
 

L'accés a la configuració és de només lectura. Si es necessita fer canvis, a continuació, s'ha de 
pressionar el botó 'Edit’ Botó a la part inferior dreta de la finestra. 
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A continuació trobareu una explicació de les diferents seccions. 

• Look n feel 
o Language: Defineix l'idioma per defecte utilitzat per FusionDirectory. Normalment 

FusionDirectory detecta automàticament l'idioma des de la configuració del 
navegador. Si això no funciona o desitja forçar el llenguatge, simplement heu 
modificar el llenguatge aquí. 

o Theme: (Requerit) Defineix quin tema s'utilitza per mostrar les pàgines de 
FusionDirectory. Pots instal·lar alguna identitat corporativa com a tema i / o 
modificar certes plantilles per adaptar-se a les seves necessitats dins dels temes. 

o Timezone: (Requerit) Defineix la zona horària usada dins FusionDirectory per 
manejar les tasques relacionades amb la data, com la caducitat de la contrasenya, 
missatges de vacances, etc. El valor ha de ser un fus horari conforme a unix zona 
horària com indica /etc/timezone. 

• Schema setup 
o schemacheck: Activa o desactiva la comprovació d'esquema al ingressar. Es 

recomana canviar això en la finalitat de permetre la creació d'objectes 
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FusionDirectory més eficient. 

• Password settings 
o Password default hash: (Requerit) Defineix el hash de la contrasenya per defecte 

per triar pels comptes nous. Els valors vàlids són: crypt/standard-des, 
crypt/enhanced-des, crypty/md5, crypt/blowfish, crypt/sha-256, crypt/sha-512, 
smd5, md5, sasl, ssha, xa.  

 
Aquests valors seran anul·lats quan s'usen plantilles. 

o Force default hash: Activa/Desactiva forçar l'ús del hash de la contrasenya per 
defecte. 

o Password minimum length: Determina la longitud mínima d'una contrasenya nova 
introduïda per ser considerada vàlid. Recordeu que això només afecta les 
contrasenyes que són fixats per l'usuari, no pels administradors. 

o Password minimum differs: Determina el numero de caràcters que ha de ser 
diferent de la contrasenya anterior. Recordeu que això només afecta les 
contrasenyes que són fixats per l'usuari, no pels administradors. 

o Use account expiration: Permet atributs de test shadow durant l'inici de sessió per 
FusionDirectory i força la renovació  de la contrasenya o bloqueig de compte. 

o SASL Realm: Defineix la forma en què el realm Kerberos s'emmagatzema en 
l'atribut userPassword. Ajusta'l a REALM.NET per obtenir {sasl}user@REALM.NET. 

o SASL EXOP: Defineix l'atribut per a ser emmagatzemat en l'atribut userPasword. 
Ajusta'l a uid per tal d'obtenir el {sasl} uid de l'usuari. 

• Core settings 
o Enable primary group filter: Activa o desactiva el filtre de grup per mostrar els 

grups d'usuaris primaris. És convenient avaluar quins grups són primaris i quins no. 
És possible que vulgueu establir a true si el group plugin és lent. 

o Display summary in listings: Determina si una barra d'estat es mostrarà a la part 
inferior de llistes generades per FusionDirectory, que mostra un breu resum del 
tipus i el numero d'elements a la llista. 

o Edit locking: Permet FusionDirectory comprovar si una entrada s'està editant 
actualment esta sent modificada per una altra persona fora FusionDirectory local al 
mateix temps. Es mostrarà un quadre de diàleg informatiu. Es pot configurar 
a entryCSN per a sistemes basats OpenLDAP o contextCSN  per a sistemes basats 
en Sun DS. 

o Enable logging: Permet el registre d'esdeveniments al FusionDirectory. Si ho 
activem, FusionDirectory registrarà cada acció que un usuari realitza a través de 
syslog. Si fa servir rsyslog i el configures a mysql logging, podràs buscar  tots els 
esdeveniments dins FusionDirectory. 

o LDAP size limit: Indica a FusionDirectory el nombre màxim de resultats. L'usuari 
rebrà un advertiment si no es mostren totes les entrades. 

• Login and session 
o Login attribute: (Requerit) Defineix quin atribut LDAP s'utilitza en Fusiondirectory 

com el nom d'inici de sessió durant l'inici de sessió. Es pot seleccionar a uid, correu 
o tots dos. 

o Enforce encrypted connections: Permet als controls de seguretat de PHP per 
forçar l'accés xifrat (https) a la interfície web. 

o Warn if session is not encrypted: Permet el control de seguretat de PHP per 
detectar l'accés no xifrat a la interfície web. FusionDirectory mostrarà una 
advertència en aquest cas. 
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o Session lifetime: (Requerit) Defineix quan una sessió expirarà en qüestió de 
segons. Per als sistemes Debian no funcionarà perquè les sessions seran 
eliminades  per un cron. Modifiqueu el valor a l'interior del  php.ini. 

• Snapshots  
o Enable snapshots: Activat, permet guardar certs estats d'entrades i restaurar-les 

després. 

o Snapshot base: Defineix la base on s'han d'emmagatzemar les instantànies a 
l'interior del LDAP. 

• Debugging 
o Display errors: Defineix si s'habilita la visualització dels errors de PHP en la part 

superior de la pantalla. Això ha de ser desactivat en els desplegaments de 
producció, perquè pot haver-hi algunes contrasenyes en el mateix. 

o Maximum LDAP query time: Indica FusionDirectory per aturar les accions LDAP si 
no hi ha resposta al numero de segons especificat. 

o Log LDAP statistics: Indica a FusionDirectory que ha de rastrejar les estadístiques 
de sincronització LDAP al syslog. Això pot ajudar a trobar problemes d'indexació o 
filtres de cerca malament. 

o Debug level: Mostra informació de depuració a cada càrrega de la pàgina.  Els 
valors vàlids són LDAP, Database, Shell, POST, SESSIÓ, ACL, SI, Mail.  Els 
diferents valors també es poden combinar entre si. 

• People and group storage. Pareu atenció als canvis en aquesta secció de la configuració. 
o People DN attribute: (Requerit) Defineix l'atribut d'usar al principi d'usuaris dn. Els 

valors possibles són uid i cn. En el primer cas FusionDirectory crea entrades uid:  

uid = root, ou = personal, dc = iesebre, dc = com  
cn = Francesc, ou = personal, dc = iesebre, dc = com  

o Include personal title in user DN: Indica a FusionDirectory el incloure el títol 
personal en DNs d'usuari quan ‘People DN attibute’ esta seleccionat a "cn". 

o CN pattern: Indica a FusionDirectory a utilitzar un patró de marcador de posició per 
generar el compte de cns. . Un patró pot incloure noms d'atributs tancats entre % i 
text normal:  
cn =% sn% GivenName %%  

o Automatic UIDs: Descriu una forma automàtica per generar nous identificadors 
d'usuari. Es pot especificar atributs LDAP (actualment només sn i givenName) 
tancats entre %.  

o Strict naming policy: Permet a un estricte control dels uids i dels noms de grup. Si 
es necessita caràcters com . o - a l'interior dels comptes millor no activar aquesta 
opció. 

o GID/UID min id: Defineix el número mínim  d’identificadors assignables d’usuari o 
de grup per evitar fuites de seguretat com comptes amb uid 0. Això s'utilitza per al 
mètode tradicional. 

o Next id hook: Defineix un script per ser cridat per trobar el pròxim id lliure per als 
usuaris o grups externament. 

 
El script rebrà els dn implicats com a primer argument, i 'uid "o" gid "com a segon 
argument, ha d'emetre un sol número per al seu ús com uidNumber o gidNumber. 

o Base number  for user: Defineix on començar a buscar un nou identificador 
d'usuari lliure.  

Això ha de ser sincronitzat amb el teu adduser.conf per evitar valors uidNumber 
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duplicats entre les recerques de base locals i LDAP.  
El 'Number base for people' Pot ser dinàmic. 

o Base number for groups: Defineix on començar a buscar un nou identificador de 
grup lliure.  

Això ha de ser sincronitzat amb el teu adduser.conf per evitar duplicats de valors 
gidNumber entre les recerques de base locals i LDAP.  
El 'Base number for groups' Pot ser dinàmic. 

o Users RDN: (Requerit) Defineix la ubicació on es crearan nous comptes a l'interior 
dels departaments definits. El valor per defecte és ou=people. 

o Groups RDN: (Requerit) Defineix la ubicació on es crearan nous grups a l'interior 
dels departaments definits. El valor per defecte és ou=groups. 

o ACL role RDN: (Requerit) Defineix la ubicació on es crearan nous ACL roles a 
l'interior dels departaments definits. El valor per defecte és ou = aclroles. 

1.2 Configuració Systems a FusionDirectory 
 
Fins ara el que tenim es configurat un servidor LDAP amb FusionDirectory per gestionar-lo. Si 
volem afegir algun servei més (DHCP, DNS…) a aquest servidor i poder centralitzar la gestions 
dels mateixos a través de FusionDirectory haurem de configurar FusionDirectory per admetre 
plugins, que seran els encarregats d’intermediar entre el servei instal·lat i FusionDirectory. Als 
següents passos s’indicarà com configurar l’opció Systems de FusionDirectory per a treballar amb 
els plugins i per tant anar agregant serveis al servidor proposat.  
 
Per tal d’instal·lar el paquet Systems següent: 
# apt-get install FusionDirectory-plugin-systems 
 

I els següents schemas: 
# apt-get install FusionDirectory-plugin-systems-schema 
# FusionDirectory-insert-schema -i /etc/ldap/schema/FusionDirectory/service-fd.schema 
# FusionDirectory-insert-schema -i /etc/ldap/schema/FusionDirectory/systems-fd-
conf.schema 
# FusionDirectory-insert-schema -i /etc/ldap/schema/FusionDirectory/systems-fd.schema 
 
En aquest punt ja podem agregar FusionDirectory un servidor, en aquest cas la màquina física on 
esta instal·lat. A la següent captura es pot veure que la interfície web de FusionDirectory ha 
canviat substancialment afegint noves opcions. 
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Per crear un Server farem clic al enllaç o icona Systems: 
 

 
 

Actions -> Create -> Server i emplenem les dades necessàries. Fem clic en d’acord. 

 

9 
 



Opcions més rellevants de la captura anterior: 

Properties 

• Nom: (Requerit) El nom del servidor. 

• Description: Una breu descripció del servidor. 

• Localització: La ubicació del servidor. 

• Base: Base d'objectes. 

• Lock this server: Això evitarà que el servidor puga ser reinstal·lat. 

Servers 

• Syslog Server: El servidor syslog el servidor ha d'utilitzar. 

• NTP Servers: Els servidors NTP per al servidor. 

• LDAP Servers: Els servidors LDAP per al servidor. 

Action 

• Action: Seleccioneu l'acció a executar per aquest terminal. Els valors possibles són: 

• (Re) Install 

• Software update 

• Memory test 

• Wake up 

Network settings 

• IP-address: (Requerit) Adreça IP del servidor.  

• MAC address: (Requerit) Adreça MAC del servidor. 

 

Vista del llistat de Systems resultant amb el servidor anomenat Servidorproves creat: 

 
A aquest Servidor proves en propers capítols agregarem els serveis demanats al projecte. 
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1.3 Proves de configuració de sobre mòdul gestió d’usuaris 
 
El que farem es comprovar que efectivament funciona correctament, crearem un grup anomenat 
alumnat i dins crearem usuari (un alumne) de prova anomenat Jordi Pons Pons. 

1.3.1 Creació d’un grup 
 
Entrem en l’apartat Users puntejat en roig: 

 
 

 
 
Actions -> Create -> User 
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Haurem de completar tots els camps requerits, els que tenen l’asterisc roig: Nom, cognoms, 
entrada(nom d’usuari) i contrasenya. Fem clic en d’Acord per guardar les dades: 
 

 
 

Usuari: Jordipons 
Contrasenya: Jordi 
 

1.3.2 Creació d’un usuari 
 
Entrem en l’apartat Groups and roles puntejat en roig: 
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Actions -> Create -> Group 
 

 
 

En l’apartat Membres objects fem clic en Add per afegir l’usuari anteriorment creat. 
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D’acord per finalitzar. Comprovem que les proves s’han realitzat correctament. 
 

 
  

14 
 



1.4 LDAP service a Systems de FusionDirectory 
 

Per tal de poder canviar la configuració de LDAP, poder parar i reiniciar el servei per interfície web, 
podem agregar-lo a la part Systems del nostre Servidor Proves. En la finestra List of services del 
nostre Servidorproves seleccionem Actions -> Create -> LDAP Services 

 

 
 

Una vegada desat obtindrem la següent finestra: 

 

 
 

Si fem clic a l’icona  ens mostrarà el estat del servei que hem fet clic. La bombeta encesa a la 
següent captura ens indica que tots estan funcionant bé. A la part dreta tenim unes icones per 
parar o reiniciar el servei. 
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A la pestanya Server podrem agregar el nostre server LDAP 
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2. DHCP 
 

2.1 Proves de funcionament 

2.1.1 Part client 
 
Des de un client Linux Mint es fan proves connectant-lo a cadascuna de les subxarxes 20.1, 20.2, 
20.3, 20.4.  

Mitjançant la comanda dhclient -v -r eth0 alliberarem la IP abans de fer cada prova i amb la 
comanda   dhclient -v -r eth0 renovarem la IP, a les següents captures es pot veure la correcta 
assignació de la primera adreça IP per a cada subxarxa, la acabada en 3. 

Subxarxa 20.1 

 
Subxarxa 20.2 

 
Subxarxa 20.3 
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Subxarxa 20.4 

 
 

2.1.2 Part servidor 
 
Si veiem el contingut del fitxer /var/lib/dhcp/dhcpd.leases podrem veure totes les assignacions de 
IPs que s’han fet, concretament per verificar el correcte funcionament del servei des de el servidor 
s’adjunta ultima assignació IP referent a la subxarxa de l’aula 20.4: 
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3. DNS 
 

3.1 Proves de funcionament 

3.1.1 Part client 
 
Des de un client Linux Ubuntu es fan proves connectant-lo a la subxarxa 20.4.  
 
Mitjançant la comanda nmcli dev list iface eth0 | tail –n 15 i fent us de la informació que conté el 
Network Manager del Ubuntu desktop a les seues 15 últimes línies es pot veure la correcta 
assignació de la informació DNS per a la subxarxa 20.4: 

 

3.1.2 Part servidor 
 
Si veiem el contingut del fitxer /var/lib/dhcp/dhcpd.leases podrem veure totes les assignacions de 
IPs que s’han fet, concretament per verificar el correcte funcionament del servei des del servidor, 
s’adjunta les ultimes assignacions DHCP i DNS entre d’altres, referent a equips Ubuntu desktop 
connectats a la subxarxa de l’aula 20.1, 20.2, 20.3 i 20.4 que corresponen a les interfícies de 
xarxa eth1, eth2, eth3 eth4 respectivament del servidor: 

Aula 20.1: 
 

 
 
Aula 20.2: 
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Aula 20.3: 
 

 
 
Aula 20.4: 
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4. Samba 
 

4.1 Agregar usuari a Samba 
 

Entrem al usuari Jordi Pons, a la pestanya Unix, fem clic en Add Unix settings: 

 
A la següent finestra en Group Membership fem clic en Add a domain users 

 

 
Add Samba settings, per activar el paràmetres Samba i veurem: 
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4.2 Agregar equip client al domini 
 
Per agregar un equip amb Ubuntu Desktop caldrà configurar els serveis NSS i PAM a cada client 
que haguem configurar. Instal·lem els següents paquets: 
# sudo apt-get install libnss-ldap libpam-ldap ldap-utils  

o libnss-ldap: Permetrà que NSS obtingui LDAP informació  dels usuaris, Informació dels 

comptes, dels grups, informació de la màquina, els àlies. 

o libpam-ldap: Que facilitarà l'autenticació amb LDAP als usuaris que utilitzin PAM. 

o ldap-utils: Facilita la interacció do LDAP des de qualsevol màquina de la xarxa. 
 
Al primer pas, ens demana la direcció URI del servidor LDAP. En el nostre cas, substituirem el 
protocol ldapi: /// per ldap: // i escriurem el nom del servidor: 
 

 
Indiquem nom del domini: 
 

 
LDAP version 3: 
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Indiquem el nom del compte LDAP que tindrà privilegis per a realitzar canvis en les contrasenyes:  
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En l'últim pas, l'assistent ens demana la contrasenya que farà servir el compte anterior (com 
sempre, caldrà escriure-dos exemplars per evitar errors tipogràfics).  

 
Si necessitem fer alguna modificació de la configuració anterior, haurem d’executar: 
# dpkg-reconfigure ldap-auth-config 
 
Configuració de l'arxiu /etc/nsswitch.conf, caldrà deixar-lo com el següent: 
 

 
 
Configuració de l’arxiu /etc/pam.d/common-password qui proporciona un conjunt comú de regles 
PAM per a la comprovació de contrasenyes., caldrà eliminar l'opció use_authtok de la línia 26 de 
l'arxiu.  
 
Configuració de l'arxiu /etc/pam.d/common-session qui ofereix un conjunt de regles PAM per a 
l'inici de sessió, Aquí serà on indiquem que s'ha de crear un directori home durant el primer inici 
de sessió, també per als usuaris autenticats mitjançant LDAP, ho aconseguirem afegint al final de 
l'arxiu la següent línia: 
session optional pam_mkhomedir.so skel = / etc / skel umask = 077 
 
Activem el servei libnss-ldap. instal·lant el programa SysV-rc-conf, que s'encarrega d'aquesta 
tasca: 
# apt-get install SysV-rc-conf 
 
Activem libnss-ldap amb:   
# SysV-rc-conf libnss-ldap on 
Reiniciem servidor. 
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4.3 Creació d’un recurs compartit. 
 
Per ultima  crearem una carpeta compartida afegint al final del fitxer /etc/samba/smb.conf: 
[compartida] 
   comment = carpeta compartida 
   path = /srv/samba/compartida 
   valid users = %U, @"Domain Admins" 
   read only = no 
   browseable = yes 
   writable = yes 
   create mode = 4770 
   directory mode = 2770 
 
Creem el servei compartir (Share service) amb Actions -> Create -> Share service  

 
 
Ara ja estem disposició de crear un recurs compartit, crearem una carpeta /svr/samba/compartida/ 
i la agreguem com es mostra a la següent captura: 
 

 
 
després de fer clic en Add, podem veure el recurs creat: 
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Fem clic en Desa: 

 
 

 
Després de reiniciar el servei de Samba, comprovarem que al client Ubuntu amb l’usuari Jordi 
Pons podem accedir i crear fitxers. 
 

4.4 Proves de funcionament 
 
Per  comprovar que podem iniciar sessió al servidor utilitzant LDAP per entorn gràfic, prèviament a 
Ubuntu hem de editar el fitxer /usr/share/lightdm/lightdm.conf.d/50-ubuntu.conf i afegir la 
següent línia al final del fitxer: 
greeter-show-manual-login = true 
 
Ara ja podrem fer Login amb altres usuaris diferents als locals, podem utilitzar el usuari Jordi Pons 
per fer la prova: 
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Una vegada dins podem comprovar que tenim al home la carpeta del usuari Jordipons: 

 
Que em fet Login amb l’usuari indicat: 
 

  
 

I al server a la carpeta que crear per a eixa finalitat: 
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Després de reiniciar el servei de Samba, comprovem que al client Ubuntu amb l’usuari Jordi Pons 
podem accedir i crear fitxers: 
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29 
 



5. Quotes 
 

5.1 Assignació de quota a un usuari. 
 
Utilitzarem l’usuari prèviament creat Jordi Pons per assignar una quota: 
 

 
 

 
 
Ara ja ens deixa activar quotes, fent clic en Add Quota settings: 
 

 
 
Com a prova podem assignar-li 19 MB de limit suau i 20 MB de limit dur de bloc (tamany total 
permès) i podem assignar-li 10 de limit suau i 20 de limit dur de inodes(numero total de fitxers 
permesos).  
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Fem clic en Add. 
 

 
 
Fem clic en d’acord. 
 

 
 

La icona  fa referència a que s’han aplicat quotes al usuari.  
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6. Regles tallafocs d’aula 
 
Com s’ha esmentat a la memòria 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. I al següent 
punt configurarem Webmin per tal que envii les ordres personalitzades. 
 

6.1 Configuració d’execució remota d’ordres utilitzant clau DSA 
 
Al servidor webminfog executem la següent comanda per generar les Claus DSA publiques. No 
ficarem cap contrasenya perquè no ens la demane: 
# ssh-keygen -t dsa 

 
 
La clau generada ubicada a /root/.ssh/id_dsa.pub la traslladem al router Mikrotik mitjançant 
FTP(activar-lo si no ho està) mitjançant les següents comandes: 
#cd /root/.ssh/ 
#ftp 192.168.100.1 
admin 
ftp> put id_dsa.pub 
ftp> exit 
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Mitjançant Winbox i amb la terminal oberta, importem la clau amb la següent comanda: 
 
user ssh-keys import public-key-file=id_dsa.pub 
user: admin 
 
Fem servir el usuari admin per defecte del router Mikrotik: 

 
 
En assegurem que la nostra màquina puga accedir via ssh a IP-> Services: 

 
 

A partir d’aquest moment ja podem enviar ordres al router de forma remota i sense utilitzar 
contrasenya. La primera vegada que ens connectem ens preguntarà si  estem segurs que voleu 
continuar la connexió contestem yes i a partir d’aquest moment ja no ens tornarà a preguntar al 
executar les comandes com es pot veure a la següent captura on veiem les dades més 
significatives del router amb la comanda /system resource: 
# ssh admin@192.168.100.1 /system resource print 
 

 
 

6.2 Instal·lació i configuració de regles a Webmin 
 
Instal·lem Webmin amb: 
 
# sudo add-apt-repository ‘deb 
http://webmin.mirror.somersettechsolutions.co.uk/repository sarge contrib’ 
# wget http://www.webmin.com/jcameron-key.asc 
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# apt-key add jcameron-key.asc 
# rm jcameron-key.asc 
# apt-get update 
# sudo apt-get install webmin 
 
Per accedir via web a Webmin ficarem al navegador: 
https://ipdelservidor:10000  
 
Si accedim des del propi servidor: 
 

 
 

 
 
Si accedim des d’un Ubuntu Desktop situat a l’aula 20.2: 
 

 
 

Ens demanarà usuari i password del root local i ja podrem entrar al Webmin. 
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Configuració de Webmin custom commands 
 
El mòdul de custom commands (comandes personalitzats) permet crear una interfície web senzilla 
amb shell scripts i comandaments, de manera que es poden executar des de dins de Webmin amb 
el clic d'un botó.  
 

 
 
Seleccionem Custom Commands -> Create a new custom command 
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Crearem un script per a tractar totes les possibilitats, denegar HTTP, HTTPS i/o DNS i que 
etiquete per aula i port. Via web Webmin ens demanarà el port i aula on aplicar el filtrat i aquesta 
informació serà tractada per l’script següent /home/filtratportsaules: 
 

#set -x 
 
USER="admin" 
MTIP="192.168.100.1" 
 
ssh $USER@$MTIP / ip firewall filter add chain=forward action=reject protocol=tcp dst-
port=\”$PORT\” in-interface=\”$AULA\” comment "$AULA-$PORT" 
echo -e "\n\n\t\t filtrat port $PORT en aula $AULA aplicat \t\t" 
##### 

 
Com configurem l’anterior script al Webmin: 
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Crearem el següent script per a buscar regla concreta i eliminar-la en base al “comment” que 
especifica aula i port implicat. Via web Webmin ens demanarà el port i aula on llevar el filtrat i 
aquesta informació serà tractada per l’script següent /home/rmfiltratportsaules que eliminarà la 
regla que compleix el criteri demanat: 

#set -x 
 
USER="admin" 
MTIP="192.168.100.1" 
 
ssh $USER@$MTIP / ip firewall filter remove [/ip firewall filter find comment="$AULA-$PORT"] 
echo -e "\n\n\t\t filtrat port $PORT en aula $AULA eliminat \t\t" 
##### 

 
Com configurem l’anterior script al Webmin: 
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Els següent scripts mostrarà totes les regles implementades, per tal de poder comprovar en tot 
moment les regles implementades /home/resumreglesaula.sh: 
 

#!/bin/bash 
#set -x 
 
USER="admin" 
MTIP="192.168.100.1" 
 
ssh $USER@$MTIP / ip firewall filter print 
 
##### 

 
Com configurem l’anterior script al Webmin: 
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Una vegada generat els tres comandaments personalitzats podem veure’ls a la finestra del 
Webmin següent, que podran ser executats una vegada indicats els paràmetres necessaris i fer 
clic al botó corresponent: 
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• Afegir filtre port aula: Demanarà paràmetre port i aula. 
• Eliminar filtre port aula: Demanarà paràmetre port i aula. 
• Mostrar totes regles filtrat 

 
Podem canviar la forma en la que es visualitzar els comandament al menú Module config: 

 
 

Si activem la opció següent podrem visualitzar els comandaments en files: 
 

 

 
 

6.3 Proves de funcionament 
 
Sense cap regla aplicada, des d’un pc de l’aula 202 podrem navegar per google sense problemes: 
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Apliquem primera regla, filtrem port 80 a l’aula 202: 
 

 
 
A la següent captura podem veure que no es pot navegar per HTTP: 
 

 
 
Pel moment podem navegar per HTTPS 
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Apliquem regla HTTPS i veurem que des de pc alumne a la 202 no pot navegar per HTTPS: 
 

 
 

 
 
Connectant des de pc de profe de l’aula 20.2 veiem que podem treballar amb el Mikrotik i les 
seues regles, tot i tenir regles de filtratge per a HTTPS al ser el PC de professor amb adreça 
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192.168.202.100 pot connectar-se al Webmin per HTTPS: 

 
 
Per últim farem una prova de l’opció esborrar regles. Concretarem eliminarem la regla de filtratge 
del port 53 per a l’aula 202: 
 

 
 
Podem veure que Webmin ens diu que s’ha eliminat la regla i ho podem comprovar a Mikrotik que 
ha estat eliminada: 
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Des de el PC de professor de la aula 20.2 mostrarem totes les regles aplicades al router per veure 
que la regla de port 53 per a l’aula 20.2 has esta eliminada correctament: 
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7. FOG 
 

7.1 Registre de clients 
 
Per tal de registrar els clients es poden seguir dos mètodes, el manual, entrar a aquesta finestra, 
dins de Host Management: 
 

 
 

Seleccionar Create New Host i emplenar manualment les dades de la següent finestra: 

 
 
Aquest mètode es més costós perquè cal indicar nom de equip i MAC, la qual cosa implica saber 
les MACs dels equips i que error d’escriptura farien que puguerem fer malbé un altre equip per 
error. 
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L’altre mètode més senzill seria aprofitar que FOG permet el registre automàtic d’equip client en el 
arranc. Per tal de fer la prova, haurem de definir a la màquina virtual que volem clonar que 
arranque per xarxa en primer lloc, des de la següent finestra de Virtualbox per a la maquina virtual 
en qüestió: 
 

 
 

7.2 Proves de funcionament 
 

7.2.1 Imatge de clients 
 
Per fer una imatge d’aquest Ubuntu desktop anirem a la opció de menú Image Management, fem 
client en Nueva Imagen on tindrem les següents opcions: 
 

 
 

• Nom de la imatge 
• Descripció de la imatge 
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• Grupo de Almacenamiento: On es guardarà la imatge, si tenim un grup d'emmagatzematge 
podem seleccionar-lo. 

• Sistema Operat.: Sistema operatiu que conté la imatge 
• Ruta de la imagen: Ruta on guardarem la imatge, s'ompli automàticament amb el nom 
• Tipo de la imagen: Tipus d'imatge, si es un disc una sola partició, o està formada per varies 

particions 
 
Emplenem els camps adients i fem clic en Añadir. També es poden agrupar les imatges per grups 
per facilitar-ne la gestió. 
 
Si a nivell xarxa i configuració de Fog tot està correcte ens deuria mostra la següent finestra: 
 

 
 
Per defecte arrancarà des de de disc dur, com que el que volem es registrar i inventariar de forma 
ràpida triarem la opció Quick Registration and Inventory. 
 
Una vegada finalitza el inventari en el menú Host Management -> List all host podrem veure el nou 
host que acabem de inventariar: 
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Si fem clic sobre el nom d’equip podrem veure les següent dades: 
 

 
 
Caldrà a l’apart Imagen del equipo seleccionar el nom de la imatge prèviament creada fer clic en 
actualitzar: 
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Per tal de fer la imatge anirem a l’opció Task Management , llistarem tots els equips (List all 
hosts) 

 
 
i farem clic en la fletxa cap amunt de color verd (crear o upload). Podem forçar l’acció amb la icona 
del llamp. 
 
Deixem les opcions sense marcar i fem clic en Crear imagen. 
 

 
 
Comença el procés: 
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Al finalitzar podrem veure a Fog que s’ha creat satisfactòriament i el seu tamany entre d’altres: 
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7.2.2 Desplegament de la imatge 
 
Una vegada pujada la imatge al servidor, podrem crear una nova maquina virtual amb mateixes 
característiques que la que em clonat i connectar-la a l’aula desitjada mitjançat xarxa interna amb 
arranc per xarxa com a primera opció. 
 

 
 
Al menú següent seleccionarem també Quick registration and inventory: 
 

 
 
Li assignem un nou nom, tots el ajustos per defecte i en imatge ID li diguem que volem utilitzar la 
que prèviament em creat Ubuntu desktop i actualitzem: 

51 
 



 
 
A Host Management podrem veure les dos equips, la més nova amb el nom d’equip canviat al pas 

anterior. Polsem ara sobre la icona de les 4 fleches en verd (Deploy)  i veurem una altra de 
manera de visualitzar les opcions que Fog ens permet donat un host: 
 

 
 
En Avanzado: 
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• Debug: Mode de depuració carregarà la imatge i un terminal per utilitzar comandes. 
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• Memtest86+: Executa al client el programa "Memtest86+. 
• Test Disk: Executa la utilitat "Testdisk" per tal de comprovar un disc dur i recuperar 

particions. 
• Disk Surface Test: Executa una  comprovació de la superfície del disc, sector per sector, 

en per trobar errors, mostra un informe d'errors al acabar. 
• Recover: Executa la utilitat Photorec per tal de poder recuperar arxius perduts a un disc 

dur. 
• Hardware Inventory: Permet l’extracció de la informació bàsica del hardware d'un 

ordinador client i envia un informe al servidor FOG 
• Password Reset: Permet ficar en blanc la contrasenya d’usuari de Windows. 
• All Snapins: Envia totes les aplicacions, configuracions, fitxers configurades a 

Windows(Snapins) a l'ordinador client. 
• Single Snapin: Envia 1 sol Snapin.  
• Wake-Up: Envia un paquet Wake On Lan a l'ordinador client per engegar-lo remotament. 
• Download - Debug: Executa la tasca Download però en mode de depuració, per tal de 

detectar errors. 
• Upload - Debug: Executa la tasca Upload però en mode de depuració, per tal de detectar 

errors. 
• Download without Snapins: Executa la tasca Download, al acabar instal·la els snapins 

vinculats a l'ordinador client. 
• Fast Wipe: Permet realitzar una neteja ràpida al disc dur. 
• Normal Wipe: Permet realitzar una neteja del disc dur. 
• Full Wipe: Permet realitzar una neteja completa del disc dur. 
• Virus Scan: Executa l'antivirus Clam AV, l’actualitza i escaneja particions de Windows. 
• Virus Scan - Quarantine: Executa l'antivirus Clam AV , l’actualitza i escaneja la partició 

de Windows, deixant els arxius infectats en quarentena. 
• Donate: Executa un programa per minar criptomonedes, que seran donades al projecte 

FOG. 
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Polzem Create Download task for Host Ubuntudesktop2: 
 

 
 

Reiniciem màquina per xarxa en aquest cas simulem que el pc esta a l’aula 20.1 canviant-ho a 
Virtualbox i veiem que Fog comença a restaura la imatge correctament: 
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Per últim podem veure que ha estat desplegada correctament, ja que arranca el sistema operatiu 
correctament: 
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