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Pràctica: Creació de comptes d’usuari i grups. (Documenta la pràctica amb pantalles
que reflecteixin les activitats realitzades)
1.- Crea dos comptes d’usuari al servidor amb les següents característiques:
User1:
-

Ha de canviar el password el proper cop que iniciï sessió.
Sols podrà connectar-se de 8 a 15 hores els dies laborables.
Pot connectar-se des de qualsevol host del domini.

-

L’usuari no pot modificar el password i aquest mai no caduca.
Pot connectar-se tots els dies laborables a qualsevol hora.
Pot connectar-se únicament des de Pc2.

-

L’usuari no pot modificar el password i aquest mai no caduca.
Pot connectar-se tots els dies.
Pot connectar-se des de qualsevol host del domini.

User2:

User3:

2.- Creació de perfils mòbils: (Consulta el document “Creación de cuentas de usuario”)
-

-

Crea la carpeta C:\Profiles.
Modifica els permisos per donar control total a tots els usuaris.
Posa-la a compartir amb permisos per tots els usuaris de lectura.
Modifica les propietats de l’usuari User1, en la pestanya Perfil perquè
busqui ara el seu perfil mòbil en la nova ruta
\\nom_del_servidor\Profiles\%username%
Prem Acceptar.
Connectat al domini des del client XP amb l'Usuari1. Crea una
carpeta a l'escriptori i tanca sessió.
Torna al PDC (servidor) i comprova a dintre de la carpeta Profiles els
canvis que s'han produït, explica'ls i assenyala els permisos i
propietats del nou recurs que ha aparegut.
Entra a la carpeta User1 que hi ha a dintre de Profiles(modifica els
permisos si escau). Dintre de la subcarpeta Escritorio, crea un accés
directe a l’executable del Bloc de notes (C:\Windows\notepad.exe)
Prova la nova configuració entrant al domini des de la VMWare
WinXP.
Modifica l’escriptori (elimina l’accés directe a Bloc de notes). Surt i
torna a entrar i comprova que ja no surt. Comprova ara com ha
desaparegut de la carpeta del perfil al servidor l’accés que havies
creat abans.
Documenta: Quin és el propòsit dels perfils mòbils? Descriu una
situació real on puguin ser d’utilitat.
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3.- Creació de perfils obligatoris: (no permeten fer canvis en el perfil d’usuari)
-

Accedeix a la carpeta del perfil de User1.
Modifica la extensió del fitxer Ntuser.dat a Ntuser.man
Accedeix al servidor des de XP com User1.
Modifica l’escriptori (afegeix una nova carpeta)
Surt del sistema.
Torna a entrar com User1.
Surt la carpeta a l’escriptori? Per què?
Documenta: Quin és el propòsit dels perfils obligatoris?. Descriu una
situació real on puguin ser d’utilitat.

4.- Creació d’una plantilla de perfil:
-

-

Crea un usuari nou al sistema “User_prova” (farem servir el seu perfil
com perfil base pels nous usuaris)
Entra al sistema amb aquest usuari (avisa el professor perquè
t'expliqui com fer-ho) i fes les modificacions d’escriptori, deixant-lo
modificat conforme vulguis (fons de pantalla, carpetes per
documents, accesos directes a programes,...).
Surt de la sessió i entra al server com administrador.
Accedeix al compte d’usuari User2. Propietats.
En la pestanya perfil/Ruta perfil assigna la ruta al perfil de l’usuari:
\\servidor\Profiles\%username%. Acceptar
Obre Panel de Control/Sistema.
Opciones Avanzadas/Perfiles de usuario/Configuración.
Selecciona el perfil “User_prova” i Copiar a...
En la ruta d’accés: \\servidor\Profiles\User2.
En l’opció “Esta permitido usar”, prem canviar i selecciona l’User2.
Acceptar.
Entra des d’XP al domini com User2 i comprova la configuració
d’escriptori correspon amb la plantilla que varem fer amb
“User_prova”.

5.- Creació de grups: (els grups permeten assignar permisos de segureta a un conjunt
d’usuaris més ràpidament, donat que tots els usuaris que pertanyen al grup hereten
automàticament els permisos i drets assignats als grups als que pertanyen)
-

Des de Usuarios i Equipos de Active Directory.
Crea un grup global de nom Usuaris_empresa.
Fes membres d’aquest grup a User1 i User2. (Propiedades/Miembros)
Crea una carpeta a Mis Documentos i posa-la a compartir donant
Control Total al grup que has creat (elimina qualsevol altre tipus de
permís a altres usuaris)
Entra a WindowsXP com a User1 i User2 i comprova que tens accés
total a la carpeta compartida. (busca-la per Mis sitios de red)
Entra a WinXP com User3 i comprova si tens accés a la carpeta.

