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Pràctica 3c:    Creació d'imatges locals i en xarxa utilitzant les eines dd i ssh  

Objectius
Aquesta  pràctica té com a objectiu la realització de  clonació de dispositius d'emmagatzematge de dades 
en xarxa utilitzant l'eina dd  i el servei ssh. 

Documentació
a) Tr  eballant amb dd,   gzip   i ssh  

Pràctica

1- Tasques prèvies

a) Assegurat que el disc HDD només té 1 partició de format ext4.

b)Instal·leu Debian  amb les següents característiques:
• Nom de l'ordinador: grupXX - Nom del domini: fjeclotXX.net
• Usuari per defecte: grupXX 
• Utilització dels discos (Particions i punts de muntatge):

◦  El sistema ha d'estat en el disc SSD. 
◦ /mnt/imatges associat a la partició del disc HDD.

• Per la resta de paràmetres d’instal·lació:
◦ No cal escanejar un nou DVD
◦ Network Mirror → deb.debian.org de la vostra localització.
◦ El sistema  ha de tenir entorn gràfic, MATE,  ssh server, web server i utilitats estàndard del

sistema. 
• Assegureu-vos que en el moment d’instal·lar GRUB ho feu sobre el disc SSD. Escolliu que Sí voleu
instal·lar el carregador GRUB al registre mestre d’arrencada, i després seleccioneu l'identificador del disc
SSD.

c) Com usuari grupXX, crea 100 fitxers executant l'ordre:

for i in {01..100}; do echo hola$i > fitxer$i; done

d) Com usuari grupXX, crea una estructura de directoris amb subdirectoris executant:

for i in {01..100}; do mkdir dir$i; done

2- Realització d'imatges local utilitzant dd

a) Fes una imatge del disc dur SDD dins del disc HDD amb l'ordre dd,  mostrant una barra de progrés i
que tingui el nom sda_local.img.  Executa la següent ordre per crear la imatge demanada:

sudo dd  if=/dev/sda  of=/mnt/imatges/sda_local.img  bs=10M  status=progress

b) Atureu el procés de còpia quan arribeu a 1GiB de còpia de dades.

c) Comprova que s'ha creat la còpia de la partició dins de /mnt/imatges.

Pàgina 1 de 2

http://www.collados.org/asix2/m05/uf2/dd.pdf
http://www.collados.org/asix2/m05/uf2/dd.pdf
http://www.collados.org/asix2/m05/uf2/dd.pdf
http://www.collados.org/asix2/m05/uf2/dd.pdf


ASIX - Mòdul 5: Fonaments de maquinari            Curs 2022-23
UF2: Instal·lació, configuració i recuperació de programari               m05uf2pr3c

3- Realització d'imatges en xarxa utilitzant dd i ssh

a) Comprova l'adreça IP de l'ordinador remot amb el qual treballaràs per fer aquesta part.

b) Modifica fitxer /etc/hosts per poder fer un ping a l'equip remot a partir del seu nom complet (nom +
domini). A continuació, comprova que pots fer un ping a l'equip remot a partir del seu nom complet. 

c) Instal·la el servei SSH dins del teu ordinador. Fes que el servidor SSH permeti l'accés com a root: 
• Modifica el paràmetre PermitRootLogin de l'arxiu /etc/ssh/sshd_config i fes que valgui yes
• Reinicia el servidor SSH.

d)  Fes una imatge del disc dur  SDD dins del disc  HDD d'un altre grup amb l'ordre dd,  mostrant una
barra de progrés i que tingui el nom sda_grupXX.img.  Executa la següent ordre per crear la imatge
demanada:

sudo dd  if=/dev/sda  |  ssh root@grup10.fjeclot10.net  dd of=/mnt/imatges/sda_grup09.img  bs=10M  status=progress

NOTA 1: Heu de canviar grup10.fjeclot10.net pel nom i domini reals de l'equip al qual envieu la imatge.
NOTA 2:  Heu de canviar grup09.img pel nom real del vostre grup.

e) Atureu el procés de còpia quan arribeu a 1GiB de còpia de dades.

Forma de lliurament de la part pràctica
1- La data de lliurament és a partir del 30/01/23 fins a les 21.00 hores.
2- Comprovacions:
  a) Progrés de creació de la imatge sda_local.img.
  b) Imatge sda_local.img dins de /mnt/imatges del teu equip de 1GiB de mida.
  c) Progrés de creació de la imatge  sda_grupXX.img dins de l'equip remot.
  d) Imatge sda_grupXX.img dins de /mnt/imatges de l'equip remot de 1GiB de mida.
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