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1. Introducció 

1.1 Objecte 

L’objectiu del servei de neteja lògica de l’equip és l’anàlisi específica dels components de 
programari de l’equip, a fi de detectar i realitzar actuacions necessàries per al seu 
funcionament. 

1.2 Abast 

Tots els Lots relacionats amb el servei de suport als SSAA i CSEE. Aquest procediment és 
vàlid tant per tasques de suport remot com suport de camp. 

1.3 Gestió Coneixement 

Paraules clau de recerca (Tags) generals del procediment: revisió, estació, treball, neteja. 

2. Bibliografia i altres documents relacionats 

 EDU-S.TIC-ORGN0011 – Servei Gestió Remota 

 EDU-S.TIC-ORGN0011b – Catàleg de Serveis 

3. Conceptes, definicions i abreviatures 

COB:  Centre d’Operació de Barcelona (Telefónica) 

SAU:   Servei d’Atenció Unificada 

GR: Gestió Remota 

OGO: Oficina de Gestió Operativa 

DE: Departament d’Ensenyament 

CSEE: Centres i Serveis Educatius 

SSAA: Serveis Administratius 

SSCC: Serveis Centrals 

SSTT: Serveis Territorials 

FM: Fractalia Manager 

GED: Gestió de l’Entorn Distribuït 

4. Neteja lògica de l'equip 

4.1 Descripció General 

Davant d’una estació de treball amb deficiències d’espai en disc, però sense arribar a tenir una 
incidència concreta, es realitzarà una revisió tenint en compte, entre d’altres, els següents 
punts: 

 Espai lliure en disc (comprovar el mínim necessari pel funcionament del SO), 

 Arxius temporals del sistema, 

 Revisió de la configuració de l’antivirus, 

 Neteja de l’entorn de navegació (historial, galetes). 
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4.2 Diferenciar l’afectació de la petició 

Sistema Operatiu: Windows (2000 amb Service Pack 4, XP ó 7) i Linkat (2, 3 ó 4). 

4.3 Escalats 

En cas de Gestió Remota, cal tenir en compte que aquesta actuació té els seus límits en 
aquells aspectes que impliquen manipulació del maquinari, aspecte que correspon al servei in-
situ. 

En altres casos s’ha de fer escalat a altres Lots i/o proveïdors. 

4.4 Validació i tancament de la petició 

Registre a l’eina corresponent de les activitats realitzades i tancament del tiquet amb posterior 
validació de l’usuari. 

5. Procediment d’actuació 

5.1 Activitat 1: espai lliure en disc 

Es verificarà que l’espai lliure a la partició de sistema és de, com a mínim, un 10%. En cas de 
tenir un espai en disc inferior és realitzarà el següent: 

 S’executaran les activitats de neteja d’arxius temporals de sistema (activitat 3) i neteja 
de l’entorn de navegació (activitat 4) d’aquest procediment 

 Buidat de la paperera de reciclatge 

 Eliminació dels arxius de programes descarregats, sempre que siguin als directoris per 
defecte: 

Navegador Ubicació 

 Windows Linkat 

Internet Explorer 
C:\Documents and 

Settings\[usuari]\Mis 
documentos\Downloads 

- 

Firefox 
C:\Documents and 

Settings\[usuari]\Mis 
documentos\Baixades 

/home/[usuari]/Downloads 

Chrome 
C:\Documents and 

Settings\[usuari]\Mis 
documentos\Downloads 

/home/[usuari]/Downloads 

Un cop realitzades les tasques esmentades, es tornarà a comprovar que l’espai lliure a la 
partició de sistema és de, com a mínim, un 10%. 

En cas que l’espai segueixi sent menor es parlarà amb l’usuari per realitzar les següents 
tasques: 

 Neteja de fitxers per part de l’usuari 

 Desinstal·lació de programari no necessari per a les tasques de l’usuari (d’acord a les 
indicacions realitzades pel propi usuari) 
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5.2 Activitat 2: arxius temporals del sistema 

S’eliminaran tots els arxius temporals no vigents des de l’últim inici del sistema operatiu 
corresponent, tant de sistema com d’usuari. 

A continuació s’indica la localització de les carpetes on s’ubiquen els arxius temporals que 
s’esborraran: 

Sistema Operatiu Ubicació 

Windows XP 
C:\Documents and Settings\[usuari]\Configuración local\Temp 

C:\WINDOWS\Temp 

Windows 7 
C:\Users\[usuari]\AppData\Local\Temp 

C:\WINDOWS\Temp 

Linkat /tmp 

5.3 Activitat 3: revisió de la configuració de l’antivirus 

Abans però de fer una revisió del programari d'antivirus, cal investigar si la versió instal·lada és 
la més adient per a la estació de treball (o servidor), considerant les especificacions tècniques 
de la màquina i els requeriments de l'aplicació: 

Servidor de centre Estacions de treball 

Equips superiors o iguals a 

Pentium 4 

1 GB de RAM 

Equips inferiors a 

Pentium 4 

512 MB de RAM 

Equips superiors o iguals a 

Pentium 4 

512 MB de RAM 

Panda for Enterprise Panda Antivirus 2008 Panda Antivirus Pro 2011 

S’ha de tenir en compte que el servei de Gestió Remota només donarà suport a les versions 
anomenades a la taula anterior. 

En cas de disposar d’una versió (o programari) diferent, s’haurà de demanar, mitjançant el 
SAU, la seva desinstal·lació i posterior instal·lació d’una de les versions suportades pel SAU del 
Departament d’Ensenyament. 

Es revisarà que la configuració sigui l’adient per a cada tipologia d’antivirus: 

 Panda for Enterprise: 
http://www.xtec.cat/at_usuari/antivirus/pandaenterprise/pandaforenterprise2010/instalacio.htm  

 Panda Antivirus 2008: 
http://www.xtec.cat/at_usuari/antivirus/panda2008/actualitzacio.htm 

 Panda Antivirus Pro 2011: 
http://www.xtec.cat/at_usuari/antivirus/panda2011/actualitzacio.htm 

Un cop realitzades les tasques esmentades, es realitzarà una actualització, si s’escau, de: 

 Motor de la base de dades 

 Fitxer de signatures 

Per finalitzar, per tal de confirmar que la màquina no es troba infectada, es crearà un anàlisi 
programat i es realitzarà un anàlisi immediat. 

http://www.xtec.cat/at_usuari/antivirus/pandaenterprise/pandaforenterprise2010/instalacio.htm
http://www.xtec.cat/at_usuari/antivirus/panda2008/actualitzacio.htm
http://www.xtec.cat/at_usuari/antivirus/panda2011/actualitzacio.htm
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5.4 Activitat 4: neteja de l’entorn de navegació 

Es farà una neteja dels temporals dels entorns de navegació de l’estació (Internet Explorer, 
Mozilla Firefox, Chrome) eliminat temporals, pàgines web sense connexió, galetes, historial, 
usuaris i contrasenyes (els tres últims punts a petició de l’usuari). 

Un cop realitzat, es configurarà el navegador per a que es netegi l’entorn cada cop que es 
tanca la sessió. 

Mozilla Firefox 

Eines  Neteja l’historial recent... 

 

Internet Explorer 

Eines  Opcions d’Internet Historial de navegació [Suprimeix...] 
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Chrome 

  Opcions  Avançat  [Elimina les dades de navegació] 

 

6. Arxiu 

7. Annexos 


