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Deep Freeze és una eina que permet mantenir invariable el contingut d'una o diverses unitats de disc. 

Funciona enregistrant els canvis que s'hagin fet durant una sessió i, quan l'equip s'apaga, aquests canvis 

són reinicialitzats deixant les unitats de disc tal i com estaven a l'inici de la sessió. 
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1. Informació genèrica 

1.1. Què és el Deep Freeze 

L'entorn de treball d'aquesta aplicació està format pels següents elements:  

 Una consola des de la qual es llisten i s'administren remotament les estacions de treball. 

 Les estacions de treball amb una instal·lació del programari Deep Freeze configurat segons les 

necessitats dels equips i de la xarxa. 

L'eina Deep Freeze Enterprise està formada per tres aplicacions que tenen les següents funcionalitats:  

 L'administrador de configuracions serveix per crear implementacions d'estacions de treball amb 

les característiques desitjades. 

 La consola gestiona totes les estacions de treball que té en llista i permet realitar, de manera 

remota, accions sobre aquestes. 

 L'aplicació de l'estació de treball serveix per mantenir la comunicació amb la consola i, de 

manera local, reiniciar la pròpia màquina en l'estat desitjat. 

És convenient que, tant l'administrador de configuracions com la consola, s'instal·lin en la màquina des 

de la qual s'administra l'estat dels ordinadors de la xarxa. L'aplicació de les estacions de treball 

s'instal·larà en les màquines que es desitji tenir protegides. 

1.2. La consola d'administració 

La consola d'administració Deep Freeze és una aplicació que permet gestionar els equips d'una xarxa 

que tenen instal·lat l'estació de treball Deep Freeze. Tant l'equip que té la consola d'administració com 

les estacions de treball congelades han d'estar tots en una mateixa subxarxa, com per exemple la dels 

equips que es troben configurats amb adreça IP 192.168.0.x 

 

L'avantatge que ofereix una configuració amb consola d'administració recau en que es pot tenir una 

visió remota dels equips (estacions de treball) monitoritzats. No només permet visualitzar l'estat de les 

estacions de treball sinó que, a més, es poden enviar ordres (congelació/descongelació, bloqueig, 
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actualitzacions, etc.) remotament, així com programar tasques que s'executin periòdicament sobre una 

estació de treball o un grup d'elles.  

En definitiva, la consola d'administració centralitza en un únic ordinador la gestió de l'estat de tots els 

equips d'una subxarxa. 

1.3. Descàrrega i llicència 

La informació relacionada amb la descàrrega, així com la llicència de l’eina, la trobareu a l’aplicatiu 

GEPSE. Disposeu del següent tutorial: Gestor de Recursos. Descàrrega de fitxers del GEPSE. 

2. Instal·lació 

2.1. Administrador de configuracions i consola del Deep Freeze 

El procés per instal·lar l'administrador de configuracions i la consola Deep Freeze Enterprise és el 

següent.  

Executeu l'aplicació Deep_Freeze_Ent_Installer.exe 

 

Apareixerà una finestra emergent que ens informarà que la instal·lació ha finalitzat correctament. Per 

acabar la instal·lació, el programa demana un Codi de Personalització. Aquest codi serveix per encriptar 

tots els arxius d'instal·lació i administració de la consola Deep Freeze. 

http://aplitic.xtec.cat/pls/gepse_pub/Pq_inici_Html.inici
http://www.xtec.cat/gepse/tutorial/gestor_recursos_descarrega.htm
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Introduïu el Codi de Personalització en la següent finestra. És important que enregistreu aquest codi en 

un lloc segur ja que, si es perd, no hi ha manera de recuperar-lo. 

 

Arribats a aquest punt, l'ordinador en el qual s'ha realitzat la instal·lació disposa de:  

 Deep Freeze Administrador de Configuraciones:  

És l'aplicació amb la qual es dissenyen les configuracions de les estacions de treball. Permet 
escollir tots els paràmetres que s'aplicaran sobre les màquines en les quals s'instal·lin els arxius 
de configuració resultants.  

 Consola Deep Freeze Enterprise: És l'eina des de la qual es gestionen i monitoritzen les 
estacions de treball. Permet conèixer l'estat de les estacions de treball que té vinculades i, si 
escau, executar accions sobre elles de manera remota (congelar, descongelar, etc.).  
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2.2. Estació de treball 

l'arxiu executable generat amb l'administrador de configuracions s'ha d'instal·lar a cadascuna de les 
màquines que es volen protegir amb Deep Freeze. La instal·lació és molt senzilla:  

 Executeu l'arxiu generat amb l'administrador de configuracions, seguiu els passos i, un cop 
finalitzi la instal·lació, espereu a que l'ordinador es reiniciï per completar el procés.  

Un cop reiniciat l'ordinador es pot observar com, a la barra de notificacions de l'equip estació de treball, 

apareix la icona de l'aplicació Deep Freeze. També es pot observar com, al cap de poca estona, 

apareixerà la nova estació de treball a la consola Deep Freeze (si la configuració de xarxa definida per a 

l'estació de treball es correspon amb la de la consola). 
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3. Funcionament de Deep Freeze 

3.1. Administrador de Configuracions 

3.1.1. Descripció General 

Inicio -> Faronics -> Deep Freeze 7 Enterprise -> Deep Freeze Administrator  
 
És l'aplicació encarregada de generar els executables que s'instal·len a les estacions de treball.  
 
Permet realitzar les següents tasques:  

 Triar quines unitats de disc de l'estació de treball es congelaran, així com definir particions 
virtuals dintre d'unitats de deis que, en cap cas, es veuran afectades per una recuperació de 
Deep Freeze. 

 Programar esdeveniments que s'executaran periòdicament en les estacions de treball 
(d'apagada, de reinici, de manteniment, etc.). 

 Programar actualitzacions de Windows i/o altres tipus d'actualitzacions de software. 
 Definir els paràmetres de xarxa per conèixer a quina consola d'administració s'ha de vincular 

l'estació de treball.  

La configuració d'aquestes estacions de treball es realitza a través de les següents pestanyes:  
 

 Contraseñas. 
 Unidades. 
 Eventos incrustados. 
 Mantenimiento. 
 Opciones Avanzadas. 

Finalment, un cop configurades cadascuna de les característiques, es procedirà a crear el fitxer 

d'instal·lació. 

 

3.1.2.  Contrasenyes 

Permet habilitar fins a 15 paraules de pas diferents i, per cada una d'elles, decidir si l'usuari la pot 

canviar des de l'estació de treball o quin període de validesa té. 
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Per afegir una paraula de pas s'han de seguir els següents passos:  

 Habilitar una nova línia (fent check a la casella Habilitar de la nova línia.  
 Deixar el tipus en Estación de trabajo.  
 Deixar desmarcada la opció Cambio de usuario.  
 Omplir la caixa de text amb la paraula de pas.  
 Deixar desmarcada la opció Expira, no és necessari definir un període de validesa.  

3.1.3. Unitats 

Des d'aquí es trien quines unitats es configuraran com a Frozen (protegides) i quines com a Thawed 

(desprotegides). En el nostre cas, només ens interessa protegir la unitat C:, per tant, desmarcarem totes 

menys aquesta.  

També es poden configurar Thawspaces (regions dins d'una unitat Frozen o Thawed en els que es 

podran guardar dades que Deep Freeze no esborrarà). Aquesta opció pot ser molt útil quan només es 

compta amb una única partició.  

Per últim, també es pot decidir si les unitats USB o Firewire es configuren en mode Frozen o Thawed. 

Generalment, les deixarem en mode Thawed. 
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Per definir els paràmetres tal i com es mostra a la imatge anterior, seguiu els següents passos:  

 Desseleccioneu totes les unitats Frozen i marqueu únicament la unitat C.  
 Assegureu-vos que les opcions USB i IEEE 1394 (Firewire) estan marcades.  

3.1.4. Esdeveniments 

Des d'aquesta pestanya es poden programar esdeveniments de reinici o apagat de les màquines, entre 

altres.  

Cal destacar l'esdeveniment Mantenimiento (Atenció! No confondre amb les tasques de la pestanya 

Mantenimiento), força important si es desitja realitzar actualitzacions periòdiques d'elements com, per 

exemple, l'antivirus. Aquest esdeveniment reinicia la màquina en qüestió en mode Thawed, creant una 

finestra de temps en la que els canvis que es realitzin es mantindran un cop acabat l'esdeveniment, 

moment en que la màquina es reiniciarà novament en mode Frozen. 
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3.1.5. Manteniment 

Des d'aquesta finestra es poden programar franges horàries en les quals dur a terme actualitzacions de 

software. 

 

3.1.6. Opcions avançades 

En aquesta fitxa es poden definir els paràmetres de xarxa que les estacions de treball configuraran per a 

comunicar-se amb la consola, així com altres opcions de seguretat. El programa proposa uns paràmetres 

de configuració que, per al model consola-estació de treball que s'explica en aquesta guia, cal deixar tal i 

com estan per defecte. 
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 Creació fitxer d’instal·lació 

Un cop configurades totes les característiques desitjades a les estacions de treball, feu clic al botó Crear 

per generar el programa d'instal·lació executable: 

 

L'arxiu resultant és el que utilitzareu per dur a terme la instal·lació de Deep Freeze a les estacions de 

treball. 

 

 

3.2. Consola D’administració 

3.2.1. Descripció general 

Inicio -> Faronics -> Deep Freeze 7 Enterprise -> Deep Freeze Console  

La consola d'administració és l'eina des de la qual s'administren totes les estacions de treball. El seu 

funcionament es basa en escollor un port (per defecte és el 7725) mitjançant el qual identifica les 

estacions de treball i es comunica amb elles.  

La interfície que presenta és la següent: 
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 A la barra de botons es troben les principals funcionalitats (apagar o encendre les estacions de 
treball, reiniciar-les en mode Thawedo Frozen, programar manteniments, etc.). 

 Al marc esquerre superior es presenta, en forma d'arbre, les xarxes i ports que administra. Es 
poden explirar les estacions de treball a través dels Grups de Treball existents a la pròpia xarxa o 
a través de grups definits dins de la pròpia consola. La creació de grups permet aplicar, de 
manera més ràpida, les mateixes accions sobre un conjunt determinat de màquines. 

 Al marc esquerre inferior es mostra un resum de l'estat de les diferents estacions de treball 
vinculades a la consola. 

 A la part dreta, la part que ocupa més espai, hi trobem la llista d'estacions de treball 
coresponent a la vista activada en aquest moment (tota la xarxa o un grup determinat 
d'estacions escollit al marc esquerre superior) i, per cada una de les estacions, es mostra un 
resum dels diferents paràmetres de l'estació de treball (versió de l'aplicació instal·lada, data, 
estat actual de la màquina, etc.).  

3.2.2. Principals funcionalitats 

Les funcionalitats més comuns de la consola es troben a la barra de botons superior. Les principals 

accions que es poden realitzar sobre els equips monitoritzats per la consola son: 

 

 Reiniciar, apagar o arrencar un equip. 
 Canviar un equip a mode Frozen o Thawed. 
 Bloquejar/Desbloquejar el teclat i ratolí d'un equip. 
 Enviar missatges a un equip. 
 Actualitzar configuracions i modificar rutines de manteniment. 
 Instal·lació remota, desinstal·lació o actualitació d'una estació de treball d'un equip. 
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La consola permet la creació de grups d'estacions de treball. Les funconalitats anteriorment enumerades 

es poden aplicar sobre els grups que es creïn, de manera que les tasques a realitzar sobre determinats 

equips (com per exemple, els PC's d'una determinada aula) es poden programar de manera més ràpida. 

 

 Reiniciar, apagar o arrencar un equip 

 

Aquests botons permeten, des de la consola:  

 Forçar el reinici de l'estació de treball seleccionada (1). 
 Forçar l'apagament de l'estació de treball seleccionada (2). 
 Iniciar, mitjançant la funció Wake-on-LAN, l'equip seleccionat (2). 

Per a poder utilitzar la funció Wake-on-LAN és necessari que els equips que tenen instal·lada l'estació de 

treball tinguin la funcionalitat Wake-on-LAN activada a la seva BIOS. També han de disposar dels drivers 

de targeta de xarxa adequats que permetin activar aquesta funcionalitat. 

 

 Canviar un equip de mode Frozen o Thawed 

 

Aquests són els botons de les funcionalitats bàsiques de Deep Freeze. Amb ells es pot congelar i 
descongelar l'estació de treball desitjada.  

 (1) Reiniciar en mode Thawed: L'estació de treball es reinicia en mode descongelat. Un cop 
reiniciada es pot observar com a la barra de notificacions de l'estació de treball apareix la 
següent icona:  

 

A més, la consola també ho indicarà a la llista d'estacions de treball de la consola: 
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 (2) Reiniciar en mode Thawed bloquejat: L'equip es reinicia descongelat, però amb el teclat i 

ratolí bloquejats. És útil quan es desitja realitzar tasques de manteniment remotes (actualitzar 

controladors, programari, etc.). 

En aquest cas no es pot consultar l'estat de l'estació de treball des de l'àrea de notificacions (no 

es pot accedir a l'escriptori), però si es pot veure que la consola ho reflexa afegint un candau a 

l'estació de treball: 

 

 

 (3) Reiniciar en mode Frozen: Serveix per retornar una estació al mode congelat. Un cop 

reiniciada, es pot observar que la icona de l'àrea de notificacions torna al seu estat habitual: 

 

La consola també ho indica amb la mateixa icona: 

 

 (4) Finalitzar mode de manteniment: Quan una màquina està en període de manteniment, 
aquest botó força la seva finaltizació reiniciant l'estació de treball en mode Frozen. 

 Bloquejar/Desbloquejar el teclat i ratolí d’un equip 
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Aquests botons bloquegen (1) i desbloquegen (2) l’estació de treball seleccionada. Durant el temps en 

que l’estació de treball està bloquejada, la pantalla mostra un missatge informatiu i, tant el teclat com el 

ratolí, romanen bloquejats. 

 Enviar missatges a un equip 

 

Aquests botó permet crear finestres emergents en l'estació de treball desitjada. És una funcionalitat útil 

per informar als possibles usuaris abans de bloquejar-los l'equip per iniciar tasques de manteniment. 

 Actualitzar configuracions i modificar rutines de manteniment 

 

Aquestes opcions permeten modificar la configuració de l’estació de treball remotament, així com 

modificar les rutines de manteniment/actualitzacions que tingui programades. 

 (1) Actualitzar configuració 

Aquest botó permet enviar, a una o més estacions de treball, una nova configuració creada amb 
l'administrador de configuracions i desada en format .rdx  

 Seleccioneu l'arxiu .rdx 

 

La consola informarà de que els canvis s'han realitzat correctament i que l'estació de treball ja compta 

amb la nova configuració. 
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 (2) Actualitzar Manteniment 

Permet modificar els esdeveniments i les rutines de manteniment associades a una o més estacions de 

treball. Aquestes rutines es poden programar començant des de zero o utilitzant com a base un arxiu 

.rdx creat amb anterioritat. 

La consola presenta una pantalla molt similar a la de l'administrador de configuracions, però que 

únicament inclou les pestanyes Eventos Incrtustados i Mantenimiento: 

 

 Instal·lació remota, desinstal·lació o actualització de l’estació de treball d’un equip 

 

Aquests botons permeten fer canvis en les instal·lacions dels equips. Es pot instal·lar remotament una 

estació de treball en un equip que tingui la llavor del sistema (seed), es pot actualitzar una instal·lació 

d'estació de treball i es pot desinstal·lar per complet o deixant la llavor a l'equip. 

 (1) Instal·lació remota 
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Aquesta opció estarà disponible només per a aquells equips que disposin d’una arrel del programa 
prèviament instal·lada. Permet realitzar la instal·lació de manera remota, des de la consola. 
Si es dona aquesta condició es pot realitzar la instal·lació des de la consola seguint aquests passos:  

 Seleccioneu l'equip o equips sobre els que es vulgui instal·lar l'estació de treball. Recordeu 
que han de tenir l'arrel Deep Freeze prèviament instal·lada. 

 Seleccioneu la opció instal·lar i, del menú que apareix, trieu l'executable de Deep Freeze 
desitjat.  

Veureu com els equips que estan rebent aquesta instal·lació es reiniciaran i començaran a aparèixer a la 

llista de la consola en estat Frozen. 

 (2) Actualització remota 

Aquesta opció permet modificar una estació de treball mitjançant la instal·lació d'un nou executable.  

 Seleccioneu l'equip o equips sobre els quals es vol realitzar l’actualització. 
 Escolliu l'opció Actualitzar i trieu l'executable Deep Freeze desitjat.  

Els equips es reiniciaran i tornaran a aparèixer a la llista de la consola, aquest cop amb la nova versió de 

l'estació de treball instal·lada. 

 (3) Desinstal·lació deixant arrel 

 Seleccioneu l'estació de treball a desinstal·lar i assegureu-os que l'equip està 
descongelat. Si no fos així, cal que el reinicieu en mode Thawed. 

 Premeu el botó Desinstalar (dejar seed). La consola enviarà l'ordre a l'estació de treball 
i aquesta començarà el procés de desinstal·lació.  

Un cop desinstal·lat, l'equip es reiniciarà i l'estació de treball Deep Freeze desapareixerà. No obstant, 

l'equip seguirà apareixent a la llista de la consola i se li podrà instal·lar novament, de manera remota, 

una versió de l'estació de treball. 

 (4) Desinstal·lació completa 

 Seleccioneu l'estació de treball a desinstal·lar de la llista de la consola i assegureu-vos 
que l'equip està descongelat. So no fos així, cal que reinicieu en mode Thawed. 

 Premeu el botó Desinstalar. La consola enviarà l'ordre a l'estació de treball i aquesta 
començarà el procés de desinstal·lació.  

Un cop s'ha desinstal·lat, l'equip es reiniciarà i l'estació de treball Deep Freeze desinstal·lada 

desapareixerà de la llista de la consola. 

  



 

Guia de Deep Freeze 
Congelació de l’estat del disc dur de l’ordinador 

 

Suport tècnic - Atenció a l’usuari Pàg. 17  
 

Índex 

3.3. Estacions de treball 

3.3.1. Funcions principals 

Per accedir al menú de l'estació de treball cal fer doble clic a la icona de la barra de notificació mentre es 

prem el botó SHIFT. L'aplicació demanarà la paraula de pas (configurada a l'administrador de 

configuracions): 

 

 

 Des de la pestanya Estatus es permet modificar l'estat de l'estació de treball. 
 A la fitxa Red(W) es poden configurar els paràmetres de xarxa. 
 A la pestanya Thawspace es poden consultar les particions virtuals que no es modificaran 

encara que la màquina estigui Frozen. 

3.3.2. Fitxer arrel del Deep Freeze 

L'arrel del Deep Freeze (seed) és un tipus d'instal·lació parcial que permet vincular un equip amb una 

consola sense tenir una instal·lació completa de l'estació de treball. Aquest tipus d'executable es crea 

des de l'Administrador de Configuraciones. 
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La instal·lació de l'arrel de l'estació de treball es realitza exactament igual que la instal·lació completa. La 

única diferència es que no s'instal·la l'estació de treball completament i no es pot veure la icona a l'àrea 

de notificacions. 

Una estació de treball amb l'arrel Deep Freeze instal·lada apareix d'aquesta maenra a la llista de la 

consola: 

 

3.3.3. Remaquetació d’equips clients 

L'estació de treball Deep Freeze pot distribuir-se, ja instal·lada o amb el seed preparat, dintre de la 

maqueta d'un PC.  

Un cop bolcada la maqueta sobre un nou equip de la xarxa, i un cop configurats el seu nom i adreça de 

xarxa corresponents, la consola Deep Freeze detectarà el nou equip com una nova estació de treball. En 

el cas que només tingui el seed instal·lat, caldrà realitzar una instal·lació remota per completar l'estació 

de treball.  

Recordeu que el port de l'estació de treball ha de coincidir amb el port de treball de la consola, 

altrament la consola no serà capaç de detectar la nova estació de treball.  

Es recomana realitzar la maqueta instal·lant només el fitxer arrel (seed). D'aquesta manera, la 

maqueta ocuparà menys espai i contindrà només la informació estrictament necessària. 


