Com fer còpies de carpetes i fitxers amb NetStorage
El NetStorage és una eina que us permetrà accedir des de qualsevol lloc al vostre
directori personal i als recursos compartits (unitats de xarxa) que teniu disponibles
després d’haver fet Login als ordinadors de les aules informàtiques.
Des dels ordinadors de les aules, les unitats són:
•
•

Des de Windows: unitats de disc T: i P:
Des de Linux: punt de muntatge /home/u<NIS>/Novell

Per poder utilitzar NetStorage només cal disposar d’un ordinador que tingui instal·lat un
navegador (Netscape, Mozilla, Internet Explorer, etc.) i accés a internet.
Entre d’altres utilitats, amb aquesta eina podreu copiar tota la informació al disc dur del
vostre PC o en d’altres dispositius.

Com accedir-hi:
La URL per accedir al NestStorage és http://webfilesau.upf.edu/NetStorage
En primer lloc s’us demanarà que us identifiqueu amb el vostre usuari i la contrasenya.

Cal introduir el nom d’usuari amb el format següent:
Estudiants de 1r i 2n cicle
Estudiants de 3r cicle
•
•

.NomUsuari.est12.alu.upf
.NomUsuari.est3.alu.upf

NomUsuari és format per la lletra u i el vostre NIS (número que us identifica a
la UPF). P. e., u1234.
No us oblideu del punt davant del nom d’usuari !

Com guardar els vostres fitxers al vostre disc dur o en un CD
En l’explicació que segueix ens referirem a les carpetes i fitxers que teniu desats a la
unitat T: Des de NetStorage, aquesta unitat T: apareix representada per Home@UPF
Després d’haver-vos identificat apareixerà la pantalla següent:

Passos a seguir per copiar els fitxers del vostre Home@UPF:
1. Feu clic damunt la carpeta Home@UPF (que es correspon amb la vostra unitat
T:)
2. Quan aparegui el contingut de la carpeta, feu clic a:
Editar > Seleccionar Todo
3. A continuació, feu clic a:
Archivo > Descargar
Ens apareixerà la pantalla següent:

4. Feu clic a: Guardar.
Ens apareixerà la pantalla següent:

5. Cerqueu la carpeta del vostre PC on voleu guardar el fitxer i escriviu el nom.
Feu clic a Guardar.

Noteu que la descàrrega es fa en un fitxer comprimit amb l’extensió .zip
En lloc de guardar el fitxer al vostre disc dur, podeu desar-lo directament en un CD,
en un pendrive, o en qualsevol altra unitat de memòria de què disposeu.

Com carregar fitxers o directoris del vostre pc o CD a un
directori compartit de la xarxa
Passos a seguir per copiar fitxers del nostre disc dur a un directori compartit de la unitat
P:
1. Feu doble clic damunt la carpeta DriveP@FOLDERS (que es correspon amb la
vostra unitat P:)
2. Seleccionar fent click la carpeta on volem carregar el fitxer que tenim en local.
3. A continuació, feu clic a:
Archivo > Cargar
Ens apareixerà la pantalla següent:

4. A continuació caldrà premer Examinar i buscar el fitxer o directori local que
volem carregar en el disc compartit del servidor. Un cop seleccionat ja només caldrà
premer el botó Cargar.

Com sortir de NetStorage
Per sortir de NetStorage cal fer clic damunt la imatge d’una “porta oberta” que trobareu
a la part superior de la pàgina:

