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XI. ORGANITZACIÓ I NOVES TECNOLOGIES 

1 RECURSOS INFORMÀTICS 

Cal remarcar, entre les fites assolides: 
1. El dia 24 de setembre / 08 va entrar en servei el nou sistema d’impressió docent, 

externalitzat a l’empresa concessionària del servei de reprografia. 
2. El dia 24 de setembre / 08 es va superar els 100 milions de transaccions a l’e-UJIer@ des 

de la seua posada en marxa el 7 de febrer de 2000. 
3. El 3 de novembre / 08 RedIRIS va informar que l’UJI havia assolit el Nivel Avanzado de 

la iniciativa RACEv2 (Red Académica de Correo Electrónico), amb l’obtenció de 2.595 
punts [sobre 2.700 possibles]. 

4. Continuant amb el desplegament de l’administració electrònica a la Universitat (Llei 
11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics (LAECSP)), el 
20 de gener / 09 es va anunciar a la comunitat universitària l’entrada en producció del 
registre general electrònic (http://www.uji.es/registre-telematic/). 

5. El dimecres 20 d’agost / 08 a les 10h, resultat de l’AS/1/08, va entrar en producció el 
segon accés a Internet per assegurar la disponibilitat, escalabilitat i mantenibilitat de 
l’accés de la UJInet a Internet. Aquest, també amb un cabdal de 155 Mbps, usa la xarxa de 
Cableuropa, S.A.U. (ONO). 

6. El 3 de juny / 09 van entrar en producció els nous nodes de càlcul de la facilitat corporativa 
de càlcul científic, adquirits en el marc del SU/31/08. Es tracta d’un total de 88 nous cores 
de tipus x86_64 (2 processadors E5450 quad-core a 3GHz en 11 servidors tipus blade). 

Com en els altres cursos, els indicadors de productivitat del SI han seguit millorant. Tot seguit es 
dóna la llista de fets més significatius. 

1.1 RESPECTE ALS SERVEIS: 

• Des de la seua posada en marxa el 7 de febrer de 2000 el nombre de transaccions a l’e-
UJIer@ ha anat batent rècords: el dia 30 de juliol / 08 es va superar els 96 milions; el dia 28 
d’agost / 08 es va superar els 97 milions; el dia 9 de setembre / 08 es va superar els 98 
milions; el dia 17 de setembre / 08 es va superar els 99 milions. El dia 22 de setembre / 08, 
final del curs acadèmic 2007/08, es va arribar a 99.850.909 transaccions (per al curs 2006/07 
el total absolut va quedar en 75.075.187, per al 2005/06 en 53.438.093 , per al 2004/05 en 
34.995.336 i per al 2003/04 en 23.833.641). 

• El dia 23 de juliol / 08 es va anunciar nova versió de la aplicació de Registre General del e-
UJIer@ que permet visualitzar els registres d’entrada. Els documents són escannejats en el 
moment de la seva recepció i el seu contingut, en format pdf, pot ser visualitzat en l’opció 
“Registre d’entrada per servei”. Així es pretén garantir la recepció immediata de totes les 
entrades per part del servei al qual aquestes es dirigeixen. Es tracta d’un pas previ a l’entrada 
en funcionament del Registre Telemàtic. 

• El dia 28 de juliol / 08, des de les 16h fins a les 20h13’, el servei d’autenticació (i tots els 
serveis que en depenen –el servei es va recuperar a Lynx 18h26’, Lepus a 18h57’, mail a 
19h16’ i a SSO 20h13’-) no va estar disponible per motius de manteniment; parada 
programada per al canvi de versió del SSO amb les funcionalitats bàsiques. Esta versió 
aporta major usabilitat, a banda de correcció d’alguns errors no greus, i prepara el camí per a 
implementar OpenID. 

• Des de les 19h del dia 28 de juliol / 08 s‘ha unificat el usuari/clau d’accés Lepus, Lynx i 
Linux de Aules; és a dir que desapareixerà el problema de la duplicitat d’usuari que hi havia 
fins ara i que es manifestava en la possible existència de claus d’accés diferents. 
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• El dia 6 d’agost / 08 es va superar els vint i un milions de transaccions a l’e-UJIer@ per al 
curs acadèmic 2007/08. 

• El dia 1 de setembre / 08 es va superar els vint i dos milions de transaccions a l’e-UJIer@ per 
al curs acadèmic 2007/08. 

• El dia 3 de setembre / 08, el servidor comandes.uji.es, que presta servei a la Biblioteca 
(comandes bibliogràfiques, sumaris de revistes i publicació de tesis), no va estar disponible 
per motius de manteniment; parada programada per al canvi de versió del software. 

• El dia 11 de setembre / 08 es va superar els vint i tres milions de transaccions a l’e-UJIer@ 
per al curs acadèmic 2007/08. 

• Del 18 de setembre / 08 al 30 de setembre / 08 es va portar a terme la matrícula dels alumnes 
de segon i posteriors cursos. 

• El dia 18 de setembre / 08, dia de publicació de les notes de la selectivitat de setembre (i el 
26 de setembre el resultat de la preinscripció i dia i hora de matrícula), a les 12h23’ s’havien 
enviat totes les notes via el servei e-UJI@SMS; la taxa de penetració d’aquest servei ha estat 
del 89,76% (377 sobre 414). Cal notar que aquesta taxa ha estat superior a la de juny 
(87,45%). 

• El 18 de setembre / 08 es va anunciar nova versió de Linux d’Aules per al proper curs 
2008/2009, que està basada en CentOS 5.2 (derivat de la RedHat Enterprise Linux 5). 

• El dia 19 de setembre / 08 es va superar els vint i quatre milions de transaccions a l’e-UJIer@ 
per al curs acadèmic 2007/08. 

• El dia 22 de setembre / 08, dia de finalització del curs 2007/08, les transaccions a l’e-UJIer@ 
van quedar en 24.567.255 (el dia 23 de setembre / 08, dia d’inauguració del curs 2008/09 –
festiu–, en 24.676.539). Per al curs 2006/07 van quedar en 21.579.534 (per al 2005/06 en 
18.631.945, per al 2004/05 en 12.403.517, per al 2003/04 en 10.204.011, per al 2002/03 van 
quedar en 7.473.995 i per al 2001/02 4.990.652). 

• El dia 24 de setembre / 08 va entrar en servei el nou sistema d’impressió docent, externalitzat 
a l’empresa concessionària del servei de reprografia i on s’ha eliminat les impressores de 
matriu de punts. Es tracta d’un servei d’impressió personal, i.e. l’alumne envia el treball i 
s’imprimix quan, en la seua presència, se selecciona el treball i li es entregat en mà. Aquest 
podrà anar en qualsevol moment, amb el límit del següent dia laborable; i.e., passades 24h i 
dins d’un dia laborable, s’esborrarà el treball. Així s’eviten problemes como la pèrdua o 
recollida indeguda de llistats (la recollida a l’antic sistema no és supervisada), la no recollida 
de llistats (que van al contenidor de paper), etc. La gestió del crèdit de impressió es realitzarà 
mitjançant una aplicació de l’e-UJIer@, accessible pel personal del servei de reprografia. 
Aquesta permet indicar el nom d’usuari i mostrar el crèdit restant, introduir el consum 
efectuat i procedir a carregar-lo al seu compte. S’ha apujat a 400 còpies làser el crèdit 
d’impressió (vs. 350 del curs anterior). Es va comunicar a la comunitat universitària el 22 de 
setembre / 08. El dia 11 de novembre / 08 es va començar a afegir els equips de la Biblioteca, 
quedant enllestida el 24 de novembre; noteu que va caler canviar el mètode d’autenticació en 
domini, donat que amb el que usa el clauer-UJI (Clablock) tots els usuaris tenen el mateix 
usuari de domini i no permet distingir els treballs enviats a reprografia. 

• Des de la seua posada en marxa el 7 de febrer de 2000 el nombre de transaccions a l’e-
UJIer@ ha anat batent rècords: el dia 24 de setembre / 08 es va superar els 100 milions; el 
dia 28 de setembre / 08 es va superar els 101 milions; el dia 1 d’octubre / 08 es va superar els 
102 milions; el dia 6 d’octubre / 08 es va superar els 103 milions; el dia 15 d’octubre / 08 es 
va superar els 104 milions; el dia 24 d’octubre / 08 es va superar els 105 milions; el dia 4 de 
novembre / 08 es va superar els 106 milions; el dia 16 de novembre / 08 es va superar els 107 
milions; el dia 27 de novembre / 08 es va superar els 108 milions; el dia 10 de desembre / 08 
es va superar els 109 milions; el dia 25 de desembre / 08 es va superar els 110 milions; el dia 
10 de gener / 09 es va superar els 111 milions; el dia 20 de gener / 09 es va superar els 112 
milions; el dia 30 de gener / 09 es va superar els 113 milions; el dia 11 de febrer / 09 es va 

 3 

mailto:e-UJIer@/SMS


Servei d’informàtica   Memòria Curs 2008 / 2009 

superar els 114 milions; el dia 23 de febrer / 09 es va superar els 115 milions; el dia 6 de 
març / 09 es va superar els 116 milions; el dia 26 de març / 09 es va superar els 117 milions; 
el dia 14 d’abril / 09 es va superar els 118 milions; el dia 30 d’abril / 09 es va superar els 119 
milions; el dia 13 de maig / 09 es va superar els 120 milions; el dia 27 de maig / 09 es va 
superar els 121 milions; el dia 9 de juny / 09 es va superar els 122 milions; el dia 23 de juny / 
09 es va superar els 123 milions; el dia 7 de juliol / 09 es va superar els 124 milions; el dia 22 
de juliol / 09 es va superar els 125 milions;. 

• El dimecres 24 de setembre / 08, en plena matrícula, es va batre un rècord diari de 
transaccions a l’e-UJIer@ amb 320.880. El dijous 25 de setembre / 08, en plena matrícula, es 
va tornar a batre amb 345.018. El dilluns 29 de setembre / 08, en plena matrícula, es va 
tornar a batre amb 415.534; també l’horari, de 12h a 13h, amb 39.075. 

• El dijous 25 de setembre / 08 es va entregar al SI les claus del seu primer vehicle elèctric 
(AIXAM MEGA VLGPE9VBAM2011877 vehicle #3 matrícula 5578GHL), amb el que 
també es poden fer desplaçaments fora del campus. 

• El divendres 26 de setembre / 08, des de les 12h30’, es va sofrir pèrdues intermitents de 
servei en les aplicacions de l’e-UJIer@, restablint-se a les 18h. El problema radicava en un 
Oracle IAS que tenia un procés zombie; tot i que, a les 13h, es va fer un soft reset de la BD i 
els IAS, el procés no va morir i va estar pertorbant fins que es va matar explícitament. De fet 
es va sospitar del servei de DNS, dels balancejadors de contingut i de les comunicacions, 
però totes les investigacions, a banda de consumir molt de temps, no van portar a cap lloc. 

• El dia 27 de setembre / 08 es va superar el milió de transaccions a l’e-UJIer@ per al curs 
acadèmic 2008/09. 

• El dilluns 29 de setembre / 08, de 14h15’ a 16h34’, els serveis de pàgines web personals i 
accés interactiu [a Lynx, Lepus i Linux de Aules autenticat] no va estar disponible per a tota 
la comunitat universitària, degut a motius de manteniment; parada programada per a reparar 
un component avariat d’un sistema d’emmagatzemament (MSA500). 

• El dia 1 d’octubre / 08 es va superar els dos milions de transaccions a l’e-UJIer@ per al curs 
acadèmic 2008/09. 

• El dia 6 d’octubre / 08 es va superar els tres milions de transaccions a l’e-UJIer@ per al curs 
acadèmic 2008/09. 

• El dia 14 d’octubre / 08 es va superar els quatre milions de transaccions a l’e-UJIer@ per al 
curs acadèmic 2008/09. 

• El dilluns 20 d’octubre / 08, des de les 7h30’ fins a les 8h, el servei de l’Aula Virtual 
(http://aulavirtual.uji.es) no va estar disponible degut a manteniment; parada programada per 
a l’actualització del programari (corregeix algunes errades de programació de l’actual versió 
en producció). 

• El dimarts 21 d’octubre, de 7h30’ a 8h30’ aproximadament, es va procedir a la unificació del 
compte corporatiu i del compte ‘docència PDI’. Per dur-ho a terme, s’incorporarà el 
contingut del directori Home dels comptes ‘docència PDI’ (accessible des de Lynx i Linux 
de Aules) al directori Home del compte corporatiu (accessible des de Lepus). Així, només es 
tindrà un directori Home i tots els usuaris (PAS, PDI, convidats, alumnes, sauji, cursos i 
exàmens) podran accedir a Lynx i Linux de Aules, mentre que l’accés a Lepus estarà 
restringit al PAS, PDI i convidats (noteu que el programari instal·lat en els tres entorns 
esmentats és idèntic). 

• El dia 23 d’octubre / 08 es va superar els cinc milions de transaccions a l’e-UJIer@ per al 
curs acadèmic 2008/09. 

• Del dijous 23 d’octubre / 08 al dimarts 28, el servei de correu electrònic ha estat avaluat per 
tal d’optar a la certificació de Nivel Avanzado de la iniciativa RACEv2 (Red Académica de 
Correo Electrónico) de RedIRIS. El 3 de novembre / 08 RedIRIS ens va informar que l’UJI 
havia assolit eixe nivell, amb l’obtenció de 2.595 punts [sobre 2.700 possibles]. 
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• El dimecres 29 d’octubre / 08 va entrar en servei l’operadora automàtica del CAU (JUSAN 
Fonomail Proattendant) que ha de permetre millorar el servei i augmentar el nombre de 
consultes ateses. 

• El dimecres 30 d’octubre / 08 va entrar en servei la consulta sobre riscos laborals personals 
en l’e-UJIer@Informació i Gestió. 

• El dia 4 de novembre / 08 es va superar els sis milions de transaccions a l’e-UJIer@ per al 
curs acadèmic 2008/09. 

• El dia 15 de novembre / 08 es va superar els set milions de transaccions a l’e-UJIer@ per al 
curs acadèmic 2008/09. 

• El dimecres 19 de novembre / 08, des de les 7h30’ a les 9h, els serveis de correu WebMail, 
MailBeta i autenticació al Portal (SSO) no va estar disponible per a tota la comunitat 
universitària, degut a motius de manteniment; parada programada per a migrar les BD 
MySQL que els donen suport a la nova configuració en doble actiu i amb redundància 
geogràfica. 

• El dia 27 de novembre / 08 es va superar els huit milions de transaccions a l’e-UJIer@ per al 
curs acadèmic 2008/09. 

• Després de finalitzar amb èxit el pilot que es va encetar el 29 d’abril de 2008 al mateix SI, el 
dia 10 de desembre / 08 es va iniciar al SI el desplegament en producció de la nova versió del 
sistema de panys electrònics de SALTO que es bassa en RFID. Aquest, elegit per l’OTOP, 
usa targetes intel·ligents sense contacte (o de proximitat) i lectors sense contacte de tipus 
MIFARE. 

• El dia 10 de desembre / 08 es va superar els nou milions de transaccions a l’e-UJIer@ per al 
curs acadèmic 2008/09. 

• El divendres 12 de desembre / 08 el CAU (Centre d’Atenció a Usuaris o helpdesk) del SI es 
va obrir als alumnes. 

• El dilluns 15 desembre / 08, el SI va colaborar amb la presentació de la iniciativa 
castello.guifi.net i en la configuració del supernode de l'UJI, que els donaria accés a la 
FREEnet. El dimecres 4 de febrer / 09, en la reunió dels promotors amb el VAESX, el SI es 
va proposar la co-locació de un node repetidor en l’espai que Vox UJI Radio té al emissor de 
Retevisión (Abertis) al pico Bartolo, permeten l’extensió geogràfica per quasi tota la 
província. El lloguer mensual estaria al voltant de 300 € (es va tractar a la CTP del 25 de 
març de 2009; SPI 55742). 

• El dia 24 de desembre / 08 es va superar els deu milions de transaccions a l’e-UJIer@ per al 
curs acadèmic 2008/09. 

• El dia 9 de gener / 09 es va superar els onze milions de transaccions a l’e-UJIer@ per al curs 
acadèmic 2008/09. 

• Continuant amb el desplegament de l’administració electrònica a la Universitat (Llei 
11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics (LAECSP)), el 
20 de gener / 09 es va anunciar a la comunitat universitària l’entrada en producció del 
registre general electrònic (http://www.uji.es/registre-telematic/). 

• El dia 20 de gener / 09 es va superar els dotze milions de transaccions a l’e-UJIer@ per al 
curs acadèmic 2008/09. 

• El dia 31 de gener / 09 es va superar els tretze milions de transaccions a l’e-UJIer@ per al 
curs acadèmic 2008/09. 

• El dissabte 7 de febrer / 09, des de les 9h fins a les 11h, el servei d’autenticació (i tots els 
serveis que en depenen) no va estar disponible per motius de manteniment; parada 
programada per actualització del SSO. S’ha modificat tant les cookies com el mecanisme 
d’intercanvi per tal de fer-lo immune al canvi [dinàmic] d’adreça IP. Els clients obtindran 
una cookie mare del SSO i una filla per a cada aplicació. Com a resultat del canvi, el vell 
servei de proxy autenticat per als usuaris remots de les bases de dades [externes] de la 
Biblioteca ha deixat d’estar disponible (noteu que, donat que el proxy té una IP de la UJInet, 
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els permetia l’accés). Açò no té cap impacte, ja que, des de fa temps, als usuaris se’ls 
recomanava usar l’accés a l’UJInet via el servei de VPN. 

• El dilluns 9 de febrer / 09, des de les 10h30’, es va sofrir pèrdues intermitents de servei en les 
aplicacions de l’e-UJIer@, restablint-se a les 18h15’. El problema, molt difícil de 
diagnosticar ja que inclòs parant tots els servidors no es va solucionar, radicava en una 
corrupció del mòdul euji_auth. A les 15h10’ es va donar per arreglada, però faltava donar als 
usuaris el permís d’execució sobre el euji_auth (eliminat en el procés de diagnòstic), doncs 
sense ell sols podien executar les consultes públiques del e-UJIer@. En principi no es 
considera relacionat amb el canvi al SSO del dissabte 7 de febrer / 09. 

• El dia 11 de febrer / 09 es va superar els catorze milions de transaccions a l’e-UJIer@ per al 
curs acadèmic 2008/09. 

• A la Comissió Tècnica de Projectes (CTP) de l’11 de febrer / 09 es va tractar, a banda de la 
inclusió del servei de plotejat (10 A2) per als estudiants de Projecte de Fi de Carrera (PFC) 
de l’ESTCE, l’elevat cost del servei d’impressió docent externalitzat. Aquest estava esgotant 
el crèdit consignat i es deu al impressionant èxit d’ús. Repassant els usuaris que tenen accés 
(per defecte tota la comunitat universitària té un crèdit de 400 còpies làser), es va decidir 
restringir-lo als estudiants, definits segons el criteri per a l’elaboració del cens electoral. La 
restricció es va fer efectiva el 17 de febrer / 09. 

• El dia 23 de febrer / 09 es va superar els quinze milions de transaccions a l’e-UJIer@ per al 
curs acadèmic 2008/09. 

• El dia 24 de febrer / 09, des de les 14h30’, es va sofrir pèrdues intermitents de servei, per 
impossibilitat d’accés, en les aplicacions que fan ús del webservice xml-rpc d’autenticació 
(SSO), restablint-se a les 21h. Es devia a contencions a la base de dades MySQL d’origen 
desconegut; es va recuperar el servei després de refinar algunes select i reiniciar el servidor 
mysql05. El 25 de febrer es va descobrir, que el problema radicava en un tipus de transacció i 
una taula auxiliar de la gestió de sessions, que, en superar un determinat nombre de files, 
alentia les respostes de la base de dades, provocant la contenció. El 26 de febrer es va trobar 
la causa; es tracta d’un problema d’accés simultani, mal gestionat, de forma que els accessos 
exclusius a una zona de cache, quant es tracta de multicores, alenteix els threads que entren a 
executar-se. 

• El dimecres 4 de març / 09 va entrar en producció, dins del servei d’impressió docent 
externalitzat, el servei de plotejat (10 A2) per als estudiants de Projecte de Fi de Carrera 
(PFC) de l’ESTCE. 

• El dimecres 11 de març / 09, des de les 7h fins a les 9h, el servei de l’Aula Virtual 
(http://aulavirtual.uji.es) no va estar disponible degut a manteniment; parada programada per 
a ampliar la capacitat de disc. 

• El dia 6 de març / 09 es va superar els setze milions de transaccions a l’e-UJIer@ per al curs 
acadèmic 2008/09. 

• El divendres 6 de març / 09, des de les 19h, es va sofrir una pèrdua de servei en les 
aplicacions de l’e-UJIer@, restablint-se a les 7h45’ del dilluns 9 de març. El problema 
radicava en que es va excedir el nombre màxim de sessions de les instàncies d’Oracle (en 
jaume05 i 06, extenent-se uns minuts després a 07 i 08) per causes desconegudes. 

• El dimarts 17 de març / 09, des de les 13h50’ a les 14h50’, es va sofrir una pèrdua de servei 
en les aplicacions de l’e-UJIer@. El problema radicava en que es va excedir el nombre 
màxim de sessions de les instàncies d’Oracle (en jaume07 i 08, extenent-se uns minuts 
després a 05 i 06) per causes desconegudes. 

• El dia 25 de març / 09 es va superar els dèsset milions de transaccions a l’e-UJIer@ per al 
curs acadèmic 2008/09. 

• El dimarts 31 de març / 09, des de les 19h40’ a la 1h15’ de l’1 d’abril / 09, es va sofrir una 
pèrdua de servei en les aplicacions de l’e-UJIer@. El problema radicava en que es va excedir 
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el nombre màxim de sessions de les instàncies d’Oracle (en jaume05 i 06, extenent-se uns 
minuts després a 07 i 08) per causes desconegudes. 

• El dimecres 1 d’abril / 09 s’actualitzarà el programari del servei WebFòrum (que dóna accés 
als fòrums per la web) del vell programari Phorum a phpBB3. Entre les noves 
característiques està una major usabilitat, filtres anti-spam, subscripció a fòrums i temes, 
indicador de presència XMPP (miUJI), creació d’enquestes, bloqueig d’usuaris i/o temes, etc. 

• El dijous 2 d’abril / 09, des de les 19h30’ a la 8h15’ del 3 d’abril / 09, es va sofrir una pèrdua 
de servei en les aplicacions de l’e-UJIer@. El problema radicava en que es va excedir el 
nombre màxim de sessions de les instàncies d’Oracle (en jaume05 i 06, extenent-se uns 
minuts després a 07 i 08) per causes desconegudes. Finalment es va observar que l’aplicació 
Java que recull els tiquets del PABX corporatiu (Alcatel OmniPCX 4400) disparava, sense 
una raó que ho justifique, un nombre molt elevat de processos, el que provocava que 
s’excedira el límit. Es va decidir aplicar un workaround consistent en llançar-lo manualment 
i matar-lo automàticament quan el nombre de processos superava un valor donat. Noteu que 
els tiquets no es perden, ja que es conserven (si no hi cap avaria major) fins que es 
descarreguen a la BD. 

• El dimecres 8 d’abril / 09 va entrar en servei la funcionalitat de proveïdor d’Identitat (IdP) 
que ofereix als usuaris un únic punt d’autenticació per a les aplicacions web externes. Tota 
aquella aplicació amb acord explícit amb l’UJI o amb el SIR de RedIris, pot oferir l’accés als 
seus serveis mitjançant l’IdP. Aquest mecanisme, anàleg al SSO, és conegut com a federació 
de l’autenticació. 

• El dimarts 14 d’abril / 09, des de les 15h fins a les 19h, la base de dades corporativa Oracle 
(11g) no va estar disponible (ni els serveis que en depenen, com ara e-UJIer@, Portal -part 
dinàmica-, SSO (certificacions digitals), etc.) degut a manteniment; parada programada per 
actualització a la nova versió 11.1.0.7. Se suposa que aquesta versió corregeix el problema de 
corrupció aleatòria dels mòduls PL/SQL. No obstant, hi havia un bug que, en presència d’un 
paràmetre concret activat (cosa que ocorria en aquest cas), ocasionava uns bloquejos interns 
de la BD que impedien el seu funcionament; per solucionar-lo a última hora del divendres 17 
d’abril / 09 es va instal·lar un parche. 

• El dia 13 d’abril / 09 es va superar els divuit milions de transaccions a l’e-UJIer@ per al curs 
acadèmic 2008/09. 

• El dia 22 d’abril / 09 es va anunciar l’entrada en servei de la eina (MS SMS) que permet que 
el propi usuari [no administrador] de MS Windows, sense intervenció de cap tècnic, puga 
instal·lar-se o actualitzar-se programes com ara el Mozilla Firefox, l’OpenOffice i d’altres. 

• El dia 28 d’abril / 09, per tal de lluitar contra el correu-e brossa (spam) es va implantar una 
nova regla de tal forma que ningú podrà enviar correu, usant els servidors interns 
(mail.uji.es), amb un remitent extern a l’UJI (al camp Reply-to podrà posar el que vulga); 
i.e., es comprovarà que el compte existeix. Noteu que fins ara sols es requeria, per a acceptar 
correu-e entrant, que el domini remitent existira. 

• El dia 29 d’abril / 09 es va superar els denou milions de transaccions a l’e-UJIer@ per al curs 
acadèmic 2008/09. 

• El dia 13 de maig / 09 es va superar els vint milions de transaccions a l’e-UJIer@ per al curs 
acadèmic 2008/09. 

• El dilluns 25 de maig / 09, des de les 7h fins a les 8h, el servei de l’Aula Virtual 
(http://aulavirtual.uji.es) no va estar disponible degut a manteniment; parada programada per 
actualitzar el programari (corregeix algunes errades). 

• El dia 26 de maig / 09 es va superar els vint-i-un milions de transaccions a l’e-UJIer@ per al 
curs acadèmic 2008/09. 

• El dimarts 2 de juny / 09, de 7h a 8h, els serveis de pàgines web personals i accés interactiu 
[a Lynx, Lepus, Linux de Aules i Taules multimèdia] no van estar disponibles per a tota la 
comunitat universitària, degut a motius de manteniment; parada programada per a redistribuir 
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equipament instal·lat a un bastidor de 19” (rack EIA) de la sala d’ordinadors (TD0111AO) 
per tal de poder acomodar el material del SU/31/08 (blade de càlcul científic). 

• El dia 9 de juny / 09 es va superar els vint-i-dos milions de transaccions a l’e-UJIer@ per al 
curs acadèmic 2008/09. 

• Del 9 al 11 de juny / 09 va tindre lloc les Proves d’Accés a la Universitat (selectivitat) del 
curs 2008/09. Com des de l’any 2003, el 18 de juny / 09, també es va enviar el resultat de 
selectivitat (i el 14 de juliol el resultat de la preinscripció i dia i hora de matrícula) via el 
servei e-UJI@SMS; la taxa de penetració d’aquest servei ha estat del 90,43% (1.503 sobre 
1.662). A l’any 2008 va estar el 87,45% (1.449 sobre 1.657), front el 88,96% (1.466 sobre 
1.648) del 2007, el 86,89% (1.484 sobre 1.708) del 2006, el 83,11% (1.324 sobre 1.593) del 
2005, el 63,41% (1.014 sobre 1.599) del 2004 i al 28% de juny i al 40% de setembre de 
2003. 

• El diumenge 13 de juny / 09, des de les 12h a les 12h30’ i des de les 14h30’ a les 17h30’, es 
va sofrir pèrdues intermitents de servei, per impossibilitat d’accés, en les aplicacions que fan 
ús del webservice xml-rpc d’autenticació (SSO). Es devia a que la base de dades MySQL no 
era accessible per causes desconegudes. 

• El dia 22 de juny / 09 es va superar els vint-i-tres milions de transaccions a l’e-UJIer@ per al 
curs acadèmic 2008/09. 

• El dia 23 de juny/ 09 es va anunciar al SI el inici de les proves d’ un sistema d’enquestes, 
usable des de l’e-UJIer@, amb una capa d’anonimat que també es pot utilitzar per fer 
votacions electròniques. 

• En el marc del projecte d’implantació d’un nou canal de comunicació dels serveis i 
informació de valor afegit que ofereix el SI (SPI 58897), que pretén reaprofitar la 
documentació que es genera al SI, el dia 2 de juliol/ 09 es va anunciar al SI el inici de les 
proves de feed_bot, que és un robot que llig i notifica actualitzacions RSS. S’usa, a més de 
en miUJI, al web del SI per incorporar informació fresca. 

• El dilluns 6 de juliol / 09, de 9h10’ a 10h10’, la base de dades corporativa Oracle (11g) no va 
estar disponible (ni els serveis que en depenen, com ara e-UJIer@, Portal -part dinàmica-, 
SSO (certificacions digitals), etc.) degut a una avaria; s’havia omplert el tablespace 
SYSTEM (de 32 GB, que conté les taules mestres) perquè la taula aud$ (usada pels 
processos de auditoria) havia crescut fins als 30GB. La solució va passar per parar el procés 
d’auditoria, i, finalment, per esborrar la taula per alliberar espai. Es desconeixen les causes 
que provocaven aquest creixement descontrolat. Cal remarcar que Oracle no dóna alternativa 
respecte a la ubicació d’aquesta taula en un altre tablespace menys crític. 

• El dia 6 de juliol / 09 es va superar els vint-i-quatre milions de transaccions a l’e-UJIer@ per 
al curs acadèmic 2008/09. 

• El dia 13 de juliol / 09, l’UJI es va sumar al servei ARCA (Agregador RSS para la 
Comunidad Académica), penjant els primers continguts (cursos d’estiu). ARCA és un 
projecte per a federar la informació relativa als continguts multimèdia i emissions via 
streaming que ofereixen els membres de RedIRIS. 

• El dia 6 de juliol / 09 es va superar els vint-i-quatre milions de transaccions a l’e-UJIer@ per 
al curs acadèmic 2008/09. 

• Del 20 al 24 de juliol / 09 es va portar a terme la matrícula dels alumnes de nou ingrés. 
• El dia 21 de juliol / 09 es va procedir a renovar la aplicació que recull els tiquets de telefonia 

[del PABX corporatiu (Alcatel OmniPCX 4400)]. Aquesta incorpora avantatges com ara 
còpia a disc del tiquets, de forma que es poden recuperar en cas de problemes. A més, s’ha 
simplificat, ja que el servidor que recull els tiquets, mitjançant un procés Java, fa la inserció a 
la base de dades. 

• El dia 22 de juliol / 09 es va superar els vint-i-cinc milions de transaccions a l’e-UJIer@ per 
al curs acadèmic 2008/09. 
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1.2 RESPECTE A L’EQUIPAMENT: 

• El dimarts 29 de juliol / 08, de 8h a 20h54’, l’accés interactiu al servidor Api de la facilitat 
corporativa de càlcul no va estar disponible, degut a motius de manteniment; parada 
programada per a migrar-lo a una màquina més potent (és l’antiga devel, que deixarà d’estar 
disponible). En principi es mantindran tots els treballs en cua i en execució de forma 
transparent. S’aprofita la parada per a augmentar el espai d’emmagatzemament en disc, així 
el HOME passarà de 25 GB a prop de 2 TB. Per últim, es passarà el gestor del sistema de 
cues del servidor Altix (Itanium 2) a Torque, des de PBSPro, com ja s’ha fet als nodes de 32 i 
64 bits. Aquest canvi serà totalment disruptiu i la parada i canvi al nou sistema de cues 
implica que es cancel·laran tots els treballs. 

• El dilluns 11 d’agost / 08, de 12h7’ a 15h, tot l’equipament informàtic de la sala d’ordinadors 
d’escomeses (ACO103CI) no va estar disponible per caiguda accidental; parada no 
programada per un dispar involuntari de la protecció elèctrica [pels tècnics de l’empresa de 
climatització]. En particular es va veure afectada la facilitat de càlcul científic (el node 
central Api, el node de càlcul Altix, tots els nodes de 32 bits i també els de 64 bits). 

• El dimarts 12 d’agost / 08 cap a les 14:00 es va detectar un problema [va fallar un dels 
compressors] en l’aparell de climatització de la sala d’ordinadors d’escomeses (ACO103CI). 
Com que l’aparell secundari no és suficientment potent, va caler parar servidors durant la 
reparació. Així és va parar el node Altix, gairebé tots els nodes de 32 bits i els nodes de 64 
bits que no tenien treballs en execució. Cap a les 19h es va finalitzar la seua reparació i 
posant-se en producció els servidors parats a les 20h. 

• El dimecres 13 d’agost / 08 es va procedir a la migració de la base de dades de producció de 
l’e-UJIer@ a la nova plataforma adquirida en el marc del SU/35/07. A banda del canvi del 
hardware (10 servidors Fujitsu-Siemens RX300 S4 i nova cabina EMC2 CLARiiON model 
CX3-80), el més important és l’actualització del Oracle Real Application Clusters (RAC) des 
de la versió 9i a la versió 11g. Tot i que no era possible utilitzar les aplicacions 
client/servidor del e-UJIer@ (que són les que majoritàriament fa servir el PAS), la migració 
es va desenvolupar com estava previst, quedant per al 14 d’agost alguns problemes puntuals. 
Durant el llarg cap de setmana del 15 d’agost es va estar investigant sobre el greu problema 
de les aplicacions client/servidor i és que el canvi de versió de RAC comporta, entre d’altres, 
el canvi de la codificació de la dades des de ISO 8859-1 (Latin 1) a AL32UTF8 (Unicode) i 
aquesta codificació no era compatible amb la versió 6i del client d’Oracle Forms que hi ha 
desplegada a l’UJI. Hi havia dos possibles vies d’actuació. Una era actualitzar la versió de les 
llibreries SQL*Net del client de Forms (des de la 8i a 9i i 10g) i veure si es solucionava el 
problema, però portada a terme el dilluns 18 d’agost va fracassar. L’altra, recomanada per 
Oracle Metalink el 15 de juliol / 08, passava per tornar a codificar les dades en UTF8, que si 
que era suportat per la versió 6i del client de Forms. Aixó implicava fer un escaneig previ de 
la BD (tancada a la producció) d’unes 4 hores de durada; aquest s’havia de repetir fins que 
fóra net i va haver de fer-se dos vegades. Així es va fer la matinada del 19 de juliol, 
restablint-se el servei a les 9h52’. Durant els següents dies van anar sorgint xicotets 
problemes que es van solucionar. 

• El dimecres 20 d’agost / 08 a les 10h, resultat de l’AS/1/08, va entrar en producció el segon 
accés a Internet per assegurar la disponibilitat, escalabilitat i mantenibilitat de l’accés de la 
UJInet a Internet. Aquest, també amb un cabdal de 155 Mbps, usa la xarxa de Cableuropa, 
S.A.U. (ONO) i un nou rang d’adreces (84.124.83.0/24) vs. el de RedIRIS (150.128.0.0/16). 
El dijous 13 de novembre / 08 el servidor lepus va ser el primer que va passar a ser 
dinàmicament accessible des de qualsevol de les dues xarxes. El dijous 27 de novembre / 08, 
aprofitant la caiguda de l’accés [a Internet] via RedIRIS (19h45’ del 25 de novembre / 08) es 
va passar la resta de servidors de la subxarxa 150.128.98.0/24. 

• El dilluns 8 de setembre / 08, a les 8h30’, es va detectar que havia hagut una caiguda del 
subministre elèctric a la sala d’ordinadors de l’edifici de Rectorat (RR0220SD); dispar dels 
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diferencials T1, T2 i T3 per un fallo desconegut. No hi va haver pèrdua de servei, doncs 
quasi tots els equips tenien font d’alimentació redundant. No obstant, com que el RAD 
LinkProof 1000 màster [que controla l’accés a Internet] sols està connectat a T1, ha caigut i 
provocat una pèrdua de servei d’un minut mentre l’altre LinkProof 1000 prenia el control. El 
dilluns 1 de setembre / 08 a les 14h40’ ja es va detectar la caiguda del T3, però sense pèrdua 
de servei. 

• El dimecres 17 de setembre / 08, al PABX corporatiu (Alcatel OmniPCX 4400) se li va 
actualitzar el software Alcatel XML Web Services des de la R2.2 a la R5.0 (5.0.001.561). 

• El dilluns 22 de setembre / 08, de 23h30’ a 7h50’ del sendemà, l’accés a Internet [de tots els 
centres afiliats a RedIRIS] va sofrir pèrdua de servei, degut a una avaria de gran envergadura 
en l’edifici (Telvent Housing) on s’allotja el node nacional, els serveis centrals i part del 
node de Madrid de RedIRIS; avaria elèctrica per un fallo en un transformador. 

• El dimarts 30 de setembre / 08, a les 12h45’, es va detectar que havia hagut una caiguda del 
subministre elèctric a la sala d’ordinadors de l’edifici de Rectorat (RR0220SD); dispar dels 
diferencials T1, T2 i T3 per un fallo desconegut [com el 8 de setembre]. No hi va haver 
pèrdua de servei, doncs quasi tots els equips tenien font d’alimentació redundant. No obstant, 
com que el RAD LinkProof 1000 màster [que controla l’accés a Internet] sols està connectat 
a T1, ha caigut i provocat una pèrdua de servei d’un minut mentre l’altre LinkProof 1000 
prenia el control. Donat que no es detecta cap fallo, s’ha passat el LinkProof 1000 del T2 a 
R3. 

• El diumenge 5 d’octubre / 08, de 2h10’ a 12h30’, l’accés a Internet [via RedIRIS] va sofrir 
una pèrdua de servei, degut a una avaria; caiguda d’una protecció diferencial d’un quadre 
elèctric de la Universitat de València (PoP de RedIRIS a la Comunitat Valenciana). Aquesta 
també va afectar a la resta d’universitats valencianes (UV, UPV, UA, UMH) i la GVA. 

• El dimarts 28 d’octubre / 08, de 8h a 8h50’, el servidor de càlcul Api no va estar disponible 
per motius de manteniment; parada programada per actualització del firmware. 

• El 25 de novembre / 08, de 19h45’ a 9h35’ del sendemà, l’accés a Internet via RedIRIS va 
sofrir una pèrdua de servei, degut a una avaria; trencament d’una fibra òptica en la xarxa de 
Telefónica de España, S.A., que és l’operador que dóna servei a la XTUPV (Xarxa 
Telemàtica de les Universitats Públiques Valencianes). L’accés dels usuaris de la UJInet a 
Internet no es va interrompre, gràcies al segon accés a Internet proveït per Cableuropa, 
S.A.U. (ONO). El dimecres 3 de desembre / 08, des de les 15h a les 16h, l’accés a Internet 
via RedIRIS va sofrir una pèrdua de servei, per motius de manteniment; parada programada 
per Telefònica per tal de procedir a restablir el camí original. Tal i com s’esperava, va ser 
totalment transparent als usuaris. 

• El dimarts 9 de desembre / 08, a les 18h, es va detectar que havia hagut una caiguda del 
subministre elèctric a la sala d’ordinadors de l’edifici de Rectorat (RR0220SD); dispar dels 
diferencials T1, T2 i T3 per un fallo desconegut [com el 30 de setembre]. No hi va haver 
pèrdua de servei, doncs quasi tots els equips tenien font d’alimentació redundant. 

• El divendres 19 de desembre / 08, de 8h a 8h20’, el servidors Lepus (8h a 8h10’) i Lynx 
(8h10’ a 8h20’) no van estar disponibles per motius de manteniment; parada programada per 
actualització del kernel a 2.6.18-92.1.22 (CentOS 5.2). 

• El 13 de gener / 09, de 20h30’ a 20h40’, l’accés a RedIRIS no va estar disponibles per 
motius de manteniment; parada programada per treballs de reassignació de Telefónica de 
España, S.A en la xarxa GIGABIT de la Generalitat Valenciana (reassignació del circuit 
interprovincial de la G.V. 46100001121825). L’accés dels usuaris de la UJInet a/des de 
Internet no es va interrompre, gràcies al segon accés a Internet proveït per Cableuropa, 
S.A.U. (ONO). 

• El dimecres 14 de gener / 09, a les 12h7’, es va detectar que havia hagut una caiguda del 
subministre elèctric a la sala d’ordinadors de l’edifici de Rectorat (RR0220SD); dispar dels 
diferencials T1, T2 i T3 per un fallo desconegut [com el 9 de desembre]. No hi va haver 
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pèrdua de servei, doncs quasi tots els equips tenien font d’alimentació redundant. Va tornar a 
caure el divendres 16 de gener / 09, a les 9h23’. Per tractar de identificar el problema i, si 
escau, corregir-lo, el dimecres 21 de gener / 09, a les 13h, es va substituir el diferencial 
superinmunitzat de 30mA per un de 300mA a l’escomesa T3. El sendemà, dijous 22 de gener 
/ 09, a les 17h45’, es van disparar els diferencials T1 i T2, en conseqüència es va donar 
l’ordre de substituir-los també per uns de 300mA, cosa que es va fer el 28 de gener / 09 a les 
14h. En l’ínterim, el dilluns 26 de gener / 09, van caure a les 8h, 9h, 11h15’ i 16h45’; T2 
torna a caure a les 13h30’. 

• El dilluns 23 de febrer / 09, des de les 9h23’ fins les 21h30’, es va detectar problemes a la 
xarxa acadèmica securitzada. Després de diverses investigacions, es va descobrir que hi 
havia un servidor il·legal de DHCP al TI, oferint adreces incorrectes (també havia adoptat la 
MAC de l’encaminador); es tractava d’un servidor compromès. 

• El dilluns 23 de febrer / 09, a les 16h9’, es va detectar que havia hagut una caiguda del 
subministre elèctric a la sala d’ordinadors de l’edifici de Rectorat (RR0220SD); dispar del 
diferencial R1 per un fallo desconegut. Bàsicament afectava a commutadors d’usuari (SI). Es 
va rearmar el diferencial a les 16h50’. El dimecres 25 de febrer, de 11h50’ fins a 12h20’, el 
R1 va caure tres vegades, decidint-se canviar equips d’escomesa. 

• L’1 i 2 d’abril / 09 (fins les 9h30’) es va procedir a reparar una avaria en una vàlvula de 
l’evaporador de l’aparell de climatització de la sala d’ordinadors d’escomeses (ACO103CI). 
Com que l’aparell secundari no era suficientment potent, va caler parar servidors mentre 
durava la reparació. Així, es va parar tots els nodes de càlcul de 32 bits i el servidor Altix, 
deixant funcionant el màxim número de nodes possible (aquells que tinguen treballs en 
execució) d’entre els x86_64 que són els que millor relació (processament)/(calor dissipat) 
ofereixen. Pel mateix motiu, el servei de correu-e va passar a ser ofert per 4 nodes [vs. als 6 
habituals]; per procedir a aquesta reducció, aquest servei no va estar disponible de 7h30’ a 8h 
(teòricament no fa falta parar el servei per eliminar nodes, però aquesta versió de RHCS pot 
donar problemes). 

• El 28 d’abril / 09 ales 12h45’, Vodafone (AS/36/07), va iniciar el muntatge de la antena de la 
estació base de telecomunicacions (ubicació SU5001CI) que permetrà millorar el servei de 
telefonia mòbil al campus (aprovada a la sessió número 12 (03/10/2007) del Consell de 
Govern). 

• A partir de les 10h del 3 de juny / 09 van entrar en producció els nous nodes de càlcul, 
adquirits en el marc del SU/31/08 ‘Contratación de servidores blade x86_64 GNU/Linux 
para la renovación parcial de la facilidad corporativa de cálculo científico’. Es tracta d’un 
total de 88 nous cores de tipus x86_64 (2 processadors E5450 quad-core a 3GHz en 11 
servidors tipus blade). Aquesta ampliació permet disposar de menors temps d’espera tot i 
ampliant el temps de càlcul (cpu disponibles 296: i686 52; ia64 48 i x86_64 196). Per aquest 
motiu, s’ha augmentat el número màxim de treballs des de 25 a 45. 

• El dimecres 10 de juny / 09, des de les 17h10’, l’accés a Internet va sofrir pèrdues 
intermitents de tràfic http, aparentment degudes a un funcionament incorrecte del RAD 
LinkProof 1000 màster (RR0). L’altre (esclau, TD0), inexplicablement, no va entrar 
automàticament en servei i, dijous 11 de juny / 09 a les 9h, va ser parat. Es va parar el segon 
accés a Internet (xarxa de Cableuropa, S.A.U. (ONO)) i es va haver de parar i encendre 
(dijous 11 de juny / 09 a les 10h5’) el màster perquè funciones de nou (encara que de forma 
degradada). A les 11h es va sospitar del antivirus que aplica el Fortinet Fortigate 3600 i en 
parar-lo tot va començar a funcionar millor. No obstant, a les 14h el màster va deixar de 
funcionar; es va recuperar el servei a les 15h en arrancar l’esclau, mantenint l’accés a la 
xarxa d’ONO baixat. Els tècnics de Fujitsu primer i radware posteriorment, van estar 
treballant en els equips. Finalment, a les 14h del divendres 12 de juny / 09, una maniobra 
d’aquest últim va deixar l’esclau fora de servei, sent necessari dur a terme una maniobra [del 
pla de contingència] per deixar l’eixida a Internet sols a través de RedIRIS. No obstant, això 
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significava que, degut a la persistència dels DNS (TTL 6h), els usuaris externs que no feren 
servir el DNS de l’UJI (150.128.98.10) podrien experimentar problemes per accedir als 
servidors de l’UJI; de fet això va ser el que va ocórrer i el servei no va començar a 
normalitzar-se [en les xarxes dels diferents ISP] fins a les 21h35’; a les 4h45’ del dissabte ja 
estava normalitzat. A falta de muntar una maqueta per a reproduir el problema, tot apunta a 
un problema en els Fortinet Fortigate 3600, semblant al que es va sofrir el 28 de març / 08 
(problema en la funcionalitat de traffic shaping i es va haver de deshabilitar –sembla un 
problema de degradació quan portent molt de temps funcionant). Finalment s’ha establert que 
el desencadenant del problema era la funcionalitat d’antivirus (per a tràfic HTTP) del 
Fortigate, però donat que aquestos equips no deien res al log, mentre que els LinkProof sí 
que ho feien (alertaven de que se’ls omplien unes taules), es va procedir a ajustar-los uns 
paràmetres (acurtant el temps d’expiració) per tal de solucionar-ho, sent necessari rebotar-
los. En fer-ho (dimecres 10), el problema va millorar. Quant es va tornar a repetir, i a més no 
va entrar l’esclau, es va pensar que el màster estava mal. Al deixar a l’esclau sol (dijous 11), 
es va observar que no funcionava amb els dos enllaços, decidint-se baixar el d’ONO. Tot 
pareixia funcionar, excepte la Residència Universitària, que tenia una línia de shaping al 
Fortigate; en llevar-la va començar a funcionar. El dilluns 15 se van carregar les 
configuracions UJI als LinkProof i, en mode maqueta, funciona tot. El tècnic de radware va 
suggerir, a posteriori, un parell de canvis (un paràmetre concret no es podia definir igual al 
màster que a l’esclau i totes les adreces IP visibles des de la xarxa d’ONO es van afegir a un 
virtual router (Virtual Router Redundancy Protocol, VRRP), dels dos que hi ha definits, 
perquè, en cas de caiguda del màster, l’esclau prenga immediatament el control) que 
s’aplicaren sense problemes el dimarts 16. El dilluns 22 de juny / 09, de 8h a 8h30’, esperant 
que siga transparent als usuaris, es procedirà a reconduir el tràfic a través dels LinkProof. Les 
TTL s’han baixat a 2 hores (en el LinkProof ja estaven al mínim: 1’). Després de molta 
recerca, la primera setmana de juliol es va determinar que el problema apareix quan els dos 
LinkProof estan enllaçats en mode mirror per compartir registres (els dos VRRP 
comparteixen tots els registres per permetre el stateful switchover), el que se suposa ha 
d’evitar la pèrdua de sessions en cas de caiguda del màster. El resultat és que els equips 
comencen a fer transicions ràpides màster-esclau, provocant pèrdues de servei. L’anàlisi final 
fa pensar que ha estat un conjunt de casualitats el que va desencadenar el problema i va fer 
aparèixer l’error latent. Es va descobrir que, encontra del que es creia, al principi estos equips 
no estaven enllaçats en mode mirror, i quan van començar l’avaria [intermitent] a la línia 
d’ONO, exacerbada pel fallo intermitent del Fortigate, i es va intentar posar en funcionament 
el mode mirror (error latent) es va acabar de enredar el problema. 

• El 15 de juny / 09, de 16h a 16h30’, l’accés a Internet via RedIRIS va sofrir una pèrdua de 
servei, degut a una avaria; caiguda a la xarxa de Telefónica de España, S.A., que és 
l’operador que dóna servei a la XTUPV (Xarxa Telemàtica de les Universitats Públiques 
Valencianes). L’accés dels usuaris de la UJInet a Internet es va interrompre, perquè el segon 
accés a Internet proveït per Cableuropa, S.A.U. (ONO) no està disponible des de dijous 11 de 
juny. 

• El dijous 18 de juny / 09, cap a les 14h40’, va caure el servidor de càlcul Altix, recuperant-se 
el servei el divendres 19 de juny / 09 a les 10h. Aquesta és la segona caiguda en una setmana 
(la primera va ser el ser el divendres 12 de juny) i ambdues caigudes podrien estar 
ocasionades pel mateix problema i s’està investigant per a tractar de solventar-lo. Noteu que 
ja està fora de manteniment. 

• Des de 22h35’ del 22 de juny / 09, l’accés a Internet va sofrir pèrdues intermitents de tràfic 
degut a una avaria; problemes a la xarxa de Cableuropa, S.A.U. (ONO), però sense caiguda 
total del enllaç, provocant reenviament de paquets i excés de càrrega a l’equipament 
d’encaminament. La solució, a les 13h30’ del 23 de juny / 09, va passar per baixar l’enllaç 
d’ONO. A les 15h30’ es va donar per solucionat, i, dimecres 24 de juny / 09 a les 8h45’, es 
va tornar a alçar el segon accés a Internet proveït per Cableuropa, S.A.U. 
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• El 6 de juliol / 09 de 16h45’ a l’1h45’ del sendemà, l’accés a Internet via RedIRIS va sofrir 
una pèrdua de servei, degut a una avaria; caiguda a la xarxa de Telefónica de España, S.A., 
que és l’operador que dóna servei a la XTUPV (Xarxa Telemàtica de les Universitats 
Públiques Valencianes). L’accés dels usuaris de la UJInet a Internet no es va interrompre, 
gràcies al segon accés a Internet proveït per Cableuropa, S.A.U. (ONO). No obstant, com què 
els DNS, degut als problemes dels LinkProof, no estaven balancejats, els usuaris externs no 
podien accedir, fins que 2 hores més tard expiraren els registres. Ja que la maniobra de 
balancejar els DNS no es va poder fer fins a les 20h (els tècnics que la podien fer no estaven 
localitzables –horari d’estiu-), sols a partir de les 22h va començar a normalitzar-se l’accés. 

• El 21 de juliol / 09, dins de la iniciativa castello.guifi.net, es va fer, amb l’empresa TecSer, 
les proves de connectivitat al repetidor de Retevisión al monte Bartolo. Aquestes, consistents 
amb l’establiment d’un radioenllaç de 5 GHz amb l’edifici d’escomeses, van ser 
satisfactòries i han de permetre estendre la xarxa guifi.net fora de l’àrea metropolitana de 
Castelló. 

1.3 LES TIC EN XIFRES 
Les TIC corporatives en xifres. Dades quantitatives significatives en el curs 07/08 

Activitats Curs 02/03 Curs 03/04 Curs04/05 Curs05/06 Curs06/07 Curs07/08 Curs08/09 
Nodes de la UJInet 4.658 4.969 5.836 6.031 6.862 7.526 7.450
Ample de banda accés a RedIRIS 34 Mbps 34 Mbps 155 Mbps 155 Mbps 155 Mbps 155 Mbps 2x155 Mbps
Equipament microinformàtic docència 1.480 1.777 1.995 2.085 2.387 2.133 2.290

PC 1.447 1.725 1.963 2.053 2.354 2.008 2.165 
Mac 33 52 32 32 33 125 125 

Estacions de treball        
Aules d’informàtica 29 29 29 30 31 31 31

Equipament aules docència 814 814 814 800 847 847 847 
Equipament aules lliures 230 230 230 279 278 278 278 

Equips cabines/vídeote. de Biblioteca  30 30+35 31+35
Equips préstec Biblioteca & centres   43+95 58+95
Aules formació PAS 1 1 1 2 3 4 4

Equipament 54 54 54 83 112 112+3 115 
Equipament docent centre: ACT 737 816 804 1.016 1.068 1.133 1.035 

AJE 337 323 486 457 458 591 460 
AHS 337 336 411 465 502 529 593 

Obsolets   176 156 154 687 436 
Equipament audiovisual docent 68 164-1 165-1 172-1 178-1 184-1 183
(SU/44/08 auto gravació) Aula bàsica    

Aula avançada    1
Aplicacions software docent  186 156 209 275
Equips amb SO lliure i obert  1.375 1.336 1.427 2.418
Equips portàtils  1.112 1.211 1.592
Pàgines impreses pel servei 
d’impressió docent 

1.462.204 1.675.661 1.639.074 1.751.432 2.488.888 3.675.053 2.734.956

Pàgines impressora matricial 68.254 71.541 23.850 13.142 7.982 1.320 n/a 
Pàgines impressora làser 1.393.950 1.604.120 1.615.224 1.738.290 2.480.906 3.673.733 2.734.327 

Plotejats A2       629 
Equipa. microinformàtic PAS/PDI 2.627 2.559 2.832 3315 3.642 4.038 4.241

PC 2.476 2.288 2.080 2631 2.951 3.003 2.871 
Mac 102 247 71 77 91 105 144 

Estacions de treball 49 24 14 19 19 19 23 
Obsolets   667 588 581 911 1.203 

Punts d’accés WLAN (802.11b/g)  12 52 110 225 277 282
Préstecs targetes WLAN (Biblioteca)  1.000 1.000 n/a n/a n/a n/a
Connexions servidor túnels (VPN)  36.000 90.811 128.367 277.412 353.372
Usuaris distints de VPN  940 2.344 3.444 4.596 5.738
Usuaris distints de eduroam  200 267 727
    
Peticions d’intervenció al SI 
(GPI)[CAU] 

7.946 13.336 13.715 13.262 12.232 [12.024] [13.621

Avaries equipament microinformàtic 800 1.014 1.071 1.353 1.250 772 218
Avaries equipament telefònic 56 74 n/a n/a n/a n/a n/a
Peticions a l’e-UJIer@SPI  6.714 9.260 9.985 1.537 1.093 1.142
Comptes servidor PAS/PDI 1.754 1.719 1.830 1.841 2.044 2.214
Comptes servidor convidats 

1.842 
335 395 491 416 1.010 1.554

Comptes servidor docència: Alumnes 16.698 18.318 16.911 17.457 21.816 27.869 30.829
PAS/ PDI  111 119 119 124 125 n/a

SAUJI  1107 1836 2.898 3.689 4.144 5.459
Canvis password comptes 11.249 n/a n/a n/a n/a 38.174 46.513
Comptes màquines càlcul 187 75] 161] 170 169 173 175
Potència mitja de la facilitat de càlcul 19,2 [17,02 19,2 [12,54 19,2 [53 Xeon 14,4 [57 Xeon 7,6 [53 Xeon [50 Xeon [44 Xeon 
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científic: Gflops Nut GHz [CPUs Api 
i686 {x86_64}] (CPUs Altix) 

PIII 1 GHz] PIII 1 GHz] 3,06 GHz] (44 
Itanium2 1,5 

GHz)

3,06 GHz] (47 
Itanium2 1,5 

GHz)

DPa3,06 {4 
5160a3}] (47 

Itanium2a1,5) 

DPa3,06 {106 
5160a3}] (48 

Itanium2a1,5) 

a3,06 {90( 
5160a3+E545

0a3}] (41 
Itanium2a1,5)

Ús facilitat de càlcul científic(%) 
cluster Api i686 {x86_64} [Nut] 
(Altix) 

47,66 
[79,41] 

69,84
[88,97]

54,95
[52,82]
(29,48)

87,61
[26,78]
(81,43)

58,06 {65,06} 
[20,98] 
(84,32) 

33,87 {62,05} 
(66,45) 

46,25 {81,54}
(39,66),

Capacitat SAN TB (real/configurada)   80,44 / 26,45 80,18/35,29
Nombre de hits al SIC (5 setmanes 
juny, 31/5@4/7) [mitja diària] 

7.432.928 
[212.369] 

8.734.841 
[249.567]

  

Nombre de sol·licituds al portal 
mpUJI 1.0 (juny) [mitja diària] 

  24.641.980
[821.399,33]

22.067.793 
[735.593,1]

26.473.141 
[882.438,03] 

8.631.586 
[287.719,53] 

39.411.151 
(1.313.705,03)

Eficiència del Proxy-cache (% 
encerts) 

57% 57% 56% n/a n/a n/a n/a

e-learnig: usuaris durant el curs  10.276 11.433 13.120 15.570 16.590
Nombre de correu-e processat 10.892.105 20.390.001 28.231.703 43.070.542 101.653.805 116.300.262 144.783.435
Nombre de correu-e intern  994.008 4.440.485 13.226.600 18.021.638 23.370.251 23.129.660
Nombre de spam detectat  1.265.008 3.213.643 12.709.611 7.668.080 3.339.322 2.551.197
Nombre de virus detectat al correu-e 56.930 1.716164 2.715.527 1.330.427 191.641 44.417 46.837
Nombre de llistes de correu-e 275 311 338 353 383 440 462
Missatges enviats llistes corporatives  1.681 736 1.094 914
Nombre d’espais WWW cedits: 
virtual hosts (únics) 

196 240 292 343 441 480 537 (469)

Pàgines servides per l’e-UJIer@IGLÚ 5.045.179 8.317.635 8.142.875 15.077.926 18.293.539 20.382.026 24.637.588
Informació a la BD de producció 31 GB 44,5GB 58 GB 85,3 GB 105,3 GB 144 GB 277 GB
Capacitat línies telefòniques en PBX 2.144 2.144 2.368 2.488 2.584 2.712 2.840
Línies telefòniques en alta en PBX 1.900 1.965 2.201 2.294 2.313 2.569 2.599
Línies telefòniques en alta en XTCP 2.000 2.200 2.300 2.400 2.520 2.620 2.770
Telèfons mòbils corporatius 79 96 103 115 133 140 154
SMS entregats 2.545 84.678 184.241 383.425 805.288 789.620 846.207
Equips obsolets donats a institucions  254 231 90 144
Personal al SI 39 40 40 41 41 40 41
Alumnes matriculats 15.166 15.554 16.048 15.961 16.642 15.386 15.909
PAS 469 538 542 558 609 594 578
PDI 968 991 1027 1.068 1.107 1.133 1.246
Becaris FPI 53 211 128 121 108 96 109
Ratio nodes/personal al SI 119,4 124,2 145,9 147,1 167,4 188,2 181,7
Ratio nodes/alumnes matriculats 0,307 0,319 0,364 0,378 0,412 0,489 0,468
Ratio nodes/(PAS+PDI) 3,241 3,250 3,720 3,709 3,999 4,358 4,084
Ratio personal SI/(PAS+PDI) 0,027 0,026 0,025 0,025 0,024 0,023 0,022
Ratio personal SI/PAS 0,083 0,074 0,074 0,073 0,067 0,067 0,071
Pressupost de despeses (2n any curs) 1.275.185,73 1.854.912,86 1.593.595,61 2.100.254,60 1.667.045,20 1.686.146,46 1.649.717,69

Programa 422.D 1.275.185,73 1.404.912,86 1.413.928,04 1.413.928,04 1.667.045,20 1.686.146,46 1.616.467,69
Programa 541.A 0,00 450.000,00 179.667,57 686.326,56 0,00 0,00 33.250,00

Pressupost de despeses general UJI 87.476.000,00 71.885.000,00 77.791.000,00 91.857.000,00 87.582.000,00 93.726.000,00 102.762.000,0
Ratio pressupost SI/UJI 0,0146 0,0258 0,0182 0,0229 0,01903411 0,017990168 0,016053772
     
     

1.4 DETALLS 

1.4.1 Ocupació de l’enllaç Internet/UJInet 

 
1.4.1.1 Ocupació de l’enllaç RedIRIS/UJInet (mesurada des de RedIRIS) 
Dades a 24 de Julio de 2009 a las 11:43 (155 Mbps). Els percentatges es mesuren sobre la 
capacitat de la interfície (GbE 1000 Mbps) en l’equip 'EB-Valencia0.re0' de RedIRIS. 
Línia Entrada màxima Entrada mitjana Entrada actual Eixida màxima Eixida mitjana Eixida Actual 
UJI 29,5 Mb/s 

(3,0%) 
10,2 Mb/s 
(1,0%) 

6.436,3 kb/s 
(0,6%) 

51,9 Mb/s 
(5,2%) 

7.607,7 kb/s 
(0,8%) 

7.840,7 kb/s 
(0,8%) 
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Gráfico anual (1 día : Promedio) 

 
Mesurada des de la UJInet 

 
1.4.1.2 Ocupació de l’enllaç ONO/UJInet (mesurada des de la UJInet) 

 

1.4.2 Servei d’impressió docent 

Període processat: 24 de setembre de 2008 a les 14h del 16 de juliol de 2009 (mensual) 
MES CD ACT AHS AJE 

Set-08 22025 40373 5012 16795 
Oct-08 126410 205877 82898 196491 
Nov-08 74832 131507 124766 120044 
Dec-08 44888 90820 85777 63133 
Gen-09 56594 88671 84837 59350 
Feb-09 33953 86337 42354 74146 
Mar-09 24717 54845 68260 56263 
Abr-09 21271 25676 47355 36272 
Mai-09 42033 49763 83705 54094 
Jun-09 36504 56506 66645 36856 
Jul-09 2254 8114 4158 1146 

TOTAL 485481 838489 695767 714590 
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1.4.3 Servei de correu electrònic corporatiu i detecció de virus i spam al correu 
Per missatges processats (144.783.435) s’entén el total de missatges que passen per les estafetes 
corporatives; i.e., es compten els missatges amb origen extern i destí intern (entrant), aquells 
amb origen intern i destí extern (eixint), els que tenen origen i destí extern (relay autenticat) i els 
missatges amb origen i destí intern. Aquestos missatges interns han sumat 23.129.660 (un valor 
molt semblant al de l’any anterior). 
Des de l’1 de juliol de 2008 al 30 de juny de 2009, les estafetes han rebut en total 15.436.842 
missatges lícits i han interceptat 46.486 virus. El correu filtrat com correu brossa (spam) puja 
2.551.197 missatges. Noteu que el missatges rebutjats en entrada han estat 83.628.271 (un 23% 
més que l’any anterior). 
Els servidor corporatiu ha rebut en total 58.557.130 missatges lícits (interns i externs) i ha 
interceptat 351 virus. Noteu que la majoria de virus que acompanyen al correu electrònic són 
eliminats per les estafetes. 
Cal mencionar que ‘sofora03’ ja no és una estafeta de correu permanentment activa. 

1.4.3.1 Estafeta primària ‘sofora01’ 
Missatges processats: 45.836.061 
Missatges lícits processats: 11.843.078 
Virus trobats: 39.336 
Spam trobats: 1.711.002 
Missatges rebutjats en entrada: 32.242.645 

1.4.3.2 Estafeta secundària ‘sofora02’ 
Missatges processats: 55.785.808 
Missatges lícits processats: 3.553.157 
Virus trobats: 7.150 
Spam trobats: 840.195 
Missatges rebutjats en entrada: 51.385.306 

1.4.3.3 Estafeta secundària ‘sofora03’ 
Missatges processats: 40.927 
Missatges lícits processats: 40.607 
Virus trobats: 0 
Spam trobats: 0 
Missatges rebutjats en entrada: 320 

1.4.3.4 Servidor corporatiu ‘mail’ 
Missatges processats: 43.120.639 
Missatges lícits processats: 43.120.288 
Virus trobats: 351 
Spam trobats: 0 
Missatges rebutjats en entrada: 0 

1.4.4 Nombre de peticions d’intervenció al Centre d'Atenció al Usuari del SI 
(01/07/2009) 

Àrea Aplicacions Comunica-
cions 

Sistemes 
d'Informació 

Operació Gestió 
Instal·lacions 

Sistemes Total 

Àgora 21 6 9 116  8 160

Biblioteca 450 6 53 661  30 1.200

Campus Obert   0
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Àrea Aplicacions Comunica-
cions 

Sistemes 
d'Informació 

Operació Gestió 
Instal·lacions 

Sistemes Total 

Escomeses 24 18 50  6 98

Centre de postgrau 
i Consell Social 

22 9 72  2 105

ACT 413 86 175 2874 2 299 3.849

AHS 240 34 136 1364  12 1.786

AJE 123 15 75 951  19 1.183

Instala-cions 
esportives 

79 1 1 76  14 171

Institut de 
Tecnologia 
Ceràmica 

1 1 5  6

Investiga-ció 18 16 6 186  2 228

Llotja del Cànem 3 1 15  19

Parc Cientìfic i 
Tecnològic 

  0

Rectorat i Serveis 
Centrals 

1245 75 123 1818 1 346 3.608

Vil.la Elisa    0

No ubicats 313 30 247 484 1 133 1.208

Total 2.952 288 834 8.672 4 871 13.621

1.4.5 Nombre de sol·licituds (hits) al portal www.uji.es 
Cal remarcar que des de 2005 les dades ja són del portal mpUJI 1.0, el qual, front al SIC, integra 
més serveis, com ara el Lleu i altres de nous. S’ha mesurat usant Advanced Web Statistics 6.4. 
Malauradament, les dades del mpUJI no es poden posar com anys anteriors, perquè el servidor 
que processa els logs diaris d’accesos als ias (nodor.uji.es) s’ha queda curt de potència i no té 
temps per a processar-los. Així, sols es pot donar dades del site www. 
Resum tràfic www.uji.es (site_www) (dades del mes de juny de 2009). El 39,23% de les 
sol·licituds són internes a la UJInet. 
Tràfic Visitants dist. Nombre de visites Pàgines Sol·licituds Tràfic 

Vist* 184.374 770.622 (4,17 
visites/visitant)

5.290.978 (6,86 
pàgines/visita)

39.411.151 (51,14 
Sol·licituds/visita) 

708,15GB 
(198,91KB/visita)

Mitja 25.687,4 176.365,93 1.313.705,03 23,60 GB
No vist* 1.429.174 1.497.281 198,91 GB

* El tràfic ‘no vist’ és tràfic generat per robots, ‘cucs’ o respostes de codi especial d’estat HTTP. 
Domini d’origen Pàgines Sol·licituds Tràfic 

es 3.513.348 20.727.307 462,22 GB
uji.es 3.035.983 15.461.832 385,55 GB

1.4.5.1 Estadístiques d’accés a altres servidors Web corporatius 
Resum tràfic webforum.uji.es 06/2009 

 Visitants distints Nombre de visites  Pàgines Sol·licituds Tràfic 
Tràfic vist 34.192 118.693 (3,47 

visitas/visitante)
212.019 (1,78 
páginas/visita)

312.472 (2,63 
solicitudes/visita) 

1,24 GB (10,95 
KB/visita)

Resum tràfic webmail.uji.es 06/2009 
 Visitants distints Nombre de visites  Pàgines Sol·licituds Tràfic 
Tràfic vist 77.452 362.810 (4,68 5.431.473 (14,97 58.181.116 (160,36 169,26 GB (489,18 
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visitas/visitante) páginas/visita) solicitudes/visita) KB/visita
Resum tràfic bscw.uji.es 06/2009 

 Visitants distints Nombre de visites  Pàgines Sol·licituds Tràfic 
Tràfic vist 1.549 2.588 (1,67 

visitas/visitante)
26.327 (10,17 
páginas/visita)

43.289 (16,72 
solicitudes/visita) 

1,10 GB
(444,85 KB/visita)

Resum tràfic aulavirtual.uji.es 06/2009 
 Visitants distints Número de visites  Pàgines Sol·licituds Tràfic 
Tràfic vist 47.785 159.075 (3,62 

visitas/visitante)
2.517.305 (15,82 

páginas/visita)
9.484.329 (59,62 
solicitudes/visita) 

221,06 GB
(1.457,18 

KB/visita)
Resum tràfic www.radio.uji.es 06/2009 

 Visitants distints Nombre de visites  Pàgines Sol·licituds Tràfic 
Tràfic vist 812 1.511(1,86 

visites/visitant)
6.206 (4,1 

fulles/visita)
23.586 (15.6 

sol.licituds/visita) 
55,53GB(38.533,28 

KB/visita)
Resum tràfic mewtoo.uji.es 06/2009 (537 espais cedits) 

 Visitants distints Nombre de visites  Pàgines Sol·licituds Tràfic 
Tràfic vist 257.998 356.338 (1,38 

visitas/visitante)
1.728.606 (4,85 

páginas/visita)
6.856.704 (19,24 
solicitudes/visita) 

344,11 GB 
(1.012,59 

KB/visita)
Resum tràfic tenda.uji.es 06/2009 

 Visitants distints Nombre de visites  Pàgines Sol·licituds Tràfic 
Tràfic vist 1.678 2.610 (1,55

visites/visitant)
37.178 (14,24 
pàgines/visita)

44.518 (17,59 
Sol·licituds/visita) 

954,48 MB 
(374,48 KB/visita)

Resum tràfic fonoteca.uji.es 06/2009 
 Visitants distints Nombre de visites  Pàgines Sol·licituds Tràfic 
Tràfic vist 709 1.454 (2,05 

visitas/visitante)
55.655 (38,28 
páginas/visita)

94.583 (65,05 
solicitudes/visita) 

69,99 GB 
(50.474,06 
KB/visita)

Resum tràfic www.svideo.uji.es 06/2009 
 Visitants distints Nombre de visites  Pàgines Sol·licituds Tràfic 
Tràfic vist 2.333 3.701 (1,59 

visites/visitant)
10.635 (2,87 

pàgines/visita)
714.324 (193,01 

Sol·licituds/visita) 
98,72 GB 

(27.969,58
KB/visita)

1.4.6 Personal al SI (RLT aprovada en Consell Govern de 15-11-2006) 
Denominació Nivell Observacions Quantitat 
Cap del servei A27E049  1
Director de projectes informàtics A24E045 Àrea de Sistemes 1
Directora de projectes informàtics A24E045 Àrea de Comunicacions 1
Tècnic de desenvolupament A24E045 Àrea d’Aplicacions 1
Analista A22E045  6
Analista-programador/a B20E036  15
Cap d’operació C22E040  1
Operador especialista C20E035  3
Tècnic especialista gestió d’instal·lacions C20E027  1
Operador/a C20E027 Plaça no coberta (borsa exhaurida) 8
Oficial/Auxiliar d’Informàtica C/D18E027  2
Administratiu C16E024  1
Total   41
Tècnics externs   6
Tècnics CAU   2

1.4.7 Informació i Gestió en Línia Universitària (IGLÚ) 
Curs 08/09. Dades recollides el dia 16/07/2009 a les 12h 58’. 
Total accessos: 
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 Accessos 

Any 14.294.014 
Curs acadèmic 24.637.588 

Total 124.597.781 
   Per dia Per hora 

Any Mes Total Màxim Mitjana Màxim Mitjana 
2008 juliol  2.049.373 160.930 66.109 11.494 2.755 
2008 agost  1.056.436 59.220 34.079 5.588 1.420 
2008 setembre 4.735.919 415.534 157.864 39.075 6.578 
2008 octubre  3.740.795 250.431 120.671 22.925 5.028 
2008 novembre 2.551.575 138.185 85.053 12.223 3.544 
2008 desembre 2.079.509 119.194 67.081 9.019 2.795 
2009 gener  2.714.833 131.555 87.575 10.767 3.649 
2009 febrer  2.548.563 162.612 91.020 17.858 3.793 
2009 març  1.797.312 111.782 61.976 9.495 2.582 
2009 abril  1.692.363 99.120 56.412 9.483 2.351 
2009 maig  2.270.209 117.385 73.233 9.881 3.051 
2009 juny  2.306.897 114.308 76.897 15.765 3.204 
2009 juliol  963.837 85.324 60.240 8.779 2.510 

1.4.8 Alumnes matriculats 

Curs 02/03 03/04 04/05 05/06/ 06/07 07/08 08/09 
Alumnes (1r i 2n cicle) 13.376 13.348 13.208 12.941 12.553 12.303 12.285

Alumnes (3er cicle) 423 453 465 415 331 259 172

Erasmus 165 165 217 266 228

Universitat per a majors 338 443 522 298 663 712 753

Postgrau (tots fins 07/08) 864 1.145 1.883 2.007 2.878 1.846 928

Masters Erasmus       6

Masters oficiales       1.115

Masters y cursos propios       422

TOTAL 15.166 15.554 16.078 15.661 16.642 15.386 15.909

1.4.8.1 e-learning 
 (Dades a 13 de juliol / 09) 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 
Cursos 162 403 1.286 1.875 2.031
Alumnes 4.710 10.907 14.401 14.131 14.843
Professors 271 526 1.159 1.439 1.747
Assignatures presencials que en fan ús 251 601 867 1.207 1.773

1.4.9 Uptime 
L’uptime mesura el temps de permanència de les TIC corporatives en cicle de producció. 
L’objectiu del SI és que les TIC corporatives estiguen permanentment en producció, de manera 
que l’activitat de l’UJI no es veja afectada per les aturades no programades. Dades a 24 de juliol 
de 2009. 
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