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Múltiples sessions
Si un usuari intenta obrir una sessió quan ja en té una altra oberta a un altre ordinador (i no té assignada la
Multisessió), el comportament del Mazinger (a partir de la versió 3.0.0) és el següent:
1. A l'ordinador on intenta obrir la nova sessió, li apareixerà un diàleg indicant que ja té sessió oberta a
un altre ordinador remot, tal i com mostra la figura següent:

2. A l'ordinador remot on ja tenia la sessió oberta, li surt un diàleg mostrant un avís indicant que hi ha
un usuari que intenta obrir una nova sessió a un altre ordinador:

Les opcions són les següents:
◦

Tancau sessió remota
Aquesta opció intenta tancar la primera sessió oberta a l'ordinador remot, on es mostrarà un
avís de tancament.

Comptador enrere de 30
segons

Si a l'ordinador remot hi ha un usuari que pugui pitjar Tancau sessió, la sessió remota se
tancarà i la sessió oberta a l'ordinador actual s'iniciarà de forma automàtica. Si estigués la
primera sessió remota bloquejada o no hi ha cap usuari per a pitjar el botó, s'esperarà 30
segons i se tancarà la sessió remota de forma automàtica, el que produirà que la sessió de
l'ordinador actual s'inicie.
A l'ordinador actual on s'ha intentat obrir sessió, donat que està esperant que la primera sessió
de l'ordinador remot sigui tancada, apareix el següent missatge:

Però, si a l'ordinador remot hi ha un usuari que pitja Cancel·lau, la sessió a l'ordinador remot no
es tancarà i la sessió a l'ordinador actual no podrà iniciar-se.
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Reintentau-lo
Aquesta opció intenta obrir de nou la sessió actual. S'ha de seleccionar aquesta opció quan
l'usuari pensi que a l'ordinador remot ja s'ha tancat la sessió. Mentre espera que la primera
sessió de l'ordinador remot sigui tancada completament, se mostra el següent missatge:

Si transcorreguts dos minuts (temps màxim d'espera per a tancar sessions remotes), la primera
sessió de l'ordinador remot no se tanca, se mostrarà l'avís següent:

i al pitjar Aceptar, se tancarà automàticament la sessió de l'ordinador actual tornant a la pantalla
d'inici de sessió.
◦

Cancelau-lo
Aquesta opció cancel·la el procés i tanca la sessió de l'ordinador actual tornant a la pantalla
d'inici de sessió.

3/5

Gestió de sessions amb Mazinger

Febrer 2012

Comportament de les sessions
A l'obrir una sessió a un ordinador, el Mazinger notifica al Seycon-server i aquest crea una nova sessió al
SEU, que se podrà veure des del formulari d'Usuaris i des del formulari de màquines, a la pestanya de
Sessions.
•

Formulari d'Usuaris

•

Formulari de Màquines

•

Log del Seycon-server

Al tancar-se una sessió des d'un ordinador, el Mazinger notifica immediatament del tancament i el Seyconserver elimina la sessió corresponent de forma que desapareixen les sessions als formularis d'Usuaris i
Màquines i el log del Seycon-server, mostra la següent informació:
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A més, en relació a la gestió de sessions que s'han quedat obertes de forma errònia, hi ha 2 processos
implicats:
•

•

El Seycon-server cada 10 minuts recorre totes les sessions de la taula de sessions per verificar si
estan o no obertes, de forma que si un ordinador no respon elimina la sessió que ha quedat oberta
de forma errònia.
Quan l'usuari inicia sessió a un ordinador, el Mazinger comprova les sessions obertes a aquest
ordinador i verifica una a una si se tracta d'una sessió que s'ha quedat oberta de forma errònia
(sessió que no respon). Si alguna és d'aquest tipus, el Mazinger la tancarà automàticament i l'usuari
podrà iniciar la seva sessió sense problemes.
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