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QUÈ ÉS URPMI
Mandrake Linux es distribueix amb  un conjunt d'eines avançades que permeten als usuaris instal·lar
i configurar els paquets RPM. A diferència de la comanda rpm estàndard, les eines urpmi poden
resoldre dependències i suggerir paquets alternatius per a satisfer aquestes dependències. Mandrake
proporciona també un gestor de programari gràfic per utilitzar les eines urpmi. Aquest gestor està
integrat en el Mandrake Control Center i permet definir fonts, afegir i eliminar paquets i configurar
actualitzacions.
Les eines urpmi treballen a partir d'una base de dades de paquets coneguts. Els paquets poden
trobar-se indistintament en CD-ROM, en discos durs, en carpetes compartides o en servidors ftp i
http. Una vegada que urpmi tengui configurada la base de dades, la utilitat podrà manejar els
paquets independentment de la ubicació on es trobin.
No és objectiu d'aquest document explicar els detalls de totes les possibilitats d'aquest sistema de
distribució i instal·lació de paquets de programari; per això, us adreçam a la variada documentació
tècnica que es pot trobar Internet. En particular, us recomanam l'urpmi mini-HOWTO que podeu
trobar traduït a l'espanyol.
El que sí pretenem és proporcionar una guia de configuració ràpida que permeti configurar, en els
llocs de treball Linux de la xarxa, ubicacions remotes per a les fonts de programari. Això, que és
una tasca recomanable en tots els llocs de treball i servidors Linux de la xarxa, es converteix en
imprescindible en els llocs de treball que no disposen de lector de CD-ROM. 

CONFIGURACIÓ RÀPIDA

Després de la instal·lació de Mandrake Linux, urpmi ja queda configurat amb les fonts de
programari utilitzades per instal·lar Mandrake (generalment, els tres CD-ROM). L'eina gràfica
(Software Source Manager) inclosa amb Mandrake Control Center mostra la llista amb les fonts de
programari configurades. La figura següent mostra la llista de fonts de programari configurades en
un equip on s'ha acabat d'instal·lar el Mandrake 9.1 a partir dels CD-ROM de distribució:
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Per no haver de dependre dels CD, o també, en el cas que no es disposi de lector de CD (el cas dels
equips terminals de navegació), és convenient afegir altres fonts de programari alternatiu que ens
permetin accedir a tot el conjunt de paquets de software oficial distribuït amb la versió 9.1.
Precisament per això, serveix l'eina urpmi.addmedia. Amb aquesta utilitat es poden afegir fonts de
programari ubicades en servidors d'Internet que possibiliten la instal·lació de paquets addicionals
(no instal·lats inicialment) o actualitzacions, mitjançant la xarxa i sense necessitat d'utilitzar els tres
CD-ROMs de distribució. 
Com que la sintaxi d'urpmi.addmedia és una mica complicada, s'han desenvolupat eines en línia que
automatitzen la creació de les ordres urpmi.addmedia. Una d'aquestes eines es pot trobar a l'URL
http://easyurpmi.zarb.org. Accediu a aquesta pàgina amb l'equip en el qual s'ha de configurar urpmi.
De vegades aquesta pàgina no està disponible; en aquest cas podeu emprar com a alternativa
http://urpmi-addmedia.org 
Apareixerà la pàgina “Easy Urpmi”. A la part superior, a la dreta, podeu canviar l'idioma de la
pàgina i posar-la, per exemple, en català, tal com es mostra a la figura següent:

El procés per generar les ordres urpmi.addmedia  consta de tres etapes:
1. En la primera, s'ha de seleccionar la versió del Mandrake i l'arquitectura de l'ordinador. En

acabar pitjau el botó <procedir amb el pas 2>:
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2. En aquesta etapa s'han de triar les ubicacions remotes on hi ha els paquets de software. Es
recomana especificar les fonts main (la font principal, que conté els paquets oficials), contrib
(altres paquets, generalment sense suport ni sense actualitzacions) i updates (actualitzacions). Un
bon “mirror” per aquestes fonts és el servidor ftp de rediris. Com que la font updates no es troba
al servidor de rediris, s'haurà de triar un alternatiu, tal com mostra la figura següent. En acabar
s'ha de pitjar <procedir amb el pas 3>

3. Es mostren les ordres que s'han d'executar per configurar l'urpmi.

4. Copiau a un terminal aquestes ordres, d'una en una, i executau-les (és possible que alguna falli;
aleshores el que s'ha de fer es triar-ne una altra i provar)
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En acabar, podeu comprovar que les fonts afegides es visualitzen amb l'eina Software Source
Manager del gestor de programari del Mandrake Control Center. En els equips sense lector de CD-
ROM o en aquells on es vulgui instal·lar el programari des de les fonts remotes convé deshabilitar,
com a fonts d'instal·lació de programari, els CD-ROM de distribució:

A partir d'ara quan vulguem instal·lar un nou paquet bastarà executar l'ordre següent en un terminal:
urpmi nom_paquet

Per exemple, la figura següent mostra l'ordre que instal·la el client de terminal server. Aquest paquet
permet administrar el servidor controlador del domini des d'un lloc de treball Linux. Observau com
urpmi ens avisa de què per complir les dependències a més del client terminal server s'ha d'instal·lar
el paquet rdesktop. Si s'accepta es produirà la instal·lació dels dos paquets:
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El client terminal server s'ha afegit al menú Xarxa – Accés remot i permet administrar el controlador
del domini des d'un lloc de treball Linux:

A més d'urpmi, existeixen altres comandes prou interessants com urpmq (serveix per cercar
paquets) o urpme (elimina paquets). Per exemple, la figura següent mostra una execució d'urpmq
per cercar la llista de paquets que contenen el mot kernel:

També, si el sistema operatiu necessita algun paquet per realitzar una tasca el cercarà a les
ubicacions remotes definides en la configuració de l'urpmi i l'instal·larà. Aquest és el cas dels
paquets de software necessaris per configurar impressores. Podreu observar que la primera vegada
que s'executa PrinterDrake (l'eina de configuració d'impressores) el sistema operatiu prova
d'instal·lar 6 paquets de software que necessita per a la configuració de les impressores. Si les
úniques fonts definides són els CD-ROM de distribució, el sistema sol·licitarà aquests CD; ara bé, si
l'equip té configurades fonts remotes i s'han deshabilitat els CD, els paquets s'obtendran de les fonts
remotes i s'instal·laran.
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