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Nota:
Igual que en la resta de documents tècnics us recomanan llegir el document COMPLET abans d'iniciar cap procés
d'instal·lació ja que, moltes vegades, la necessitat de prioritzar els aspectes didàctics en les explicacions que s'inclouen en els
documents fa que l'ordre en què estan exposats els temes no coincideixi exactament amb la seqüència d'aplicació. 

INTRODUCCIÓ

Hi ha una sèrie de raons que aconsellen l'actualització a OpenOffice 1.1. Són aquestes:
– La solució que es proposa per a la gestió de bases de dades dins el marc de proposta tècnica del

projecte Xarxipèlag és la utilització del servidor de base de dades MySQL conjuntament amb el
mòdul “navegador de dades” de l'OpenOffice (vegeu document tècnic “Instal·lació i
configuració del servidor de bases de dades MySQL a les xarxes dels centres”). L'accés al
servidor MySQL des d'OpenOffice es pot fer, indistintament, mitjançant dos connectors basats en
tecnologies diferents: el connector JDBC (basat en tecnologia Java) i el connector ODBC. El
connector JDBC és menys estable en versions anteriors a la 1.1 i el connector ODBC només està
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disponible en la versió 1.1.0 o superior
– La versió 1.1.0 i superiors permeten exportar directament a pdf
– La versió 1.1.0 i superiors permeten exportar les presentacions a format flash (swf)
Els centres que no requereixin cap d'aquestes tres funcionalitats no és necessari que s'actualitzin a la
versió 1.1.0
Aquest document també serveix com a guia per als centres que instal·lin OpenOffice per primera
vegada. En aquest cas, es recomana complementar aquest document amb el primer document tècnic
dedicat a la instal·lació d'OpenOffice: “Instal·lació i configuració de l'OpenOffice dins les xarxes
del projecte Xarxipèlag” (gener de 2003).
En aquest document s'il·lustra la instal·lació de la versió 1.1.0 en català que distribueix Softcatalà,
tant per les diferents versions de Windows (95, 98, ME i XP) com per Linux 

LLOCS DE TREBALL WINDOWS

Obtenció de la distribució i còpia dels fitxers al servidor
L'OpenOffice 1.1 per Windows es pot descarregar de Softcatalà (www.softcatala.org). Es
distribueix en un fitxer oo-ca-11.zip. Desempaquetau aquest fitxer i ubicau-lo en una carpeta de la
unitat P del servidor. Per exemple, oo-11-win-distrib, tal com es mostra a la figura següent:

Convé copiar en aquest mateix directori la carpeta OpenOffice.org 1.1.0 que es distribueix amb
aquest document i que conté les entrades del menú per executar els diferents mòduls d'OpenOffice.
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Instal·lació de l'entorn d'execució de Java
És convenient tenir instal·lat un entorn d'execució de Java (en anglès, Java Runtime Environment –
JRE) en els llocs de treball per tal de tenir una funcionalitat completa de l'OpenOffice.
Per tant, si no disposau d'aquest entorn en els llocs de treball Windows de la xarxa, baixau-vos la
darrera versió del JRE des de: http://java.sun.com/. En el moment de redactar aquest document,
aquesta versió era la 1.4.2_04. Aquest entorn  es distribueix en un fitxer executable: j2re-1_4_2_04-
windows-i586-p.exe. Ubicau el fitxer a la unitat P del servidor per tenir-lo a l'abast des de les
estacions de treball.

Per instal·lar l'entorn d'execució de Java en un lloc de treball, iniciau una sessió com a
administrador en aquest terminal i executau el fitxer  j2re-1_4_2_04-windows-i586-p.exe:

És important instal·lar el JRE en la mateixa ubicació, en totes les màquines; per això, vos
recomenam que sempre instal·leu el programa en el directori que proposa per defecte el programa
d'instal·lació.

Instal·lació compartida en els llocs de treball
S'ha de dur a terme una instal·lació compartida de l'OpenOffice 1.1 en cada un dels llocs de treball
de la xarxa. No és necessari desinstal·lar la versió que hi ha instal·lada (en acabar, quan s'hagi
constatat que la versió 1.1 funciona correctament es recomanarà la desinstal·lació de la versió
prèvia).
Per realitzar una instal·lació compartida en un lloc de treball, iniciau una sessió amb el compte
d’administrador del domini en aquest lloc de treball. Des del directori on s’ha ubicat la distribució
de l’OpenOffice 1.1, executeu setup.exe amb el paràmetre –net (això es pot fer tant des de la línia de
comandes com també des del menú  <Executar>:  
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Apareixeran, successivament, una pantalla de benvinguda, una pantalla amb informació sobre la
instal·lació i la pantalla amb l’acceptació del contracte de llicència.
Després apareixerà la pantalla de selecció del tipus d’instal·lació. Trieu “Instal·lació
personalitzada” i desmarqueu l’Inici ràpid dins el grup de Components opcionals. Desprès apareix
la pantalla de selecció del directori d'instal·lació. Podeu acceptar la carpeta que s'ofereix per defecte:
C:\Archivos de programa\OpenOffice.org1.1.0. Si canviau la carpeta, recordau que haureu
d'especificar aquesta mateixa en tots els llocs de treball Windows de la xarxa. 

Demanarà permís per crear el directori. Contesteu Sí i inicieu la instal·lació pitjant <Instal·la>.
Si el lloc de treball disposa d'un entorn d'execució de Java operatiu (vegeu apartat anterior per
instal·lar-lo), el programa d'instal·lació de l'OpenOffice el detectarà i us proposarà utilitzar-lo. 

Si no heu instal·lat cap JRE ni tampoc en voleu fer servir cap, triau l'opció No utilitzis Java amb
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OpenOffice.org1.1.0. Sigui quina sigui l'opció escollida, pitjau <D'acord> per continuar amb la
instal·lació.
Finalment apareix la pantalla que indica l’acabament de la instal·lació compartida. Feu clic al botó
<Completa> per acabar la instal·lació compartida.

Altres tasques que s'han de realitzar a cada lloc de treball
Un cop realitzada la instal·lació convé realitzar certes tasques addicionals en el lloc de treball. Per
això hem preparat un script anomenat oo11_tasques.bat que automatitza aquestes tasques. En
concret, les tasques són:
– Copiar la carpeta que conté les entrades del menú per executar OpenOffice 1.1.0
– Desinstal·lar la versió anterior de l'OpenOffice, si existeix
– Esborrar les entrades del menú que apunten a la versió anterior

La figura següent mostra aquest script. Òbviament, cada centre l'haurà d'adaptar segons la versió
anterior que tengui instal·lada. També haurà de modificar oportunament el nom del servidor i el
nom de les carpetes que apareixen si no s'han utilitzat exactament les de la proposta.

Per executar-lo caldrà ubicar-lo en una carpeta compartida del servidor, per exemple, en la mateixa
on s'ha guardat la distribució de OpenOffice.org1.1.0 i executar-lo des de la finestra d'ordres en cada
un dels llocs de treball Windows de la xarxa. Òbviament, per realitzar aquesta tasca s'ha d'haver
iniciat la sessió com a  administrador.

Preparació dels scripts per automatitzar la instal·lació d'usuari
Copiau els fitxers oo_instal_usuari.bat i usuari.conf que es distribueixen amb aquest document al
directori compartit NETLOGON del servidor. 
El fitxer usuari.conf es mostra seguidament:

[ENVIRONMENT]
INSTALLATIONMODE=INSTALL_WORKSTATION
INSTALLATIONTYPE=WORKSTATION
DESTINATIONPATH=H:\OpenOffice

[JAVA]
JavaSupport=yes

Si els llocs de treball no disposen d'un entorn d'execució de Java, l'entrada JavaSupport s'ha de
substituir per la següent:
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JavaSupport=preinstalled_or_none

El fitxer oo_instal_usuari.bat es mostra a continuació:

Modificau el fitxer oo_instal_usuari.bat per tal d'adaptar-lo a la xarxa del centre (per exemple,
substituir el nom del servidor scurs pel del vostre centre). 
L'script comprova si el fitxer sversion.ini instal·lat correspon a la versió 1.1.0. Si la resposta és
negativa procedeix a esborrar-lo. Un cop esborrat es produirà la instal·lació d'usuari de la versió
1.1.0. Convé assenyalar que per simplificar s'ha substituït %userprofile%\Datos de programa per la
variable d'entorn %appdata%.
L'script elimina també les entrades del menú d'usuari (en el cas de Windows XP) que apunten a una
versió antiga de l'OpenOffice (a la figura s'il·lustra l'eliminació de les entrades del menú de la versió
1.0.2; modificau la versió si no es tracta d'aquesta). Es pot observar com la paraula “Menú” apareix
escrita com a “Men£”; és necessari fer-ho així ja que el fitxer bat és interpretat per l'executor de
comandes del Windows XP que utilitza una taula de codis diferent. Per aconseguir el signe £ polsau
<Alt>+156 del teclat numèric. 

Activació de l'actualització
Una vegada realitzades totes les instal·lacions compartides i ubicats els dos fitxers anteriors al
directori NETLOGON ja queda activat el procés d'actualització. Només queda assegurar que
s'executi l'script oo_instal_usuari.bat quan un usuari iniciï una sessió des d'un lloc de treball.
Els centres que actualitzin OpenOffice, és a dir, aquells que ja tenien funcionant una versió anterior,
no han de fer res més ja que tenen activats uns accessos directes en els llocs de treball que asseguren
l'execució de l'script.
En canvi, si no es tracta d'una actualització, s'hauran de generar els accessos directes en els
diferents llocs de treball. L'accés directe ha d'apuntar a \\servidor\netlogon\oo_instal_usuari.bat i
s'ha de guardar a les següents carpetes, segons es tracti d'un equip amb Windows 95/98/ME o
Windows XP:
– Windows 95/98/ME: c:\windows\Menú Inicio\programas\Inicio
– Windows XP: c:\Documents and Settings\All Users\Menú Inicio\Programas\Inicio
El document tècnic “Instal·lació i configuració de l'OpenOffice dins les xarxes del projecte
Xarxipèlag” de gener de 2003 explica amb més detall la creació d'aquests accessos directes.
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Notes finals
L'existència de perfils mòbils fa que només sigui necessària l'execució de l'script
oo_instal_usuari.bat en una màquina Windows 95/98/ME i en una Windows XP de la xarxa. Els
perfils mòbils s'encarregaran d'estendre les instal·lacions d'usuari a la resta de màquines. 

LLOCS DE TREBALL LINUX

Obtenció de la distribució i còpia dels fitxers al servidor
L'OpenOffice 1.1 per Linux es pot descarregar de Softcatalà (www.softcatala.org). Es distribueix en
un fitxer oo-ca-11.tar.gz. Desempaquetau aquest fitxer i ubicau-lo en una carpeta de la unitat P del
servidor, per exemple, oo-11-linux-distrib,. Per fer això, podeu emprar Winzip si operau des d'un
lloc de treball Windows o bé Ark si ho feieu des d'un Linux.

Instal·lació de l'entorn d'execució de Java
És convenient tenir instal·lat un entorn d'execució de Java (en anglès, Java Runtime Environment –
JRE) en els llocs de treball per tal de tenir una funcionalitat completa de l'OpenOffice.

La instal·lació de l'entorn d'execució de Java en un lloc de treball Linux està descrita a l'apartat
Instal·lació del Java Plug-in de la secció Notes sobre la instal·lació de Mozilla del document tècnic
Notes sobre la instal·lació de Mandrake 9.1 com a lloc de treball a les xarxes del projecte
Xarxipèlag. En aquest apartat es documenta la instal·lació de la versió1.4.2_03; per instal·lar una
versió posterior seguiu el mateix procediment. Com ja s'ha esmentat a l'apartat corresponent als
llocs de treball Windows, en el moment de redactar aquest document, la darrera versió de l'entorn
d'execució de Java que es pot descarregar és la 1.4.2_04.

Desinstal·lació de la versió anterior
La millor manera d'actualitzar l'OO és realitzar una nova instal·lació des de zero. Per això, la
primera cosa que convé realitzar és desinstal·lar la versió 1.0.2 que ve amb MDK 9.1. Per això,
podeu emprar el Gestor de programari del Mandrake Control Center. Entrau en el desinstal·lador i
cercau tots els paquets que contenen el mot “openoffice”. Marcau-los tots i suprimiu-los.

 

Instal·lació o actualització d'OpenOffice 1.1 a les xarxes del projecte Xarxipèlag - 7 -



Preparació dels scripts per automatitzar la instal·lació compartida
En un lloc de treball Linux de la xarxa, iniciau una sessió amb el compte “root” i muntau el volum
de programes en una subcarpeta de /mnt:

smbmount  //servidor/programes  /mnt/programes  –o  username=administrador

Accediu a la carpeta on s'ha ubicat la distribució de l'OpenOffice 1.1.0 per Linux ( oo-11-linux-
distrib). 
Copiau en aquest directori la carpeta OpenOffice.org 1.1.0 que s'adjunta amb aquest document:

Ara, editau l'script install i realitzau les següents modificacions:
– Modificau les línies oo_version, oo_home i oo_default prefix tal com es mostra a la figura

següent:
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– Al final de l'script afegiu la línia que es mostra a la figura següent. Aquesta línia realitza una
còpia de les entrades del menú per executar la versió 1.1.0.

Preparació dels scripts per automatitzar la instal·lació d'usuari
Les instal·lacions d'usuari es realitzaran durant els inicis de sessió per mitjà de l'execució de l'script
oo_instal_usuari. La figura següent mostra el contingut d'aquest script:

Òbviament, s'ha d'adaptar l'entrada JavaSupport i especificar JavaSupport=yes si els llocs de treball
Linux tenen instal·lat un entorn d'execució de Java.
Aquest script s'ha d'ubicar en una carpeta compartida del servidor, la qual s'ha de muntar
automàticament, fent servir el mòdul pam_xarxipelag, en el directori local dels usuaris (els detalls
es poden consultar a l'apartat “Execució centralitzada d'scripts” del document “Instal·lació i
configuració d'un lloc de treball basat en Linux a les xarxes del projecte Xarxipèlag”).
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Instal·lació compartida en els llocs de treball
Un cop modificat l'script install ja es pot procedir a realitzar les instal·lacions compartides des dels
diferents llocs de treball. Per això, iniciau una sessió com a root en el lloc de treball, muntau la
carpeta compartida programes, accediu a la carpeta on s'hi ubica la distribució de OpenOffice i
executau install:

smbmount  //servidor/programes  /mnt/programes  –o  username=administrador
cd /mnt/programes/oo-11-linux-distrib
./install

Per assegurar l'execució de l'script oo_instal_usuari, s'ha d'afegir una referència en el fitxer /
etc/bashrc, tal com es mostra a la figura següent: 

Instal·lacions d'usuari
Els usuaris activaran la seva instal·lació de manera “transparent” la propera vegada que iniciïn una
sessió en el lloc de treball. Des del menú podran accedir directament a la versió actualitzada.
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