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INTRODUCCIÓ

La versió d'OpenOffice2.0 distribuïda per Softcatalà no s'instal·la correctament en els llocs de
treball Linux Mandrake que hi han en els centres. Per això, hem optat per instal·lar la versió oficial i
aplicar-li posteriorment el paquet d'idioma català. Serà necessari, també, instal·lar els diccionaris de
català, castellà i francès que no s'instal·len per defecte.
El procediment d'instal·lació presentat en aquest document s'aplica indistintament a les tres versions
de Linux instal·lades en els llocs de treball dels centres: Mandrake 9.1, Mandrake 10.1 i
Mandriva 2006.

PREPARACIÓ DEL PROGRAMARI QUE S'HA DE DISTRIBUIR

En aquest apartat veurem com s'han d'ubicar en el servidor els fitxers de la distribució
d'OpenOffice2.0.
Simplement desempaquetau el fitxer oo-2.0.3-linux-distrib.zip en el volum compartit programes
(unitat P: del servidor). Trobareu aquest paquet a la mateixa pàgina del document. Per fer això,
obriu el zip amb el winzip i triau <Extract>. En el camp Extract to indicau P:\ si estau treballant en
el servidor o \\servidor\programes\ si heu obert el zip des d'un lloc de treball. En els dos casos
assegurau-vos que les caselles “Use folder names” i “All files” estan seleccionades. 
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La figura següent mostra com ha de quedar aquesta carpeta un cop desempaquetat el fitxer.

INSTAL·LACIÓ EN ELS LLOCS DE TREBALL LINUX MDK 9.1, MDK 10.1 I MANDRIVA 2006
En els tres sistemes el procediment és el mateix.
Iniciau una sessió amb el compte root a un lloc de treball on es vol instal·lar OpenOffice.

Instal·lació de l'entorn d'execució de Java (si encara no s'ha fet)
Seguiu el document corresponent a la versió del sistema que tengueu instal·lada en aquest lloc de
treball: 

Mdk 9.1: “Notes sobre la instal·lació de Mandrake 9.1 com a lloc de treball de les xarxes del
projecte Xarxipèlag”.

Mdk 10.1: “Instal·lació i configuració d'un lloc de treball basat en Linux Mandrake 10.1 a les
xarxes dels centres”.

Mandriva 2006: “Instal·lació i configuració d'un lloc de treball basat en Linux Mandriva 2006 a
les xarxes dels centres”.

Desinstal·lació de la versió anterior d'OpenOffice
Amb l'eina d'eliminació de programari del Mandrake Control Center suprimiu tots els paquets
instal·lats que contenen el mot OpenOffice. 
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Instal·lació d'OpenOffice2.0
Obriu un terminal i muntau el recurs compartit \\servidor\programes en una carpeta local (per
exemple, /mnt/programes). Per fer això executau:

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

Demanarà la contrasenya de l'administrador del domini.
Ara, canviau al directori oo-2.0.3-linux-distrib/scripts:

cd /mnt/programes/oo-2.0.3-linux-distrib/scripts

Afegiu el pèrmís d'execució al fitxer instal.sh:
chmod 700 instal.sh

Executau aquest script:
./instal.sh

Esperau fins que aparegui el missatge “Instal·lació completa!”, tal com es mostra a la figura
següent:

Instal·lació dels diccionaris
És necessari instal·lar els diccionaris de català, castellà i francès que no queden instal·lats per
defecte.

Com a root, obriu l'OpenOffice 2.0 – Writer (es troba en el menú Oficina – Processadors de
textos).
Dins l'OpenOffice2.0, seleccionau Fitxer – Auxiliars – Instal·lació de diccionaris nous.
S'obrirà un document que permet configurar el programa DicOOo d'instal·lació automàtica de
diccionaris
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Triau Català per seleccionar l'idioma de presentació del programa.
Tot seguit, pitjau el botó <Executa el DicOOo>
Seleccionau “Instal·lació d'un paquet de diccionaris ja descarregat” i assegurau-vos que està
activat el Mode administrador. En el camp “Seleccionau un paquet d'idioma” navegau fins a
seleccionar el paquet ca_ES-pack.zip (diccionari català) que es troba a /mnt/programes/oo-2.0.3-
linux-distrib/dic.

Un cop seleccionat pitjau <Següent>:
Seleccionau el diccionari (pitjau amb el ratolí sobre Catalan (Spain)).

Pitjau <Següent>
En el cas del català no hi ha disponible cap diccionari de separació de síl·labes:
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Pitjau <Següent>
Tampoc hi ha diccionari de sinònims:

Pitjau <Següent>
Apareix la darrera pantalla de l'assistent. Assegurau-vos que l'opció “No extreguis arxius de
diccionaris que ja estan presents (no actualitzis)” està marcada:

Pitjau <Següent> per procedir a la instal·lació del diccionari.
Pitjau <Fi>
Repetiu el procés amb els altres dos paquets (castellà i francès)

Per poder emprar els diccionaris instal·lats, és necessari sortir i tornar executar OpenOffice2.0.

Configuració d'usuari
La primera vegada que un usuari executi OpenOffice2.0 es durà a terme, de manera completament
automàtica, una mínima instal·lació d'usuari. S'executa un assistent amb les passes següents:
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• Benvinguda
• Acceptació de l'acord de llicència
• Dades personals: permet transferir les dades personals des de l'anterior instal·lació.
• Nom d'usuari: permet introduir o modificar el nom d'usuari que ha d'aparèixer a les

propietats dels documents, plantilles, etc.
• Permet registrar el producte. Caldria comunicar als usuaris que triïn l'opció No em vull

registrar
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