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INSTAL·LACIÓ I CONFIGURACIÓ DE L�OPENOFFICE DINS

LES XARXES DEL PROJECTE XARXIPÈLAG

QUÈ ÉS L�OPENOFFICE?

L�OpenOffice és la versió lliure del paquet ofimàtic StarOffice de Sun. És, per tant, un paquet integrat

(inclou processador de textos, full de càlcul, programa de dibuix, navegador web, dissenyador de pàgines

html, etc.), gratuït, de codi obert, multiplataforma, multillenguatge i, sobretot, amb unes prestacions que,

de sobres, superen les necessitats dels centres referides a aquest tipus de programari.

En aquest document es comenta la instal·lació de la versió 1.0.1 en català en els diferents sistemes

operatius que són presents en les xarxes dels centres que desenvolupen el projecte Xarxipèlag.

INSTAL·LACIÓ EN ELS LLOCS DE TREBALL WINDOWS

PASSES PRÈVIES A LA INSTAL·LACIÓ

La versió per a Windows de l�Open Office 1.0.1es distribueix (www.softcatala.org) amb un fitxer .zip (oo-

ca-101.zip). Per facilitar-ne les instal·lacions convé descomprimir aquest paquet i ubicar el seu contingut

en un directori compartit del servidor. En aquest exemple, s�ha ubicat la distribució a la carpeta

OpenOffice-1.0.1-win-distrib del volum de programes.

MODELS D�INSTAL·LACIÓ

La instal·lació de l�OpenOffice en els llocs de treball de les xarxes del projecte Xarxipèlag es pot fer

seguint tres models diferents:

INSTAL·LACIÓ MULTIUSUARI EN XARXA

Aquest model comporta una única instal·lació de l�OpenOffice per a tota la xarxa. Suposa fer una

instal·lació compartida en el servidor seguida de les instal·lacions individuals dels usuaris. Aquestes

instal·lacions individuals (contenen els fitxers que permeten la personalització de l�OpenOffice: dades

identificatives, configuracions personals, diccionaris, etc.) s�han d�ubicar en els directoris personals que

els usuaris disposen en el servidor.

L�avantatge d�aquest model és òbvia: simplicitat. S�obté una completa instal·lació multiusuari amb un

mínim d�esforç. Només s�ha de fer una única instal·lació compartida i tantes instal·lacions d�usuari com

persones han d�utilitzar el programari. Els desavantatges també semblen evidents: sobrecàrrega de la

xarxa en moments en què molts d�usuaris arrenquin el programa, ja que amb aquest model, tots els

fitxers executables circulen per la xarxa (des del servidor a les estacions de treball on s�executen).

INSTAL·LACIÓ MULTIUSUARI EN CADA MÀQUINA DE LA XARXA

Aquest model implica fer la instal·lació multiusuari comentada a l�apartat anterior, però en cada un dels

equips de la xarxa. En cada màquina, l�administrador haurà de fer una instal·lació compartida i els

usuaris que han d�emprar l�OpenOffice en aquest equip hauran de dur a terme una instal·lació d�usuari.

L�avantatge del model és poder disposar d�instal·lacions multiusuari sense carregar la xarxa. El

desavantatge respecte del model anterior és que requereix més instal·lacions.
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INSTAL·LACIÓ MONOUSUARI

Consisteix a fer una única instal·lació en els diferents equips de la xarxa. Aquesta instal·lació, l�han de

compartir els diferents usuaris de la màquina. En aquest cas convé identificar la instal·lació amb les

dades de la màquina, ja que no existeixen configuracions personals. L�únic avantatge d�aquest model és

que no requereix fer instal·lacions d�usuari. En els sistemes operatius Windows 95/98/ME aquesta

manera d�instal·lar el software és molt habitual ja que són sistemes monousuari per defecte. En canvi, la

instal·lació monousuari en Windows XP (i també en Linux) no és natural i s�hi ha de fer alguna

modificació perquè funcioni en aquest sistema operatiu.

MODEL RECOMANAT

El model que es proposa és el segon: la instal·lació multiusuari en cada màquina de la xarxa. En

comparació amb el primer és molt més estable i les execucions són molt més ràpides. El procés

d�instal·lació és una mica més laboriós però, com veurem més endavant, es podran automatitzar certes

fases d�aquest procés. El tercer model suposa una pèrdua considerable de prestacions, ja que no

s�aprofiten les possibilitats multiusuari del paquet integrat.

IMPLEMENTACIÓ DEL MODEL RECOMANAT

Aquest model suposa la realització d�una instal·lació compartida en cada màquina de la xarxa seguida de

les instal·lacions individuals que han de dur a terme els usuaris que volen emprar el programari.

INSTAL·LACIÓ COMPARTIDA

Iniciau una sessió amb el compte d�administrador del domini en el lloc de treball on vulgueu realitzar la

instal·lació.

Des del directori on s�ha ubicat la distribució de l�OpenOffice, executau setup.exe amb el paràmetre �net

(això es pot fer tant des de la línia de comandes com també des del menú <Executar>:

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. Triau �Instal·lació personalitzada� i

desmarcau l�Inici ràpid dins el grup de Components opcionals:
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Després, apareix la pantalla de selecció. Podeu acceptar la carpeta que ofereix per defecte el programa

d�instal·lació.

Demanarà permís per crear la carpeta. Contestau Sí i iniciau la instal·lació polsant <Instal·lació>.

Finalment, apareix la pantalla que indica l�acabament de la instal·lació compartida.

INSTAL·LACIÓ D�USUARI

Aquesta instal·lació, l�ha de fer l'usuari executant el programa setup de la instal·lació compartida. Això no

és massa recomanable en entorns de feina com els del projecte Xarxipèlag, ja que requereix que usuaris

no administradors executin un procediment d�instal·lació. Així, els usuaris han de prendre decisions com

ara la ubicació de la instal·lació que si no es realitzen correctament poden desestabilitzar el sistema. Per

això, hem desenvolupat un script que realitza la instal·lació d�usuari de forma automàtica. L�script

(anomenat oo_instal_usuari.bat) executa el setup i llegeix les respostes del procés d�instal·lació des

d�un fitxer de text anomenat usuari.conf. Abans de veure el funcionament d�aquest script vegem el

desenvolupament d�una instal·lació d�usuari interactiva (no automàtica).

En primer lloc s�ha d�iniciar una sessió amb el compte de l�usuari que ha de fer la instal·lació. La

instal·lació s�inicia executant el programa setup ubicat a la subcarpeta program del directori on s�ha situat

la instal·lació compartida. Apareixen les clàssiques pantalles de benvinguda, d�informació i el contracte

de llicència. Després, apareix un formulari per a personalitzar la instal·lació i el quadre de diàleg de

selecció del tipus d�instal·lació. S�ha de seleccionar �Instal·lació estàndard d�estació de treball�.
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El procés d�instal·lació continua amb la selecció del directori d�instal·lació. Es proposa ubicar les

instal·lacions individuals en una carpeta (anomenada, per exemple, OpenOffice) del directori personal en

el servidor (el que està connectat a la unitat H). Una vegada seleccionat el directori de destinació, s�ha

d�iniciar la instal·lació polsant el botó <Instal·lació>

El programa demanarà si es volen associar a OpenOffice els documents elaborats amb Microsoft Office i

si el sistema disposa de suport per a les aplicacions en Java. Un cop contestades aquestes qüestions, es

procedirà amb la instal·lació d�usuari.

Com s�ha comentat abans, aquest procediment interactiu és poc recomanable dins les xarxes dels

centres, ja que requereix massa intervenció per part dels usuaris. Per això, es recomana la utilització de

l�script esmentat anteriorment. L�script i el fitxer auxiliar, usuari.conf, es poden ubicar al directori compartit

NETLOGON del servidor i així serà accessible des de qualsevol equip de la xarxa.

El contingut de l�script es mostra a la figura següent:
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Es pot observar com l�script té dues parts diferenciades segons el sistema operatiu que l�executi. Si el

sistema operatiu és Windows XP executarà la línia que hi ha després de l�etiqueta: NT_OS; si, pel

contrari, el sistema operatiu és el Windows 95, 98 o ME les línies que s�executaran seran les ubicades

entre l�ordre if i l�etiqueta: NT_OS. A la secció de l�script destinada als sistemes win 95/98/ME s�inclou

l�execució d�una utilitat (putinenv.exe) encarregada d�emplenar algunes variables d�entorn (com, per

exemple, %username%) necessàries per a l�execució de l�script i que no són accessibles des dels

sistemes 95/98/ME. Tant en una secció com en l�altra, el que fa l�script és analitzar si ja existeix una

instal·lació prèvia de l�OpenOffice per a aquest usuari (això es pot fer esbrinant si existeix o no un fitxer

anomenat sversion.ini) i, en el cas que no hi hagi registre d�aquesta instal·lació, procedir a realitzar-la

executant el programa setup de la instal·lació compartida local amb el paràmetre de resposta automàtica

(-r) apuntant al fitxer usuari.conf, que també es troba en el directori NETLOGON. El contingut de

usuari.conf es mostra a la figura següent:

Es pot observar com el directori de destí de la instal·lació d�usuari és H:\openoffice, és a dir, una carpeta

del directori personal en el servidor (recordem que la unitat H: apunta a aquest directori).

Pel que fa a l�execució de l�script, una possibilitat és incloure�l a l�script d�inici de sessió dels usuaris. Això

assegura l�execució cada vegada que s�inicia la sessió. Per exemple, afegint la línia següent a profes.bat

es garanteix l�execució de l�script cada vegada que un usuari del grup profes inicia una sessió en el

domini.

call %0\..\oo_instal_usuari.bat

Aquesta solució té un problema, ja que només funciona en el sistema Windows XP i no resol el problema

dels equips win 95/98/ME. En aquests sistemes es pot aconseguir l�execució correcta incloent-hi un

accés directe a l�script en el menú d�iniciació dels equips. Això també funciona en els equips XP i, tal

vegada, convindrà fer servir aquesta solució en els dos sistemes per tal d�evitar haver de crear dos

scripts diferents, un per als XP i l�altra, per als win 95/98/ME.

Per crear un accés directe i afegir-lo al menú d�iniciació de tots els usuaris en un equip XP, s�ha de fer el

següent:

Iniciau una sessió amb el compte d�administrador i accediu a la carpeta c:\Documents and Setting\All

Users\Menú inicio\Programes\Iniciació.

En aquesta carpeta creau un accés directe que apunti a \\servidor\netlogon\oo_instal_usuari
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En el cas de sistemes amb Windows 95/98/ME el procediment és similar:

S�ha de tenir en compte que amb aquest sistema tots els usuaris que iniciin una sessió en el domini

executaran l�script. Tal vegada interessarà que això no sigui així. Per exemple, no interessarà que

l�administrador ni tampoc l�usuari instal·lador de Panda executin aquest script. La millor manera de filtrar

aquestes execucions és emprar els permisos de seguretat i limitar el permís d�execució només als

usuaris que han d�executar l�script.
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Un altre aspecte que s�ha de tenir en compte és que la instal·lació de l�Open Office, tal com s�ha definit,

necessita crear una carpeta dins el directori personal del servidor i aquest directori ha d�estar connectat a

la unitat H. Això tal vegada no ho tenen habilitat els usuaris del grup alumnes. Per tant, s�haurà de crear

un script d�inici per al grup d�alumnes que habiliti la connexió de la unitat H i assegurar que aquests

usuaris tenguin permisos per a crear una carpeta dins el seu directori personal. Tenint en compte tot

això, els permisos recomanats per a les carpetes personals dels alumnes, durant el procés

d�instal·lació de l�Open Office, són:

Lectura, execució  i creació de carpetes al propi usuari (carpeta i subcarpetes)

Lectura, execució, escriptura al CREATOR OWNER (només subcarpetes i arxius)

Lectura i canvi al propi usuari en el recurs compartit
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Nota important:

Amb aquests permisos, els alumnes tendran dret d�escriptura en el servidor, podran crear noves carpetes

i guardar-hi arxius. Una vegada instal·lat l�Open Office pot ser convenient tornar a restablir els permisos

anteriors i deixar l�alumnat sense permisos d�escriptura en el servidor. Malauradament, això no és

possible ja que l�Open Office requereix drets de escriptura en alguns directoris de la instal·lació d�usuari.

En concret, s�han de proporcionar permisos d�escriptura i canvi dins els directoris

h:\OpenOffice\user\config i h:\OpenOffice\user\backup. Més endavant, a l�apartat dedicat a la

configuració de l�OpenOffice s�especificarà quins són els permisos mínims necessaris.

INSTAL·LACIÓ EN ELS LLOCS DE TREBALL LINUX

El model recomanat és el mateix que el dels equips amb Windows; és a dir, una instal·lació multiusuari

en cada un dels equips.

PASSES PRÈVIES A LA INSTAL·LACIÓ

La versió per a Linux de l�Open Office 1.0.1 es distribueix (www.softcatala.org) amb un fitxer .zip (oo-ca-

101.tar.bz2). Per facilitar les instal·lacions convé descomprimir aquest paquet i ubicar el seu contingut a

un directori compartit del servidor. En aquest exemple, s�ha ubicat la distribució a la carpeta OpenOffice-

1.0.1-linux-distrib del volum de programes.

Per fer això, entrau amb el compte �root� en un equip amb Linux i muntau el volum de programes en una

subcarpeta de /mnt:

smbmount  //servidor/programes  /mnt/programari  �o  username=administrador

Executau el programa ark (menú Aplicacions � Arxivament � Compressió � Arxivador), obriu el fitxer oo-

ca-101.tar.bz2 i extraieu el seu contingut al directori /mnt/programari/OpenOffice-1.0.1-linux-distrib
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Editau l�script install del directori de distribució i modificau les entrades oo_home i oo_default_prefix tal

com s�indica a la figura següent:

INSTAL·LACIÓ

INSTAL·LACIÓ COMPARTIDA

La instal·lació compartida està automatitzada mitjançant l�script install. Obriu, doncs, una finestra de

terminal, anau al directori /mnt/programari/OpenOffice-1.0.1-linux-distrib i executau l�script ./install
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INSTAL·LACIÓ D�USUARI

La instal·lació d�usuari és semblant a la de Windows i, també, es pot automatitzar amb un script. La

diferència és que el fitxer d�autorespostes que utilitza el programa d�instal·lació es crea amb el mateix

script. El procés és el següent: en primer lloc s�analitza si l�usuari ja ha realitzat la instal·lació. Si és així,

no es fa res més; en cas contrari es crea el fitxer d�autorespostes, després, s�executa la instal·lació i,

finalment, s�esborra el fitxer d�autorespostes creat. L�script complet (anomenat oo_instal_ususri.sh) es

mostra a la figura següent:

Una vegada executat l�script, l�Open Office queda instal·lat i és accessible des del menú <Predilectes> -

<OpenOffice.org>.

És convenient afegir una cridada a l�script des de /etc/bashrc per forçar la seva execució quan els usuaris

inicien la sessió (això s�ha de fer amb el compte root):
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CONFIGURACIÓ DE L�OPEN OFFICE

La primera vegada que s�inicia l�Open Office convé que els usuaris personalitzin l�aplicació entrant les

dades pròpies en el menú Eines � Opcions:

Després, s�han de fer alguns ajustaments en les ubicacions d�alguns arxius. En concret, s�han de

modificar les ubicacions dels diccionaris, ja que així com queda instal·lat no funcionen correctament.

Abans que els usuaris configurin l�accés als diccionaris, l�administrador ha de modificar la llista de mòduls

disponible i ubicar-la a la carpeta <compartida>\user\workbook de la instal·lació compartida. La llista de

diccionaris es guarda en un arxiu dictionary.lst. Després de la instal·lació, aquest fitxer es troba en el

directori user/workbook de la instal·lació compartida i té el contingut que mostra la figura de l�esquerra

(com es pot veure, conté els mòduls de català, espanyol i francès). Convé editar-lo i afegir-hi el mòdul de

correcció de l�anglès (correcció ortogràfica i mòdul de separació sil·làbica). La figura de la dreta mostra el

fitxer tal i com ha de quedar.

Després s�han de copiar els fitxers que contenen els mòduls de correcció de l�anglès al directori

<compartida>/user/wordbook. Aquests fitxers es troben al directori <compartida>/share/dict/ooo i

s�anomenen en_US.aff, en_US.dic i hyph_en.dic. La figura següent mostra el contingut final del directori

<compartida>/user/wordbook.
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Una vegada fet això, els usuaris poden modificar els camins on hi estan ubicats els diccionaris. Per això,

l�usuari ha d�executar l�OpenOffice i accedir al menú Eines � Opcions. Les ubicacions dels arxius es

troben a la secció OpenOffice.org � Camins. La ubicació correcta per als diccionaris compartits és:

<compartida>/user/wordbook. Les figures següents mostren una proposta d�ubicació de tots aquests

arxius de configuració en Windows i en Linux, respectivament:



Instal·lació i configuració de l�OpenOffice en les xarxes del Projecte Xarxipèlag 13

Nota:

Com es pot observar, hi ha dues entrades de diccionaris: una per als diccionaris compartits (Diccionaris) i

l�altra per als diccionaris personals (Diccionaris de l�usuari). En teoria, s�hauria d�apuntar l�entrada

Diccionaris a la carpeta compartida on hi ha els diccionaris (<compartida>/user/workbook) i l�entrada

Diccionaris de l�usuari hauria d�apuntar a <inst_usuari>/user/wordbook. Però, això no funciona, i no

queda més remei que fer servir l�entrada Diccionaris de l�usuari redireccionant-la a la carpeta on hi ha els

diccionaris per compartir.

Perquè els canvis en els camins siguin efectius cal reiniciar la sessió. Després, s�han d�activar els

diccionaris que l�usuari té a l�abast. Per fer això, s�ha d�anar a Eines � Opcions � Paràmetres d�idioma �

Ajudes sobre l�escriptura. Polsau el botó <Edita> i activau els mòduls de correcció de tots els idiomes.

Després, a la secció Paràmetres d�Idioma � Idiomes podreu triar el corrector per defecte o, seleccionar-

ne un només per al document actual.
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PERMISOS MÍNIMS

Com ja s�ha esmentat anteriorment, l�OpenOffice requereix que l�usuari tengui permisos d�escriptura en

algunes subcarpetes de la carpeta on s�hi ha ubicat la instal·lació d�usuari. En les instal·lacions Windows,

la instal·lació d�usuari s�ubica en la carpeta personal del servidor. Els usuaris del grup profes tenen dret

d�escriptura dins tota la carpeta i, per tant, no requereixen cap canvi. D'altra banda, en la primera

proposta que es va fer, els alumnes no podien escriure en el servidor i, en conseqüència, caldrà canviar

aquesta restricció perquè els usuaris del grup alumnes puguin gaudir de l�OpenOffice. Els permisos

mínims són:

Lectura, execució, escriptura en les carpetes <dir_personal>\OpenOffice\user\config i

<dir_personal>\OpenOffice\user\backup al propi usuari

Ara bé, si teniu habilitades les quotes de disc (cas dels servidors Windows 2000) tampoc és tan greu que

els alumnes tenguin dret d�escriptura en alguna carpeta del directori personal. En conseqüència, si no

voleu donar permisos tan precisos basta especificar el següent permís al directori /user de la carpeta on

s�hi ha ubicat la instal·lació d�usuari:

Lectura, execució, escriptura en la carpeta <dir_personal>\OpenOffice\user

En els equips Linux aquest problema no existeix, ja que la instal·lació d�usuari s�ubica en el directori

personal de la màquina local i, en aquest directori, tots els usuaris del domini (professorat i alumnat) hi

tenen permisos d�escriptura.


