
Instal·lació i configuració de l'aula LliureX 12.06
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1. Introducció

L'objectiu principal del model d'aula és aconseguir que l'aula d'informàtica dels centres docents de la
Comunitat  Valenciana  dispose  de  tots  els  recursos  necessaris  per  a  l'exercici  de  l'activitat  docent,
utilitzant únicament programari lliure.

Per a això s'ha dissenyat un model en què les aules LliureX formen una xarxa independent de la xarxa
externa que tinga configurada el centre. Disposa d'un servidor al qual es poden connectar tant estacions
de  treball  com  clients  lleugers.  El  servidor  disposa  d'una  segona  connexió  de  xarxa  que  permet
connectar-la amb l'exterior (Internet i/o la resta de la xarxa del centre).

El  fet  de  centrar-se  principalment  en  l'aula  simplifica  el  procés  d'implantació,  ja  que el  model  s'ha
dissenyat  pensant  a  permetre  la  integració  d'aules  LliureX  en  centres  que  compten  amb  una
infraestructura informàtica prèvia.

La imatge següent mostra la topologia d'un centre. L'aula disposa d'un servidor que està connectat a la
xarxa del centre i a la xarxa interna de l'aula.

Els equips client poden funcionar en diversos modes:

1. Client de xarxa: el PC arranca utilitzant un sistema operatiu instal·lat en el disc dur, però utilitza el
servidor per a obtindre les dades de configuració (adreça IP, dades d'usuaris, DNS, etc.) i per a accedir a
l'espai en què els usuaris tindran emmagatzemats els fitxers.

2. Client lleuger: el PC arranca un sistema mínim i inicia una sessió gràfica en el servidor. Bàsicament
el client és un terminal gràfic i els programes s'executen en el servidor.

3. Arrancada d’ISO per xarxa:  qualsevol PC pot arrancar una ISO per xarxa utilitzant la ferramenta
Zero Net Boot tal com es descriu més avant.

Respecte al maquinari, els ordinadors de l'alumnat poden presentar-se com a PC o com a client lleuger.
Un PC amb el LliureX instal·lat té la possibilitat de funcionar en els tres modes descrits anteriorment. Un
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client lleuger només pot funcionar com a client lleuger i arrancar la ISO per xarxa ja que no és possible
instal·lar el LliureX en un client lleuger.

Client lleuger PC
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2. Instal·lació del servidor LliureX 12.06
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2.1 Requisits

Requisits de maquinari del servidor

Per a un funcionament adequat, la configuració mínima recomanada és la següent:

Processador: 2 x Pentium IV 3 Ghz o superior

Memòria RAM: 4 GB o superior

Disc dur: 2 discos durs de 80 GB o més gran

2 targetes de xarxa: cadascuna a 1 Gb/s

Requisits de la instal·lació de xarxa

Accés a Internet

Xarxa d'aula:

Aula cablejada

Element d'interconnexió: commutador (switch) amb almenys 1 port a 1 Gb/s (per al servidor) i
tants ports com equips hi haja a l'aula, a 100 Mb/s.
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2.2 Consideracions prèvies abans de la instal·lació

Abans de fer la instal·lació cal tindre en compte que un servidor LliureX té dos interfícies de xarxa. Una
interfície que servix per a unir el servidor a la xarxa del centre (interfície externa) i una altra que servix
per a donar servicis als equips de l’aula (interfície interna).

La interfície externa és eth1
La interfície interna és eth0

La interfície interna (eth0) sempre té la mateixa configuració: eth0 amb l’espai d'adreces IP =
10.0.2.254/24.

IMPORTANT: És fonamental que les interfícies internes de l’aula (servidor i client) no
pertanguen a la mateixa xarxa física que l’externa.

En particular s’ha de tindre en compte:

Separar les interfícies internes i externes del servidor d’aula.

Connectar la interfície interna del servidor al commutador (switch) de l’aula.

Les rosetes de connexió dels clients de l’aula connectades al mateix commutador que la connexió
interna del servidor.

Donat cas que el commutador utilitzat tinga ports a diferent velocitat, cal connectar el servidor al
port més ràpid.

Pàgina 6 de 96



2.3 Instal·lació

En esta secció es mostra un resum del procés d'instal·lació del LLiureX Servidor 12.06. No obstant això,
si  necessiteu  una  explicació  més  detallada  d'algun  dels  passos  comentats  és  recomanable  que
consulteu el procés en la Guia d'instal·lació del LliureX 12.06 disponible des del lloc web de LliureX,
apartat Documentació.

IMPORTANT:  La Guia d'instal·lació del LliureX 12.06   no arreplega el cas particular
d'ordinadors amb dos discos durs. En la dotació de centres, la situació més normal és que
l'ordinador servidor dispose de dos discos durs; en este cas, quan s'nstal·la el servidor cal
tindre  en  compte  una  xicoteta  consideració  a  l'hora  de  fer  les  particions,  tal  com es
comentarà al final d'esta secció.

Abans de començar la instal·lació cal baixar la imatge corresponent a la versió 12.06 de l'adaptació
LliureX Servidor des de l'apartat de descàrregues del web de LliureX.
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Una vegada baixada la imatge s'ha de crear un USB o DVD d'arrancada amb el LLiureX; si teniu dubtes
sobre com crear l'USB o DVD d'arrancada podeu seguir els passos indicats en la guia citada en el
primer paràgraf d'esta pàgina.

Posteriorment introduïu el DVD o USB autònoms i arranqueu la màquina tenint activada des de la BIOS
l'arrancada des del DVD o USB (segons corresponga).

A  partir  del  moment  de  l'arrancada  en  mode  autònom,  el  procés  d'instal·lació  seguix  els  passos
següents:
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Pas 0. Selecció de l'idioma d'arrancada del servidor i arrancada del sistema

Escriviu 1 o 2, segons corresponga, i polseu la tecla Retorn per a continuar el procés d'instal·lació.

A l'arrancar pot ser que vos demane el nom d’usuari i la contrasenya (és lliurex en ambdós casos). Una
vegada s'ha realitzat la càrrega del sistema servidor d'aula en l'dioma seleccionat, apareix el missatge
següent: ”Esteu arrancant un servidor LliureX autònom amb el dhcp desactivat. Voleu activar el servici
del dhcp?". Es recomana seleccionar No. També pot aparéixer la pregunta contrària ”Esteu arrancant un
servidor  LliureX autònom amb el  dhcp activat.  Voleu desactivar  el  servici  del  dhcp?”  Es recomana
seleccionar Sí. En qualsevol cas heu de començar la instal·lació amb el servici DCHP desactivat.

.
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Pas 1. Inici del procés d'instal·lació

En l'escriptori apareix la icona Instal·la tal com es mostra en la figura següent.
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Polseu la icona i començarà el procés d'instal·lació. Un auxiliar vos guiarà en el procés.

Pas 1 de l'auxiliar. Benvinguda i selecció de l'idioma
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Seleccioneu l'idioma de l'auxiliar d'instal·lació i polseu Avant.

Pas 2 de l'auxiliar. Zona horària

Seleccioneu la zona horària i polseu Avant.
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Pas 3 de l'auxiliar. Selecció de la disposició del teclat

Disposeu d'un quadre en què podeu escriure text i provar la disposició de teclat triada. Una vegada feu
la selecció polseu Avant.

Pas 4 de l'auxiliar. Tipus de particions al disc
En funció de l'equipament de l'aula hi ha dos opcions:

1.  Si l'ordinador de l'aula disposa d'un únic disc dur, es recomana marcar l'opció Esborra el disc i
utilitza'l per complet i polseu Avant. Ometeu el pas 5 de l'auxiliar i continueu llegint esta secció pel
pas 6 de l'auxiliar.
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2. Si l'ordinador de l'aula disposa de dos discos durs, cal tindre en compte les consideracions descrites
en el pas 5 de l'auxiliar. Marqueu l'opció Especificació manual de les particions i polseu Avant.

Pas 5 de l'auxiliar. Preparar les particions

Si tinguéreu prèviament algun altre sistema instal·lat al servidor, en primer lloc heu de crear una taula de
particions  nova en cadascun dels  dos  discos  durs.  Seleccioneu el  primer  disc  (feu  clic  damunt  de
/deb/sda) i polseu el botó Crea una taula de particions, feu el mateix per al disc /deb/sdb.
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Ara que ja disposeu d'ambdós discos durs amb l'espai complet lliure, és possible començar a crear les
particions.

En este  exemple es comença a afegir  particions al  primer  disc  (sda)  i  a  continuació  s'afegiran les
necessàries en el segon disc (sdb).

Seguiu el procés pas a pas.

1. Creació de la partició d'intercanvi (swap) en el primer disc (sda1): seleccioneu l'etiqueta espai lliure i
feu clic damunt amb el botó dret del ratolí, seleccioneu l'opció Afig.
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La partició d'intercanvi (swap) será de tipus àrea d'intercanvi  i es recomana que tinga de grandària
l'equivalent a la de la memòria RAM de l'equip més un gigabyte. Per exemple, en este cas, com que la
RAM de l'equip és de 4 GB, s'ha configurat una partició d'intercanvi (swap) de 5 GB = 5120 MB.

Una vegada s'ha creat la partició d'intercanvi (swap) la taula de particions quedarà tal com es mostra en
la figura següent.
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2. Creació de la partició on s'instal·larà el sistema en el primer disc (sda1): igual que en el pas anterior, 
sobre l'espai lliure sobrant en sda1 feu clic amb el botó dret i seleccioneu Afig.
La partició on s'instal·larà el sistema serà de tipus ext4 i es muntarà en / com es mostra en la figura
següent.

Una vegada s'han creat la partició d'intercanvi (swap) i la del sistema (/) ja haureu acabat de configurar
les particions en el primer disc dur.

3. Creació de la partició /net en el segon disc (sda2):

En el primer disc dur ja s'han fet les particions correctament, per la qual cosa ara només queda afegir
una partició al segon disc dur.
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La partició ha de ser de tipus ext4 i cal indicar que es munte en /net.

Amb este últim pas finalitza el procés de fer les particions en el disc dur.

Pas 6 de l'auxiliar. Credencials de l'usuari
L'etapa següent de la instal·lació sol·licita el nom d'usuari administrador del sistema, la contrasenya i el
nom assignat a la màquina.
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En este cas s'ha seleccionat admin1 perquè se suposa que es realitza la instal·lació del servidor a l'aula
1 d'informàtica d'un centre que disposa de diverses aules. Anoteu la contrasenya, la necessitareu per a
realitzar tasques d'administrador en el servidor.

Usuari: admin1
Màquina:  en este cas s'ha deixat  el  nom per defecte (admin1-desktop).  Es podria haver posat,  per
exemple, server-aula1.

Nota: Es recomana utilitzar com a nom d'usuari, adminN, en què N és el número
de l'aula on s'instal·la el servidor d'aula, i reservar el nom d'usuari admin0 per al
servidor de centre.

Polseu el botó Avant per a continuar el procés d'instal·lació del sistema.

Pas 7 de l'auxiliar. Confirmació de les dades

Una vegada han finalitzat les etapes prèvies a la instal·lació, es mostra un resum de les dades
introduïdes.
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Polseu Instal·la per a fer la instal·lació.

Apareixerà una pantalla amb una barra de progrés que indica el percentatge d’instal·lació, no apagueu
l'equip  mentres  finalitze  este  procés.  Quan  acabe  la  instal·lació,  el  sistema  mostrarà  una  finestra
semblant a la següent; podeu continuar fent proves en mode autònom o reiniciar el sistema.
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3. Arrancada inicial del servidor

Quan s'arranca la màquina amb el nou sistema, en primer lloc es mostra una finestra per a l'inici de
sessió  d'usuari.  Introduïu  el  nom  d'usuari  i  la  contrasenya  (els  que  hàgeu  especificat  durant  la
instal·lació). També podeu  triar  l'idioma d'inici  de  sessió  d'usuari  en  la  part  inferior  esquerra  de  la
pantalla.

Quan s'execute la primera arrancada del servidor caldrà finalitzar el procés de configuració del servidor.
El  Lliurex  Model  d'aula  12.06  inclou  una  ferramenta  anomenada  Zero  Server  Wizard  que  permet
realitzar tot el procés de configuració de manera automàtica i en còmodes passos utilitzant un auxiliar.

Per a accedir a la ferramenta de configuració automàtica del servidor heu d'accedir al Centre de control
de LliureX mitjançant  el  menú Aplicacions -> Administració de Lliurex -> Centre de control  de
LliureX.

Una vegada en el Centre de control de LliureX accediu a la pestanya Sistema i executeu el Zero Server
Wizard.

La  primera  finestra  que  apareix  permet  l'elecció  del  tipus  de  servidor.  Seleccioneu Servidor
independent i polseu Avant.
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Apareixerà una finestra per a la configuració del codi de centre. Introduïu el codi del centre i polseu
Avant.

Pàgina 22 de 96



Una vegada  configurat  el  codi  de  centre  cal  configurar  la  interfície  de  la  xarxa  interna  (eth0).  Els
paràmetres que apareixen per defecte són els correctes. No obstant això, és important assegurar-se que
en la llista desplegable apareix eth0 com a identificador per a la interfície de xarxa interna. Una vegada
hàgeu comprovat que les dades de configuració coincidixen amb les de la figura, polseu Avant.
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El pas següent correspon a la configuració de la interfície de xarxa externa (eth1). Tal com es mostra en
la figura següent heu de seleccionar eth1.

El sistema dóna l'opció d'assignar una IP estàtica o usar DHCP. Si no voleu especificar una IP fixa,
seleccioneu l'opció de configuració dinàmica d'IP (DHCP), manteniu tots els paràmetres tal  com els
configura el sistema i polseu Avant.

Si la icona de la clavilla de xarxa apareix amb una aspa en roig és perquè la interfície externa no està
connectada (no podreu eixir a Internet fins que la connecteu).
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Polseu el botó Avant.
La  finestra  següent  vos  demanarà  la  contrasenya  per  a  l'administració  de  l'LDAP.  Configureu  la
contrasenya de manera duplicada i polseu novament Avant.

Anoteu bé esta contrasenya (podeu fer-la coincidir amb la que seleccionàreu per a l'administrador quan
vau instal·lar el servidor) ja que la necessitareu per a poder donar d'alta, posteriorment, els usuaris de
xarxa de la vostra aula.
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A continuació, es mostra una pantalla on es resumixen totes les opcions que heu configurat. Polseu
D'acord (observeu el rectangle ressaltat en roig en la figura següent).
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Apareixerà una finestra com la que es mostra a continuació i, una vegada finalitze el procés, polseu
D'acord. 

Quan haja finalitzat tanqueu el Zero Server Wizard.
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4. Actualització del servidor

Una vegada instal·lat i configurat el servidor, els passos són els següents:

1. Creació i actualització de la rèplica. La rèplica és una còpia local en el servidor de tots els fitxers
necessaris per a actualitzar-lo i des de la qual s'actualitzaran tant el servidor com els clients de l'aula.
Este pas és necessari si el servidor s'acaba d'instal·lar. Una vegada ja s'ha creat la rèplica una vegada,
per a la resta d'actualitzacions només cal executar els passos esmentats en l'apartat 2. Actualització
del servidor.

2. Actualització del servidor.

IMPORTANT:  És  imprescindible  la  realització  d’estos  passos  just  després  de
realitzar l’arrancada inicial del servidor. De fet, la creació de la rèplica és crítica; si
no es realitza este pas, entre altres tasques importants, no es podria realitzar de
forma correcta l’arrancada de clients lleugers.
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4.1 Creació i actualització de la rèplica per primera vegada

RECORDEU:  Este  procés  només  és  necessari  si  el  servidor  s'acaba
d'instal·lar i no heu creat mai la rèplica. Si ja teniu una rèplica creada podeu
passar a la secció següent, Actualització del servidor.

La ferramenta per a crear i actualitzar la rèplica s'anomena Rèplica de LliureX i es troba en la pestanya
Sistema,  al  Centre de control  de LliureX,  Aplicacions -> Administració de LliureX -> Centre de
control de LliureX.

Executeu la ferramenta Rèplica de LliureX i apareixerà la primera finestra del programa, tal com es
mostra en la figura següent.
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Esta finestra conté tres pestanyes,  que es descriuen a continuació,  abans de detallar  el  procés de
creació de la rèplica.

1. Accions sobre la rèplica: mostra les accions més habituals que es realitzen en una rèplica. Estes
són:

Actualitzar: actualitza la rèplica.

Guardar: permet guardar la rèplica en una carpeta local.

2. Organitzador: mostra un calendari que permet seleccionar quin dia i a quina hora s'actualitzaran i es
guardaran de forma automàtica les actualitzacions de la rèplica.

3. Configuració:  permet  seleccionar  la  font  des  de  la  qual  s'actualitzarà  la  rèplica.  Les  opcions
disponibles són:
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Actualitza des d'Internet: amb esta opció s'actualitzarà la rèplica des d'Internet. Esta opció
és factible en un model d'aula amb una bona connexió a Internet. És l'opció per defecte.

Actualitza  des  d'un  servidor  personalitzat:  s'actualitzarà  la  rèplica  des  d'un  servidor
personalitzat. Esta opció és útil per a un servidor d'aula integrat, al seu torn, en un model de
centre en què hi haja un servidor de centre.

Actualitza des d'un directori:  si la connexió a Internet no és fiable o per alguna raó es
produïxen  fallades  de  connexió,  és  recomanable  actualitzar  la  rèplica  des  d'un  directori
(carpeta). Evidentment este directori s'haurà creat en algun altre moment. I haureu hagut de
guardar la rèplica en una carpeta des de l'opció Guarda,  vista anteriorment en Accions
sobre la rèplica.

Actualitza des d'un servidor mestre: s'actualitzarà la rèplica des del servidor de centre.

IMPORTANT: Es  recomana  NO  modificar  les  opcions  de  la  pestanya
Configuració a menys que sigueu un usuari avançat.

La figura següent mostra el procés que cal seguir per a crear la rèplica de LliureX en el servidor per
primera vegada.
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Nota: Cal tindre en compte que la primera vegada que executeu l'opció Actualitza es
crearà la rèplica, que es guardarà per defecte en /net/mirror. Les següents vegades
que  executeu  esta  opció,  s'actualitzarà  la  rèplica  creada.  Si  voleu  guardar  esta
rèplica en una altra carpeta, polseu el botó Guarda.

Si tot ha anat bé, apareixerà un missatge que indica que el procés s'ha completat. Polseu el botó Ix.
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4.2 Actualització del servidor

És convenient mantindre actualitzat el servidor perquè entren els pedaços de seguretat. Com que el
servidor s'actualitza del repositori local que té instal·lat, el fet de mantindre actualitzat el sistema suposa:

1. l'actualització de la rèplica 

2. l'actualització del servidor 

El  LLiureX  12.06,  a  diferència  de  les  versions  anteriors,  inclou  una  nova  ferramenta  denominada
LLiureX Up que permet realitzar ambdós passos de forma automàtica. Per tant, una vegada s'ha creat
la rèplica (mirror), el procés d’actualització es realitza utilitzant este programa i de forma completament
automàtica, d'acord el que s'exposa a continuació.

Accediu  a  la  ferramenta  LliureX  Up  que  es  troba  disponible  a  través  del  menú  Sistema  ->
Administració ->  Actualitzador de LliureX. 
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Quan s'executa la ferramenta apareix un missatge que indica que s’està arreplegant informació.

Una vegada s'ha arreplegat la informació, apareix la finestra següent. El sistema mostrarà la llista de
paquets que requerixen actualització. Feu clic en Actualitza.

El sistema mostrarà de forma automàtica el progrés de l'actualització.
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Una vegada actualitzat el sistema, apareixerà un missatge com el següent: «Ha finalitzat l'actualització».
Ara podeu tancar l'aplicació LliureX Up i tindreu el servidor completament actualitzat.

Nota: Hi ha una orde que es pot executar pel terminal i que realitza el mateix
procés que s'ha mostrat amb la ferramenta LliureX Up. L'orde és «sudo lliurex-
upgrade».
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5. Instal·lació dels clients d'aula

Els dos mètodes possibles per a realitzar la instal·lació del client són:

1. Utilitzar un DVD o USB autònoms. Si utilitzeu esta opció heu de disposar de diversos USB o DVD per
a fer la instal·lació en paral·lel o anar instal·lant-lo client a client si només disposeu d’un USB o DVD
autònoms. És recomanable que vegeu la Guia d'instal·lació del LliureX 12.06 disponible en la pàgina
web del LLiureX, apartat Documentació, i llegiu a partir del pas 3 de l'apartat Instal·lació dels clients
per xarxa.

2. Realitzar una instal·lació per xarxa utilitzant la ferramenta Zero Net Boot. Es recomana utilitzar esta
opció ja que és més còmoda perquè es pot realitzar la instal·lació de tots els clients de l’aula de forma
pràcticament simultània.

Les seccions següents estan dedicades a l'ús de la ferramenta Zero Net Boot per a la instal·lació per
xarxa dels clients.
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5.1 Configuració del Zero Net Boot en el servidor

La ferramenta Zero Net Boot només està disponible en el servidor d'aula. La idea és que els clients
realitzen la instal·lació arrancant una imatge per xarxa, però és el servidor el que executa l'aplicació
(Zero Net Boot) que permet esta instal·lació per xarxa. El Zero Net Boot permet, a més, la configuració
de les imatges (ISO) que s’arrancaran per xarxa a l'aula.

Per a executar el procés complet cal, d'una banda, configurar el Zero Net Boot en el servidor, tal com
s'exposa en esta secció;  i  de l'altra,  configurar  els  clients perquè puguen arrancar  per  xarxa per  a
realitzar el procés d'instal·lació pròpiament dit. Este pas final es descriu en la secció  Instal·lació per
xarxa dels clients.

Els passos que cal seguir, en la màquina servidor, per a la configuració del Zero Net Boot en el servidor
són els següents:

1. Baixar la ISO del client 

2. Executar el programa Zero Net Boot

3. Afegir al Zero Net Boot la imatge del client baixada prèviament

4. Configurar les opcions de xarxa

5. Aplicar els canvis

A continuació es detalla el procés pas a pas.

Pas 1. Baixar la ISO del client 

Abans  d'instal·lar  els  clients  utilitzant  la  ferramenta  Zero  Net  Boot,  cal  baixar  la  imatge  ISO  que
s'utilitzarà per a la instal·lació dels clients.

La imatge es pot baixar des del lloc web http://mestreacasa.gva.es/web/lliurex/descarregues. Heu 
de seleccionar la versió del LliureX(12.06) i  l'idioma que voleu per a la baixada. Apareixerà un 
llistat  amb les imatges de les diferentsadaptacions, seleccioneu l'adaptació Client d'aula i polseu 
Baixa.
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Pas 2. Executar el programa Zero Net Boot

Accediu al menú Aplicacions-> Administració de LliureX -> Centre de control de LliureX, la pestaña
Xarxa.
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Pas 3. Afegir al Zero Net Boot la imatge del client baixada prèviament 

Quan s'executa la ferramenta apareix una finestra semblant a la següent. En esta podeu veure que hi ha
tres pestanyes: Gestor d'ISO,  Opcions d'ISO  i  Opcions de xarxa.  Per a la instal·lació dels clients
només ens interessa la primera i l'última.

Des de la pestanya Gestor d'ISO, s'ha d'introduir la imatge (.iso) baixada en l'apartat anterior.
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Feu clic en el botó Afig una ISO, i navegueu per l'arbre de directoris fins a trobar la imatge baixada. En
este exemple com que la imatge es va baixar en el home (carpeta d'usuari) d'admin1, la ISO s'ha buscat
en la carpeta /home/admin1 a la qual s'ha accedit des del sistema de fitxers, com es mostra en esta
imatge.

Una vegada localitzada la imatge polseu D'acord. El sistema mostrarà un missatge com el següent.
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Quan ha finalitzat el procés de còpia de la ISO, la finestra mostrarà un aspecte semblant al següent.

Pas 4. Configurar les opcions de xarxa

Des de la pestanya Opcions de xarxa accediu a una finestra com la següent. Heu de seleccionar la
imatge ISO que s'arrancarà per defecte; en este cas només s'ha afegit una ISO, que és la imatge del
client. També podeu seleccionar l'idioma d'arrancada d'esta imatge.
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Pas 5. Aplicar els canvis 

La resta d'opcions podeu deixar-les tal com vénen per defecte. Si realitzeu algun canvi polseu Aplica.

Arribats a este punt ja teniu configurada i preparada la ferramenta Zero Net Boot per a fer la instal·lació
dels clients. Ja només queda configurar les màquines client per a l'arrancada per xarxa i executar l'orde
d'instal·lació d'acord amb el que s'explica en la secció següent.
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Instal·lació per xarxa dels clients

Pas 1 Pas 2 Pas 3 Pas 4

Pas 5 Pas 6

Per a la instal·lació dels clients utilitzant la imatge del client configurada en el Zero Net Boot cal seguir
els passos següents:

Pas 1. Configurar el client per a l'arrancada per xarxa

Esta configuració s'ha de realitzar des de les opcions d'arrancada de l'ordinador (boot options) o bé
entrant a la BIOS i configurant la xarxa com a primer dispositiu d'arrancada.

Les galeria d'imatges que hi ha a continuació mostra pas a pas el procés de configuració de la BIOS en
un dels models d'ordinador enviat als centres educatius en la dotació d'aula. No obstant això, tingueu en
compte que encara que el procés de configuració de la BIOS és quasi sempre semblant, este dependrà
del fabricant de l'ordinador. Es recomana estar atent en l'arrancada de l'ordinador, perquè durant els
primers segons el sistema indicarà quina tecla cal polsar per a entrar en la BIOS, o bé directament en la
configuració de les opcions d'arrancada.

Per  a  ampliar  una imatge de la  galeria  feu  clic  damunt  tantes  vegades com siga  necessari  fins  a
obtindre'n la grandària desitjada.

 Exemple de configuració de la BIOS per a l'arrancada per xarxa

Pas 2. Arrancada del client per xarxa

Una vegada hàgeu configurat de forma correcta l’arrancada per xarxa en la BIOS dels clients, amb el
servidor en funcionament enceneu el client.

La ferramenta Zero Net Boot és igual que estiga o no arrancada per a realitzar la instal·lació per xarxa,
però sí que és indispensable que estiga correctament configurada amb la ISO del client seleccionada
com a imatge d’arrancada per defecte, d’acord amb el que s’ha exposat en la secció anterior.
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En arrancar el  client,  apareixerà una imatge semblant a la següent.  Un missatge com el  que hi  ha
subratllat en blau indica que el client intenta arrancar per xarxa.

A continuació apareixerà un menú semblant al que es mostra en la figura següent. En este menú es
llistaran totes les ISO que hàgeu configurat en el Zero Net Boot per a l'arrancada per xarxa. En este cas
com que només es va afegir al Zero Net Boot la ISO del client, les opcions que es mostren són les que
hi ha en la figura.
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Seleccioneu l'opció  Client  d'aula  (en xarxa),  i  a  continuació  apareixerà  un  submenú des  del  qual
podreu triar l'idioma del procés d'instal·lació del client. 
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Pas 3. Instal·lació del client

Seleccioneu l'idioma i  polseu la tecla Retorn,  i  després d'esperar uns minuts apareixerà la pantalla
següent per a fer la instal·lació del client (esta és la finestra corresponent al pas 1 de 7 del procés
d'instal·lació).

Pàgina 46 de 96



Pas 2 de 7 Pas 3 de 7 Pas 4 de 7 Pas 5 de 7

Pas 7 de 7

La instal·lació és senzilla ja que l’auxiliar realitza tot el procés de forma automàtica. Seleccioneu les
opcions marcades per defecte i polseu Avant durant tot el procés d’instal·lació. No heu de realitzar cap
configuració manual de particions. Quan arribeu a la finestra de l’auxiliar que correspon a  Prepareu
espai en el disc  (pas 4 de 7)  seleccioneu l'opció marcada per defecte, que és Esborra el disc i
utilitza'l per complet, i continueu avant. 

La galeria d'imatges següent resumix el procés d’instal·lació de la màquina client. L’auxiliar realitza el
procés en diverses etapes, el  primer pas és mostra en la imatge anterior i  els passos següents es
mostren en la galeria. Feu clic en les imatges de la galeria tantes vegades com calga per a ampliar-ne la
mida.

 Resum del procés d'instal·lació del Client d'aula 12.06
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Nota: Observeu que amb les opcions triades (les opcions per
defecte) l’auxiliar d’instal·lació passa directament del pas 5 de
7 al pas 7 de 7.

Si teniu qualsevol dubte sobre el procés d'instal·lació, en l'apartat 6.3 de la Guia d'instal·lació del
LLiureX 12.06 les instruccions que s'exposen són completament aplicables a l'adaptació Client d'aula.
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5.2 Actualització dels clients

L'actualització dels clients es realitza amb la ferramenta LliureX Up, disponible des del menú Sistema
-> Administració.

El procés és el mateix que ja s'ha comentat en l'apartat d'Actualització del servidor: heu de polsar el
botó Actualitza del LLiureX Up i esperar que finalitze l'actualització del sistema.

Este procés només té sentit si utilitzeu a l'aula màquines de tipus PC; en canvi, si utilitzeu màquines de
tipus client lleuger no farà falta actualitzar-les ja que tot el sistema es carrega en el servidor. No obstant
això,  hi  ha  un  procediment  més  ràpid  per  a  l'actualització  dels  clients.  Este  procediment,  que  es
descriurà en la secció Actualització de clients de forma remota des del servidor, permetrà actualitzar
de forma remota des del servidor un conjunt de clients de forma simultània.
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6. Gestió remota de clients des del servidor

Tal vegada vos resulte útil poder executar la mateixa orde (utilitzant el terminal) en tots els clients de
l’aula de manera simultània.

Esta possibilitat resulta interessant a l’hora d’actualitzar el sistema, instal·lar aplicacions, i altres tasques,
en un sol pas sense haver de realitzar l’operació client per client.

El LliureX 12.06 incorpora una ferramenta per a la gestió remota de clients. A esta ferramenta s'accedix
a través del menú Aplicacions -> Administració de Lliurex -> Centre de control de Lliurex, en la
pestanya Xarxa mitjançant la ferramenta Gestió remota de clients.

IMPORTANT: És recomanable que prèviament tingueu creat un usuari local amb el mateix
nom i contrasenya en tots els clients. En l’exemple que es mostra a continuació tots els
clients tenen creat l'usuari  local lliurex  (el  que es creà quan es van instal·lar)  amb la
contrasenya lliurex.  Este aspecte és important  perquè la  ferramenta sol·licita  un nom
d’usuari i una contrasenya amb què connectar-se a totes les màquines i, per això, han de
ser comuns a totes.
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Quan s'executa la ferramenta Gestió remota de clients, el sistema sol·licita el nom d'usuari amb què
voleu connectar-vos a totes les màquines.

A continuació, el sistema vos informa del nombre de clients que té connectats, en este cas ha trobat dos
clients però l'exemple també és vàlid per a un nombre més gran de clients. Tot seguit vos pregunta si
voleu continuar; en cas afirmatiu, heu de seleccionar l'opció Sí.

Una vegada s'accepta la continuació del procés, apareix una finestra per a escriure les ordes que s'han
d'executar, així com els terminals dels diferents clients on s’aniran replicant les ordes introduïdes en la
finestra principal.

Atenció:  Si  és  la  primera  vegada que  es  realitza  la  connexió  a  un  client,  cal  contestar  a  una
pregunta, com es mostra en les figures següents.
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En este cas com que l'orde que s'ha d'executar en tots els clients és la mateixa, n'hi  ha prou amb
seleccionar la finestra inferior i escriure l'orde que es replicarà en totes les finestres. Heu d'escriure 'yes'
i polsar la tecla Retorn.

Una vegada hàgeu contestat 'yes' en una màquina, en les següents connexions remotes que realitzeu a
eixa màquina ja no haureu de tornar a contestar a esta pregunta.

Si es donara el cas que s'haguera iniciat sessió en diferents màquines i que en algunes ja s'haguera
contestat a la pregunta inicial (anteriorment) i en altres no, l'orde que s'hauria d'executar en les diferents
finestres seria distinta. En este cas es recomana, en lloc d'usar la línia d'ordes comuna, fer clic en
cadascuna de les finestres de forma individual per a contestar a la pregunta només en les màquines que
corresponga.

Una vegada confirmada amb 'yes' la connexió a una màquina, les següents vegades que es connecte ja
no  tornarà  a  aparéixer  la  dita  pregunta.  A  partir  d'eixe  moment,  cada  vegada  que  es  connecte
remotament a una màquina, el sistema vos demanarà el nom d'usuari i l'acceptació de connexió (d'acord
amb  allò  que  s'ha  exposat  més  amunt)  i  una  vegada  apareguen  els  terminals  heu  d'introduir  la
contrasenya, 'password', de l'usuari local de les màquines. Si heu creat el mateix usuari local en totes
les màquines i amb la mateixa contrasenya, serà tan senzill  com escriure la contrasenya en la línia
d'ordes comuna i es replicarà en tots els terminals oberts. 
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En l'apartat següent es mostra l'orde que s'ha d'executar per a actualitzar remotament els clients de
l'aula.
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6.1 Actualització de clients de forma remota des del servidor

Una vegada realitzats tots els passos mostrats en la secció anterior, apareixeran els terminals (finestres
d'ordes) de tots els clients en què hàgeu iniciat sessió utilitzant l'usuari local comú, en este exemple
lliurex.

Després d'indicar la contrasenya de tots els clients podreu començar a executar ordes de forma remota
en totes les màquines amb què s’haja establit la connexió.

En este exemple s'executarà l'orde d'actualització en totes les màquines clients: heu d’escriure l'orde
sudo lliurex-upgrade i polsar la tecla Retorn.
A continuació s'oferix el procés detallat de forma gràfica.

Tot seguit, com que s'ha executat una orde que requerix permisos d'administració (s'ha utilitzat «sudo»),
el sistema requerirà la introducció de la contrasenya, password, en tots els clients.
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Finalment, començarà el procés d'actualització en totes les màquines.

Pàgina 55 de 96



7. Registre de clients

A diferència de la versió anterior, el model d'aula de la versió 12.06 del Lliurex permet registrar els
clients en un sol pas.

Este procés servix per a assignar un identificador únic a cada client en l'aula. Es recomana crear una
llista on s'indique quin número d’identificador s'assignarà a cada equip, o bé, registrar els equips segons
la seua posició a l'aula per a fer més ràpida l’associació de la posició de l'equip amb el seu identificador.

El procés de registre es realitza seguint estos passos:

1. Per  a  cadascun  dels  clients  que  s'han  de  registrar,  heu  d'iniciar  sessió  amb  un  usuari  local
(administració) que normalment és l'usuari configurat en la instal·lació del sistema.

2.  En cada equip client,  accediu al  menú Aplicacions -> Administració de LLiureX -> Centre de
control de LliureX, pestanya Xarxa, i executeu l'aplicació Preregistre de clients.

3. Seleccioneu un identificador per a la màquina i pulseu Registra este PC.
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4. Espereu uns instants i apareixerà el missatge següent.

5. Per a confirmar el registre n'hi ha prou amb reiniciar el servidor i els clients (els clients cal reiniciar-los
dos vegades). Si no voleu reiniciar el servidor, també podeu confirmar el registre en el servidor: accediu
al menú Aplicacions -> Administració de LLiureX -> Centre de control de LliureX, pestanya Xarxa, i
executeu l'aplicació Registre de PC.

La imatge següent mostra com s'identifica una màquina concreta abans de registrar-la i com s'identifica
després del registre, esta identificació també vos serà útil a l'hora d'utilitzar l'aplicació LliureX Lab. 
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 Identificació de la màguina abans del registre

 Identificació de la màguina després del registre
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IMPORTANT:  Un  últim  aspecte  que  cal  tindre  en  compte  és  que  l'aplicació  permet
registrar una màquina amb un identificador utilitzat prèviament. Imagineu que heu registrat
un ordinador de l'aula amb l'identificador 1 i, a continuació, assigneu eixe identificador a
una altra  màquina.  El  sistema deixarà  la  primera  màquina  sense registrar  i  assignarà
l'identificador a la segona màquina registrada.

Per esta raó s'aconsella mantindre un llistat dels identificadors assignats a cada
màquina.
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8. Creació d'usuaris de xarxa i grups

La ferramenta de gestió d'usuaris en xarxa s'anomena Llum. El Llum permet la creació d'suaris i grups,
l'assignació de contrasenyes i el registre de les màquines de l'aula. 

Al realitzar la instal·lació dels clients s'haurà creat un usuari local, que convé utilitzar-lo només per a
realitzar  tasques  administratives.  La  decisió  més  lògica  és  que  tant  l'alumnat  com  el  professorat
disposen d'un compte d'usuari en xarxa, de manera que puga arrancar en qualsevol màquina de l'aula i
tindre accés a la seua documentació des de qualsevol ordinador utilitzant este usuari.

Per a accedir  al  Llum  aneu a  Aplicacions -> Administració de LliureX -> Centre de control de
LliureX i en la pestanya Sistema accediu a la ferramenta Gestió d'usuaris d'LDAP.

En primer lloc,  apareixerà una finestra com la que es mostra a continuació.  Heu d'introduir  el  nom
d'usuari i la contrasenya (recordeu que esta contrasenya és la que vau configurar durant la inicialització
del servici LDAP, vegeu l'apartat Arrancada inicial del servidor).
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Una vegada inicieu sessió apareix una finestra com la següent.
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Observeu que l'aplicació, entre altres opcions, mostra ferramentes relacionades amb la gestió d'usuaris i
grups: canviar contrasenyes, afegir usuaris i grups, obtindre llistats, supressió d'usuaris, etc.

En les seccions següents es documenten les ferramentes disponibles en el Llum per a les tasques de
gestió d'usuaris i grups.
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8.1 Canvi de contrasenya

Des d'esta opció l'usuari administrador pot canviar la seua contrasenya.

Es mostra una finestra en la qual s'ha d'introduir la contrasenya antiga i, per duplicat, la contrasenya
nova. Una vegada s'ha fet això, el sistema mostra un missatge que indica que l'usuari ha canviat la
contrasenya.
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8.2 Gestió d'usuaris

Les opcions disponibles per a la gestió d'usuaris són: buscar un usuari, afegir un usuari i afegir usuaris
genèrics.

S'introduïx una paraula per a realitzar el filtratge de busca, i torna, si el troba, les opcions disponibles per
a eixe usuari. En la figura següent s'ha introduït en el camp Busca el filtre el nom alu i, com que este és
un usuari actiu en el sistema, mostra diferents opcions que es poden realitzar sobre este usuari.

Estes són les opcions que es mostren:

Edita l'usuari: permet modificar els atributs d'eixe usuari.

Promou usuaris:  promou a administrador l'usuari  o usuaris seleccionats.  Només deixa aplicar  esta
opció a un usuari del professorat. Si s'intenta promoure un membre de l'alumnat, el sistema avisa que
només es pot promoure a administrador el professorat.

Revoca usuaris: lleva privilegis d'administrador a un usuari que s'ha promogut prèviament.

Suprimix usuaris: suprimix l'usuari seleccionat.

En  l'exemple,  el  sistema  ha  trobat  l'usuari  alu  (se  suposa  creat  prèviament)  que  pertany  al  grup
students. Si el seleccioneu i feu clic en el botó Edita l'usuari podeu editar-ne les propietats. El sistema
mostra tota la informació referent al  dit  usuari.  Les opcions que es poden modificar són: el  número
d'identificació, la informació personal de l'usuari, la contrasenya i els grups a què pertany.
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És possible gestionar els grups a què pertany; per a fer-ho s'utilitzen els botons > o < (marcats en roig
en la imatge anterior) .

Permet crear usuaris de grups diferents (alumnat, professorat i altres). La finestra que es mostra per a
afegir un usuari és la següent.
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Quan s'introduïx el nom de l'usuari, el programa mateix fa una proposta d'ID d'usuari que és editable.
Posteriorment, cal omplir la resta de camps obligatoris: Cognom, Plantilla a què pertany i assignar-li
una Contrasenya.

Si posteriorment voleu canviar la contrasenya que heu assignat a este o a qualsevol usuari, heu de
buscar l'usuari (vegeu el punt anterior) i editar-ne la contrasenya.

Permet crear diversos usuaris alhora i seleccionar el grup a què voleu afegir-los.
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Vos dóna l'opció d'indicar el nombre d'usuaris que cal crear, així com un nom genèric per al grup, el qual
determinarà el format d'usuari. El sistema també mostra diferents opcions per al format de contrasenya.

Contrasenya aleatòria: es crearà una contrasenya aleatòria.

La mateixa que el nom d'usuari: les contrasenyes generades coincidiran amb el nom d'usuari.

La mateixa contrasenya per a tots els usuaris: l'administrador escriu la contrasenya per a tots els
usuaris.

IMPORTANT: NO es recomana la creació d'usuaris genèrics. És millor realitzar la
importació dels usuaris de Gescen/Itaca d'acord amb el que s'exposa en l'apartat
Importació des de Gescen/Itaca.
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8.3 Gestió de grups

Les opcions disponibles per a la gestió de grups són: buscar grups i afegir un grup.

S'introduïx una paraula per a realitzar el filtratge de busca i torna, si el troba, les opcions disponibles per
a eixe grup.

En la figura següent s'ha introduït en el camp Busca el filtre l'1 i, com que hi ha coincidències amb
grups actius en el sistema, mostra els diferents grups que contenen el dit camp. Quan seleccioneu el
grup desitjat, s'activaran les opcions de gestió disponibles: Edita el grup, Promou usuaris dels grups,
Revoca usuaris dels grups, Suprimix grups i Suprimix usuaris dels grups.

Escriviu el nom del grup i una descripció.
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Después de polsar D'acord apareix un missatge que indica que el grup s'ha creat correctament.
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8.4 Llistat de contrasenyes

Es poden obtindre llistats d'usuaris segons el tipus d'usuari: Alumnat, Professorat i Tots els usuaris.

En polsar el botó Genera una llista es genera el llistat que està preparat per a la impressió fent clic en
el botó Imprimix. El llistat creat mostra el nom de la persona, l'usuari i la contrasenya associada.
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També és possible realitzar un llistat de contrasenyes de l'alumnat filtrant pel grup.
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Un aspect important que cal tindre en compte és que l'usuari de tipus Professorat només podrà obtindre
els llistats de contrasenyes de l'alumnat.
L'únic  usuari  que  podrà  accedir  a  un  llistat  de  contrasenyes  del  professorat  és  l'administrador.  No
obstant això, quan un professor o professora canvia la seua contrasenya, esta deixa de ser visible, fins i
tot,  per  a  l'administrador.  Si  un  professor  o  professora  oblida  la  contrasenya  després  d'haver-la
canviada, l'única forma de recuperar-la és canviant novament la contrasenya (vegeu l'apartat Canvi de
contrasenya).
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8.5 Importació des de Gescen/Itaca

En el model d'aula del LliureX, l'alumnat i el professorat han de tindre un usuari i una contrasenya que
els  identifique  en  el  sistema.  La  informació  de  l'alumnat  i  del  professorat  del  centre  està
emmagatzemada en el programa de Gestió de Centres (GESCEN/ITACA); per això s'ha creat un procés
que llig la informació de la matrícula de GESCEN/ITACA i la carrega en el LliureX.

Este procés engloba dos passos clarament diferenciats:

1. L'exportació de dades des de GESCEN/ITACA

2. La importació a l'aula LliureX de les dades generades (fitxer .xml)

Pas 1. L'exportació de dades des de GESCEN

A tall  d'exemple es mostra el  procés per a l'exportació de dades des de GESCEN; l'exportació des
d'ITACA és un procés semblant.

El primer pas és iniciar l'aplicació GESCEN i fer clic en el menú «Procesos», a continuació «Exportar
datos a...», i fer clic en «Generación archivo XML para aulas LLIUREX».

A continuació s'obrirà una finestra de confirmació del procés: feu clic en Sí per a continuar.
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Posteriorment, s'obrirà una finestra amb un avís que mostra el resultat de l'exportació i la carpeta en què
ha generat el fitxer  LLXGESC.XML.

Finalment, copieu el fitxer LLXGESC.XML en un dispositiu d'emmagatzematge amb capacitat suficient
(per exemple en un USB).

Pas 2. La importació a l'aula LliureX de les dades generades (fitxer .xml)

Una  vegada  disposeu  del  fitxer  LLXGESC.XML  en  l'ordinador  (des  d'ITACA  obtindreu  un  fitxer
semblant),  ja  podeu importar  les  dades al  Llum.  Per  a  fer-ho,  arranqueu el  Llum (Aplicacions ->
Administració de LliureX -> Centre de control de LliureX  i  en la pestanya Sistema  accediu a la
ferramenta Gestió d'usuaris d'LDAP) i feu clic en el botó Importa des de Gescen/Itaca.

Seleccioneu el fitxer de Gescen/Itaca i feu clic en Aplica.
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El mode de importació de les dades és Parcial, per defecte; però si voleu importar totes les dades, una
vegada finalitze la importació anterior, podeu seleccionar com a mode d'importació Completa i fer clic en
el botó D'acord. Vegeu la figura següent.
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8.6 Neteja del 'home' dels usuaris

Neteja la carpeta personal dels usuaris (/home) del grup seleccionat.
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8.7 Supressió d'usuaris

Permet suprimir tots els usuaris d'un grup determinat.
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8.8 Restabliment de contrasenyes

Permet  reinicialitzar  les  contrasenyes  tant  de  l'alumnat  com  del  professorat  o  de  tots  els  usuaris
simultàniament.

Una  vegada  reinicialitzades  les  contrasenyes,  es  recomana  que  cada  professor/a  canvie  la  seua
contrasenya d'acord amb allò que s'ha exposat en l'apartat Canvi de contrasenya.
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8.9 Congelació d'usuaris

El Lliurex 12.06 incorpora un Congelador d'escriptoris per a evitar que l'alumnat canvie la configuració
de l'escriptori. La ferramenta s'anomena Congela usuaris.

Des d'ací es poden congelar grups d'usuaris o usuaris concrets.

Pot resultar útil congelar un grup d'alumnat sencer; per a fer-ho, cal passar-lo de Grups disponibles a
Grups congelats utilitzant les fletxes.

A partir d'eixe moment tots els canvis que l'alumnat d'eixe grup realitze en la seua configuració d'usuari
(aspecte gràfic, tipografies, barra de ferramentes, etc.) s'eliminaran la següent vegada que inicie sessió.
S'iniciarà sessió amb la configuració que l'usuari tenia abans de ser congelat. Cal tindre en compte que
la congelació no afecta els documents de l'usuari i que romandran intactes a l'inici de la següent sessió.
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Si no es desitja congelar el grup complet, també és possible congelar un usuari de forma individual.
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9. El recol·lector de treballs de l'alumnat

Una de les aportacions més interessants que han aparegut en la versió 12.06 del Lliurex la incorpora el
model d’aula amb el recol·lector de treballs.

Per a executar esta tasca s’ha d’accedir a l’ordinador del professorat amb l’usuari de xarxa corresponent
del grup professorat. Esta opció no està disponible si s’accedix amb un usuari local a l’ordinador del
professorat.

Es procedix de la manera següent:

Procés  que  s'ha  de  realitzar  en  l'ordinador  servidor  (o  ordinador  del  professorat)
després d'iniciar sessió amb un usuari de xarxa del grup professorat

1.  Creeu en l'ordinador del professorat, després d'accedir amb l'usuari de professor/a en xarxa, una
carpeta on l'alumnat deixarà els treballs.

2. Una vegada creada la carpeta, feu clic amb el botó dret en la carpeta i  seleccioneu l'opció Establix
esta carpeta per a rebre els treballs.
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3. Apareixerà una finestra on podeu canviar el nom amb què l’alumnat veu la carpeta, i vos demanarà
que establiu una contrasenya.
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La finestra següent informa que ja està preparada per a rebre els treballs.

Podeu deixar esta finestra oberta o tancar-la.

Procés que s'ha de realitzar en els ordinadors de l'alumnat després d'iniciar sessió
amb un usuari de xarxa del grup alumnat

1. Una vegada aplicat el procés anterior l'alumnat ja pot enviar els treballs.

Per a fer-ho, ha de fer clic amb el botó dret en el fitxer que vol enviar i seleccionar l'opció Envia el fitxer
al professor o professora.
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En el diàleg apareixerà el fitxer que s'ha d'enviar; se'n poden afegir més amb el botó Afig un fitxer o
eliminar un fitxer utilitzant el botó Suprimix el fitxer.
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Abans de polsar Executa, en la part inferior, apartat Selecciona un professor o professora, ha de
seleccionar la carpeta on vol deixar el treball.

Quan aparega en la barra de progrés el text S'han enviat els fitxers a  "profesor", ja pot tancar la
finestra.
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Finalització del procés en l'ordinador servidor

Una vegada finalitzats els enviaments, heu de tancar l’accés a la carpeta per a evitar que es continuen
enviant treballs.

Si en el primer pas del procés del servidor (vegeu el principi d'esta secció), vau deixar la finestra oberta,
la finestra que tindreu serà semblant a la de la figura a).

Si  la  vau  tancar,  heu  de  fer  clic  novament  amb el  botó  dret  del  ratolí  en  la  carpeta  de  treballs  i
seleccionar l'opció Establix esta carpeta per a rebre els treballs, aleshores apareixerà una finestra
semblant a la que es mostra en la figura b).

En  qualsevol  dels  casos,  amb  el  botó  Suprimix  es  tanca  l'accés  a   la  carpeta  de
trabajos_alumnado_hoy.
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 figura a)  figura b)
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10. Instal·lador/desinstal·lador del Moodle 2

El procés de configuració/instal·lació del Moodle en el LliureX s'ha simplificat per a facilitar-ne la tasca.

Instal·lació del Moodle

Accediu al Centre de control de LliureX, pestanya Programari, i seleccioneu Instal·la el Moodle.

La primera cosa que demanarà és la contrasenya de l'administrador del Moodle i heu d'introduir-la dos
vegades.
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A continuació, heu d'introduir l'adreça de correu electrònic que utilitzarà l'administrador del Moodle,

i la ciutat de l'administrador del Moodle.
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Seguidament, es mostra este missatge: "Este procés tardarà uns minuts". 

Una vegada finalitzat, podeu observar el text que informa que el servici del Moodle està en execució.
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Després de la instal·lació podeu accedir al Moodle de l'aula a través de l'URL http://moodle
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Desinstal·lació del Moodle 

Per a desinstal·lar el Moodle teniu l'opció Desinstal·la el Moodle, en la pestanya Programari.
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És important que tingueu en compte que eliminarà totes les dades del Moodle. Si n'esteu segur
polseu Sí.
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11. Parada del sistema

Quan  acabeu  una  sessió  en  qualsevol  de  les  adaptacions  del  LliureX  (Client,  Servidor,  Escriptori,
Música, Infantil, etc.), per a apagar l'equip heu d'accedir al menú Sistema -> Para... i seleccionar l'opció
Para l'ordinador. 

Una altra opció més directa és polsar la combinació de tecles [Ctrl]+[Alt]+[Supr] per a accedir
directament a la finestra que permet triar l'acció concreta: para l'ordinador, torna a iniciar, suspén o
hiberna.
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Crèdits i llicència
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