Programari lliure...
Instal·la-te’l!

o QUÈ ÉS EL PROGRAMARI LLIURE?
El programari lliure és un conjunt de programes d’ordinador que pot ser
estudiat, usat i modificat sense restriccions. O sigui que tothom se’l pot
copiar i fer servir de forma gratuïta i lliure. Són accessibles per a tothom
ja que es poden trobar i baixar fàcilment per Internet.
Però en primer lloc i abans d’instal·lar res... Hem de conèixer bé els
nostres ordinadors!
o En primer lloc: Quin és el sistema operatiu del teu ordinador?
El sistema operatiu és el programa responsable de gestionar els recursos
en un ordinador. Sense aquest programa l’ordinador no funciona ni pots
instal·lar cap programa més.
Els més freqüents són:
 Windows de l’empresa Microsoft.
 GNU/ Linux de Programari Lliure.
 Mac OS de l’empresa Apple.
o En segon lloc: A on van a parar el programes que instal·lem?
Cada ordinador és un món i cadascú té els arxius i carpetes ordenats de
manera diferent. Però en general, tots els ordinadors tenen una carpeta
especial dedicada als arxius del programari que s’anomena Disc local (C:).
Abans d’instal·lar res, és important que coneguis quina és i la ruta o camí
per arribar-hi, perquè allà hi hauràs de guardar els arxius que es creïn en la
instal·lació.
A la majoria d’ordinadors, la ruta a seguir per trobar els programes
instal·lats és:
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Per fer la instal·lació hem d’obrir l’arxiu que hem descarregat
programa fent doble clic sobre l’arxiu.
Tots els programes porten un assistent d’instal·lació, de manera que
de seguir pas a pas el què t’indica, llegint atentament totes
instruccions i valorant les opcions, ja que si no ho llegim
cuidadosament podem instal·lar-nos un programa no desitjat.
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o INSTAL·LACIÓ DEL PROGRAMARI LLIURE
La instal·lació del programari lliure és la mateixa que el programari de
pagament, l’únic pas que ens saltem és el d’haver d’introduir les nostres
dades bancàries per fer el pagament de la llicencia.
1- Posa el CD al lector o descarrega el programa.
Si tens el CD d’instal·lació del programa, insereix-lo a l’ordinador i després
obre l’instal·lador del programa que el trobaràs a:
El meu ordinador  Dispositius amb emmagatzemant extraïble

Si ho has de descarregar, ves a la pàgina web oficial del programa que vols
descarregar (per exemple, Libre Office) i busca l’apartat de descàrrega:

2- Selecciona el teu sistema operatiu.
Hem de seleccionar el nostre sistema operatiu i prémer el botó de
descàrrega, d’aquesta manera, a la part inferior de la pantalla veurem que
es comença a descarregar el programa.
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3- Obrir el programa.
Un cop hagi acabat la descàrrega, fes doble clic a l’arxiu
descarregat per obrir-lo. Si l’estàs instal·lant des del CD,
també has de fer doble clic en l’instal·lador per obrir-lo. A
partir d’aquí, els passos són els mateixos tant si l’hem
descarregat com si el tenim en CD.
Abans de que s’obri l’assistent d’instal·lació és molt probable que
l’ordinador ens faci una pregunta de seguretat, preguntant-nos si volem
executar l’arxiu en funció de quin és el seu origen i qui és el seu creador/a.
Si estem segurs/es d’aquestes dades, podem donar a “Ejecutar” perquè el
programa comenci a instal·lar-se.

Creador/a
C:\Docs\Exemple\Downloads\LibreOffice_7…

Origen

S’obrirà l’assistent d’instal·lació del programa i haurem d’anar llegint
tranquil·lament totes les pantalles que ens surtin i fent clic en “Següent”.
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4- Revisa els components que vols instal·lar.
Llegeix atentament quins components del programa vols instal·lar i
selecciona només aquells que t’interessin. Quan els tinguis marcats, fes
clic en “Següent”.

5- Acord de llicencia.
Hi ha alguns programes que et demanen que acceptis l’acord de la
llicència, on s’indiquen diferents drets i deures envers el programa. Dóna
un cop d’ull a l’acord de llicència, i si hi estàs d’acord, fes clic “Següent”.
6- Escull la destinació de la instal·lació.
En el processos d’instal·lació, molts programes pregunten on vols instal·lar
aquell programa. Normalment la destinació predeterminada és la carpeta
d’arxius de programa i és recomanable deixar el destí que ja ve
predeterminat, però sempre podem determinar un altre lloc per fer la
instal·lació.
La ruta de la destinació predeterminada és: El meu ordinador > Unitat C: >
Archivos de programa.
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7- Instal·lar.
La majoria de programes et pregunten si vols crear una drecera a
l’escriptori i si vols que el programa arrenqui al engegar l’ordinador. Per
acceptar aquestes opcions hem de marcar-les i donar a “Instal·la”.

El penúltim pas és fer la instal·lació. Mentre estigui instal·lant no és
necessari que toquem res més de l’assistent d’instal·lació, només hem
d’esperar que completi la instal·lació.
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8- Finalitzar el procés.
Un cop s’hagi completat la instal·lació, ja podem fer clic en “Finalitza”,
d’aquesta manera ja s’haurà completat la instal·lació.
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