
  

PROGRAMARI LLIURE

 Molt bé... i com podem començar?



  

Iniciar-se al PL

 Hi ha 3 opcions:
1 - Programes lliures sobre Windows.
2 - Instal·lació dual Windows – Linux.
3 - Salt total a Linux.



  

Programes lliures sobre Windows

 Ofimàtica: OpenOffice (n'hi ha d'altres)

 Utilitzar els formats lliures per a emmagatzemar els 
documents.

 Si tenim que compartir amb algú,utilitzar format 
PDF.

 Si l'altra persona té que poder modificar, caldrà 
acordar el format.



  

Programes lliures sobre Windows

 Multimedia:
 KMPlayer (música i vídeos)

 Missatgeria instantània:
 Pidgin

 Correu:
 Correu web
 Thunderbird
 Evolution



  

Programes lliures sobre Windows

 Navegació web:
 Mozilla Firefox
 Google Chrome
 Altres

 Jocs
 N'hi ha molts
 Lamentablement, els fabricants de jocs comercials, 

no acostumen a treure versions Linux.



  

Programes lliures sobre Windows

 Aplicacions gestió empresarial.
 Triar una opció lliure millor que una propietària.
 Existeixen a Catalunya i a la resta de l'Estat 

empreses especialitzades en implantació d'ERPs 
lliures.



  

Arrencada dual

 Instal·lar Linux en un ordinador Windows.
 Al posar en marxa, demana SO a arrencar.
 La majoria dels programes lliures per a Windows 

tenen versió Linux equivalent.
 Des de Linux es pot llegir partició Windows.
 És un punt de partida pel salt total.

 Abans de fer una instal·lació d'un Sistema Operatiu, fer còpies de seguretat.
 Si no esteu segurs, consulteu a una persona entesa.



  

Saltar a Linux

 Formatar completament l'ordinador i pasar a 
Programari Lliure.
 Si hem fet la prova de l'arrencada dual i ens ha 

agradat, voldrem fer el pas definitiu.
 També podem aprofitar un ordinador antic i donar-li 

nova vida.

 Abans de fer una instal·lació d'un Sistema Operatiu, fer còpies de seguretat.
 Si no esteu segurs, consulteu a una persona entesa.



  

 

Llicència Creative Commons
Reconeixement - Compartir Igual 3.0 Espanya

Sou lliure de:
copiar, distribuir i comunicar públicament l'obra
fer-ne obres derivades

Amb les condicions següents:
Reconeixement. Heu de reconèixer els crèdits de l'obra de la manera especificada per l'autor o el llicenciador (però no d'una 
manera que suggereixi que us donen suport o rebeu suport per l'ús que feu l'obra). 
Compartir igual. Si transformeu o modifiqueu aquesta obra per generar-ne una obra derivada, només podreu distribuir l'obra 
resultant amb la mateixa llicència, una de similar o una de compatible. 

Més detalls de la llicència:
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/es/deed.ca 

Josep Anton Belchi  josepanton[arroba]belchi.net

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/es/deed.ca
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