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http://www.youtube.com/watch?v=IxUCXw0RwbY


A l’escriptori de l’ordinador hi trobaràs una icona amb el logotip de la Linkat.

Aquesta icona permet iniciar una Linkat 20.04 de forma virtual. Que sigui

virtual vol dir que s’inicia de forma automàtica el programa VirtualBox que

permet fer funcionar la Linkat. Només cal fer doble clic a la icona de l’escriptori

per gaudir de l’experiència Linkat al teu ordinador amb tots els avantatges de la

nostra distribució GNU/Linux educativa.

VirtualBox és un programari lliure de virtualització que ens permet engegar

sistemes operatius addicionals (sistemes convidats) dins del sistema operatiu

principal del nostre ordinador (sistema amfitrió). Les "màquines virtuals"

creades pel VirtualBox emulen un ordinador amb tots els seus components:

memòria, adaptador de xarxa, disc dur, sistema de so, etc. Això ens permet

instal·lar-hi qualsevol sistema operatiu, com si es tractés d'un ordinador nou.

La Linkat virtual



Arrenquem la Màquina Virtual Linkat

1 2

3 4

Linkat 20.04

Esperem que la màquina 

virtual arrenqui.

Doble clic

Ja tenim la Linkat 20.04 en marxa.

Sabies  que es pot maximitzar la pantalla de la Linkat?



Amb aquest quadrat maximitzem la 

finestra de la Linkat..

No mostris més el missatge.

Tanca el missatge.
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Maximitzem la mida de la pantalla de la Linkat
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Treballem a pantalla completa amb la Linkat

Si es vol treballar amb la Linkat a pantalla sencera, 

sense que es vegi el W10, només cal prémer 

simultàniament la combinació de tecles 

CONTROL_DRET i la tecla F

I si vols sortir del mode de pantalla completa, recorda 

que has de prémer la mateixa combinació de tecles.

La combinació de tecles: CTRL_DRET + F pemet posar la Linkat a pantalla 

sencera (també permet sortir del mode de pantalla sencera).

RECORDA:
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Aplicacions instal·lades en la Linkat

A la Linkat hi trobaràs molts programes d'interès 

educatiu ja instal·lats.

Al menú “Aplicacions” veuràs tot aquest programari 

organitzat per categories.
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Aplicacions instal·lades en la Linkat



Instal·lem altres programes a la Linkat

Botiga d’aplicacions

Instal·lem progames

Usuari: linkat

RECORDA:

Per instal·lar nous programes, pots fer servir la 

botiga d’aplicacions que trobaràs a l’escriptori de la 

Linkat.

Per instal·lar aplicacions, la Linkat et demanarà una 

contrasenya.

L’usuari que estàs fent servir és l’usuari linkat amb 

contrasenya linkat. Això no ho veus perquè l’usuari 

inicia la sessió de forma automàtica.

Contrasenya: linkat
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Compartim fitxers amb W10

Carpeta personal de l’usuari

L’entrada sf_HOST_FOLDER

dona accés a la carpeta 

Documents de W10.

Es recomana desar els 

documents en aquesta carpeta.

En cas de restaurar la màquina 

virtual, els documents desats en 

aquesta carpeta no es perden.

A dins de la carpeta sf_HOST_FOLDER, s’hi podran 

desar tots aquells fitxers que es vulguin fer servir des 

del W10. 
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Aquells fitxers que es vulguin fer servir a la Linkat 

20.04, hauran d’estar  a dins de la carpeta 

Documents del W10 i seran visibles a la Linkat 

des de l’entrada: sf_HOST_FOLDER que es 

troba al navegador de fitxers.

W10Linkat
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Tanquem la Linkat
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Amb la creueta tanquem

la màquina virtual Linkat.

OPCIONS:

- Desa l’estat de la màquina

- Envia el senyal d’aturada

- Atura la màquina
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Desa l’estat de la màquina:

Es desa l’estat de la màquina al disc dur. Quan s’inicia la 

màquina virtual, l’estat de la màquina es recupera just en el 

mateix punt que es va tancar (aplicacions obertes, etc). 

L’arrencada de la Linkat és molt més ràpida.

(Opció recomanada).

Envia el senyal d’aturada:

S’envia a la màquina virtual el senyal de tancament ordenat 

del sistema operatiu. L’arrencada de la Linkat és més lenta 

ja que la Linkat arrenca des del començament.

Atura la màquina:

Atura el sistema operatiu de cop. Només s’ha d’utilitzar si 

les altres opcions no funcionen.

Tanquem la Linkat



Restauració de la Linkat
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RECORDA:

- La màquina virtual Linkat disposa d’una imatge de restauració anomenada 

“lk2004_FACTORY”. Això us permet desfer tots els canvis introduïts en el sistema 

(instal·lació de programari, configuracions personals...) i retornar-la al seu estat inicial.

- Cal tenir en compte que la restauració implica perdre tota la informació guardada a la 

màquina virtual Linkat (no al Windows 10), excepte el contingut de la carpeta compartida 

sf_HOST_FOLDER, que es mantindrà.

IMPORTANT: AIXÒ NOMÉS CAL FER-HO EN CAS QUE VULGUEU REFORMATAR LA LINKAT, 

DEIXANT-LA TAL COM ESTAVA A L'INICI! 




