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Glossari i abreviatures 

FAQs 
Quins requisits ha de tenir el PC per a executar VirtualBox? 
BIOS que permeti l’activació del suport a la virtualització. 
On puc trobar les instruccions per a instal·lar-me una VM? 
La RAM assignada a la VM es “resta” de la quantitat total disponible quan la VM està                 
apagada? 
El meu portàtil no té la tecla CTRL-derecha. Es pot canviar d'alguna manera? 
Com activar el suport a la virtualització a la BIOS del meu PC? 
Em surt una pantalla negra amb diverses opcions. 
Existeix una versió d’Octave per Windows 8/8.1/10? 

Contacte de l’Àrea Tècnica 
 
 

Glossari i abreviatures 
Amfitrió: Sistema operatiu local. 
VirtualBox: Reproductor de màquines virtuals. Cal instal·lar-lo per a poder executar les            
màquines virtuals. Més informació a  www.virtualbox.org 
Virtual machine/ màquina virtual: 
SO (Sistema Operatiu) 
VM (Virtual Machine) 
 

FAQs 

1. Quins requisits ha de tenir el PC per a executar VirtualBox? 
● Hardware basat en x86 amb potència raonable (caldrà suportar els requeriments del            

software instal.lat) 
● BIOS que permeti l’activació del suport a la virtualització. 
● 1024MB de RAM mínim dedicada per a la MV (extra a la RAM del sistema operatiu). En                 

alguns casos caldrà més memòria dedicada per a un correcte funcionament.  
● Un sistema operatiu amfitrió Windows (XP o posterior), Mac OS X, Solaris, OpenSolaris             

o gairebé qualsevol distribució Linux. 
● Entre 4-10 GB de espai al disc dur per a la descàrrega temporal de la MV i el mateix per                    

a la importació definitiva. El sistema de fitxers ha de suportar fitxers de més de 4GB                
(p.ex.: NTFS de Windows). 
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2. On puc trobar les instruccions per a instal·lar-me una VM? 
 Al document Manual d’ús de Màquines Virtuals (beta) del CBL - Inici Ràpid 
 

3. La RAM assignada a la VM es “resta” de la quantitat total disponible             
quan la VM està apagada? 

La màquina virtual només consumeix recursos locals si s'arrenca. Mentre la VM està en              
execució, la quantitat de memòria RAM assignada a la VM es reserva i no està disponible per a                  
l’amfitrió. Quan la VM s'atura llavors la RAM es torna a alliberar.  
 
Les màquines virtuals que es poden descarregar des de https://zelda.upc.es/ s’han creat amb             
el mínim de RAM necessària per a garantir que funciona en qualsevol PC encara que tingui                
poca RAM física. Si el PC on s’executa la VM té més RAM disponible és molt recomanable que                  
l'ampliï perquè augmentarà el rendiment. Es tracta de repartir la memòria total disponible entre              
els dos sistemes operatius el de la VM i l'amfitrió (el SO local), respectant els mínims                
necessaris de cadascun d'ells. 
 

4. El meu portàtil no té la tecla CTRL-derecha. Es pot canviar d'alguna            
manera? 

"Fitxer" -> "Preferències" -> "Entrada" -> pestanya "Màquina virtual"-> "Combinació de tecla            
d'amfitrió" per defecte el seu valor és  CTRL DERECHA, es pot canviar per una altra tecla fent: 

● clicar sobre el valor actual (CTRL DERECHA) -> apareix una icona d'una goma             
d'esborrar, 

● clicar la goma d'esborrar i a continuació clicar la tecla que vulgui -> automàticament ja               
s'omple el nou valor del camp (ex. si es tecleja la tecla majúscula de la dreta llavors                 
automàticament el camp s'actualitza al valor MAYUSCULAS DERECHA). 

 

5. Com activar el suport a la virtualització a la BIOS del meu PC? 
● Entrar a la BIOS pitjant la tecla o combinació de tecles que indica just en el moment de                  

l'arrencada del PC (depèn de la placa base, normalment és una tecla de funció F2, F10,                
... ). 

● Activar l'opció de suport a la virtualització. 
● Guardar els canvis. 
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6. Em surt una pantalla negra amb diverses opcions. 

 
Seleccionar l’opció Ubuntu i pitjar la tecla RETORN. Això arrencarà la VM Ubuntu. 
 

7. Existeix una versió d’Octave per Windows 8/8.1/10? 
Octave ja proporciona directament la versión per a Windows (es pot descarregar des de seva               
web). S’ha verificat el funcionament dels paquets io, statistics, struct i optim de la versió 4.0.0 i,                 
tot i que no està suportada oficialment, funciona en Windows 8, 8.1 i 10.  
Aquesta versió no té cap paquet (package) instal.lat per defecte, però es poden afegir amb la                
línia de comandes. La llista completa es pot trobar aquí.  
 

Contacte de l’Àrea Tècnica 
Obre un tiquet  per qualsevol petició, consulta o incidència a l'Àrea Tècnica  

També pots escriure a cbl.area.tecnica@upc.edu o trucar al tlf: 93 40 16213. 
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ftp://ftp.gnu.org/gnu/octave/windows/
http://octave.sourceforge.net/packages.php
https://gn6.upc.edu/cbl-at
https://gn6.upc.edu/cbl-at
https://cbl.upc.edu/ca/els-serveis/cataleg-de-serveis/serveis-tecnics/atcbl-descripcio-funcions/lat-qui-som-que-fem
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