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Àrea Tècnica CBL 

01. Requisits de l’amfitrió 
 

● Hardware basat en x86 amb potència raonable (dependrà dels requeriments del software            
instal.lat). 

● BIOS que permeti l’activació del suport a la virtualització. 
● 512MB de RAM mínim dedicada per a la MV, en alguns casos caldrà entre 1GB i 2GB dedicades                  

(extra a la RAM del sistema operatiu) 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 (ex: NTFS de                 
Windows). 

 

02. Instal.lació del software de màquines virtuals 
 
Aquesta instal.lació es realitzarà només el primer cop, per a tal de poder executar les Màquines. Als                 
laboratoris del campus aquest software ja es troba instal.lat. 
 

● Descarregar i instal.lar el reproductor de màquines virtuals de www.virtualbox.org 
● Descarregar i instal.lar, des de la mateixa web, l’extensió “VirtualBox x.x.xx Oracle VM VirtualBox              

Extension Pack” per a la versió del reproductor corresponent. 

03. Descàrrega i importació de la màquina virtual 
 

● Descarregar la màquina virtual que es desitgi del repositori del CBL https://zelda.upc.es/. 
● Executar Virtualbox i clicar a “Archivo”, “Importar Servicio Virtualizado” i seleccionar el fitxer             

descarregat. 
● Configurar de forma opcional la RAM i la ubicació del fitxer on es guardarà la MV. Marcar                 

“Reinicialitzar les adreces MAC”. Finalitzar la importació. El procés trigarà uns minuts. 
● Aquest procés només s’ha de repetir si es vol restaurar l’estat inicial i no es té cap còpia de                   

seguretat, o bé si es vol actualitzar la MV a una nova versió. 
 

04. Arrencada de la màquina virtual 
 

● Des de Virtualbox només cal seleccionar la màquina virtual i prèmer “Iniciar”. 
 

05. Informació addicional 
 

● Podeu trobar més informació (instantànies, restauracions, connexions de xarxa i configuracions 
addicionals) a https://zelda.upc.es/pdf/Manual d’ús de Màquines Virtuals (beta) del CBL.pdf , a 
les FAQ a https://zelda.upc.es/pdf/FAQ Màquines Virtuals (beta) del CBL.pdf o consultant l’Àrea 
Tècnica (cbl.area.tecnica@upc.edu). 
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