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TikiLiveCD es( en ) TikiLiveCD

Hi ha diverses maneres de provar Tiki CMS/Groupware en un CD que contingui tot el necessari per iniciar el teu
ordinador des de CD, i anar directament a emprar la teva instal·lació de Tiki.
La més actualitzada és "Slax Tiki Live CD" (mira més avall). La versió 0.2 pre-conﬁgurada en català. La versió
0.3, més recent, pre-conﬁgurada en anglès, es pot convertir a més en un UsbTiki facilment, si es desitja, inclús
per a ordinadors vells que no són capaços d'arrencar directament des d'USB però si des de CD (inclou iso de CD
complementari para permetre arrancada des de USB ﬁns i tot en aquest cas). També hi ha ))KnoppixTiki(( (en
anglès, només, i molt més desfassada).
Slax-Tiki Live CD
Ja està disponible una nova versió que inclou el Tiki 3.0beta1 (3 Març, 2009). A més, s'ha instal·lat subversion
de forma que serà molt fàcil actualitzar a qualsevol versió posterior des del propi CD, agafant la branca
adequada des dels dipòsits. Consulta dev:Download per a més detalls.

ftp://ftp.rediris.es/mirror/gclub/Slax-TikiLiveCD_v0.5a.iso (432 Mb)
::
06: Felicitats: TikiLiveCD està actiu i funcionant sense problemes!

07: Una vegada que facis clic en la icona Tikiwiki a l'esquerra de la pantalla, s'iniciarà Tiki

Nota: Els usuaris administradors del Tiki són:
usari: root
contrasenya: toor
usuari: admin
contrasenya: nimda
A més, Firefox s'ha conﬁgurat per a recordar la contrasenya d'administrador per a major comoditat mentre
s'usa el Live CD

08: Hi ha algunes altres coses extra afegides, com manuals i vídeo tutorials. Ves a la icona Home en la cantonada superior
esquerra, i obre la carpeta Extra

09: Exemple d'un dels paquets de videos i screencasts per a veure sense connexió. Veure més en línia en

http://tikiwiki.org/TikiMovies

10: Hi ha també algunes eines per a permetre la creació d'un nou arxiu de la ISO a partir d'aquesta TikiLiveCD, o la creació d'un
llapis de memòria TikiLiveUSB a partir d'aquest TikiLiveCD

01phpmyadmin: s'inclou també Phpmyadmin per a administrar fàcilment la seva base de dades a través d'una interfície web

11: Pots guardar els teus canvis en un nou arxiu de mòdul .mo a ﬁ que puguin ser recuperats en la nova arrencada una vegada que
les hagi guardat dins el seu directori de mòduls, quan s'utilitza un TikiLiveUSB

12: Per sortir, faci clic amb el botó dret del ratolí en la pantalla, selecciona Log Out root, i en la ﬁnestra de terminal, escriu
shutdown

KnoppixTiki
El primer va ser KnoppixTiki, però ﬁns que algú no l'actualitzi, no és recomanat per que inclou una còpia molt
antiga de Tikiwiki (datada del 13 de Novembre de 2004).
Per més informació, mira KnoppixTiki

