
  

RELATÓRIO DE OFICINA

Local:  
Data: de 21 à 24 de Setembro das 13:00 às 17:00
Nº de Participantes:  7
Instrutor responsável: Fernando Padilha Avena                Macro: São PauloCapital
Monitor: 

PLANEJAMENTO INICIAL

DIA DESCRIÇÃO
21/09/09 • Apresentação da Oficina 

• Apresentação dos Presentes 
• Discussão sobre Debian, Rede e LTSP 
• Configurar uma rede manualmente 

22/09/09 • Fazer compartilhamento de rede, regra nat do iptables
• Usar dhcp-server pra configurar a rede mais fácil
• Fazer Compartilhamento de Arquivos NFS ou Samba

23/09/09 • Abordar o uso aproveitamento 
• Iniciar instalação LTSP4.2

24/09/09 • Instalar o sistema de Rede e Terminais/LTSP um espaço para uso.

DESCRIÇÃO DA OFICINA

• 1º Dia – Rolou um ida ate a Oca do pessoal da Osasco-Republica, foi possivel rolar 
um papo de se conhecer, conhecer o trabalho realizado com Cultura digital e 
possíveis parcerias, a atividade foi discutida e se optou para melhor realizar mudar 
para Osasco, já que na Oca estava rolando ensaio para apresentação na Teia da 
Grande SP.

• 2º Dia – Veio 5 pessoas da Republica Cultural e 2 pessoas da Oca, conhecemos o 
espaços da Republica Cultural, houve varias conversas de parcerias entre os 
projetos, e foi dada iniciada na apresentação de todos, do projeto e do sistema de 
rede e do LTSP e outras soluções. Foi feitas instalação do Debian e pacotes 
necessários para funcionamento do LTSP. Grimpagem dos cabos de rede e da parte 
física da rede.

• 3º Dia – Foi feito a instalação completa do LTSP4.2 no servidor e testando com um 
micro antigo já com placa de rede pxe, teve o funcionamento perfeito. Foi repetido o 
processo no laptop de um dos participantes, gastando menos de 1 horas e também 
houve o funcionamento. Infelizmente não foi possivel testar com outras maquinas pois 
elas tinha problemas e eram muito antigas. Foi deixado claro em que situação os 
terminais tem que estar para funcionar e assim que condições tem que ficar os 
micros-terminais.

• 4º Dia – Foi tirado duvidas sobre como deve ficar os terminais pra uso do ltsp, assim 
o pessoal vai durante próximas semanas arrumar e conseguir mais 

T E I A c a s a  d e  c r i a ç ã o



equipamentos/terminais. Foi depois feita uma ida ate Oca, onde foi possível sambem 
as pessoas arrumar mais terminais para uso, e uma maquina para uso individual que 
a pouco tempo estava funcionando, mas havia ocorrido algo e estava parada. Tirado 
o encaminhamento de agora juntos e fazendo parte do acompanhamento 
fazer/realizar atividades em conjunto com os dois lugares para próximos meses.

AVALIAÇÃO DA OFICINA

Acharam a atividade que foi proveitosa, mas por ter poucos computadores no local 
inviabilizou que todos fazer individualmente os comandos. Mas no mais com dificuldades 
foi possível notar o que se tem que construir para ter um pouco tempo o telecentro em 
operação.

______________________
Nome: Fernando Padilha Avena
Macro Região Capital São Paulo

21/09/09 data do relatório


