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Compatibilidade de Hardware

• Antes de iniciar uma instalação você deve 
verificar se seu hardware é compatível, 
principalmente se você tiver um sistema 
montado ou periféricos menos comuns

• Lista atualizada de hardware compatível:
– http://hardware.redhat.com/hcl

http://hardware.redhat.com/hcl


Espaço em Disco

• Você deve ter:
– Espaço suficiente não particionado em disco 

ou pelo menos uma partição que pode ser 
apagada para ceder espaço para o Linux



Partições

• Com a adição de uma tabela de partição 
no início do disco rígido, cada partição 
pode ser acessada como um disco 
separado

• Uma tabela de partição possui 4 partições 
primárias



Partições

• A tabela de partições armazena as 
seguintes informações:
– Onde começa e termina cada partição
– Se a partição está ativa
– O tipo de partição



Tipo de Partição Valor Tipo de Partição Valor
Vazio 00 Novell Netware 386 65

DOS 12-bit FAT 01 PIC/IX 75

XENIX root 02 MINIX velha 80

XENIX usr 03 Linux/MINUX 81

DOS 16-bit <=32M 04 Swap do Linux 82

Extendida 05 Linux nativa 83

DOS 16-bit >=32 06 Linux extendida 85

HPFS do SO/2 07 Amoeba 93

AIX 08 Amoeba BBT 94

AIX bootable 09 BSD/386 a5

Gestor de Início do 
SO/2

0a OpenBSD a6

FAT32 do Win95 0b NEXTSTEP a7

FAT32 (LBA) do Win95 0c BSDI fs b7

FAT16 (LBA) do Win95 0e BSDI swap b8

Win95 Extendida (LBA) 0f Syrinx c7

Venix 80286 40 CP/M db

Novell 51 Accesso ao DOS e1

PPC PReP Boot 41 DOS R/O e3

GNU HURD 63 DOS secundário f2

Novell Netware 286 64 BBT ff



Partições Estendidas

• Com o tempo 4 partições não eram mais 
suficientes

• Assim criaram-se as partições estendidas, 
cada partição estendida tem sua própria 
tabela de partições que apontam para 
uma ou mais partições lógicas



Criando espaço para o Linux

• Situações possíveis:
– Espaço livre não particionado disponível em 

disco
– Uma partição não usada disponível
– Espaço livre disponível em uma partição 

ativamente usada
• Veremos cada uma delas a seguir...



Espaço livre não particionado
disponível em disco

• Aqui temos uma situação em que há
espaço livre não alocado a nenhuma 
partição

• Um disco rígido não-usado também cai 
nessa categoria



Uma partição não usada disponível

• Nesse caso há espaço alocado para uma 
partição, mas a mesma não está sendo 
usada

• Assim podemos excluí-la e criar nossa 
partição Linux no lugar dela



Espaço livre disponível em uma 
partição ativamente usada

• Situação mais comum e mais difícil de lidar
• Reparticionamento destrutivo: a partição 

grande é excluída e em seu lugar são criadas 
duas partições, uma para o SO original e outra 
para o Linux. Todos os dados na partição 
original serão perdidos.



Reparticionamento não-destrutivo

• existem softwares especializados em 
redimensionar uma partição existente sem 
excluir seus dados (Exemplo: Partition
Magic)

• Esses softwares executam basicamente 
três passos:
– Comprimir dados existentes
– Redimensionar a partição existente
– Criar a nova partição



Reparticionamento não-destrutivo



Quantas partições?

• Windows
– Padrão: tudo em uma única partição (C:\)
– Alguns usuários criam partições diferentes 

para SO e documentos
• Red Hat Linux

– Padrão: 
• partição boot (/boot)
• partição root (/)
• partição swap



Partição swap

• O espaço da partição swap é usado como 
memória virtual

• Valor típico: o dobro da memória RAM, 
porém no mínimo 256MB e no máximo 
2GB.



Particionamento

• Tipicamente serão criadas duas partições 
primárias
– Partição para o /boot (com 100MB)
– Partição estendida (todo o restante)

• Partição swap  (dobro da memória RAM)
• Partição root (/)  (todo o restante)



Boot Loader

• O Red Hat usa o GRUB por padrão
• Opções de instalação:

– MBR: esta é a primeira área do disco rígido 
que é acessada no momento do boot, use 
esta opção se você ainda não tem um boot 
loader

– Primeiro setor da partição de boot: use esta 
opção se você já tem um boot loader



Dispositivos de Rede

• Caso sua rede tenha um servidor DHCP 
você pode deixar essa caixa marcada e as 
configurações serão feitas 
automaticamente

• Caso contrário você terá que informar 
endereço IP, máscara de sub-rede, 
gateway e servidores DNS



Configuração de Firewall

• Ativado: bloqueia o acesso externo a 
todas as portas, exceto as pré-definidas 
que serão utilizadas por algum serviço 
(FTP, HTTP, SMTP, SSH)

• Desativado: permite acesso a todas as 
portas
– Use-o somente se for fazer a configuração 

mais tarde ou estiver usando apenas em 
ambiente interno



Fuso Horário

• Opção “Relógio do Sistema utiliza UTC”:
– Sistemas UNIX por padrão trabalham 

internamente com o relógio do sistema no 
UTC (antigo GMT)

– Sistemas Windows trabalham internamente 
com a hora local

– Portanto selecione esta opção apenas se em 
seu sistema tiver instalado apenas sistemas 
Linux/UNIX



Questões

1. Defina partições primárias, lógicas e 
estendidas

2. Para que serve uma partição swap?
3. Qual a função de um boot loader?
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