
FULL DE DADES

Processador:
(mínim:PIII a 500 MHz)

Memòria RAM:
(mínim: 256 MB)

Capacitat disc dur:
(Mínim: 10 Gb espai lliure)

Tipus de fitxer de les 
particions:
(FAT32, NTFS,...)

Targeta gràfica:
Monitor:
Targeta xarxa:
Targeta de so:
Té DVD ?
Funciona el DVD ?
Arranca des del DVD ?
Tipus de ratolí:
(inicialment ha d'ésser per cable)

Tipus de teclat:
(inicialment ha d'ésser per cable)

Configuració de la xarxa: Nom ordinador:
Nom grup treball:
Nom servidor de noms:
IP:
Porta sortida:
DNS:
Hi ha servei DHCP ?

Tipus d'instal·lació que es 
vol fer:(servidor, client, local)

La que farem nosaltres serà: Local

Com és vol l'engegada ?
(només Linkat o dual)

Particions que hi ha: Primàries:           capacitat Gb:
Lògiques:            capacitat Gb:
Esteses:              capacitat Gb:

Particions noves que 
haurem de fer:

Primàries:           capacitat Gb:
Lògiques:            capacitat Gb:
Esteses:              capacitat Gb:

Mapa de la totalitat de 
particions un cop 
acabada:

Primàries:           capacitat Gb:
Lògiques:            capacitat Gb:
Esteses:              capacitat Gb:

Primàries:           capacitat Gb:



Lògiques:            capacitat Gb:
Esteses:              capacitat Gb:

Sistema de fitxers a fer 
servir en Linkat:

Per a dades: Ext3FS i ReiserFS (Linkat utilitzarà per defecte el sistema 
Ext3FS)
Per a memòria virtual: Swap

Té instal·lat un W ? Cas afirmatiu, fer abans d'instal·lar res un SCANDISK i un 
DEFRAG.

Gestió de les particions Programa:
Gparted 
(http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=11584
3&package_id=173828).
Quan es baixa la imatge cal crear el CD amb un programa 
adequat.
Mireu com es fa en aquests apunts del D111:
http://phobos.xtec.cat/formaciotic/linkat/telematics/doku.php?i
d=d111:modul_2:practica_4#gparted

Des de W es pot fer servir:
Partition Magic de Norton

Com han d'ésser les particions dependrà d'algunes variables. 
Comproveu si hi ha el vostre cas en els apunts següents:
http://phobos.xtec.cat/formaciotic/linkat/telematics/doku.php?i
d=d111:modul_2:practica_4#exemples_de_particio

Algunes coses que s'han de tenir en compte:
Hi ha d'haver 3 particions (intercanvi -swap-, l'arrel i la 
/home).
Hi haurà una partició primària de 10 Gb amb sistema de fitxers ext3.
Una partició primària amb el sistema de fitxers linux-swap de 1000 
MB.
La resta de l'espai serà una partició primària amb el sistema de 
fitxers ext3.
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