
Mètode de partició
Aquesta opció, us mostrarà la proposta feta per la Linkat per fer la partició del disc dur que 
dependrà de les condicions inicials del nostre ordinador. Podeu triar entre: 

• Acceptar la proposta tal i com està amb l'opció Accepta la proposta.
• Ajustar les particions a partir d'aquesta proposta amb l'opció Configuració de la 

partició de base segons aquesta proposta.
• Fer la partició de forma personalitzada amb l'opció Crea una configuració de 

partició personalitzada.
• Crear una configuració de Volums Lògics amb l'opció Crear una proposta basada 

en LVM (Logical Volume Manager).
Si considereu correcta la proposta de la Linkat, trieu l'opció Accepta la proposta. En cas 
contrari, trieu l'opció Crea una configuració de partició personalitzada. 

Si personalitzeu les particions, a la següent pantalla escollireu el particionament 
personalitzat per a experts. I premereu el botó “Següent”. 

http://phobos.xtec.cat/formaciotic/linkat/telematics/lib/exe/detail.php?id=d111%3Amodul_2%3Apractica_6&cache=cache&media=d111:modul_2:instalacio05a.png


A partir d'ara cal tenir en compte que les imatges que mostrem són per la instal·lació de la 
Linkat en un ordinador amb un disc dur de 80 GB i sense cap sistema operatiu en el qual 
sols hi haurà el nostre Línux. 
Cada cas serà sensiblement diferent. Cal remetre's a la pràctica 4 d'aquest mòdul per 
redimensionar particions. En la nostra proposta la Linkat tindrà 3 particions, una per a 
l'arrel del sistema operatiu (/), una per a les dades que correspondrà al directori (/home) i 
una per a intercanvi (swap). En els exemples de particionament de la pràctica 4 hem 
deixat les particions a punt. 
En aquest exemple partim doncs de una partició de 80 GB que cal dividir en les 3 que 
acabem de explicat (arrel, /home i swap). Seleccionareu la partició que anem a dividir i 
premereu el botó “Crear”: 

http://phobos.xtec.cat/formaciotic/linkat/telematics/lib/exe/detail.php?id=d111%3Amodul_2%3Apractica_6&cache=cache&media=d111:modul_2:instalacio05b.png


Ens apareix una finestra on cal dir que el sistema de fitxers és ext3 i la mida de la partició 
que creem pot ser en aquest cas de +20GB. El punt de muntatge ha de ser l'arrel (/). 

http://phobos.xtec.cat/formaciotic/linkat/telematics/lib/exe/detail.php?id=d111%3Amodul_2%3Apractica_6&cache=cache&media=d111:modul_2:instalacio05c.png


En prèmer el botó “D'acord” apareix la nova partició. Ara cal tornar a seleccionar l'espai 
lliure i prémer el botó “Crea”: 

http://phobos.xtec.cat/formaciotic/linkat/telematics/lib/exe/detail.php?id=d111%3Amodul_2%3Apractica_6&cache=cache&media=d111:modul_2:instalacio05d.png


En la nova finestra creareu la partició d'intercanvi, per això escollireu el sistema de fitxers 
swap, +1GB de mida i el punt de muntatge també swap: 

http://phobos.xtec.cat/formaciotic/linkat/telematics/lib/exe/detail.php?id=d111%3Amodul_2%3Apractica_6&cache=cache&media=d111:modul_2:instalacio05e.png


Ara cal tornar a seleccionar l'espai lliure i crear una nova partició: 

http://phobos.xtec.cat/formaciotic/linkat/telematics/lib/exe/detail.php?id=d111%3Amodul_2%3Apractica_6&cache=cache&media=d111:modul_2:instalacio05f.png


La partició en aquest cas totes les particions poden ser primàries ja que no en necessitem 
més de 4. En altres casos reviseu la pràctica 4. 

http://phobos.xtec.cat/formaciotic/linkat/telematics/lib/exe/detail.php?id=d111%3Amodul_2%3Apractica_6&cache=cache&media=d111:modul_2:instalacio05g.png


En aquest moment a la nova finestra posarem el sistema de fitxers ext3, el punt de 
muntatge /home i de capacitat tota la que ens queda lliure: 

http://phobos.xtec.cat/formaciotic/linkat/telematics/lib/exe/detail.php?id=d111%3Amodul_2%3Apractica_6&cache=cache&media=d111:modul_2:instalacio05h.png


En prèmer “D'acord” podeu veure totes les particions del nostre disc dur. Clicareu el botó 
“Finalitza” 

http://phobos.xtec.cat/formaciotic/linkat/telematics/lib/exe/detail.php?id=d111%3Amodul_2%3Apractica_6&cache=cache&media=d111:modul_2:instalacio05i.png


http://phobos.xtec.cat/formaciotic/linkat/telematics/lib/exe/detail.php?id=d111%3Amodul_2%3Apractica_6&cache=cache&media=d111:modul_2:instalacio05j.png
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