Como instalar o Alinex em dual boot

Como Instalar O Alinex mantendo o Windows (sistema com dual boot)
Este tutorial explica o modo de instalação de um Alinex em dual boot que tem sucesso na
esmagadora maioria das vezes. No entando, devido ao grande número de sistemas existentes
é possível que nalguns casos seja necessário proceder de modo diverso. Nesse caso não
hesite em contactar a equipa Alinex. Notamos, no entanto, que sempre que possível a opção
de instalar apenas o sistema Alinex é preferível tornando a instalação extremamente simples.
Partindo do princípio que tem um CD ou DVD de instalação do Alinex e um cd-live do Gparted.
Os passos serão, resumidamente os seguintes:
1) arranjar espaço no Windows
2) fazer uma partição para o alinex, usando o partition magic (windows) ou gparted(live/cd)
3) instalar o alinex
Descrição detalhada
1) Para arranjar espaço no disco, no Windows, a partir dos acessórios / desfragmentar o disco.
2) Para fazer as partições para o alinex pode usar o gparted.
Mas também se pode usar uma aplicação como o Partition Magic para windows (não é
gratuito).
Para obter o gparted (que é software livre) pode fazer o download de uma ISO/imagem a partir
de :
http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=115843&package_id=173828
e gravar a imagem para um CD. É um live CD, portanto basta reiniciar o computador com o CD
no leitor de CDs.
No gparted podem observar-se 1 ou mais partições do Windows (com o nome hda1, hda2, etc),
deve selecionar uma delas (a maior por exemplo) e fazer "resize" a partir dos menus do
gparted, diminuindo o espaço ocupado pela partição.
Aplicar a alteração pelo menu "Edit/Aplicar"
Seleccionar com o rato o espaço livre e criar uma nova partição pelo menu "Novo", excolhendo
o tipo "swap".
Em seguinda escolher uma dimensão semelhante à RAM (por exemplo 12 MB). Em seguida,
repetir a operação para o espaço restante escolhendo o tipo "ext3".
Aplicar a alteração pelo menu "Edit/Aplicar" e tomar nota dos nomes das partições (por
exemplo hda2 e hda3, ou hda3 e hda4,... )
Retirar o CD do Gparted, introduzir o do Alinex (cuja imagem pode pode ser obtida a partir
deste sitio, na secção de donwload), e reiniciar o computador.
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3) Instalar o Alinex, e ir avançando até ao momento em que se perguntar como se quer
particionar. Escolha "manualmente".
Escolher a partição de swap (por exemplo hda2) "Editar" e formatar com tipo "swap".
Escolher a partição de root " / " (por exemplo hda3) "Editar" e formatar com tipo "ext3"
Avançar até à pergunta sobre o gestor de arranque respondendo para instalar.
Daqui para a frente o processo é em tudo igual à instalação usual.
No fim se a placa gráfica não for correctamente detectada o driver para placa genérica "VESA",
é um recurso que funciona para a maioria dos casos.
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