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Visão geral do módulo 

• Preparação para instalar o Windows 7 

• Execução de uma instalação limpa do Windows 7 



Lição 1: Preparação para instalar o Windows 7 

• Principais recursos do Windows 7 

• Edições do Windows 7 

•Requisitos de hardware para instalação do Windows 7 

•Opções de instalação do Windows 7 



Interface de usuário e recursos 
de acessibilidade aprimorados 

Windows Search 

 

 

BranchCacheTM, DirectAccess e Reconexão VPN  

Produtividade 

Modo Windows Virtual PC e Windows XP  

Capacidade de gerenciamento 

 

 

• Microsoft Windows 
PowerShell 2.0 

• Scripts de Diretiva 
de Grupo 

 

 

 

• Pacotes de Solução 
de Problemas 
do Windows 

• Gravador de Passos 
para Reprodução 
de Problemas 

• Melhorias da 
ferramenta de 
Restauração do 
Sistema e do Monitor 
de Confiabilidade 

 

 

• AppLockerTM 

• Melhorias 
na auditoria 

• Preferências de 
diretiva de grupo 

 

Reduzir 
as chamadas ao 
suporte técnico 

Automação Flexibilidade 
Formato WIM (Windows Imaging) 
e implantação baseada em imagem 

Modularização 

 

 

Implantação da rede através dos Serviços 
de Implantação do Windows com Multicast 
com transferência de fluxo múltiplo 
e Provisionamento de driver dinâmico 

O novo DISM (Gerenciamento e Manutenção 
de Imagens de Implantação) e as melhorias 
na USMT (Ferramenta de Migração 
de Estado de Usuário) 4.0 

 

 

Implantação 

Recuperação de aplicativo e relatório de erros  

Detecção e recuperação de falhas de disco 
rígido e memória 

Ajuste automático da pilha de rede para uma 
utilização de largura de banda mais eficiente 

 

 

Confiabilidade e desempenho 

A desfragmentação é executada 
em segundo plano 

 

Proteção de dados nos níveis de documento, 
arquivo, diretório, computador e rede 

RMS (Rights Management Services) 

EFS (Encrypting File System) 

 

 

Criptografia de unidade de disco Windows® 
BitLockerTM e Windows BitLocker To GoTM 

Protocolo IPsec 

 

 

Proteção de dados em várias camadas 

Plataforma fundamentalmente segura 

Novos recursos e melhorias que oferecem 
proteção contra worms, vírus e malware 

 

 

Os administradores trabalham no nível 
de privilégio de usuário 

Controle de Conta de Usuário (UAC) 
otimizado 

 

 

Segurança Usabilidade 

Formas mais claras de organizar, 
procurar e exibir informações 

Novos recursos de comunicação, 
mobilidade e rede 

 

 

Principais recursos do Windows 7 

Melhorias na interface do usuário 

Recursos de acessibilidade 

 

 

BranchCacheTM, DirectAccess e Reconexão 
VPN 

 

Maior produtividade do usuário 

Desempenho confiável e consistente 
através dos novos recursos de hardware 

Recuperação de aplicativo e relatório de 
erros aprimorados 

 

 

Detecção e recuperação de algumas falhas 
de disco rígido e memória 
Ajuste automático da pilha de rede para 
uma utilização de largura de banda mais 
eficiente 

 

 

Maior confiabilidade e desempenho 

Maior proteção de dados aprimorada nos 
níveis de documento, arquivo, diretório e 
computador 
RMS (Rights Management Services) 

 

 

Criptografia de unidade de disco 
Windows® BitLockerTM e Windows 
BitLocker To GoTM 
Protocolo IPsec 

 

 

Proteção de dados em várias camadas 

Consolidada em uma plataforma 
fundamentalmente segura baseada no 
Windows Vista 
Novos recursos e melhorias que oferecem 
proteção contra worms, vírus e malware 

 

 

Os administradores trabalham no nível de 
privilégio de usuário 
Controle de Conta de Usuário (UAC) 
otimizado 

 

 

Maior segurança Melhor usabilidade 

Formas mais claras de organizar, procurar 
e exibir informações 

Novos recursos de comunicação, 
mobilidade e rede 

 

 

Os principais recursos do Windows 7 
são classificados da seguinte maneira: 

Confiabilidade e desempenho 

Implantação 

Usabilidade 

Segurança 

Produtividade 

Capacidade de gerenciamento 

 

 

 

 

 

 

Proteção de dados em várias camadas  



Windows 7 
Ultimate 

Windows 7 
Enterprise 

 
Windows 7 

Professional 

Windows 7 
Home 

Premium 

Windows 7 
Home Basic 

 
Windows 7 

Starter 
 

Edições do Windows 7 

 Windows 7 Ultimate 

• Destinado a entusiastas técnicos que precisam de 
todos os recursos do Windows 7, sem um contrato 
de Licenciamento por Volume  

• Inclui os mesmos recursos do Windows 7 Enterprise  

• Não licenciado para cenários VDI 

 Windows 7 Enterprise 

• Edição com enfoque nos negócios, destinada 
a ambientes gerenciados, principalmente de 
grandes empresas  

• Inclui todos os recursos disponíveis no Windows 7 
Professional Edition  

• Além disso, ele inclui: 

• BitLocker e BitLocker To Go 

• AppLocker 

• DirectAccess 

• BranchCache 

• Todos os idiomas de interface existentes no mundo 

• Escopos do Enterprise Search 

• Aprimoramentos da VDI (Virtual Desktop 
Infrastructure) e capacidade de executar 
a inicialização a partir de um VHD 

 Windows 7 Professional 

• Edição com enfoque nos negócios das pequenas 
e médias empresas, e nos usuários que têm 
necessidades de rede, backup e segurança e 
vários PCs ou servidores 

• Inclui todos os recursos disponíveis no Windows 7 
Home Premium edition 

• Além disso, ele inclui: 
• Recursos corporativos básicos, como Ingresso no 

Domínio e Diretiva de Grupo 

• Proteção de dados com backup de rede avançado 
e Encrypted File System 

• Capacidade de imprimir na impressora correta em casa ou 
no trabalho com a Impressão com Reconhecimento de Local 

• Host de Área de Trabalho Remota e pastas Offline 

• Modo Windows Virtual PC e Windows XP 

 Windows 7 Home Premium 

• A edição padrão do cliente. Fornece total 
funcionalidade no hardware mais recente, 
maneiras simples de estabelecer conexão 
e um ambiente visualmente sofisticado 

• Inclui todos os recursos disponíveis no Windows 7 
Home Basic edition 

• Além disso, ele inclui: 

• Windows Aero Glass, navegação avançada no Windows 
e plano de fundo Aero 

• Windows Touch (suporte a multitoque e manuscrito) 

• Capacidade de criar um Grupo Doméstico, que compartilha 
facilmente todos os PCs e dispositivos 

• Criação e reprodução de vídeo de DVD 

• Windows Media Center, Ferramenta de Captura, Notas 
Autoadesivas, Diário do Windows e Windows Sideshow 

 Windows 7 Home Basic 

• Destinado a PCs valiosos em mercados emergentes, 
com a finalidade de acessar a Internet e executar 
aplicativos básicos de produtividade 

• Inclui todos os recursos disponíveis no Windows 7 
Starter edition 

• Além disso, ele inclui: 

• Nenhum limite no número de programas que podem 
ser executados 

• Exibições de Miniaturas Dinâmicas e experiências 
visuais aprimoradas 

• Suporte avançado a redes (redes sem fio ad hoc 
e compartilhamento de conexão com a Internet) 

 Windows 7 Starter 

• Destinado especificamente destinada a PCs de fator 
forma pequeno em todos os mercados 

• Somente 32 bits 

• Os recursos incluem: 

• Barra de Tarefas do Windows aprimorada e Listas 
de Atalhos 

• Windows Search 

• Capacidade de ingressar em um Grupo Doméstico 

• Central de Ações, Device Stage, Fax e Scanner 

• Compartilhamento de mídia aprimorado, incluindo 
o recurso Reproduzir em 

• Aplicativos amplos e compatibilidade de dispositivo 

• Nenhuma limitação em relação a quantos aplicativos 
podem ser executados simultaneamente 

• Sistema operacional seguro, confiável e com suporte 

Windows 7 
Home Basic 

 
Edição econômica 

nos mercados 
emergentes 

 
 

Windows 7 
Professional 

Windows 7 
Home 

Premium 

• Edição 
padrão do 
consumidor 
 

• Não inclui 
recursos 
corporativos 

 

Consumidores Empresas 

Windows 7 
Ultimate 

 

Entusiastas  

Todos os recursos 
do Windows 

Especializadas 

Windows 7 
Starter 

 
Edição para 

iniciantes em todos 
os mercados 

Mercados emergentes  

• Edição 
com enfoque 
nos negócios 
das pequenas 
e médias 
empresas 
 

• Inclui 
recursos 
corporativos 

Windows 7 
Enterprise 

 

Edição 
com enfoque nos 

negócios das 
grandes empresas 

Empresas  

PCs para iniciantes 



Requisitos de hardware para instalação do Windows 7 

Hardware Requisitos mínimos 

CPU 1 GHz ou mais rápido 

RAM 1 GB para 32 bits ou 2 GB para 64 bits 

GPU Compatível com Aero 

RAM de vídeo 128 MB 

Espaço livre em HDD 16 GB para 32 bits ou 20 GB para 64 bits  

Unidade óptica DVD 



 Instalação limpa 

• Instale o Windows 7 em uma nova partição 
• Substitua um sistema operacional existente 

em uma partição 

 Instalação de atualização 

• Substitua uma versão existente do Windows pelo 
Windows 7 

• Todos os aplicativos de usuário, arquivos e configurações 
são retidos 

 Migração 

• Mova os arquivos e as configurações de um sistema 
operacional antigo para o Windows 7 

• Lado a lado ou limpar e carregar 

Opções de instalação do Windows 7 



Inicie o 
computador 
usando o 
Windows PE 

Conecte-se a um 
compartilhamento 
de rede que 
contém os 
arquivos do 
Windows 7 

Execute o 
setup.exe pelo 
compartilhamento 
de rede e conclua 
as etapas do 
assistente 

Executando o setup.exe 
por um compartilhamento 

de rede 

Insira o DVD 
do produto 

Inicie o 
computador 
usando 
o DVD 
do produto 

Conclua as 
etapas do 
assistente 

Executando o setup.exe 
pelo DVD 

Crie um 
arquivo WIM 
em um 
computador 
de referência 

Inicie o 
computador 
usando o 
Windows PE 

Aplique 
o arquivo 
WIM ao 
computador 
de destino 

Instale por meio 
de uma imagem 

ImageX, Serviço de Implantação do Windows, 
Microsoft Deployment Toolkit 

Métodos para execução de uma instalação limpa 

Executando o setup.exe 
pelo DVD 

Instalando por meio 
de uma imagem 

Executando o setup.exe 
por um compartilhamento 

de rede 



Discussão: Considerações sobre uma instalação limpa 

Quando você geralmente 

executa uma instalação 

limpa do Windows? 



Discussão: erros comuns de instalação  

Quais os principais problemas 

que você poderia encontrar 

ao instalar o Windows? 


