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Visão geral do módulo 

• Particionamento de discos no Windows 7 

•Gerenciamento de volumes de disco 

•Manutenção de discos no Windows 7 

• Instalação e configuração de drivers de dispositivo 

 



Lição 1: Particionamento de discos no Windows 7 

•O que é um disco MBR? 

• Ferramentas de gerenciamento de disco 



O que é um disco MBR? 

• É criado quando o disco é particionado 

• Está no primeiro setor do disco rígido 

• Contém uma tabela de entrada 
de quatro partições 

• Limita o número e o tamanho 
das partições 

Disco MBR (Registro mestre de inicialização) 
O MBR contém a tabela de partição para o disco e uma 
quantidade pequena de um código executável chamado 

código de inicialização mestre 



     Diskpart.exe    

• Utilitário de linha de comando capaz de gerar scripts  

• Cria scripts para automatizar tarefas relacionadas ao disco  

• É sempre executado no local 

 

Snap-in Gerenciamento de Disco 

• Interface gráfica do usuário  

• Gerencia discos e volumes, básicos e dinâmicos, 
 no local ou em computadores remotos 

• Criação de partição simples 

Ferramentas de Gerenciamento de Disco 

Use diskpart.exe para converter estilos 
de partição 
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Lição 3: Manutenção de discos no Windows 7 

•O que é fragmentação de disco? 

•Desfragmentação de um disco 



O que é fragmentação de disco?  

A fragmentação de disco pode: 

 • Consistir em arquivos fragmentados e espaço livre fragmentado 

• Conduzir ao baixo desempenho do subsistema de disco 

Fragmentação de disco é o  
armazenamento não contíguo de dados em um volume 



Desfragmentação de um disco 

Reorganize os dados e reúna os arquivos 
fragmentado 

Agendado para ser executado automaticamente 
por padrão 

Pode ser executado da linha de comando C:> 



Lição 4: Instalação e configuração de drivers 
de dispositivo 

•Visão geral de drivers de dispositivo no Windows 7 

• Instalação de dispositivos e drivers 

• Ferramentas de gerenciamento de driver de dispositivo 

•Opções de atualização de drivers 

•Gerenciamento de drivers assinados 

•Discussão: opções para recuperação um problema de driver 

•Demonstração: gerenciamento de drivers  



Visão geral de drivers de dispositivo no Windows 7 

Um driver é um programa de software pequeno 
que permite a um dispositivo de hardware 

se comunicar com um computador  

• Drivers desenvolvidos para as versões de 32 bits 
não funcionam com as versões de 64 bits e vice-versa 

• Drivers de dispositivo fornecidos com o Windows 7 
têm uma assinatura digital da Microsoft  

• O repositório de drivers é o local em que o driver 
é armazenado  

• Pacotes de metadados de dispositivo contêm documentos XML 
de experiência de dispositivo que representam: 

• As propriedades do dispositivo 

• As funções do dispositivo 

• Os aplicativos e serviços que oferecem suporte 
ao dispositivo  



Gerenciador 
de Dispositivos 

•Ajuda a instalar e 
atualizar drivers para  
dispositivos de ardware,  
alterar as configurações 
de hardware para ueles  
dispositivos e solucionar 
problemas 

•Use Gerenciador 
de Dispositivos 
para gerenciar 
dispositivos apenas 
no computador local 

Dispositivos 
e Impressoras 

• Fornecem um local para 
gerenciar dispositivos 
 

•Dispositivos que são 
exibidos neste local 
são normalmente 
dispositivos externos 
que são conectados 
ou desconectados do 
computador por meio 
de um portal ou uma 
conexão de rede 

Gerenciador 
de Dispositivos 

Device Stage 
Dispositivos 

e Impressoras 

Device Stage™ 

• Fornece aos usuários uma 
forma de acessar dispositivos  
e opções avançadas para 
gerenciá-los 

•Os dispositivos são 
mostrados na barra 
de tarefas com um  
ícone fotorrealístico  

Ferramentas de gerenciamento de driver 
de dispositivo 



Opções de atualização de drivers 

Atualização Dinâmica 

 

 

Windows Update™ 

 

 

Mídia ou site do fabricante 

 

 

Gerenciador de Dispositivos 

 
 

Relatório de Compatibilidade 

 

• Trabalha com o Windows Update para baixar correções 
críticas e drivers de dispositivo solicitados para 
o processo de instalação 

• Atualiza o software de driver para o dispositivo 
manualmente 

• Use a mídia ou navegue até o site do fabricante 
do dispositivo para obter um driver atualizado 

• Use este relatório para carregar um driver novo 
ou atualizado durante uma atualização 

• Fornece drivers e atualizações de software, 
além de opções de atualização automática 



Discussão: opções para recuperação um problema 
de driver 

1. Quais são as maneiras possíveis de recuperação 
de um problema de driver? Descreva uma 
situação na qual você poderia usar cada 
método de recuperação para resolver 
um problema de driver 


