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Este documento fornece um guia rápido para a instalação do sistema operacional Oracle Solaris 11.2 e a
atualização do sistema instalado.

O Que Você Deseja Fazer?

Os seguintes métodos de instalação estão disponíveis:

■ “Instalação Simples” – Desejo executar uma instalação interativa simples do sistema operacional Oracle
Solaris 11.2.

■ “Instalação Automatizada” – Desejo executar uma instalação automatizada “não assistida” do sistema
operacional Oracle Solaris 11.2 em um ou mais sistemas cliente usando um servidor de instalação na
rede.

■ “Adição ou Atualização de Software” – Desejo adicionar um novo software ou atualizar o software
instalado em um sistema Oracle Solaris 11.2 existente.

■ “Informações Adicionais” – Desejo saber mais sobre tópicos adicionais relacionados a instalação.

Instalação Simples

Quando estiver pronto para executar a instalação, você pode usar o instalador de GUI ou o instalador de
texto. Ambos os instaladores são ferramentas de instalação predefinidas simples e interativas.

■ Se você estiver instalando um sistema SPARC, consulte o Capítulo 4, “Using the Text Installer,” no
“Installing Oracle Solaris 11.2 Systems ”.

■ Se você estiver instalando um sistema x86:
■ Para obter informações sobre o instalador de GUI, consulte o Capítulo 3, “Using Live Media,” no

“Installing Oracle Solaris 11.2 Systems ”.
■ Para obter informações sobre o instalador de texto, consulte o Capítulo 4, “Using the Text Installer,”

no “Installing Oracle Solaris 11.2 Systems ”.
■ Se você estiver instalando em hardware não padrão ou precisar de drivers adicionais, consulte o

Capítulo 2, “Preparing for the Installation,” no “Installing Oracle Solaris 11.2 Systems ”.
■ Caso queira saber mais sobre essas opções, consulte o Capítulo 1, “Overview of Installation Options,”

no “Installing Oracle Solaris 11.2 Systems ”.

Instalação Automatizada

Você pode usar a ferramenta Automated Installer para executar uma instalação automatizada “não assistida”
do sistema operacional Oracle Solaris 11.2 em um ou mais sistemas cliente usando um servidor de
instalação na rede.

■ Caso queira saber mais sobre o Automated Installer, consulte “What Is an Automated Installation?” no
“Installing Oracle Solaris 11.2 Systems ”.

■ Se o Automated Installer já tiver sido configurado, consulte “Creating an Install Service” no “Installing
Oracle Solaris 11.2 Systems ”.

■ Se o Automated Installer precisar ser configurado, consulte “Configuring an AI Server” no “Installing
Oracle Solaris 11.2 Systems ”.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=IOSUItextinstall
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=IOSUItextinstall
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=IOSUIlivecd
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=IOSUIlivecd
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=IOSUItextinstall
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=IOSUItextinstall
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=IOSUIpreparemedia
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=IOSUIusemedia
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=IOSUIusemedia
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=IOSUIai-intro-2
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=IOSUIai-intro-2
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=IOSUIgkgdg
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=IOSUIgkgdg
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=IOSUIcfg-install-svr
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=IOSUIcfg-install-svr
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Adição ou Atualização de Software

O software do Oracle Solaris 11.2 é fornecido como pacotes do IPS (Image Packaging System) que são
instalados em imagens do Oracle Solaris 11.2.

■ Para obter uma introdução ao IPS, consulte o Capítulo 1, “Introduction to the Image Packaging
System,” no “Adding and Updating Software in Oracle Solaris 11.2 ”.

■ Para atualizar o sistema operacional, consulte “Updating to Oracle Solaris 11.2 ”.
■ Para atualizar pacotes de software, consulte “Installing and Updating Packages” no “Adding and

Updating Software in Oracle Solaris 11.2 ”.

Informações Adicionais

Os seguintes recursos fornecem mais informações:

■ Capítulo 1, “Overview of Installation Options,” no “Installing Oracle Solaris 11.2 Systems ”
■ Parte II, “Installing Using Installation Media,” no “Installing Oracle Solaris 11.2 Systems ”
■ “What Is an Automated Installation?” no “Installing Oracle Solaris 11.2 Systems ”
■ “Adding and Updating Software in Oracle Solaris 11.2 ”
■ “Creating and Administering Oracle Solaris 11.2 Boot Environments ”
■ “Creating a Custom Oracle Solaris 11.2 Installation Image ”
■ “Using Unified Archives for System Recovery and Cloning in Oracle Solaris 11.2 ”
■ “Transitioning From Oracle Solaris 10 JumpStart to Oracle Solaris 11.2 Automated Installer ”

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=AUOSSips_intro
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=AUOSSips_intro
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=IOSUP
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=AUOSSgihhp
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=AUOSSgihhp
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=IOSUIusemedia
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=IOSUImediapart
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=IOSUIai-intro-2
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=AUOSS
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=CMBEA
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=CCOSI
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=CUARC
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=MFJAI
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