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1 – A instalação dos produtos ANSYS, deve ser feita apenas com o administrador 

local da máquina. 

Explore o conteúdo do DVD 1 e, clique com o botão direito do mouse em setup.exe, 

escolha a opção “Run as Administrator” 

 

2- Selecione Install ANSYS, Inc. Products. Siga para página 4. 
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LINUX 

Pré-requisitos/Considerações 

 Antes de iniciar verifique se o sistema operacional é homologado pela ANSYS. 
http://ansys.com/staticassets/ANSYS/staticassets/support/platform-support-ansys-15.0-detailed-summary.pdf 

 Se desejar utilizar mais de uma versão do ANSYS é fundamental que as 

instalações sejam feitas em ordem cronológica. Ex: primeiro instale a release 12 

e depois a 13,14,15......etc 

 Um ambiente X11 é necessário (KDE, GNOME, etc..) 

 As bibliotecas gráficas OpenGL devem estar corretamente instaladas. 

 As bibliotecas: OpenMotif, OpenMp e livrarias Mesa devem ser instaladas. 

Geralmente estas livrarias são instaladas automaticamente durante uma 

instalação normal do LINUX. 

 Indique 2 pontos de montagem, um para o DVD1 outro para o DVD2 

Quando todos os requisitos acima forem atendidos, execute a instalação apenas 

como ROOT. Para isso acesse o DVD1 e execute o INSTALL. 

 

Assim que o Launcher for iniciado, prossiga com a instalação a partir da 

próxima etapa. 
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4 - Nesta janela temos o Termo de Licença, se você está de acordo selecione a opção I AGREE e clique em 

Next. 

 

5 – Nesta janela, recomendamos fortemente que você instale no diretório padrão “C:\Program Files\ANSYS 

Inc”. Clique em Next 
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6 – Nesta janela, vamos selecionar quais produtos vamos instalar. Caso você não tenha certeza de 

quais pacotes selecionar, pode deixar por padrão selecionado todas as opções, nesse caso, o único 

inconveniente será o espaço em disco a mais que será utilizado.  

 

7 – Caso você tenha marcado todas as opções, nesta etapa será solicitado o caminho das 

instalações dos softwares de CAD. Selecione as opções de Skip e clique em Next, pois o plugin com 

os CAD’S podemos configurar depois. Execute o mesmo procedimento para as próximas janelas.  
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8 – Agora você deve indicar o nome do Hostname do servidor de licenças, então clique em Next. 

 

 

 

9 – O ANSYS está em processo de instalação. Uma barra com a porcentagem exibe o progresso da 

instalação.
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10- Nesta etapa, será solicitado o segundo DVD de instalação, clique em Browse e indique o caminho do 

DVD 2, pressione OK para continuar a instalação.  

 

 

 

 

11 – Para finalizar a instalação, clique em Finish.
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