
Formatering af harddisk(Step-by-step)
Ville lige dele dette med jer.
Om det så allerede er en guide oppe eller ej :)

I denne guide lære du hvordan du sletter alt på din harddisk hvis du f.eks skal
bruge den til din server eller noget i den stil.
Skrevet den 17. Jan 2010 af thecarfacekiller I kategorien Styresystemer / Generelt | 

Jeg sad og manglede noget plads på min lokale server.
Så jeg fandt en fin lille Maxtor på 30 GB problemet var bare at der lå Windows XP på den.

Det du gør er:

Finder din OS installations CD putter den i og lader den boote.
Når du kommer til hvor du kan vælge og trykke Formatere, Reparere og hvad der nu ellers står, trykker du
R for reparer.
Så kommer der en tekst frem hvor der står noget i retning af "Which Windows installation would you like to
log onto" så trykker du på 1 og trykker ENTER hvis det er det du vil slette.
Efter det kommer der noget Command Prompt værk frem. Her skriver du først "map" for at se hvilke drev
der er.
I mit tildfælde var det drev C
Så skriver du "Format C:" (hvis det er engelsk keyboard er ":" på (Shift+Æ) eller den der ü hvis det ikke er
dansk.
Hvis den skriver at den har fejlet, eller ikke kan finde en bestemt .exe fil, så er det fordi din installations cd
ikke har format filen på sig, og du bliver nød til at få anskaffet en anden.
Efter du har skrevet format C: skulle der gerne komme en advarsel, og om du gerne vil forsætte. Der
trykker du jo selvfølgelig J eller Y - og efter der skulle den gerne gå igang med at formatere.

Kommentar af askalot d. 17. Jan 2010 | 1

Huh?, hvor er det et problem at der er windows xp på den?

Normalt ville jeg bare sætte HD'en i puteren, (og sikre mig at den ikke booter på denne, BIOS)..Så kan man
fra windows bare højre klikke og vælge "Format..."

Eller hva?

Kommentar af karise_larry d. 17. Jan 2010 | 2

... det er da en besværlig / gammeldags metode.
DISKHÅNDTERINGEN kan gøre det meget letterer...

Kommentar af tjmm d. 26. Jan 2010 | 3

Ja, super besværligt det han skriver:D slet slet ingen grund til at gøre så stort et arbejde ud af det:D

Kommentar af thecarfacekiller d. 31. Jan 2010 | 4

Denne guide er oprindeligt
udgivet på Eksperten.dk



Har lige været i Østrig så har ikke svaret.

Jeg kender kun denne måde at formatere den.
Som jeg nu synes er meget let :D

Kommentar af Tester1 d. 05. Feb 2010 | 5

Killdisk + livecd

virker for mig.

Kommentar af john_stigers (nedlagt brugerprofil) d. 17. Apr 2010 | 6

Stoppede ved "Så kommer der en tekst frem hvor der står noget i retning af "

En guide til formattering skal være 100% præcis.
Desuden mangler der alternative former for formattering.
Den kan gøres bedre.


