
Installation, formatering og reparation af windows xp
Det er utallige gange at der her på eksperten bliver spurgt hvordan man
indstallere/formatere/reparere windows xp, derfor denne lille artikel som gerne
skulle hjælpe dig igennem de forskellige handlinger.
Skrevet den 03. Feb 2009 af jakobclausen I kategorien Workstation / Windows XP | 

<-- INSTALLATION -->
Installationen af Windows XP foregår ved at starte computeren med CD'en husk dog at sætte din bios til at
boot op på din  cdrom. Skulle du af uforklarige årsager ikke kunne boote op på din cdrom kan du evt hente
boot/start disketter - her 6 stk ialt. Et godt råd er at hente
dem nu, for en sikkerheds skyld, da der kunne opstå fejl undervejs.

Pro: http://www.microsoft.com/downloads/release.asp?releaseid=33291

Home: http://www.microsoft.com/downloads/release.asp?releaseid=33290

og her efter kommer Installationsguiden som hjælper dig gennem hele proceduren hvor du både kan
formater og opdele din HD
ganske som i den gamle fdisk (95/98/me) men bare meget nemmere her.

Under installationen får du mulighed for at vælge hvilket drev XP skal installeres på. Det er muligt at
installerer
Windows XP sammen med et andet Windows, hvis du ønsker det. Du får så en bootmenu i opstarten hvor
du kan vælge system.

<-- FORMATERING -->
1:Det første du skal gøre er at boote op på din Windows XP cd husk at din bios skal stå til at være first
bootdevice cdrom
kan du ikke boot på din cdrom eller vil du ikke pille inde i bios kan du hente bootdisketter til xp.

2:Og nu skal du trykke på I Agree/Godkende Licens' (F8)

3:spring det første tilbud om repair i Consolemode over og fortsæt din installation (nyinstallation)

4:Nu kan du så vælge hvilket drev din nye installation skal ligge på og her er det gerne dit C drev med
mindre du kører dualboot.

5:Og nu fortæller den dig der er et styresystem på dette drev og om du vil slette det (L = formatering)
eller du vil lave en repair (R) og nu skal du trykke på L.

6:Og du vil nu se at den går igang med at formater dit drev og bagefter starter den op med at lave en helt
ny installation.

7:Efter 40 minutter vil du igen være på nettet med en helt ny installation af windows xp.

8:Men vil du blot formater dit drev for evt at lægge win9x ind skal du blot genstarte din maskine efter den
har formateret drevet.
Men husk nu hvis dit drev er NTFS at der kan man ikke lægge win 95/98/me ind på det skal have fat 16
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eller fat 32 og så skal du igang
med en fdisk eller et 3 parts program hvis du ikke vil miste data.

<-- REPARATION -->
1:Det første du skal gøre er at boote op på din Windows XP cd husk at din bios skal stå til at være first
bootdevice cdrom.

2:Og nu skal du trykke på I Agree/Godkende Licens' (F8)

3:spring det første tilbud om repair i Consolemode over og fortsæt din installation (nyinstalation)

4:Nu kan du så vælge hvilket drev din nye installation skal ligge på og her er det gerne dit C drev med
mindre du kører dualboot.

5:Og nu fortæller den dig der er et styresystem på dette drev og om du vil slette det (L) eller du vil lave en
repair (R)
og nu skal du trykke på R.

6:Og du vil nu se at den laver en helt ny installation men det dejlige er bare den beholder alle dine
indstillinger
og dit skrive bord intakt men nu har du sluppet for alle dine fejl og mangler :-)

7:PS husk at have din CD-Key klar da denne skal bruges da det jo er en "nyinstaLlation" og under
installationen skal du sætte
det hele op igen og her tænker jeg på netværk og dit tastatur + div.
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Tjah...
Var det ikke retaxes der kom med denne guide først???
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en standardvejledning, her med billeder http://www.eaid.dk/eaid.php?action=vis&id=294
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Ja; det vil vi gøre - sådan!
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Når man formattere kommer der mange flere ting op man skal klikke på som, når det nu er til newbies, du
godt kunne have gennemgået en efter en, meget  tynd..
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