
Opret en bootcdrom udfra en bootdiskette
Vi kender det alle når der er indkøbt en ny computer uden diskettedrev og man er
i en situation hvor man SKAL bruge en bootdiskette.
Det kan være at man skal opdatere sin bios eller andre ting som normalt gøres fra
diskette.
På opfordring er artiklen/t
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Her er en guide til hvordan man opretter et image fra en bootdiskette og brænder det med Nero. Det
kræver at man på en anden pc har adgang til en brænder og et floppydrev - f.x den "gamle" pc.
Vi skal bruge Winimage som kan hentes her som trialversion
http://downloads-zdnet.com.com/WinImage/3000-2242-10150019.html?tag=lst-0- 1

1. Du opretter først din bootdiskette på normal vis.

2. I winimage går du i: "Disk" - vælg use drive A - Read disk. Nu indlæses disketten.

3. Så er det bare at gemme den som et xxx.ima image: - File - save as - minimagedisk.ima.
Jeg har valgt ima filtypen fordi det understøttes i nero.

4. Åbn Nero - vælg "Cdrom - boot" - Image file - Brows til dit minimagedisk.ima - og brænd cdrommen

Nu har vi simpelthen en bootable cd af en bootdiskette -

Tip 2 - Du kan sagtens udnytte pladsen på cdrommen ved at lægge andre filer over - det spiller ingen rolle
for cdén.
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Et udemærket tip, men eftersom dette jo er en artikel sektion, så er det nok lige lidt nok indhold at tage
point for ;)
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enig
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Fint tip, nyt for mig. :o) det skal prøves.
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Denne guide er oprindeligt
udgivet på Eksperten.dk

http://downloads-zdnet.com.com/WinImage/3000-2242-10150019.html?tag=lst-0-


Syntes at jeg godt viste det i forvejen, jeg tror ikke der er så mange herinde på exp.dk der ikke ved
hvordan man gør.
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Noget nok de fleste allerede ved. Men hvor er artikel delen...


