
Forsinket skrivning mislykkedes - Data er tabt
Tlsyneladende fejler en disk pludselig og kan kun delvist eller slet ikke opereres
på.
Skrevet den 03. Feb 2009 af torch I kategorien Generelt IT / Andet | 

Windows fejlmeddelelsen [b]'Forsinket skrivning mislykkedes - Data er blevet mistet'[b] er en af de
sædvanlige kryptiske meddelelser fra Windows, som altid leveres uden den mindste yderligere forklaring. 
Det er selvfølgelig under al kritik.  Jeg har ikke regnet ud, hvad det skyldes, om det er en fejl i Windows-
softwaren (det må jo være en af Microsoft kendt fejl, siden den optræder i
Windowsmeddelelsesfunktionen) eller om det er en hardware-uoverensstemmelses-ting.  Derfor ved jeg
for lidt om, hvad der kan gøres mod selve fejlens forekomst.  Men jeg har haft fejlen på både SATA, PATA
og ekstern USB2.0-diskbox (og derfor hælder jeg mest til software-fejl, Windows XP?).
Men jeg har en måde at komme over problemet, når det opstår (jeg bruger XP):
1. Start computeren op på installations-CD'en
2. Filer indlæses, ved første stop vælges R for at reparere
3. Man vælger den Windows, man ønsker at reparere (de fleste har én), skriv 1 og tryk Enter
4. Du får nu C:\>
5. Skriv [b]chkdsk (drev:)[b]  f.eks  [b]chkdsk c:[b] eller [b]chkdsk f:[b]
6. Lad processen køre færdig (sig ja til at reparere og nej til at gemme, hvis du bliver spurgt), genstart PC

Fejlen er sikkert rettet nu, hvis ikke, så gentag punkt 1-4.
I punkt 5. skrives [b]chkdsk (drev:) /F[b]

Grunden til, at dette virker (har gjort det flere gange nu) er, at det tilsyneladende er FAT-tabellen (eller
filoversigten) der fejler og ikke gemmes korrekt på disken).  Man kan også opleve, at kun halvdelen af
disken er usynlig.  Efter denne tur dukker det hele op igen.

Kommentar af rasmus_h d. 10. Dec 2005 | 1

Så blev man det klogere... Havde ikke selv tænkt over den mulighed, men rimelig simpel. Fin artikel

Kommentar af fromsej d. 12. Dec 2005 | 2

<b>Fed tekst</b> vil virke, gider du lige rette det?
Ellers en udmærket artikel.
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Fejlen kommmer så simpelt hvis en harddisk bliver taget fra imens der bliver skrevet til den (eller en
ekstern enhed)

Det sker hvis jeg f.eks. tager min eksterne harddisk fra imens jeg er ved at overføre noget til den !

Kommentar af hmaa d. 29. Nov 2007 | 4

Hej Torch !!
Jeg sidder med samme problem, kan du ikke lige hjælpe mig. Hvad betyder <b>
Hilsen Henrik

Denne guide er oprindeligt
udgivet på Eksperten.dk



Kommentar af NilsTorben d. 16. May 2011 | 5

Hej- jeg har en beslægtet? form for problem med harddiskadgang. Jeg har en alm (ATA?) HD i en eksternal
box. Hvis jeg kopierer en meget stor fil til den, sker det tit, at aktivitetslampen pludselig lyser konstant på
ext.boksen, samtidig med at forbindelsen er afbrudt (ikonet forsvinder i Stifinder). Når jeg slukker og
tænder harddisken, virker den igen. Det er som om den ikke kan følge med. Da jeg prøvede med USB3,
kom den ikke engang igang.
Nogen der har en forklaring/løsning?


