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Steeds meer vragen over meerdere besturingssytemen op 1 computer.
Daar zijn verschillende methodes voor. Wij bespreken hier een Virtuele methode door middel van software.
VMware is de meest gebruikte om virtueel te werken.
Op de pagina van VMware is het mogelijk een shareware te downloaden en eerst 30 dagen te testen.
Daarna kost de registratiecode ongeveer  € 150,-

In deel 01 de voorbereiding van de installatie
In deel 02 het installeren
In deel 03 Afmaken.

Deel 01 Voorbereiding.

01 Na de installatie van VMware de eerste opstart met bovenstaande Wizzard in VMworkstation.
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02 Welkom bij de virtuele machine wizzard.

03 Plaats de installatie CD of DVD van uw keuze. Wij hebben als voorbeeld Windows 2000 PRO SP4 gekozen.
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04 het is mogelijk de installatie map te veranderen.

05 De grote van de virtuele harddisk is kleiner te maken. Bijvoorbeeld 4.0 GB.
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06 Klaar om te starten.

07 De waarschuwing dat ons besturingssyteem geen ondersteuning meer heeft van Microsoft.

Deel 01: Installeren van Windows 2000 PRO.
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08 Opstartscherm in VMworkstation met Windows 2000 Setup.

09 Kies voor: To set up Windows 2000 on the selected item, press ENTER.
     Klik met de muis in het blauwe gedeelte en scroll dan naar de regel van uw keuze en geef de opdracht met de ENTER toets.
     Klik: Ctrl en Alt om in uw eigen hoofdscherm te komen. 
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09 b. klik enter om te formateren in NTFS of FAT. Wij kiezen voor NTFS. Klik ENTER.

10 Formateren.
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11 Kopieren.

12 De virtuele computer zal verschillende keren opnieuw booten.
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12 Eerste reboot.

14 Even wachten!
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15 Apparaten installeren. Uw scherm (Virtueel) kan een paar maal aan en uit flikkeren.

16 Invullen.
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17 Naam van de gebruikte PC. Hierna nog een Wizzard voor het invullen van het serial 5 x 5 cijfercode. Komt van zelf houd de code klaar.

18 Netwerk instellingen aanmaken.
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19 Componenten aanmaken.

20 Laatste taken afmaken.
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21 Reboot.

Deel 03: Windows 2000 PRO Instellen naar uw eigen voorkeuren.

22 Eerste boot, klik eerst nog even dat uw klaar bent met de installatie,
 (I Finished Installing)  in het gele vakje rechts onder wat hier inmiddels weg is.
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23 In feite is VMWorkstation klaar en kunt u afbouwen. Drivers enz. Klaar? De Virtuele Windows 2000 via startmenu uitschakelen.
U komt dan in de Wizzard van afbeelding 24.

24 Links in de Wizzard de gegevens van Windows 2000 PRO
Windows 2000 PRO staat in deze stand Power off.
Klik op < Power on this virtual machine om Windows op te starten >

Onze conclusie: VMware is een prima hulpmiddel voor de computergebruiker die wat meer wil.
Zeker niet voor de gemiddelde gebruiker. Inzicht en ervaring is nodig.
Onze netwerkprinter werkte meeteen zonder er iets voor hoeven te doen.
Sound, netwerk werken in dit geval out of the box.
De video driver hebben we gezocht bij Dell. Het scherm was 640 maar nu schermvullend.
Internet was geen probleem. Al zitten we met een sterk verouderde IE Brouwser. 
Mozzila Firefox zou dus een alternatief kunnen zijn.

Heeft u vragen of opmerkingen over deze Helpdesk Pagina? Laat het weten via Mail. U krijgt altijd antwoord.
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Computer Club Voorburg
Van Barbansonstraat 88

2274 SP  Voorburg
Mob: 0624 692 855

www.computerclubvoorburg.nl

computerclubvoorburg@gmal.com

Alles van deze helpdesk is voor een ieder vrij te gebruiken met naamsvermelding van: @computerclubvoorburg2011
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