W tym krótkim poradniku, opiszę jak wykonać obraz NP. systemu operacyjnego na pendrive oraz jak rozpocząć instalację owego systemu na komputerze.
Przede wszystkim warto wiedzieć, że opisuję wygląd programu z użyciem NVDA.
Nie będę wgłębiać się w szczegóły owego programu, jedynie opiszę jak zrobić to podstawowo bez zmian większości parametrów.
Jeśli chcesz wypalić obraz na płytę CD, musisz wybrać inny program, Rufus jest do wypalania obrazów na nośniki USB.
Przede wszystkim na samym początku należy pobrać program z https://rufus.akeo.ie/downloads/rufus-2.16.exe.
Nie ważne jest, kiedy do gniazda USB podłączymy wybrany nośnik. Może to się zdarzyć przed uruchomieniem, lub po uruchomieniu programu.
Jeśli uruchamiamy program po raz pierwszy, okno przywita nas zapytaniem, czy chcemy aby program przy wykryciu nowej wersji się uaktualniał.
Po wybraniu opcji tak lub nie, wyświetli nam się prawidłowe okno programu.
Po elementach do skonfigurowania przemieszczamy się klawiszem Tab a zmian dokonujemy klawiszami strzałek.
Opcji nie trzeba zatwierdzać klawiszem enter. Gdy wszystko ustawimy, należy nacisnąć przycisk „Start”.
Wszystkie opcje mające do wyboru więcej możliwości są przedstawione w formie listy rozwijanej. Nie trzeba naciskać specjalnie strzałki w prawo, aby ją rozwinąć, wystarczy używać strzałek góra dół do przemieszczania się po owych możliwościach.
Domyślnie po starcie, kursor ustawia się na przycisku start. Naciskamy wiadomy „Tab” i napotykamy na przycisk zamknij. Roli owego przycisku chyba tłumaczyć nie trzeba.
Idąc dalej napotykamy na pasek narzędzi i niezaetykietowany przycisk. Niestety nie wiem do czego ów przycisk służy.
Pierwszą listą rozwijaną jest wybór urządzenia.
Po wybraniu odpowiedniego nośnika, do wyboru jest Schemat partycjonowania i typ systemu docelowego.
Mamy 3 możliwości:
„Schemat partycjonowania MBR dla BIOS lub UEFI.”
„Schemat partycjonowania MBR dla UEFI.”
„Schemat partycjonowania GPT dla UEFI.”
Powinniśmy wybrać wariant z numerem drugim „Schemat partycjonowania MBR dla UEFI.”.
Następną rzeczą do wyboru jest „System plików”.
Mamy do wyboru następujące warianty:
„FAT32 (Domyślne).”
„NTFS.”
„UDF.”
„exFAT.”
Jak wiadomo, domyślnym jest FAT32, i tutaj raczej nic bym nie zmieniał.
Kolejną istotną opcją jest „Utwórz bootowalny dysk używając”.
Po naciśnięciu tabulatora, wybieramy typ obrazu.
Standardowo powinniśmy wybrać „Obraz ISO”.
Po wybraniu tej opcji i naciśnięciu wiadomego klawisza, napotykamy na przycisk „Kliknij aby wybrać obraz…
Gdy naciśniemy na nim spację, otwiera nam się standardowe okno z wyborem pliku.
Po wybraniu obrazu, naciskamy przycisk start.
Na wszystkie pytania programu należy odpowiedzieć twierdząco.
Następnie czekamy, aż program utworzy Nam TZW. „Bootowalny dysk”.
Gdy program zakończy tworzenie, wróci do swojego głównego okna.
Po utworzeniu obrazu wyłączamy komputer i po naciśnięciu przycisku start naciskamy przycisk F1, F2, Escape lub F12 tak długo aż nie pojawią nam się opcje bootowania. {W każdym komputerze będzie inaczej, ale owe 4 przyciski są najprawdopodobniejsze}.
Wybieramy w nich USB i czekamy aż utworzony obraz systemu nam się wczyta.
Niestety dalej musicie sobie radzić sami.

