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Gparted er en Linux distro med det primære formål at oprette, slette eller partitionere en harddisk. 
Programmet hentes som en ISO-fil og brændes enten til en DVD eller til en USB-enhed. 

Gparted findes 
både som 32- og 
64-bit, men du 
kan sagtens 
”nøjes” med 32-
bit versionen, der 
indlæses i 
computerens 
hukommelse. 
Efter indlæsning, 
skubbet en evt. 
DVD ud af drevet
og alt køres 
direkte i 
hukommelsen. 

Når Gparted er 
indlæst, vises et 
billede af den 

eller de aktuelle harddiske. I ovenstående billede er kun én partition på harddisken, men den kan 
bestå af flere partitioner. Ønskes partitionerne slettet, skal der begyndes med nederste partition og 
slettes ”opad”, således der til sidst kun vises én partition. Ønskes denne også slettet medtages denne
og der trykkes efterfølgende på knappen Apply. 

Har du tilsluttet en ekstern harddisk eller USB-hukommelse, kan du vælge mellem enheder øverst 
til højre. Bemærk harddisken her har navnet /dev/sda1. Er der flere partitioner, vil de have navnet
/dev/sda2 osv. 

Det er vigtigt at være opmærksom, således du ikke utilsigtet sletter en harddisk, der ikke burde være
slettet. Sørg derfor altid for at tjekke størrelsen på den enhed, der er aktiv (computerens harddisk) 
og et evt. eksternt drevs kapacitet. Er der en harddisk på 1 TB anbragt i computeren og en 32 GB- 
ekstern USB-hukommelse tilsluttet, vil du næppe være i tvivl, men den kan opstå ved to ens 
størrelse harddiske. Vær derfor opmærksom!
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Når alle partitioner er slettet, vil nedenstående billede fremkomme:

Som det ses, vil 
harddisken nu 
være uden 
partitioner og 
harddisken vil 
være beskrevet 
som unallocated.
Det vil sige 
harddisken 
optræder ”ren”, 
uden nogen form 
for formatering. 
Formatering er 
nødvendig for at 
kunne installere et
styresystem, 
f.eks. benytter 
Windows 98 / 

98 / ME formatet FAT32, mens Windows 2000 og Windows XP kan benytte både FAT32 og NTFS. 

Fra Windows Vista og fremefter ,er kun NTFS anvendeligt som system-formatering. 

Andre styresystemer er naturligvis også muligt at klargøre harddisken til. Linux er næsten 
selvskrevet, da 
Gparted er bygget 
på en Linux. Her 
kan vælges 
formaterne ext2, 
ext3, ext4 osv …

Hvilken 
formaterings-type 
det enkelte 
styresystem 
benytter, kan du 
ofte finde i 
specifikationerne 
for det enkelte 
styresystem.

Når harddisken er 
tom (unallocated),
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skal der oprettes en ny partition med det ønskede format. Øverst i menulinjen vælges Partition og i 
menuen vælges New.

Når det rigtige format
er valgt (NTFS, ext4,
osv…), kan
størrelsen på
partitionen mindskes
til den størrelse, der
ønskes. Den
resterende
(unallocated) plads
kan derefter klargøres
til ny formatering,
evt. til anvendelse for
andet styresystem.
Hver handling
afsluttes ved at
trykke på Apply, der
udfører de givne
instrukser.

Når du trykker på 
Apply, vil du få en
advarsel om den 
foregivne 
handling. Her har 
du, hvis du er det 
mindste i tvivl, 
mulighed for at 
annullere (Cancel)
handlingen og 
dermed gennemgå
dine valg en ekstra
gang. Vælger du 
at trykke på 
knappen Apply, 
fanger bordet. 
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Når du trykker på 
Apply, begynder 
de handlinger du 
har ønsket udført 
at gå i gang. Dette
kan tage lidt tid, 
afhængig af 
mediets størrelse.

Skulle det ske du 
har valgt forkert 
formatering til det
valgte styre-
systems filformat,
er det muligt at 
vælge andet 
format 
efterfølgende.

Vælg i menu-
linjen Partition og i den fremkomne rullemenu vælges Format to. Vælges andet format, skal 
handlingen aktiveres ved tryk på Apply.

Som det ses på 
ovenstående 
billede, er der 
mange forskellige
formater at vælge
imellem. Det 
betyder Gparted 
er utrolig 
fleksibelt at 
arbejde med og 
giver stor frihed 
til at prøve / 
afprøve 
forskellige 
styresystemer. 

Ønsker du mere 
viden om de 
enkelte formater, 

kan du søge dem på nettet og få mere viden om anvendelse.
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Husk altid, når du har valgt en handling, at trykke på Apply. Trykker du ikke, sker der absolut intet.

Når alle dine ønskede handlinger er tilendebragt, lukke du blot programmet Gparted på krydset 
øverst i højre hjørne. Derefter kan du afslutte hele det underliggende styresystem, og harddisken 
eller den eksterne enhed vil være klar til anvendelse.

Du kan hente Gparted her (32-bit version)

http://downloads.sourceforge.net/gparted/gparted-live-0.28.1-1-i686.iso

