
Πως κάνουμε Format στον υπολογιστή μας και εγκατάσταση εκ νέου τα 
Windows Vista. 

 

1. Πρώτα από όλα θα πρέπει να έχουμε κρατήσει backup όσα αρχεία χρειαζόμαστε και δεν θέλουμε να 
χάσουμε! 
 

2. Έπειτα, για να ξεκινήσουμε την διαδικασία του format, αφού έχουμε ήδη βάλει το CD των Windows 
XP στο CD/DVD drive, πρέπει να μπούμε στο BIOS (αυτό θα γίνει αφού κάνουμε επανεκκίνηση και 
πατήσουμε το πλήκτρο Delete στην αρχική οθόνη όπου εμφανίζεται με το άνοιγμα του υπολογιστή). Στο 
BIOS θα ορίσουμε να κάνει boot από το DVD/CD-drive. Καθώς οι εκδόσεις των BIOS ποικίλλουν, 
συνηθίζουμε να ψάχνουμε για κάποια μενού / υπομενού στο BIOS με τις λέξεις Boot From, Boot Devices, 
Boot Sequence, ή γενικότερα κάτι που αναφέρεται στο Booting του υπολογιστή. Κάνουμε αποθήκευση τις 
ρυθμίσεις μας και είμαστε πια έτοιμοι να προχωρήσουμε... 
 

3. Μας βγάζει αργότερα μια μαύρη οθόνη που θα πρέπει να πατήσουμε ένα (οποιοδήποτε) πλήκτρο για 
να κάνει boot από το CD… Μόλις πατήσουμε κάτι θα εμφανιστεί η επόμενη οθόνη… 
 
 

 

Και αμέσως μετά την φόρτωση (που μπορεί να αργήσει 2-3 λεπτά ανάλογα με το hardware σας) 
θα δείτε την επόμενη οθόνη: 

 



Τώρα, επιλέγοντας τις ρυθμίσεις που θέλετε και αφού πατήσετε το next θα βρεθείτε  μπροστά 
στην επόμενη οθόνη… 

 

Η οποία μάλλον δε χρειάζεται διευκρινίσεις… 

Στην συνέχεια θα σας ζητηθεί το κλειδί προϊόντος σας το οποίο θα το βρείτε στην συσκευασία των 
Windows Vista.  

 



Αλλά εδώ ανάλογα με την έκδοση που έχετε μπορείτε να επιλέξετε να μην εισάγετε τώρα το CD-
Key αλλά να επιλέξετε την έκδοση του λειτουργικού από την επόμενη οθόνη. 

 

 

 Σε αυτή τη περίπτωση το κλειδί θα πρέπει να το εισάγετε εντός 15 ημερών από την ημερομηνία 
της εγκατάστασης, κάτι το οποίο είναι εν μέρει καλό για να δοκιμάσετε τα πλεονεκτήματα της 
Ultimate έκδοσης έναντι των άλλων. 

Μετά από τις 2 εκδοχές της εισαγωγής κλειδιού θα βρεθείτε σε αυτή την οθόνη:  

 

Εδώ, απλά αποδέχεστε τους όρους και συνεχίζετε την εγκατάσταση. Τώρα σας δίνεται μόνο μία 
επιλογή, αυτή του καθαρού install όπου και clickάρετε το Custom.  



 

Εδώ σας δίνεται για πρώτη φορά η δυνατότητα να κάνετε format στον σκληρό και να 
δημιουργήσετε partitions :  

 

Αν δε χρειάζεστε partitions, απλά πατάτε επόμενο και συνεχίζετε την εγκατάσταση, ειδάλλως: 



 

πατώντας στο νέο σας δίνεται η επιλογή ρύθμισης του μεγέθους του νέου διαχωρισμού του δίσκου 
σας, και αφού επιλέξετε το μέγεθος πατάτε apply (ενδέχεται να κάνει το πολύ 1 λεπτό να τελειώσει 
ανάλογα με το Hardware). 

 

 

 

 

 

 

 



Μετά από αυτό πατάτε στο next και η εγκατάσταση αρχίζει…  

 


