Práce s flash diskem
V operačním systému Windows98 (většinou starší počítače – na GVM PC ve sborovně
u okna, starší PC v kanceláři, v kabinetu matematiky, biologie, chemie a ekonomiky):
-

tento operační systém vyžaduje před použitím flash disku potřebný ovladač – ten by měl
být již ve výše uvedených počítačích instalován – v nabídce Start – Programy se
vyskytuje položka s obsahem USB, Seitec, Flash či podobně – pokud ne, kontaktuje
správce sítě,

-

po zasunutí flash disku do počítače by se měl objevit daný flash disk v nabídce jako další
disk (většinou pod písmenem E – Vyměnitelný disk s příslušnou kapacitou 128 MB, …),

-

pokud se daný fash disk v nabídce neobjeví, zkuste vytáhnout daný flash disk z PC a po
chvilce jej znovu zasunout …, pokud i tento postup selže, kontaktujte správce sítě,

-

před vyjmutím flash disku není třeba dělat žádné speciální úkony (samozřejmostí je
zavření aplikací, které se odkazovaly na flash disk), stačí jednoduše flash disk z PC
vytáhnout.

V operačním systému Windows XP (nové počítače v kabinetech, PC v učebnách):
-

tento operační systém nevyžaduje před použitím flash disku ovladač,

-

po zasunutí by se měl objevit daný flash disk v nabídce jako další disk (většinou
pod písmenem E – Vyměnitelný disk s příslušnou kapacitou 128 MB, …), někdy
to chvíli trvá, protože se instaluje příslušný ovladač flash disku – samozřejmě bez
zásahu uživatele,

-

pokud se po zasunutí do počítače falsh disk neobjeví v nabídce jako další disk a je
„zelená šipka“, znamená
zobrazena v pravo dole ikona
to, že se daný disk namapoval pod stejným písmenem jako již dříve namapovaný
jiný disk (většinou jako disk F, jenže jako disk F je již označen síťový disk serveru
pro přihlašování do sítě). Pro zobrazení obsahu flash disku je nutno provést
následující postup:
1) pravým tlačítkem myši kliknout na „Tento počítač“
2) levým tlačítkem myši vybrat nabídku „Spravovat“
3) vybrat nabídku (levým tlačítkem) „Správa disků“ – nyní by se měla objevit –
pokud máte dostatečná přístupová oprávnění – nabídka místních dísků
na počítači – DISK 0 (základní – disk „C“, popř. disk „D“,“E“) a DISK 1
(Vyměnitelné médium příslušné kapacity např. 128 MB, 256 MB, ...)
4) pravým tlačítkem kliknout na DISK 1 a otevře se nabídka
5) levým tlačítkem vybrat „Změnit písmeno jednotky a cestu …“
6) levým tlačítkem poklepat na „Změnit“
7) vybrat v zatržení „Přiřadit písmeno jednotky“ jiné písmeno (takové, které
dosud není vybráno) – např. „J“
8) potvrdit změnu přiřazení písmena volbou „ANO“

Nyní již by měl být výměnný disk zobrazen např. volbou „Tento počítač“ (2 krát
levým tlačítkem), Výměnný disk (J:).
-

před vyjmutím flash disku je nutné flash disk odpojit (jinak může dojít k „zamrznutí“ PC)
o zavřete všechny aplikace, které se odkazovaly na flash disk,
o jednou klikněte levým tlačítkem myši na „zelenou šipku“
vpravo dole,
o zobrazí se text
,
nyní na tento text jednou klikněte levým tlačítkem myši,
o objeví se hláška o bezpečném odebrání hardware, nyní stačí jednoduše flash disk
z PC vytáhnout.

