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Jika kita mengalami masalah pada system operasi windows XP maka kita bi-

sa melakukan repair dengan menggunakan CD installer windows XP karena

fasilitas repair sudah tersedia. Akan tetapi, ketika kita berhadapan dengan

windows 7, CD installer tidak bisa digunakan untuk melakukan repair. Tetapi

hanya disediakan fasilitas instal ulang. Bayangkan kalau kita menginstal ulang

Windows kita maka betapa repotnya kita karena harus melakukan backup da-

ta terlebih dahulu, terus setelah melakukan instal windows harus menginstal

satu persatu driver laptop kita. Betapa repotnya kita. Oleh karena itu, de-

ngan asumsi tersebut maka setelah saya search di google, saya mendapatkan

artikel tentang membuat CD repair Windows 7. Ternyata caranya cukup

mudah kok.

Perlu teman-teman ketahui bahwa ketika Microsoft mengeluarkan operating

system baru (termasuk Windows 7), mereka mengklaim kalau sistem operasi

tersebut lebih stabil dari pendahulunya. Meskipun demikian, anda tidak akan

pernah tahu suatu saat system yang stabil tersebut akan mengalami masalah.

Alangkah lebih baik jika anda melakukan antisipasi guna meminimalisir akibat

yang ditimbulkan oleh Windows 7 saat mengalami masalah[1].

Salah satu solusi persiapan yang dapat anda lakukan untuk mengantisipasi

kerusakan tersebut adalah dengan cara membuat sebuah CD repair Windo-

ws 7 yang dapat digunakan untuk booting saat operating system mengalami

masalah. Windows 7 punya sebuah �tur yang dapat digunakan untuk mem-

buat sebuah CD repair dengan langkah yang mudah. Tentunya tidak sama

dengan melakukan instal ulang. Setelah direpair, laptop kita langsung siap

untuk digunakan. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut :

1. Klik Start, kemudian ketik system repair disc klik Create a System

Repair Disc.
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2. Akan keluar window Create a System Repair Disc. Pilih media disc

yang akan dipakai.
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3. Masukkan sebuah kepingan CD kosong ke dalam DVD/CD RW dan lan-

jutkan dengan klik tombol Create disc.

4. Setelah selesai, keluarkan kepingan CD yang telah anda buat dari DVD/CD

RW

Sekarang anda punya kepingan CD yang dapat digunakan sebagai repair dis

Windows 7 di komputer atau notebook anda. Lalu, bagaimana menggunakan

repair disc yang telah dibuat?

1. Booting komputer atau notebook anda menggunakan kepingan CD yang

telah anda buat. Pilih Windows Setup [EMS Enabled] untuk masuk

ke dalam menu system repair.
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2. Setelah proses booting selesai, anda bisa mengakses tool System Reco-

very Options dan mengembalikan Image System �le yang telah anda

buat sebelumnya.

3. Sekarang anda dapat memilih jenis recovery yang akan dijalankan untuk

memulihkan sistem operasi Windows 7 pada notebook atau PC sesuai
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dengan kondisi kerusakan system yang anda hadapi. Jika ingin menggu-

nakan image system yang telah dibuat, klik System Image Recovery

dan ikuti langkah-langkah beriutnya ssuai dengan petunjuk yang disedi-

akan.

Meskipun tidak pernah diingnkan, anda tidak akan pernah tahu kapan sistem

operasi windows 7 mengalami masalah. Sebuah langkah yang bijak jika mau

meluangkan waktu untuk membuat sebuah CD repair yang akan bermanfaat

saat notebook ata PC anda bermasalah.

Untuk sistem repair ini belum saya temukan menggunakan �ash disk. Bagi

teman-teman yang mempunyai notebook tanpa DVD-ROOM silahkan menca-

ri DVD-ROOM eksternal yah.

Sekian postingan kali ini yah. Mudah-mudahan berguna bagi kita. Terima

kasih
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Pustaka

[1] http://blog.fastncheap.com/membuat-cd-repair-windows-7/

[2] www.google.com

[3] www.youtube.com
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