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Inleiding Paragon Alignment Tool 
In dit hoofdstuk vindt u algemene informatie over de Paragon Alignment Tool (PAT). 

Wat is PAT? 
De Paragon Alignment Tool is een hulpprogramma voor fysieke en virtuele systemen. U kunt hiermee controleren op 

uitlijnproblemen op Advanced Format Drives (AFD) en Solid State Drives (SSD) met een sectorgrootte van 4000, en 

Redundant Array of Independent Disks (RAID). Door met PAT de uitlijning van partities te controleren en corrigeren 

zorgt u voor maximale systeem- en RAID-prestaties en bij SSD ook voor een maximale gebruiksduur. 

Productonderdelen 
PAT biedt meerdere componenten om stations te controleren en uit te lijnen en gebruikersgegevens te beschermen: 

 Windows™-hulpprogramma – Het belangrijkste programma om partities binnen Windows te controleren en uit 

te lijnen. 

 Blue screen-hulpprogramma – Voor het uitlijnen van vergrendelde partities, zoals systeempartities of volumes 

met geopende bestanden. 

 Universal Recovery CD (RCD) – Een opstartbaar hulpprogramma voor meerdere platforms dat wordt uitgevoerd 

onder Linux™ vanaf een cd, dvd of extern opslagapparaat dat is aangesloten via USB of FireWire (IEEE 1394). De 

gebruiksvriendelijke Windows-achtige Linux-omgeving vereist geen installatie en is bedoeld om te gebruiken 

wanneer het besturingssysteem niet opstart. Zo kunt u een onderbroken uitlijnbewerking voortzetten. 

Belangrijke functies 
 Partities uitlijnen zonder opnieuw opstarten – Niet-vergrendelde partities kunnen direct vanuit Windows 

worden uitgelijnd. 

 Uitlijnen in Blue Screen-modus – Het systeem opnieuw opstarten in deze Blue Screen-modus om 

systeempartities of volumes met geopende bestanden uit te lijnen. 

 Universal Recovery CD (RCD) –  Het systeem opstarten wanneer dit niet lukt met Windows, of stations 

controleren en uitlijnen zonder PAT te installeren. 

 Volledige gegevensbescherming – De gegevens worden beschermd, ook als het uitlijnproces onverwacht werd 

onderbroken (bijv. door een stroomstoring). 
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Het uitlijnen van partities 

Wat betekent uitlijning van partities? 
Voor een goed begrip van dit concept bekijken we eerst hoe gegevens worden opgeslagen op een schijf. 

Een standaard vaste schijf is opgedeeld in fysieke sectoren van elk 512 byte. In diagram 1 ziet u een vereenvoudigd 

partitioneringsschema, waarbij één partitie het totaal aan schijfruimte en sectoren in beslag neemt. Hier is hij goed 

uitgelijnd met de eerste fysieke sector, d.w.z. de beginpositie van de partitie komt overeen met de beginpositie van de 

eerste sector: 

Diagram 1 

 

De partitie bestaat uit logische eenheden, de zogeheten clusters. In dit vereenvoudigde voorbeeld (Diagram 2) komt één 

logische cluster overeen met twee fysieke sectoren: 

Diagram 2 

 

 

Wanneer dan gegevens, bijv. een klein tekstbestand, worden gelezen van één logisch cluster, leest het opslagapparaat 

in feite gegevens van twee fysieke sectoren. Ook hier ziet u een goed uitgelijnde partitie – de beginpositie van de 

partitie komt overeen met die van de eerste sector. De schijfbewerkingen verlopen dus zo snel mogelijk. 

 

Waarom vormen slecht uitgelijnde partities een probleem voor vaste schijven? 
De volgende generatie vaste schijven, de zogeheten Advanced Format-schijven (AF-schijven) of 4K-schijven, heeft 

fysieke sectoren van 4096 byte (in plaats van 512 byte). Door de grotere sectoren bevinden zich minder gegevens over 



5 

Copyright© 1994-2011 Paragon Software Group. Alle rechten voorbehouden. 

Error Correction Code (ECC, zelfherstellende codes) en koppositionering (servo-code) op het station. Daardoor is de 

lees/schrijfprestatie veel beter en de capaciteit van de vaste schijf groter. 

Maar voor stations zoals IDE en SATA moet de sectorgrootte van 512 byte worden geëmuleerd, omdat de 

besturingssystemen uitsluitend werken met sectoren van 512 byte, ook al zijn de fysieke sectoren van interne AF-

schijven in werkelijkheid 4K (4096 byte): 

Diagram 3 

 

In diagram 3 ziet u de drie lagen van een AF-schijf: de onderste, fysieke laag is opgedeeld in fysieke sectoren van 4000 

byte. De tweede laag, de emulatielaag, is opgedeeld in sectoren van 512 byte. De bovenste laag is de werkelijke 

bestandssysteempartitie. Deze is opgedeeld in clusters van 4000 byte. 1 cluster = 8 geëmuleerde sectoren = 1 werkelijke 

fysieke sector. 

In dit geval zijn alle drie lagen uitgelijnd in verhouding tot elkaar en de schijfstartpositie. Wanneer u gegevens van één 

cluster lees of schrijft, worden deze geactualiseerd in acht geëmuleerde sectoren van 512 byte en één fysieke sector van 

4K. Hierdoor wordt het aantal vereiste lees/schrijfbewerkingen zo klein mogelijk gehouden, waardoor alle 

schijfbewerkingen maximaal presteren. 

In diagram 4 ziet u wat er gebeurt wanneer logische clusters verschuiven (de uitlijning verstoord is) ten opzichte van alle 

onderliggende lagen: 

Diagram 4 



6 

Copyright© 1994-2011 Paragon Software Group. Alle rechten voorbehouden. 

 

In diagram 4 ziet u dat de positie één sector van 512 byte is verschoven ten opzichte van de beginpositie van de schijf. 

Daardoor zijn alle logische clusters nu gekoppeld aan twee fysieke sectoren van 4000 byte (Ze overlappen twee 

sectoren). Alle lees/schrijfbewerkingen worden verdubbeld. De prestatie van het hele systeem loopt terug, want voor 

elke cluster gegevens moet het station twee bewerkingen uitvoeren met twee sectoren, in plaats van één, als de partitie 

juist was uitgelijnd. 

Waardoor ontstaat die verschuiving? Alle Windows-versies vóór Vista™ gebruiken een factor van 512 byte om 

volumeclusters te maken. De beginpositie is dus uitgelijnd op sectoren van 512 byte, niet op sectoren van 4 byte, 

waarbij de beginpositie van de partitie één sector van 512 byte inspringt, zoals u ziet in het voorbeeld. In bepaalde 

situaties kan elke versie van Windows secundaire partities creëren die onjuist zijn uitgelijnd, en ook software van 

derden die niet “4K-ready” (geschikt voor 4K) is, kan onjuiste uitlijning van partities veroorzaken. 

De beginpositie van de partitie springt gewoonlijk 63 sectoren in, omdat het om een oude cilinderindeling gaat. Voor 

oudere versies van Windows (en DOS) moet de partitie zijn uitgelijnd met de cilinder voor de juiste adressering van en 

toegang tot sectoren. Dit CHS-adresseringsschema (Cylinder/Head/Sector) vormt een oud compatibiliteitsprobleem dat 

in moderne besturingssystemen niet speelt. De nieuwe besturingssystemen gebruiken een LBA-schema (Logical Block 

Addressing) waarbij er geen cilinders of koppen voortdurend worden geadresseerd op een heel station. Maar vanwege 

de compatibiliteit met oudere systemen creëren alle Windows-versies vóór Vista partities op basis van de regel voor 

cilinderuitlijning. 

Er waren geen problemen met deze regel en partitie-uitlijning totdat AF-schijven van 4K (4096 byte) algemeen ingang 

vonden. Partities die zijn uitgelijnd op een beginpositie van 63 sectoren, zijn niet standaard uitgelijnd op een startpositie 

van 4K-sectoren. Dit is te zien met een eenvoudige rekenkundige formule 1: 

 Formule 1 

Als u 63 sectoren vermenigvuldigt met 512 byte, is de uitkomst geen geheel getal van 4K-sectoren. Dus deze partitie en 

alle volgende partities op de schijf zijn foutief uitgelijnd (diagram 5):   

Diagram 5 
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Hoe kunt dit verhelpen met de Paragon Alignment Tool? 
PAT lijnt alle foutief uitgelijnde partities opnieuw uit door ze het vereiste aantal van 512-byte sectoren te verplaatsen, 

zodat alle volumes zijn uitgelijnd. In dit voorbeeld (formule 2) verplaatst PAT de foutief uitgelijnde partitie één sector 

van 512 byte naar voren, zodat deze correct wordt uitgelijnd: 

 Formule 2 

Nu komt de beginpositie van de partitie overeen met de beginpositie van de 4K-sector en zijn deze partitie en alle 

volgende partities op de vaste schijf correct uitgelijnd (diagram 6): 

Diagram 6 

 

Er is nog een belangrijk probleem: sommige AF-schijven hebben een trigger om problemen met de partitie-uitlijning op 

te lossen. De interne controllers kunnen zo worden ingesteld om de adressering van de emulatielaag te verschuiven met 

één sector van 512 byte. Zo wordt sector 63 dan sector 64 en zijn alle partities uitgelijnd (diagram 7): 

Diagram 7 
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De meeste software zal een dergelijk verschoven volume niet detecteren, omdat alle logische partities zijn uitgelijnd. 

Dus toepassingen die de 4K-verschuiving niet herkennen, creëren in dit geval foutief uitgelijnde partities. PAT herkent 

de 4K-verschuiving wel en kan dus een dergelijk verschoven volume herkennen en zal de uitlijning van partities op dit 

type AF-schijf overslaan. 
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Aan de slag met de Paragon Alignment Tool 
In dit hoofdstuk vindt u alle informatie die u nodig hebt om het product gereed te maken voor gebruik. 

Systeemvereisten 

Windows-hulpprogramma 

Om PAT te kunnen gebruiken, moet dit hulpprogramma zijn geïnstalleerd. Controleer of uw computer voldoet aan 

onderstaande minimale systeemvereisten: 

 Ondersteunde besturingssystemen:  

o Windows XP (32 en 64 bits) 

o Windows 2003 (32 en 64 bits) 

o Windows Vista (32 en 64 bits) 

o Windows 2008 (32 en 64 bits) 

o Windows 7 (32 en 64 bits) 

o Windows 2008 R2 (alleen 64 bits) 

 Ondersteunde bestandssystemen 

o FAT12 

o FAT16 

o FAT32 

o NTFS 

 Internet Explorer 5.0 of hoger  

 CPU: Intel Pentium of equivalent met een kloksnelheid van 300 MHz  

 RAM: 128 MB (256 MB of meer aanbevolen) 

 Vaste schijf met 100 MB beschikbare ruimte  

 SVGA-videoadapter en monitor  

 Muis 

Linux-omgeving 

Als u de universele herstel-cd van PAT wilt gebruiken, die werkt vanuit een Linux-omgeving, maakt het niet uit welk 

besturingssysteem is geïnstalleerd op uw computer. Controleer wel of uw computer voldoet aan onderstaande 

minimale systeemvereisten: 

 IBM AT-compatibele computer met CPU van i486 of hoger 

 RAM 256 MB  



10 

Copyright© 1994-2011 Paragon Software Group. Alle rechten voorbehouden. 

 SVGA-compatibele monitor 

 Muis (aanbevolen) 

Extra vereisten 

 Recordable cd/dvd-station om gegevens te branden 

Installatie 
Controleer vóórdat u de installatie uitvoert dat uw platform voldoet aan de minimale systeemvereisten. Als uw 

computer voldoet aan deze vereisten, ga dan als volgt te werk om het PAT Windows-installatiepakket te installeren (Hoe 

u de herstel-cd installeert, leest u in het gedeelte "De Universal Recovery CD verkrijgen en branden"): 

1. Klik op het setup-bestand om de installatie te starten. 

2. Op de welkomstpagina leest u dat de toepassing wordt geïnstalleerd. Klik op Next (Volgende) om door te gaan. 

3. Lees de licentie-overeenkomst van Pararon zorgvuldig en selecteer de juiste optie om al dan niet akkoord te 

gaan. Wanneer u niet akkoord gaat met de licentie-overeenkomst, kunt u niet verder met de installatie. Door te 

klikken op de knop Print (Afdrukken) kunt u de licentie-overeenkomst afdrukken. 

4. Registratie-informatie verstrekken. Op de registratiepagina vult u uw productcode en serienummer in, indien 

van toepassing. 

5. Klantinformatie verstrekken. Op de klantinformatiepagina vult u standaardinformatie in, zoals gebruikersnaam 

en organisatie. U moet ook beslissen of u dit programma beschikbaar maakt voor alle gebruikers van deze 

computer (indien van toepassing) of alleen de huidige gebruiker. 

6. Standaard installatiepad. Klik op Change (Wijzigen) om het hulpprogramma te installeren op een andere locatie 

(standaard C:\Program Files(x86)\ Paragon Software\Alignment Tool 3.0\). Anders klikt u op Next (Volgende) 

om het standaardpad te gebruiken. 

 

7. PAT installeren. Op de pagina Ready to Install the Program (Gereed om het programma te installeren) klikt u op 

Install (Installeren) om de installatie te starten of op Back (Vorige) om terug te keren naar een van de vorige 

pagina´s om de installatie-instellingen opnieuw te bekijken of te wijzigen. 

8. Installatie voltooid. Op de eindpagina wordt gemeld dat het installatieproces is voltooid. Klik op Finish 

(Voltooien) om de wizard te voltooien. 

Eerste start 
Om de Paragon Alignment Tool te starten klikt u op het bureaubladpictogram Paragon Alignment Tool™ 3.0 of op de 

Startknop van Windows. Vervolgens klikt u op Programma´s > Paragon Alignment Tool™ 3.0> Paragon Alignment Tool 

3.0 

De Universal Recovery CD verkrijgen en branden 
De Universal Recovery CD (herstel-cd) wordt geleverd als afzonderlijke download van het PAT-installatiepakket. De 

Universal Recovery CD is uitsluitend bedoeld voor noodgevallen; wanneer een uitlijnbewerking is onderbroken.  
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U kunt de herstel-cd afzonderlijk van de website downloaden. Hij is gebundeld in de wizard Unpack and Burn Wizard 

(Uitpakken en branden) van Paragon. Met deze wizard kunt u PAT herstel-cd´s of dvd´s maken en opstartbare 

herstelmedia creëren. Met de wizard kunt u het ISO-bestand van de PAT-herstel-cd extraheren naar uw vaste schijf. Als 

u de wizard Unpack and Burn (Uitpakken en branden) gebruikt, hoeft u geen tools van derden te gebruiken om PAT-

herstelmedia te creëren. 

Als u het ISO-bestand van de PAT-herstel-cd extraheert uit de wizard Unpack and Burn (Uitpakken en branden), kunt u 

met een hulpprogramma van een andere fabrikant de ISO-image van de PAT-herstel-cd naar een cd of dvd branden. 

Noodopstart vanaf de Universal Recovery CD 
Met deze herstel-cd die werkt vanuit Linux kunt u uw computer opstarten in de herstelomgeving van PAT. Hier krijgt u 

toegang tot uw vaste schijf voor herstel. Als een uitlijnbewerking is afgebroken of onverwacht is onderbroken, kunt u de 

uitlijning voortzetten. 

Als u een uitlijnbewerking wilt hervatten, schakel dan de computer in en start deze op vanaf de PAT Universal Recovery 

CD. 

 

Contact 
Technische assistentie in verband met het product of extra informatie over producten van Paragon kunt u verkrijgen via 

onderstaande links: 

Service Contact 

Website van Paragon www.paragon-software.com 

http://www.paragon-software.com/
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Werken met de Paragon Alignment Tool 
In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u partities uitlijnt met de Paragon Alignment Tool. 

1. Start het programma. Selecteer Programma´s > Paragon Alignment Tool™ 3.0> Paragon Alignment Tool 3.0 of 

klik op de betreffende snelkoppeling op het bureaublad. 

2. Lees de informatie in het welkomstscherm en klik vervolgens op Next (Volgende) om door te gaan: 

 

3. Op de pagina Alignment Options (Uitlijningsopties) kunt u kiezen hoe het uitlijnproces moet worden uitgevoerd: 
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Er zijn standaardopties ingesteld voor maximale gegevensbescherming. Dan kost de uitlijning meer tijd, maar u bent wel 

beschermd tegen: 

– Bestandssysteemfouten op uit te lijnen partities 

– Stroomstoring of andere systeemonderbrekingen 

De snelste uitlijnmodus krijgt u door de gegevensbeschermingsinstellingen respectievelijk op “None (Geen)” en “Never 

(Nooit)” te zetten en vervolgens te klikken op het selectievakje “I understand the risks and want to proceed further (Ik 

begrijp het risico en wil verdergaan)”. 

Als u zich zorgen maakt over stroomstoringen of andere systeemonderbrekingen tijdens het uitlijnen, kunt u een van de 

volgende opties in het gedeelte “Protect from accidental data loss” (Beschermen tegen onbedoeld gegevensverlies) 

selecteren: 

– No protection (Geen bescherming): Bescherming uitgeschakeld  

– Reset (Opnieuw instellen): U bent beschermd tegen het per ongeluk indrukken van de Reset-knop 

(Opnieuw instellen) 

– Power loss (Stroomuitval): U bent beschermd tegen een gehele stroomonderbreking van het systeem 

(standaardinstelling) 

Als u zich zorgen maakt over de bestandssysteemconsistentie van partities (bijv. “chkdsk /f” is nooit of zelden 

uitgevoerd), kunt u een van onderstaande opties in “File system integrity check policy” (Beleid voor kwaliteitscontrole 

bestandssysteem) selecteren: 

– Never (Nooit): Bestandssystemen worden niet gecontroleerd 

– Once (Eenmaal): Bestandssystemen worden eenmaal gecontroleerd vóór uitlijning 
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– Always (Altijd): Bestandssystemen voor elke partitie worden gecontroleerd vóór en na uitlijning 

(standaard)  

4. In het volgende scherm ziet u links een weergave van alle stations en partities in het systeem, en rechts een 

legenda bij het schijfoverzicht. Selecteer de partitie(s) die u wilt uitlijnen: 

 

5. Klik op de toets Align partitions (Partities uitlijnen) en start de bewerking. Opmerking: Als zich op de partitie 

geopende of in gebruik zijnde bestanden bevinden, suggereert het programma om de computer opnieuw op te 

starten. De computer start opnieuw op in Blue Screen-modus, waar alle bewerkingen veilig worden uitgevoerd. 
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6. Het systeem wordt opnieuw opgestart. 

 

7. Het kan enkele minuten duren voordat de uitlijnbewerking is voltooid. De duur hangt af van de hoeveelheid 

gegevens op de partitie. Wanneer de uitlijning is voltooid in Blue Screen-modus, wordt uw systeem opnieuw 

opgestart in Windows. Bij terugkeer naar Windows wordt PAT automatisch opnieuw opgestart en geeft PAT een 

update van de uitlijnstatus. 
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Herstel na onderbroken uitlijning met de PAT Universal Recovery CD 
De herstelomgeving van PAT is bedoeld om u te helpen een onverwacht onderbroken uitlijnbewerking tot een goed 

einde te brengen. Doordat uw computer werd uitgeschakeld door een stroomstoring, of doordat u per ongeluk op een 

knop drukte, is het systeem opnieuw opgestart tijdens het uitlijnen van een systeempartitie, en nu kunt u uw 

besturingssysteem niet opstarten. Start dan gewoon uw computer met de PAT Universal Recovery CD en hervat de 

uitlijnbewerking.  

1. Start de computer op vanaf de PAT Universal Recovery CD. 

2. Een waarschuwingsbericht verschijnt dat een onderbroken uitlijnbewerking is gedetecteerd. 

 

3. Klik op de toets Yes (Ja) om de onderbroken uitlijnbewerking te hervatten. 
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4. Start uw computer opnieuw op nadat de uitlijningbewerking is voltooid. 

Overige opties 

Verwijderen partitie ongedaan maken 
Het programma biedt de mogelijkheid om verwijderde partities te zoeken en herstellen. Deze functie wordt doorgaans 

"undelete" (verwijderen ongedaan maken) genoemd.  

Wanneer PAT een partitie uitlijnt, wordt de partitie verwijderd uit de partitietabel. Als in dit stadium een stroomstoring 

optreedt, blijven alle gegevens onaangetast, maar de computer kan deze partitie niet meer vinden. U kunt een 

verwijderde partitie wel herstellen. 

Een herstelde partitie is volledig functioneel, zolang vóór de poging om de verwijdering ongedaan te maken geen 

andere partities werden gecreëerd of verplaatst en de schuifruimte die werd ingenomen door de partitie niet is 

overschreden. Daarom schakelt het programma de functie Undelete Partition (Verwijderen partitie ongedaan maken) 

alleen in voor blokken vrije ruimte. 

1. Schakel de computer in en start het systeem op vanaf de PAT Universal Recovery CD. 

2. Selecteer de optie Undelete Partition (Verwijderen partitie ongedaan maken) in het startmenu van PAT. 
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3. Klik op Next (Volgende) in het welkomstscherm. 

 

4. Selecteer het vrije blok dat moet worden afgezocht op verloren partities. 
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5. Kies eventueel specifieke bestandssystemen om naar te zoeken. 

 

6. U kunt definiëren hoe wordt gezocht naar verloren partities: alle sectoren doorzoeken of alleen zoeken waar 

Vista/Windows 7 volumes creëert. Klik op Next (Volgende) om het zoeken te starten. 
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7. Het zoekprogramma wordt getoond. 

 

8. Nadat het zoekproces is voltooid, ziet u of er partities zijn gevonden. Hier kunt u selecteren welke gevonden 

partitie(s) u wilt herstellen. 
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9. Klik op Next (Volgende) om de partitie te herstellen. 

De Master Boot Record (MBR) herstellen met Boot Corrector 
Boot Corrector (Opstartcorrectie) is een systeemhulpprogramma om de meeste problemen bij systeemopstart te 

verhelpen, die vaak voortkomen uit menselijke fouten, programmafouten of een opstartvirus. Boot Corrector bevindt 

zich op de Universal Recovery CD. Het programma verhelpt de meeste gebruikelijke opstartproblemen voor Windows 

2000/XP/Server 2003/Vista/Windows 7/Server 2008. 

Het cruciale aspect van Boot Corrector is dat het programma de mogelijkheid biedt het systeemregister van Windows te 

corrigeren zonder dat Windows is geladen. Het kan handig zijn bij andere besturingssystemen, bijv. wanneer de MBR is 

beschadigd door een opstartvirus. 

Stel dat de MBR van uw vaste schijf beschadigd is en dat uw systeem niet opstart. 

Om de MBR van uw harde schijf te repareren, doet u het volgende: 

1. Start de computer op vanaf de PAT Universal Recovery CD. 

2. Selecteer Boot Corrector (Opstartcorrectie) in het startmenu van PAT. 
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3. Op de welkomstpagina selecteert u de optie Correct the Master Boot Record (MBR), (Master Boot Record 

(MBR) corrigeren). 

 

4. Op de volgende pagina kiest u de vereiste vaste schijf in het keuzemenu (indien van toepassing) en vervolgens 

selecteert u de optie Update the MBR executable code (Uitvoerbare code voor de MBR bijwerken). 

 

5. Bevestig de bewerking door op de knop Yes (Ja) te klikken. 

 

6. Nadat de bewerking is voltooid, klikt u op de toets Report (Rapport) om een informatieve samenvatting weer te 

geven. U kunt dit rapport ook opslaan. Hiertoe drukt u op de toets Save (Opslaan) en kiest u de doellocatie. 
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7. Klik op de toets Finish (Voltooien) om Boot Corrector (Opstartcorrectie) te sluiten. 

8. Start de computer opnieuw op. 

Opstartconfiguratiegegevens corrigeren 
Als u automatisch de opstartconfiguratiegegevens (Boot Configuration Data, ofwel BCD) van een Windows 2000-

systeem of later wilt corrigeren, doet u het volgende: 

1. Start de computer op vanaf de PAT Universal Recovery CD. 

2. Start Boot Corrector (Opstartcorrectie) op. 

3. Selecteer Correct boot parameters…(Opstartparameters corrigeren) om te zorgen dat de wizard de 

opstartconfiguratiegegevens corrigeert in alle herkende installaties van Windows 2000 of later. 
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4. Selecteer de optie Correct BCD files for partitions on the selected disk (BCD-bestanden corrigeren voor 

partities op de geselecteerde schijf). 

 

5. De wizard vraagt u de bewerking te bevestigen. Klik op de knop Yes (Ja) om de bewerking te bevestigen. 

 

Nadat de bewerking is voltooid, sluit u de wizard en start u de computer opnieuw op. 

Partities als actief markeren 
Als u een partitie van een systeem met Windows 2000 of later als actief wilt markeren, doet u het volgende: 

1. Start de computer op vanaf de PAT Universal Recovery CD. 

2. Start Boot Corrector (Opstartcorrectie) op. 

3. Op de welkomstpagina van de wizard selecteert u Modify partition parameters (Partitieparameters wijzigen). 
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4. Kies de partitie die u wilt wijzigen en klik op Set active (Instellen als actief). 

 

5. De wizard vraagt u de bewerking te bevestigen. Klik op de knop Yes (Ja) om de bewerking te bevestigen. 
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Nadat de bewerking is voltooid, sluit u de wizard en start u de computer opnieuw op. 

Stationsletter wijzigen 
Als u de stationsletter voor de partitie wilt wijzigen, gaat u als volgt te werk: 

1. Start de computer op vanaf de PAT Universal Recovery CD. 

2. Start Boot Corrector (Opstartcorrectie) op. 

3. In het welkomstscherm van de wizard selecteert u Search for Windows installations to correct (Zoeken naar te 

corrigeren Windows-installaties). 

 

4. Selecteer de gedetecteerde Windows-installatie die u wenst en selecteer de optie Correct drive letter in the 

System Registry (Stationsletters corrigeren in het Systeemregister). 
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5. Selecteer het systeemvolume en klik op de knop Edit letters (Letters bewerken). 

 

6. Er verschijnt een venster waarin de gekozen letter wordt weergegeven. Klik op Change (Wijzigen). 
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7. Selecteer een nieuwe stationsletter en klik op OK. 

 

8. De wizard voert dan de wijziging van de stationsletter door. 



29 

Copyright© 1994-2011 Paragon Software Group. Alle rechten voorbehouden. 

 

Nadat de handeling is voltooid, sluit u de wizard en start u de computer opnieuw op. 

 


