
MS Virtual pc 2007 Handleiding

Start de Virtual PC 2007 console en klik op [New...] om een nieuwe virtuele pc aan te 
maken.

De wizzard voor het aanmaken van een nieuwe, virtuele pc start op. New Virtual Machine 
Wizard 

keuzemogelijkheden:

een nieuwe virtuele pc aanmaken
een nieuwe virtuele pc aanmaken met de standaard instellingen
een bestaande virtuele pc aan de console toevoegen.

Kies de eerste optie.



Geef nu aan waar en op welke harde schijf de virtuele pc moet aangemaakt worden.
Ik gebruik hier de harde schijf partitie L, en maak in de map "Virtuele_machines" de nieuwe virtuele pc aan.
Omdat er op mijn pc reeds 2 virtuele pc's zijn aangemaakt noem ik deze [VPC03].

Selecteer nu het besturingssysteem dat je wilt installeren.
Je hebt de keuze uit meerdere windows systemen, maar ook OS/2 of een Linux distributie via [Other] is
mogelijk.



Bepaal zelf hoeveel RAM geheugen je wilt voorbehouden voor de virtuele pc.
Standaard zet de wizzard dit op 128Mb.
Pas dit echter aan. De grootte van het RAM geheugen voor de virtuele pc hangt af van de hoeveelheid
geheugen die je fysieke pc heeft.
Fysiek geheugen ≤ 768 Mb : neem maximum 256 Mb voor de virtuele pc
Fysiek geheugen 1 Gb : neem 512 Mb voor de virtuele pc
Fysiek geheugen 2 Gb : neem 1 Gb voor de virtuele pc, zodat je Vista virtueel kunt draaien met alle
functies.



Bepaal nu hoe groot de virtuele harde schijf van je virtuele pc wordt.
Dit hangt ook weer af van de schijfruimte die je vrij hebt op je pc. Heb je weinig ruimte, dan volstaat een 
virtuele schijf van 3 Gb; heb je nog veel schijfruimte vrij op je fysieke pc, dan kun je jezelf de luxe van een 
virtuele schijf met 15 of 20 Gb geven...

Ik kies voor een 15 Gb harde schijf voor de virtuele pc.



Je instellingen voor de virtuele pc zijn nu klaar.
Wanneer je op [Finish] klikt wordt de virtuele pc aangemaakt en vind je de bestanden van je virtuele pc op
de harde schijf.

De aangemaakte virtuele pc verschijnt nu in de console.



De 2 bestanden van de nieuwe virtuele pc staan nu op je harde schijf.
Benieuwd naar het resultaat? 
Bekijk het nu!

Inderdaad... Een 
teleurstelling!

De virtuele pc werkt niet !
De virtuele pc werkt inderdaad niet.

En toch hebben we geen fout gemaakt.



Je hebt de virtuele pc op de juiste manier aangemaakt, maar ... er staat nog geen besuringssysteem op je 
pc!

Dat is dus net hetzelfde alsof je een pc kast met moederbord, geheugen, en alle onderdelen aankoopt, 
maar zonder dat Windows op de pc staat, of een ander besturingssysteem.

We moeten dit dus -net zoals bij een echte pc- nog installeren!
Tijd om je windows-cd uit de kast te halen dus!

Plaats je Windows cd nu in het cd-rom station van je fysieke pc.
Wanneer deze cd opgestart wordt door je fysieke pc, klik dan op [Afsluiten] in het cd-rom menu. jl 

Wdkotn bij M«rWt Windows XP

Wanneer je FYSIEKE pc de windows cd automatisch laat opstarten, verschijnt dit scherm. Klik op afsluiten, 
want je hebt deze cd-rom niet nodig op de fysieke, maar wel op de virtuele pc.

Start nu de Virtuele pc op.
En zorg dat virtuele pc het cd-rom station gebruikt waarin je windws cd-Rom
zit.



Klik nu op [Action] , [Reset] zodat de virtuele pc opnieuw kan booten, maar nu vanaf de windows 
cd-rom, zodat het installatieproces start.

Windows setup verloopt nu net zoals op een gewone pc!
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De hardwareconfiguratie wordt gecontroleerd...
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Uindows XP Professional Setup

Uelkom bij Setup.
Dit gedeelte van Setup zorgt ervoor dat Microsoft(R> Uindows(Ft> XP op 
deze computer kan worden uitgevoerd.

• Druk op ENTER als u Uindows XP nu wilt installeren.
"  Druk op R als u een Uindows XP—installatie wilt herstellen of 

repareren.
• Druk op F3 als u Setup wilt afsluiten zonder Uindows XP te

installeren.
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Uindous XP Professional Setup

De volgende lijst geeft de bestaande partities en niet-gepartitioneerde 
ruimte op deze computer weer.
Gebruik PIJL—OMHOOG en PIJL—OMLAAG om een item in de lijst te selecteren.
• Druk op ENTER als u Uindous XP op de geselecteerde partitie wilt 

installeren.
• Druk  op  C  als   u  een   partitie   in   niet-gepartitioneerde   ruimte   wilt maken.

* Druk op D als u de geselecteerde partitie wilt verwijderen.

schijf van 14999 MB, 0 met ID 0 op bus 0 <atapi> [MBR]

Uindows XP Professional Setup

Een ogenblik geduld. Setup formatteert de volgende partitie
G:  Partitie 1 [Nieuw (onbewerkt>] 14990 MB C 14990 MB vrij>

op schijf van 14999 MB, 0 met ID 0 op bus 0 <atapi> [MBR].

Het verdere installatieproces verloopt net zoals je dat op een "echte" pc gewoon bent. 
En hoe zit dat met de licentie?
Microsoft heeft zijn "politiek" i.v.m. licenties en gebruik van Virtual PC grondig gewijzigd:

•     Vroeger was Virtual PC niet gratis; NU wel. Vroeger moest je ook een 
licentie aanschaffen voor elke virtuele pc waarop Windows geïnstalleerd
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werd. Nu mag je jouw Windows gebruiken zonder een nieuwe licentie 
aan te kopen op Virtual PC 2007.
Gebruik je de console van vmware (een ander virtuele pc console 
-concurerend) dan moet je WEL voor elke Windows die je hierop 
installeert een licentie aankopen...

Slimme zet dus van Microsoft...
Bekijk nu even het resultaat opnieuw.

Je hebt nu een virtuele 
pc aangemaakt. Deze 
pc gebruikt 2 bestanden 
op de harde schijf.

VPC03 Hard Disk.vhd VPC03.vmc

Met een virtuele pc kun je bijna alles wat je met jouw fysieke pc ook 
doet:

• Programma's installeren en uitproberen.
• Opnieuw programma's verwijderen.

• Surfen op het internet zonder dat je fysieke pc 
"gezien" wordt.

• Je virtuele pc in een netwerk brengen.
• Bestanden en printers delen in een netwerk.

Gebruik voor gevorderden:

Meerdere Windows-versies op 1 pc Andere besturingssystemen 
uitproberen.



Meerdere Windows-versies:
Op dit ogenblik heb ik een pc waar op de fysieke pc Windows XP Pro draait, 
terwijl ik op de virtuele pc een Windows Vista als besturingssysteem 
uitprobeer. Op de fysieke pc is 2Gb Ram beschikbaar, waar ik 1,4 Gb ram 
van gebruik in de virtuele pc zodat ik alle functies van Vista kan gebruiken.



Andere besturingssystemen uitproberen:
Op mijn laptop staat Windows XP Pro op de fysieke pc en op de virtuele pc Ubuntu (Linux) 
Doelstellingen

• Gebruik van Virtual PC 2007 bevorderen.
• Installeren van Virtual PC 2007.
• De virtual PC 2007 aanpassen.
• Mogelijkheden van Virutal PC 2007 aantonen.

v
Voorkennis 

Basiskennis:

Het opnieuw installeren van een besturingssysteem op een pc. Configureren van een 
pc.

&

Activiteit

Installeren van de Virtual PC Console. Toevoegen van een Virtuele PC. Setup 
besturingssysteem op een virtuele pc. Praktisch werken met Virtual PC 2007.



eXe eLearning XHTML editor
Dit leerpakket werd volledig gemaakt met het gratis opensource programma eXe.

eXe is een editor, waarmee de leerkracht via een klik-en-plak systeem op een eenvoudige manier 
leerpakketjes kan aanmaken voor de studenten.

eXe is opensource software.

Ondersteuning voor gebruik van eXe vind je:

• Op de website http://www.exeleren.net  
• Op de weblog http://exeleren.blogspot.com  
• Via email : exeleren@gmail.com  

Alle ondersteuning op bovengenoemde adressen is Nederlandstalig.
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