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Дээрхи судалгаанаас харахад Windows-н үйлдлийн системийг дэлхий дээр хамгийн их 

хэрэглэж байна.Windows 7 албан ѐсоор гарсан ч гэсэн Windows XP хэрэглээ буураагүй 

хэвээр байгаа бөгөөд Windows үйлдлийн систем хэрэглэгчдийн 78% нь хэрэглэсээр 

байгаа билээ. 

Windows XP үйлдийн систем суулгах  

Windows XP  суулгахад шаардлагатай зүйлс: 

 CD-ROM  

 Microsoft Windows XP-ийн boot CD  

Зөөврийн диск, зөөврийн хатуу дискнээс суулгаж болох боловч эхний ээлжинд  

CD нээс суулгаж сурах нь чухал. 

 

Алхам 1:  Эхлээд BIOS-д Boot эхэлж унших замыг тохируулж өгөх хэрэгтэй. 

Компьютерийн CMOS Setup буюу BIOS руу орохын тулд компьютераа асаж байх 

явцад [Товч = Setup] гэсэн бичиг байх ѐстой.Энэ нь Setup руу орох товчийг зааж 

байгаа юм. DEL эсвэл F2 товч дарж орно. (Ихэнх тохиолдолд) 

Компьютерийн загвар, үйлдвэр брэндээс  хамаарч BIOS нь өөр өөр байдаг ба мөн өөр 

өөр товч дарж ордог. Гэхдээ нэршлүүд доторхи мэдээлэл нийтлэг  байдаг.Тийм 

болохоор ерөнхий зарчимыг ойлгочихвол амархан байх болно. 

91%

0.67%
0.01%

0.29%

8%

Үйлдлийн системийн эзлэх хувь

Windows

Linux

SunOS-UNIX

Other Desktop OS

Apple Macintosh



Г.Лхагважав http://itpmmn.wordpress.com/,         http://twitter.com/lkhagvajav      

 
Зураг 1 BIOS button 

Улаанаар тэмдэглэсэн хэсэгт BIOS буюу CMOS setup руу орох товчыг харууллаа.Энэ 

компьютер F2 товч дарж BIOS руу орж байна.Зөөврийн компьютер, брэнд 

компьютерууд ихэвчлэн дээр байдлаар ордог байх нээ. 

[Товч = Boot Menu]  (F12 = Boot) Menu гэсэн  бичиг 

гарж ирж байвал заавал Setup руу орох шаардалаггүй, 

энэ товчийг дараад Boot-г аль төхөөрөмжөөс эхэлж 

уншихыг сонгож болно.   

 

Зураг 2 Boot Menu 

 

 

Зураг 3 BIOS button 
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First Boot Device  төхөөрөмжийг CDROM  болгож сонох хэрэгтэй.BIOS дээр солих 

болон өөрчлөх товчнуудыг тайлбарлаж бичсэн байдаг. 

 

Зураг 4 BIOS, Boot Device 

Ихэнх компьютерт өөрчлөлтийг F10 товчоор хадгалаад гардаг.Гэхдээ өөрчлөлт хийх 

болон, хадгалах товчнуудыг тайлбарласан байдаг.Мөн Save menu ч байдаг.Тогтож сайн 

уншиж харах юм бол энгийн ойлгомжтой. 

Алхам 2:  Хэрэв та систем унших эхний дискийн байгууламжаа CDROM болгож зөв 

сонгож чадсан бол компьютераа унтраад асахад дараах бичгийг харах болно. 

 Зураг 5 Boot эхлүүлэх 

Гараас дурын товчоо дарна. 

Зураг 6 Boot эхлүүлэх 

Windows XP системийн Setup программ нь тус компьютерийн  шаардлагатай 

төхөөрөмжүүдийг шалгаж эхэлнэ.CSI буюу RAID хатуу диск хэрэглэдэггүй бол 

дэлгэцэн дээр гарч буй F6 товчийг дарсны хэрэггүй, зүгээр л хүлээгээд байж 

бай.Хэрвээ компьютер тань SATA  RAID хатуу дисктэй бол  BIOS руугаа орж SATA 

mode-н солих юмуу эсвэл шууд SATA RAID driver нэгтгэсэн XP-г суулгахыг зөвлөж 

байна. 
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Үүнээс цаашхи алхамуудыг дэлгэцийн агшин бүрийн доор тайлбарласан байдаг.Дараах 

алхамуудыг хийхдээ тайлбаруудыг уншаад дагаад яваад байхад маш амархан. 

 

Суулгацыг үргэлжлүүлэх бол ENTER, системээ засах бол R, суулгацаас гарах бол F3 
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F8 товчийг дарж лицензийг зөвшөөрж   суулгацыг цааш үргэлжлүүлнэ. 

 

Суулгацаа үргэлжлүүлэхэд Partition сонгох хэрэгтэй.Хэрвээ дискээ ерөөсөө хувааж 

бэлдээгүй байсан бол  дараахи хэлбэртэй харагдах бөгөөд та хувааж бэлдэх 

хэрэгтэй.Ингэсэнээр өгөгдөл хавтас зохион байгуулалт зөв хийх, өгөгдөлөө нөөцлөх, 

дараа асуудал гарахад өгөгдөл мэдээллээ алдахгүй байх болно.  
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Гараас C дарж partition үүсгэх буюу дискээ хуваана.Хатуу дискний хэмжээ хангалттай 

их болсон, бас файл хэмжээ ихэссэн, мөн програм хангамжийн хэмжээ ихэссэн учир 

Windows XP суулгах дискийн хэмжээгээ 20-40 Gb байлгахыг зөвлөж байна. 

Нэгж =1bit 

 1 byte = 8bit 

 1Kb=1024 byte 

 1Mb =1024 Kb 

 1Gb = 1024 Mb 

 1Tb = 1024 Gb 

 

Хэмжээгээ хийгээд ENTER дарж үүсгэнэ. 

Жич: Анх удаа дискээ хувааж байгаа болҮйлдлийн систем суулгах 

partition-аа үүсгээд, дараагийн partition-аа үүсгэхгүй шууд Unpartition-

аар нь үлдээгээд суулгацыг үргэлжлүүлэхийг зөвлөж байна.Учир нь 

Active Partition солигдох зэрэг асуудал гардаг.Энэ нь систем эхлэхэд 

шаардлагатай файлууд систем суулгаагүй, өгөгдөлтэй дискээс унших 

зэрэг асуудал гардаг.  



Г.Лхагважав http://itpmmn.wordpress.com/,         http://twitter.com/lkhagvajav      

 

C: Partition1 -ээ сонгоод ENTER дарж суулгаж эхэлнэ. 

Хэрвээ өмнө нь Partition үүсчихсэн байсан бол. D: Partition 2 [NTFS] 97520MB гэж 

байна.Ийм маягаар хэдэн ч Partition байж болно.Тэгвэл зөвхөн хуучин үйлдлийн 

систем суусан  байсан дискээ устгаад хэмжээг нь огтхон ч оролдохгүйгээр дахин 

үүсгээд суулгаарай. 

Гараас D товч дарж partition устгана.Дараа нь L дарж итгэлтэй байна уу гэж 

асууна.Тэгээд устгасан тохиолдолд дээрхи partition үүсгэсэн байдлаар шинээр дахин 

үүсгэнэ. 



Г.Лхагважав http://itpmmn.wordpress.com/,         http://twitter.com/lkhagvajav      

 

Энэ хэсэгт Format the partition using the NTFS file system (Quick)  гэснийг нь сонгоод 

ENTER дарахад хатуу дискийн C: гэсэн хэсэгт хамаарах хэсгийг форматлаж эхэлнэ.  

 

 

C: дискэнд оногдох хэсгийг форматалж дууссаныхаа дараа  шинэхэн форматлагдсан 

дискэнд файлуудыг автоматаар хуулж эхэлнэ. 
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Хэрэгтэй файлуудыг CD-нээс хатуу диск рүү хуулж дууссаныхаа дараа компьютер 

автоматаар унтарч асна. Ямар нэг товч даралгүй хүлээж байх хэрэгтэй. 
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Унтарч ассаныхаа  дээрх байдалтай болоод цаашид файлуудыг хуулж эхлэх ба суулгац 

үргэлжилнэ. 
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Хэлний тохиргоо  Customize гэсэн товчийг дарж нэмэлт тохируулгыг хийж 

болно.Япон, Солонгос зэрэг хэлүүдийг суулгах болон гарын драйвэр зэргийг эндээс 

тохируулж болно.Гэхдээ энэ үйлдлийн систем суулгасны дараа ч энэ үйлдлийг хийж 

өолох юм.  
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Customize хэсэгт Install files for East Asian Languages гэж байгаа түүнийг сонгоход 

230Mb зай эзэлнэ гэсэн анхааруулга гарна. ОК дар ... (Энэ маань Солонгос, Япон, 

Хятад гэх мэтийн хэлээр бичигдсэн вэб хуудсуудаар аялахад хэрэг болдог. Онц 

хэрэггүй гэж үзвэл  суулгах хэрэггүй ээ. 
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Мөн хуудасны Details гэсэн товчийг дарж гарын драйвэраа үүсгэ. 
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Add --->Add Input Language цонх гарна. Mongolia (Cyrillic) гэж сонгоод ОК дарна. 

Үндсэн цонхны ОК гэсэн товчийг дарж цааш үргэлжлүүлнэ. Монголоос өөр хэлээр 

бичих хэрэгтэй байдаг бол Add ---> Хэл сонго ---> OK гэсэн дарааллаар нэмнэ. 
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Next товчийг дарж цааш үргэлжлүүлнэ. 
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Хэрэглэгчийн тухай мэдээлэл асуусан цонхонд нэр, байгууллага гэх мэтийн зүйлсээ 

бичээд Next 
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Product Key гэсэн хэсэгт түлхүүр үгийг бичнэ.  Next 
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Computer Name: хэсэгт оруулна. Administrator password гэсэн хэсгийг хоосон орхиж 

болохгүй, ямар нэгэн мартагдахааргүй нууц үг заавал өгч заншаарай. Эс тэгвээс таны 

үүсгэсэн хэрэглэгчийн эрхийг Administrator-аар ороод нууц үгийн солих, устгах зэрэг 

үйлдлүүд хийнэ. 
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Time Zone хэсэгт GMT+8 Улаанбаатар гэж сонгоно. Хэрэв Ховд, Увс, Баян-Өлгийд 

байдаг бол GMT+7 гэж сонгоорой. 

Мөн Automatically adjust clock for daylight saving changes гэсэн сонголтыг 

болиулаарай. Манай улс зун болон өвлийн цаг гэж шилжихээ больсон учраас одоо энэ 

сонголт хэрэггүй. 
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Дотоод сүлжээний талаар сонгох хэсэг  Typical setiings гэдгийг сонгоод Next дар.Дараа 

тохируулж болно. 
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Workgroup гэснийг байгуулагынхаа дотоод сүлжээний нэрээр сольж болно.Мөн дараа 

сольж болно. 



Г.Лхагважав http://itpmmn.wordpress.com/,         http://twitter.com/lkhagvajav      

 



Г.Лхагважав http://itpmmn.wordpress.com/,         http://twitter.com/lkhagvajav      

Сууж дууслаа. 
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Дэлгэцийг тохиргоог Windows өөрөө хийнэ гэхээр нь ОК л гээрэй.  

 

Дэлгэцийг тань тохируулчихлаа, энэ бичгийг уншиж байвал ОК гээрэй.  
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Next  



Г.Лхагважав http://itpmmn.wordpress.com/,         http://twitter.com/lkhagvajav      

 

Internet-ээс хэрэгцээтэй шинэчлэлүүдийг автоматаар татаж байхаар тохируулах талаар 

асуухаар нь Not Right now гэж сонгоод Next 
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Интернэтэд холбогдсон эсэхийг шалгаж баахан удна. Skip  
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Microsoft-д бүртгүүлэх талаар асуухаар нь No, not at this time гэж сонгоод Next  

 

Компьютерийг хэрэглэх хүмүүсийн нэрсийг асуухаар нь эхнийх дээр нь хэрэглэгчийн 

нэрээ өгөөд  Next 
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Баярлалаа. гэсэн бичиг гарахаар нь Finish гэсэн товчийг дараад л боллоо. 

 


