
HirensBootCD - Guide til download / "Brænde" / Opstart /
Brug
Du vil teste/checke en PC eller anden PC hardware.

Du kan så med fordel bruge denne "HirensBootCD" - blander sig ikke i din
existerende instalation...
Der er så alverdens test/check programmer ...

Bla. en kørende "Mini XP" med USB support. Der får
Skrevet den 26. Dec 2011 af karise_larry I kategorien Generelt IT / Andet | 

Forudsætning:

Du HAR en CD brænder
Du har en TOM brændbar CD

1) Download denne store fil til en mappe du kan finde igen i næste punkt ->
www.hirensbootcd.org/files/Hirens.BootCD.15.1.zip

2) Udpak [Hirens.BootCD.15.1.zip] (som du lige har hentet) til en mappe du kan finde igen i næste punkt

3) Udpak [DefaultKeyboardPatch.zip] til SAMME MAPPE som de resterende filer

4) Kør [Patch.cmd] i samme mappe og følg menuen på skærmen. Du skal jo sansynligvis vælge F.
Denmark - Daenish

5) Isæt en BLANK brændbar CD

6) Kør [BurnToCD.cmd] og følge programmet på skærmen... vent vent vent...

7) Opstart PC'en med denne [Hirens.BootCD] - og følge guiden på skærmen...
(Du skal muligvis ændre i BIOS mht. "First Boot Device")

8) Der er så alverdens test/check programmer ...

Kommentar af Peter_K_Olsen (nedlagt brugerprofil) d. 26. Dec 2011 | 1

http://www.hirensbootcd.org/burning/

Kommentar af Peter_K_Olsen (nedlagt brugerprofil) d. 26. Dec 2011 | 2

Se under "Burning"

Kommentar af Peter_K_Olsen (nedlagt brugerprofil) d. 26. Dec 2011 | 3

Syntes osse denne video fra youtube er god

Denne guide er oprindeligt
udgivet på Eksperten.dk

http://www.hirensbootcd.org/files/Hirens.BootCD.15.1.zip
http://www.hirensbootcd.org/burning/


http://www.youtube.com/watch?v=3oXmwMIJLoo

peter K Olsen

Kommentar af john_stigers (nedlagt brugerprofil) d. 26. Dec 2011 | 4

Peter, man kan ikke linke til andet end hovedside i kommentarer.

Kommentar af chalde d. 26. Dec 2011 | 5

Det er måske også værd at udbygge guiden med hvordan man smider Hirens på USB. De optiske drev er
ved at uddø for flere og flere.

Kommentar af Peter_K_Olsen (nedlagt brugerprofil) d. 29. Dec 2011 | 6

Ups jeg kom til at offentligere et svar der ikke var færdig.

#4 næ, jeg ved ikke hvad der gik galt med linket.

Peter K Olsen

Kommentar af pstidsen d. 29. Dec 2011 | 7

Kan man ikke også bruge Hirens til at fjerne en adgangskode hvis man har glemt den?

Kommentar af jonner40 d. 12. Jan 2012 | 8

#7
jo der findes software på cdén til det

Kommentar af flemsemand d. 13. Jan 2012 | 9

Det er fint med en lille guide. Men der er en mangel i forhold til beskrivelsen: brænder ikke en CD med DK
keyboard support.
Der dannes en fil med navn Hiren's.BootCD.15.1.DK.Keyboard.iso 
men den bruges ikke. Fejlen ligger i kommandofilen BurnToCD.cmd der ikke henviser til den nydannede iso
fil. Løsning: lav en ny BurnToCD.DK.Keyboard.cmd  fil med dette indhold: 
pushd "%~dp0"&BurnCDCC.exe /f /v /s=4 /i=
"Hiren's.BootCD.15.1.DK.Keyboard.iso"  og brug den! Alternativt kan man lave tastaturvalg ved opstart af
den generelle ikke-customized CD.

Kommentar af MPlauborg d. 10. Oct 2012 | 10

Hej folkens

Et lille spørgsmål...

Jeg har fulgt guiden, og installeret, men når jeg booter, og starter mine xp, så er der ingen programmer
installeret...

Jeg har brændt den fil der hedder "Hiren's.BootCD.15.1.DK.Keyboard"

Hvad gør jeg mon galt??

http://www.youtube.com/watch?v=3oXmwMIJLoo


På forhånd tak
Mic

Kommentar af MPlauborg d. 10. Oct 2012 | 11

Der skulle så stå Mini XP.

Hirens menuen starter fint op, og jeg kan vælge i mellem en masse forskelligt. Men når jeg åbner Mini XP,
så er der ingen programmer installeret, det er det der undre mig.

Kommentar af karise_larry d. 22. Oct 2012 | 12

Ref #11 -> Der er selvfølgelig kun de programmer som der er "instaleret" på "Mini XP"'en (Læs:
Hiren's.BootCD.15.1). Altså ikke noget som helst mht. de programmer som DU selv har instaleret på din
HD / System ...

Kommentar af karise_larry d. 24. Oct 2013 | 13

Direkte Download i skrivende stund ->
www.hirensbootcd.org/files/Hirens.BootCD.15.2.zip

Kommentar af karise_larry d. 10. Feb 2014 | 14

Direkte Download i skrivende stund ->

www.hirensbootcd.org/files/Hirens.BootCD.15.2.zip

Kommentar af sralle d. 17. Dec 2014 | 15

Windows 8 er ikke nævnt i beskrivelsen ???

Kommentar af sralle d. 18. Dec 2014 | 16

Nu har jeg så langt om længe fået brændt en CD men men men da den kom i den Lap som er i udu, skete
der ikke andet end at samme skærmbillede (indlogning) kom frem. HJÆLP jeg har snart ikke mere hår på
hovedet, og endnu værre, fruen kræver en løsning NU! ;)

http://www.hirensbootcd.org/files/Hirens.BootCD.15.2.zip
http://www.hirensbootcd.org/files/Hirens.BootCD.15.2.zip

