
Genoprettelseskonsol (recovery console) som startup
mulighed.
Her ser du hvordan du installerer Genoprettelseskonsol/ Recovery Console. Guiden
Inkluderer alle XP versioner - dvs. m. SP1, SP2 eller SP3.
Skrevet den 11. Jan 2011 af john_stigers (nedlagt brugerprofil) I kategorien Workstation /
Windows XP | 

Hvis du nogensinde har fået fejl v. opstart af maskinen, så kender du sikkert også rumlen med at skulle
boote på cd og vælge gendannelseskonsol.
Well... du kan nemt slippe for at skulle finde XP cd´en frem fra gemmerne ved at installere
gendannelseskonsollen som en mulighed ved boot.
Gør dette:
Smid din xp cd-rom i dit drev - gå i Start - Kør - skriv "X:\i386\winnt32.exe /cmdcons" (uden "" og X er dit
cd-rom drev)

Sværere er det ikke ;)

Vær opmærkosm på at man ikke kan installere gendannelseskonsollen hvis man har SP2 installeret og xp
versionen er ældre (altså en uden Servicepack 2).

Måden at omgå dette, er at installere konsollen INDEN installering af SP2. Hvilket jo er lidt træls hvis man
se dette tip når man LIGE har installeret SP2... Men!!! du kan selvfølgelig stadig installere den ved at lave
en XP CD med SP2 slipstreamed - her kan du se hvordan du gør:
http://www.serverguider.dk/artikler_117.html

Eller du kan gøre det på denne måde:
A. Kopier indholdet af mappen I386 til en mappe på harddisken (f.eks. c:\xp\i386)

B. Kopier netværksinstallationsversionen af XP
(http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=049c9dbe-3b8e-4f30-8245-9e368d3cdb5a&d
isplaylang=da) til en ny folder på harddisken (f.eks. c:\xpsp2)

C. Udpak SP2 filerne ved at gå i start - kør - skriv cmd - i prompten skriver du (uden "") c:\xpsp2\xpsp2 -x
(eller bare brug winzip til at pakke den ud med)

D. Kør fra start: (igen uden"") "c:\xpsp2\i386\update\update /s:c:\xp" for at slipstreame SP2 md de
oprindelige XP filer.

E. Kør fra start: (igen uden"") "c:\xp\i386\winnt32 /cmdcons" for at installere gendannelseskonsollen

Er din maskine up to date m. SP3, er her en slipstream guide:
http://lifehacker.com/386526/slipstream-service-pack-3-into-your-windows-xp-installation-cd

Her er en DK guide: http://computergeil.dk/guide-til-slipstreaming-af-xp-sp3.14415.ahtml

God fornøjelse ;)

Denne guide er oprindeligt
udgivet på Eksperten.dk
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Tak for tippet.
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Smart John c",)
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God opfølgning på lux' kommentar
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Jep
Godt tip! :)
Keep going!
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God og overskuelig artikel, bare kør på John.
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thumbs up! :)
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På tide vi så noget godt som det her fra Stigers :-)

Det hovede indeholder jo mange guldkorn
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Vær opmærksom på at hvis du har en ældre windows xp og SP2 installeret får du ikke lov til dette.
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