
Service Pack 2 til Windows XP
Mange brokker sig helt vildt over min lille artikel. Ingen tak for at lægge den ud -
kun brok over at den er for dårlig.
Jeg vil derfor optimere den lidt, og af den vej forsøge at gøre den lidt nemmere og
forstå.
Skrevet den 26. Feb 2009 af camsti I kategorien Workstation / Windows XP | 

For at slipstreame SP2 ned på en XP-cd kræver det at man kan downloade den 245 mb. store SP2 for
developers and administrators. Husk og vælge den rigtige sprogversion ! Gem den i en folder på din
computer - fx. d:\SP2

Derefter kopierer du hele indholde af din XP CD ned i en folder på din computer - fx. d:\XPCD

Så er det bare om at slipstreame. Tryk på "start"-knappen i nederste venstre hjørne, og derefter på "kør"
Så dukker der et lille felt op hvor man kan indtaste en kommando.
Kommandoen du her skal bruge er :

D:\SP2\WindowsXP-KB835935-SP2-ENU.exe /integrate:D:\XPCD

D:\SP2 er stien hvor du har lagt din servicepack.
WindowsXP-KB835935-SP2-ENU.exe er navnet på filen hvis det er den engelske udgave. Igen - Husk at det
er den rigtige sprogudgave du har hentet.
D:\XPCD er folderen hvor du har lagt din XP-CD på harddisken.

Nu skal XP med servicepack 2 tilbage på en CD. Man kan ikke bare brænde den over, da man skal have
bootsektoren med. Til det formål har Microsoft selv lavet et lille program der hedder CDIMAGE.EXE. Ellers
kan et lille program hentes her :

http://dailyrush.dk/files/utils/956/

Derudover kan adskillige brænderprogrammer også lave boot-bare CD´er. Vigtigt er det bare at du husker
at lave den boot-bar.

Jeg har både her og andre steder opdaget at mange har problemer med SP2 til Windows XP hvis de blot
opdaterer deres nuværende system. Derfor vil jeg anbefale at man simpelthen laver en ny installation helt
fra bunden.

Jeg håber den her lille guide er mere overskuelig end den forrige og at i nu kan bruge den til noget
fornuftigt.
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zzzz.. artiklen handler jo egentlig ikke om selve service pack 2, som overskriften og brødteksten siger
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nå

Denne guide er oprindeligt
udgivet på Eksperten.dk

http://dailyrush.dk/files/utils/956/
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Misvisende overskrift?
Det tror jeg!
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okay?!?
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Hvaa, mangler der ikke lidt, feks at man ikke bare kan lave en ny iso fil.. jo hvis den ikke skal kunne boote,
su skal lige hive boot sectoren ud af den orginale cd, samt brænde den med et program der understøtter
CD boot feks Nero.

ville det ikke være nemmere at lave en ghost og så instalere SP2 via WU, og hvis det er vellykket, så lave
en ny Ghost.
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Kan desværre ikke fjerne min vurdering :(????
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Damn hvor dårligt!
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Mangler lidt dybde (gode links til gengæld!), men ideen er genial, bruger den selv :)

Overskriften er dog totalt misvisende, ærgeligt :(

jeg vil lige anbefale: http://nuhi.msfn.org/guide/ Det program er genialt til den slags!!
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Mangler altså lidt indhold :(
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... Ohmish lige mine ord!
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Det er muligvis, der hvor du kommer til brændig af det færdige image, at folk taber tråden. Det kan godt
være lidt tricky for folk, der ikke er hjemmevante med bootbrændinger af iso og andre imagefiler. Og så
skal det gøres lidt mere pædagoisk, for folk der ikk er er vant til at bruge "rod-stier" og "shell"
kommandoer.

Kommentar af wizaxjb d. 24. Sep 2004 | 13

http://nuhi.msfn.org/guide/


God oversigt, men slet ikke dybdeborende nok til at almindelige brugere kan bruge den
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Jeg er meget ked af det - den er desvære dårligere end før :o(
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Kan man ikke bare hente den på windows update så den klarer det hele selv??? :s
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Jeg ved ikke lige hvad jeg skal sige til alt det her, jeg sidder her og har installeret service pak 2 og har
problemer med den også tænkte jeg at her kunne jeg få svar på hvad jeg kunne gøre for at få det til at
køre godt igen da min computer køre af H.. til efter at jeg har gjordt det, men det kunne jeg ikke finde svar
på her for her er svarene til før du ligger det ind, og ikke hvis man har lagt det ind.


