
Slipstreame windows XP og 2000
Man kan slipstreame en servicepack ind i en eksisterende windows cd, så man ikke
skal installere servicepacken hver gang man reinstallerer
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Slipstreame windows 2000

Kopier hele indholdet af windows installations CD'en ind I et bibliotek. F.eks. D:\wininst

Lav et bibliotek på D:\ der hedder sp4

Download windows 2000 service pack 4 til D:\sp4
ftp://ftp.sdu.dk/pub/microsoft/w2k/sp4/dk/w2ksp4_da.exe

Pak service pack 4 ud ved at skrive w2ksp4_da.exe -x i start - kør. Pak filerne ud i D:\sp4.

Skriv følgende komando i start - kør:
D:\sp4\i386\update\update.exe -s:D:\wininst

Service pack 4 bliver nu integreret I windows installationen.

Lav en bootbar CD med filerne fra D:\wininst

Slet D:\sp4\*.*

Slipstreame windows XP

Kopier hele indholdet af windows installations CD'en ind I et bibliotek. F.eks. D:\wininst

Lav et bibliotek på D:\ der hedder sp2

Download windows XP service pack 2 til D:\sp2
ftp://ftp.sdu.dk/pub/microsoft/xpsp2/dk/WindowsXP-KB835935-SP2-DAN.exe

Pak service pack 2 ud ved at skrive WindowsXP-KB835935-SP2-DAN.exe -x i start - kør. Pak filerne ud i
D:\sp2.

Skriv følgende komando i start - kør:
D:\sp2\WindowsXP-KB835935-SP2-ENU -s:D:\wininst

Service pack 2 bliver nu integreret I windows installationen.

Lav en bootbar CD med filerne fra D:\wininst

Slet D:\sp2\*.*

Denne guide er oprindeligt
udgivet på Eksperten.dk
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Så kan jeg bedre lide denne artikel med en del mere uddybende information med tilhørende video på
dansk.
http://www.serverguider.dk/artikler_117.html
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Går ud fra d er cd-rom drevet i din artikel?
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i princippet ok , men du glemmer lige et link til bootimage der gør cdén bootbar til xp og windows2000
http://old.bink.nu/bootcd/
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Okay artikel, har gerne ville lave den samme, og fandt en på Daily Rush og må erkende synes lidt bedre
om den, der bliver du hjulpet fra start til slut. Din bliver jappet igennem som om du bare skal være færdig.

Link til Daily Rush=> http://www.dailyrush.dk/features/guides/871/
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