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POVZETEK 

Namen diplomskega dela je avtomatizacija nameščanja operacijskega sistema Microsoft 

Windows na osebnih računalnikih in strežniških postajah. Tovrstno nameščanje pride v poštev 

v velikih in srednje velikih podjetjih, manj uporabno pa je v majhnih podjetjih zaradi slabe 

investicije, če gledamo na to kot vloženo/dobljeno. V malih podjetjih rešujemo nameščanje 

operacijskih sistemov na druge bolj enostavne načine, ki se v zaključni fazi izkažejo kot 

enostavnejši in lažji za vzdrževanje. 

V velikih in srednje velikih podjetjih se pojavlja vse večja potreba po avtomatizaciji procesov. 

Velika podjetja so po navadi razdeljena na več geografsko različnih lokacij kar sproža 

probleme o načinu nameščanja operacijskih sistemov, programske opreme, posodobitev, 

zbiranje informacij o sistemih, itd. 

Pri avtomatizaciji procesov nam je v veliko pomoč njihova standardizacija. Kadar kupujemo 

opremo od enega proizvajalca, veliko lažje pripravimo postopke za nameščanje operacijskega 

sistema in samih gonilnikov. Večji ponudniki računalniške opreme (Lenovo, HP, Dell) imajo 

na voljo tudi nekatera orodja, ki so nam lahko v pomoč pri avtomatizaciji nameščanja 

operacijskih sistemov v velikih okoljih. 

V diplomski nalogi je predstavljena avtomatizacija nameščanja operacijskega sistema 

Windows s pomočjo orodij ConfigMgr 2007 in MDT 2010. Orodje MDT 2010 se integrira z 

orodjem ConfigMgr 2007 in omogoča avtomatizacijo nameščanja operacijskih sistemov. Pri 

tem so vključena tudi nekatera dodatna orodja, ki olajšajo nekatera opravila in so natančneje 

opisana v nadaljevanju.  

Kot primer sem izbral avtomatizacijo nameščanja operacijskega sistema Microsoft Windows 

7. V prvem koraku naredimo sliko referenčnega računalnika, ki jo uvozimo v ConfigMgr 

2007. Nato sliko distribuiramo ter nameščamo na računalnike v podjetju. Prikazano je tudi 

kako spreminjamo dodatne nastavitve kot so: regionalne nastavitve, tipkovnica, itd… 

Ključne besede: 

OS, veliki sistem, standardizacija, ConfigMgr 2007, MDT 2010, Operacijski sistem Microsoft 

Windows 7 
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ABSTRACT 

Subject of this bachelor's thesis is the automation of Microsoft Windows operating system 

deployment to personal computers and server stations. This deployment can be used in 

medium and enterprise organizations, because in small companies this is a bad investment as 

it is not worth the effort. In small company’s operating system deployments are solved with 

other methods which are simpler and easier to maintain. 

The need of process automation is becoming more and more important for medium and large 

organizations. Large companies are usually divided into several geographical locations 

causing the problem how to handle installations of operating systems, software, software 

updates, collecting information about systems, etc. 

Standardization simplifies process automation. If you buy equipment from one vendor it is 

easier to prepare the procedures for operating system and system driver installations. Major 

vendors of computer equipment (Lenovo, HP, Dell) are also providing some tools which 

assist in operating system installation automatization in large companies. 

The thesis presents how to automate installation of Windows operating system using 

ConfigMgr 2007 and MDT 2010. MDT 2010 is integrated into the ConfigMgr 2007 and 

allows us to automate the installation of operating systems. Some additional tools that make it 

easier to do certain things will also be described below. 

 

As an example automatic installation of Microsoft Windows 7 operating system will be 

described. In the first step, how the image of the reference computer is made, and later 

imported to ConfigMgr 2007. This image is distributed and installed on workstations in the 

company. It will also be described how to change advanced settings such as: regional settings, 

keyboard, etc. 

Key words: 

Operating system, enterprise system, standardization, ConfigMgr 2007, MDT 2010, Microsoft 

Windows 7 Operating System 
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1. UVOD 

Opravljam delo sistemskega administratorja v podjetju Studio Moderna. Studio Moderna že 

več kot 16 let izvaja in vodi celovite tržne akcije v dvajsetih državah srednje in vzhodne 

Evrope. Holding, kjer je zaposlenih že več kot pet tisoč (5000) ljudi, združuje specializirana 

podjetja za zagotavljanje storitev s področij oglaševanja, prodaje, klicnih centrov, transporta 

in poprodajne podpore. 

Kot sistemski administrator sem zadolžen za avtomatizacijo (ponavljajočih) procesov v 

podjetju. Odločil sem se, da bom v diplomski nalogi opisal nekatera orodja in postopke za 

avtomatsko nameščanje operacijskega sistema Microsoft Windows. Vsa opisana orodja so 

uporabna za avtomatizacijo namestitve operacijskih sistemov na navadne osebne računalnike 

(med katere spadajo tudi prenosniki), kot tudi strežniške sisteme. 

V malih podjetjih se operacijski sistemi največkrat namestijo ročno, zato ni potrebe po 

avtomatizaciji. V tem primeru sistemski administrator ročno namesti operacijski sistem ali 

naredi sliko (angl. image) obstoječega računalnika ter nato dobljeno sliko namešča na ostale 

računalnike. 

V velikih in srednje velikih podjetjih se izkaže da je ročno nameščanje operacijskih sistemov 

zamudno in terja velik finančni zalogaj, zato je primerno to opravilo avtomatizirati. V okolju, 

kjer imamo več sto ali celo več tisoč računalnikov in strežnikov, avtomatizacija postane 

ključna za obvladovanje samega sistema. Najbolj kompleksno pri sami nastavitvi 

operacijskega sistema je nameščanje gonilnikov. Poleg nameščanja gonilnikov je za uspešno 

izvedbo avtomatizacije namestitve operacijskega sistema potrebno pravilno izpeljati tudi 

določene druge korake. 

V nadaljevanju diplomske naloge bo opisan postopek za distribucijo slik operacijskega 

sistema v velikem (standardiziranem) okolju, ki je lahko tudi geografsko locirano na več 

fizičnih lokacijah. Če je sistem razdeljen na več geografsko različnih lokacijah, ki so lahko 

tudi v različnih državah, je treba poskrbeti tudi za dodatne  nastavitve, kot so jezične in druge 

regionalne nastavitve ki so odvisne od same lokacije. V primeru, da za uporabnika 

pripravljamo novi računalnik (ali ponovno namestimo operacijski sistem na obstoječi 

računalnik), je potrebno prenesti uporabniške profile (avtomatska migracija podatkov in 

uporabniških nastavitev) na novi računalnik. 
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1.1  Zgodovina nameščanja operacijskih sistemov 

Ker v preteklosti ni bilo dobre mrežne oz. internetne povezljivosti, so bile posledično tudi 

same organizacije in podjetja veliko manjša od današnjih. To je eden izmed glavnih razlogov 

da so bile potrebe po avtomatizaciji nameščanja operacijskega sistema veliko manjše od 

današnjih. Zato so se v tistem obdobju operacijski sistemi večinoma nameščali ročno. Pred 

približno dobrim desetletjem so se pojavile potrebe po avtomatizaciji nameščanja operacijskih 

sistemov. V skladu s hitrim naraščanjem potreb so tudi proizvajalci operacijskih sistemov 

pripravljali orodja za tovrstno avtomatizacijo. 

Med prvimi orodji za množično nameščanje operacijskih sistemov je podjetje Microsoft 

izdalo orodje RIS (Remote Installation Services), ki se je pojavilo v Windows Server 2000 za 

nameščanje operacijskega sistema Windows 2000 Professional in Windows 2000 Server. 

Kasneje se je pojavila tudi izboljšana verzija RIS katera je podpirala nameščanje Windows 

XP in Windows Server 2003. RIS je podpiral samo nove namestitve OS, nadgradnje 

starejšega OS se pa ni dalo izvesti. 

Le nekaj časa za tem je bilo v Windows Server 2000 izdano tudi orodje ADS (Automated 

Deployment Services). V ADS je Microsoft prvič predstavil tehnologijo slik operacijskega 

sistema. ADS se je lahko uporabljal samo za nameščanje strežniških operacijskih sistemov. 

WDS (Windows Deployment Services) je zadnja različica orodja ki ga je podjetje Microsoft 

izdalo za množično nameščanje operacijskih sistemov. To orodje ne vključuje vseh 

funkcionalnosti ki sta jih imela prejšnja orodja RIS in ADS. Vendar pa zamenjuje starejša 

orodja, kot enostavno orodje, brez dodatnih stroškov, ki je dovolj učinkovito pri nameščanju 

novejših odjemalskih (od Windows Vista naprej) in strežniških (Windows Server 2008 (R2)) 

operacijskih sistemov. 

Če želimo avtomatizacijo z uporabo orodja WDS še nekoliko izboljšati in je nekoliko razširiti 

z vključitvijo dodatnih opcij, uporabimo dodatna orodja, ki nudijo veliko novosti pri 

avtomatiziranem nameščanju operacijskih sistemov v velikem okolju – SMS (System 

Management Server) in kasneje izboljšana verzija ConfigMgr 2007. Uporaba orodij SMS in 

ConfigMgr 2007 je rešitev ki temelji na nameščanju operacijskih sistemov s pomočjo slik. Pri 

uporabi orodja ConfigMgr 2007 je zaželeno sodelovanje orodij MDT 2010 (Microsoft 

Deployment Toolkit 2010) in WDS, ki se integrirata v prvo omenjeno orodje. Rešitev ne 

podpira le novih namestitev, temveč tudi nadgradnjo starejših operacijskih sistemov. Orodje 

podpira tudi distribucijo slik po celotnem sistemu in še veliko drugih dobrih lastnosti. Pri 

vsem navedenem je zelo pomembna tudi standardizacija strojne in programske opreme. Vsa 

orodja so uporabljena v diplomski nalogi in bodo podrobneje raziskana in opisana v 

nadaljevanju. 
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2. AVTOMATIZACIJA NAMEŠČANJA OPERACIJSKEGA 

SISTEMA WINDOWS V VELIKIH OKOLJIH 

V tem poglavju so opisane najbolj zastopane tehnologije povezane z avtomatizacijo 

nameščanja operacijskega sistema v velikem sistemu. Predstavljen je produkt ConfigMgr 

2007, ki ga je izdalo podjetje Microsoft in se uporablja za centralno upravljanje velikih 

sistemov. 

Poudarek je tudi na standardizaciji, ki je bistvenega pomena za veliki sistem, v kolikor želimo 

olajšati in znižati stroške same administracije. Glede standardizacije sta opisana standarda 

ITIL in MOF, ki sta najbolj pomembna za lažje načrtovanje in upravljanje velikih sistemov. 

Pri avtomatizaciji namestitve operacijskih sistemov so omenjeni vsi štirje scenariji, ki se 

lahko pojavijo v praksi. Omenjeni so tudi nekateri protokoli, ki so bistvenega pomena za 

distribucijo slik operacijskih sistemov po celotnem sistemu. 

2.1  Avtomatizacija v velikem sistemu 

Veliki sistemi imajo po navadi več tisoč osebnih računalnikov in strežniških sistemov. Takšni 

sistemi so največkrat porazdeljeni na več kot eni lokaciji, možna je celo porazdelitev na nekaj 

deset, sto, ali več lokacij. Vse lokacije so v današnjem obdobju medsebojno povezane s 

hitrimi povezavami (redko tudi počasnimi) med katerimi  je v večini primerov vzpostavljena 

VPN povezava. Pri centraliziranem sistemu so največkrat vse VPN povezave vzpostavljene s 

centralno (glavno) lokacijo, obstajajo pa tudi sistemi, kjer so vse lokacije medsebojno 

povezane (vsaka z vsako). 

Za uvedbo centralnega upravljanja potrebujemo čas in trud, ki sta med seboj povezana z 

velikostjo podjetja, znanjem IT osebja ter tehnologije, ki se uporabljajo: 

- V majhnih podjetjih s približno desetimi računalniki je sam proces učenja in uvajanja 

avtomatizacije časovno potraten, zato je upravljanje bolj smiselno izvajati ročno. 

Rezultat uporabe avtomatizacije je v tem primeru nesprejemljiv. 

- V velikih okoljih z tisoč in več računalniki, lahko s procesom avtomatizacije 

prihranimo veliko časa in denarja. V začetni fazi so vlaganja v znanje in tehnologijo 

velika. Ko pridemo do koraka, kjer nam je avtomatizacija v veliko pomoč, se čas in 

stroški občutno zmanjšajo. Majhne podružnice velikih organizacij imajo omogočen 

dostop do centralnega IT osebja v primeru, če ima glavna (centralna) podružnica 

možnost avtomatiziranega upravljanja in vodenja sistemov na ostalih lokacijah 

(podružnicah centralne podružnice). To pomeni, da na majhnih podružnicah za 

upravljanje ne potrebujemo lokalnega IT osebja. 

Kadar avtomatiziramo nameščanje operacijskega sistema v velikem okolju, moramo poskrbeti 

tudi za ustrezno spremljanje napredka namestitve operacijskega sistema. To je zelo 

pomembno, kadar nameščamo operacijski sistem v zelo velikih in zahtevnih okoljih. Poročila 

potrebujemo če imamo kakršnekoli težave s samo namestitvijo operacijskega sistema in v 

primeru ko se namestitev zaključi uspešno. 
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2.2  Standardizacija 

Standardizacija operacijskega sistema, načina nameščanja popravkov, nalaganje aplikacij, 

strojne opreme in na splošno konfiguracije omogoča sistemskim administratorjem, da testirajo 

svoje namestitve preden jih uvedejo v njihovo delovno okolje oz. produkcijo. Najbolj uspešne 

implementacije ConfigMgr 2007 (ali drugega orodja za distribucijo programske opreme) so v 

standardiziranih okoljih. 

Kadar govorimo o avtomatiziranem nameščanju operacijskih sistemov, nam neodvisnost 

strojne opreme omogoča, da naredimo eno sliko operacijskega sistema in gonilnike sproti 

dodajamo sproti med procesom samega nameščanja. Ta proces omogoča, da uporabimo eno 

sliko operacijskega sistema za vse proizvajalce strojne opreme in modele ter tako pridemo do 

najbolj standardiziranega nameščanja operacijskih sistemov dostopnega danes. 

Nameščanje operacijskih sistemov in migracije omogočajo organizacijam, da standardizirajo 

svoja okolja, njihove nadzorovane namestitve in nastavitve na operacijskem sistemu in 

aplikacijskem nivoju. 

V zgodovini je bilo nameščanje operacijskih sistemov zelo težko in časovno potratno delo. 

Velike organizacije so imele veliko težav pri standardizaciji njihovega okolja. V današnjem 

času je avtomatizacija nameščanja operacijskih sistemov veliko manj zahtevna in omogoča 

različne stopnje standardizacije, katere v preteklosti ni bilo mogoče izvajati zaradi 

pomanjkanja virov, velikih stroškov in manj razvite tehnologije. 

2.2.1 ITIL (Information Technology Infrastructure Library) 

ITIL (Knjižnica IT - infrastrukture) je splošno sprejet kot mednarodni standard najboljših 

praks za operacije upravljanja informacijskih sistemov. OGC (Office of Office for 

Government Commerce) zagotavlja najboljše prakse, nasvete in navodila za uporabo 

informacijskih tehnologij na področju upravljanja storitev in dejavnosti. Ta organizacija tudi  

objavlja ITIL. 

ITIL ponuja celovit okvir najboljših praks za ITSM (IT Service Management). Te najboljše 

prakse vključujejo serijo knjig, ki dajejo smernice in navodila v zvezi z rezervacijami 

kakovosti IT storitev in infrastrukture, ki so potrebne za podporo informacijskih tehnologij. 

Dokumenti so vzdrževani s strani OGC -ja in podprti s publikacijami, kvalifikacijami, in 

mednarodno skupino uporabnikov. 

ITIL velja za najbolj dosledno in celovito dokumentacijo najboljših praks za ITSM na svetu. 

ITSM je poslovno usmerjen, uporabnikom osredotočen pristop k upravljanju informacijskih 

tehnologij. Natančno in dosledno obravnava tudi strateške poslovne vrednosti ( generirane iz 

IT-ja) in potrebe po visoko kakovostnih IT storitev za eno organizacijo. ITSM ima dve glavni 

komponenti: 

- servis podpore 

- servis dostave.  
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ITIL je pred kratkim doživel osvežitev s tretjo serijo publikacij imenovano ITIL v3. S tem so 

podprli temeljni življenjski cikel in proces upravljanja sprememb v IT okoljih. Nova 

generacija priporočil je ustvarjena s ciljem podati konkretnejša navodila, kako učinkovito 

upravljati IT. Prejšnja različica (ITIL v2) je bila namreč usmerjena v to, kaj morajo skrbniki 

IT-sistemov početi, tretja generacija pa podaja zlasti priporočila, kako to opraviti. Največ 

pozornosti je bilo usmerjene v strategijo in načrtovanje storitev, prenos storitev v izvedbo, 

operativno izvedbo ter izboljšave storitev. 

2.2.2 MOF (Microsoft Operations Framework) 

Ker je ITIL neodvisen od specifičnih sistemskih okolij in kot tak zelo splošen, je Microsoft na 

njegovi osnovi razvil MOF. MOF je niz publikacij, ki vsebujejo tako opisna (kaj storiti, kdaj 

in zakaj) in predpisujoča (kako narediti) navodila za ITSM. Ključni poudarek pri razvoju 

MOF-a je zagotavljanje ogrodja (angl. Framework) namenjenega oz. usmerjenega k 

upravljanju Microsoftovih tehnologij. Je zbirka principov, modelov in najboljših praks, ki 

vsebuje obširna in zelo natančna navodila, priporočila in postopke za upravljanje ter 

zagotavljanje zanesljivosti, razpoložljivosti in možnosti nadzora sistemskih storitev 

Microsoft. 

Microsoft je uporabil ITIL kot osnovo za svoje ogrodje MOF. Čeprav je Microsoft sklenil, da 

sprejme ITIL, je oblikoval MOF z namenom zagotoviti predpisujoče smernice za učinkovito 

načrtovanje, izvajanje in podporo Microsoftovih tehnologij. Strokovnjaki in urejeno okolje sta 

predpogoj za uspešno upravljanje sistemskih okolij. Iz vidika upravljanja se je Microsoft v 

osnovi naslonil na ITIL. 

MOF razširja ITIL z vključitvijo smernic in najboljših praks, pridobljenih iz izkušenj v 

notranjem poslovanju družbe Microsoft skupine, partnerjev in strank po vsem svetu. Temelji 

na ITSM praksah, dokumentiranih v ITIL, s čimer se poveča podpora, ki je zgrajena na 

Microsoftovih izdelkih in tehnologijah. 

MOF uporablja procesni model, ki opisuje pristop Microsoft na IT operacije in življenjskega 

cikla upravljanja storitev. Model organizira temeljne ITIL procese, ki zagotavljajo in 

podpirajo storitve. Vključuje tudi dodatne MOF procese v štirih kvadrantih, kjer je prikazan 

MOF procesni model (slika 1). Pomembno je poudariti, da dejavnosti, ki jih prikazujejo 

kvadranti na sliki, niso nujno zaporedne. Te dejavnosti se lahko hkrati pojavijo znotraj IT 

organizacije. V vsakem kvadrantu so politike, postopki, standardi in najboljše prakse, ki 

podpirajo specifične operacije upravljanja usmerjenih nalog. 
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MOF procesni model zajema štiri faze (slika 1): 

1. fazo sprememb 

2. fazo upravljanja sistema 

3. fazo podpore 

4. fazo optimizacije 

Vloga vsake faze znotraj MOF-a je združevanje podobnih funkcij pri upravljanju s storitvami. 

Čeprav so določene funkcije zelo podobne vsebinskim sklopom, ki jih ponuja tudi ITIL, pa so 

vse bolj specifične in prilagojene sistemskim okoljem Microsoft-a. To predvsem velja za 

funkcije iz faze upravljanja, ki jih je veliko večino Microsoft na novo dodal. 

 

 

Slika 1: MOF procesni model 

Microsoft je ustvaril prvo različico MOF v letu 1999.  Zadnja verzija MOF (različica v4) je 

namenjena za: 

- posodabljanje MOF-a, da obsega polno tj. od konca do konca (ang. end-to-end) 

življenjskega cikla IT storitev, 

- upravljanje IT-ja naj služi kot temelj življenjskega cikla, 

- zagotoviti koristne, lahko potrošne in najboljše prakse na osnovi navodil, 

- poenostavljanje in konsolidiranje storitev upravljanja funkcije, s poudarkom na 

poteku dela, odločitvah, rezultatih in vlogah. 
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2.3  Scenariji nameščanja operacijskih sistemov 

Kadar govorimo o avtomatizaciji namestitve operacijskih sistemov, se v praksi na splošno 

lahko pojavijo štirje različni scenariji: 

1. Nadgradnja računalnika 

2. Novi računalnik 

3. Osvežitev računalnika 

4. Zamenjava računalnika 

V tabeli 1 je prikazana primerjava vseh scenarijev. Vsak scenarij je na kratko opisan v 

nadaljevanju naloge. 

Tabela 1: Primerjava scenarijev avtomatizirane namestitve operacijskega sistema 

Scenarij Opis 
Migracija up. 

profilov 

Uporablja 

obstoječi ciljni 

računalnik 

Ohranjen 

datotečni sistem 

Novi računalnik 

Nova inštalacija 

na novi 

računalnik 

Ne Ne Ne 

Nadgradnja 

računalnika 

Nadgradnja 

starega OS na 

obstoječem 

računalniku na 

novejšo verzijo 

Da Da Da 

Osvežitev 

računalnika 

Nova inštalacija 

na obstoječi 

računalnik 

Da Da Ne 

Zamenjava 

računalnika 

Zamenjava 

strojne opreme z 

novejšo in nova 

namestitev OS 

Da Ne Ne 

 

2.3.1 Scenarij: Novi računalnik 

V tem scenariju nameščamo novo kopijo operacijskega sistema na prazen (formatiran) trdi 

disk. Ta scenarij se izkaže kot najboljši, ker že vnaprej vemo končno stanje računalnika po 

namestitvi operacijskega sistema. Namestitev znane konfiguracije na »čistem« računalniku je 

temelj dobrega upravljanja sistema. 

2.3.2 Scenarij: Nadgradnja računalnika 

Če želimo narediti prehod na operacijski sistem Windows 7, potem scenarij »Nadgradnja 

računalnika« pride v poštev samo v primeru, da imamo na računalniku predhodno nameščen 

operacijski sistem Windows Vista. Vse aplikacije, datoteke in nastavitve bodo po nadgradnji 

predhodno nameščenega operacijskega sistema, ostale na istih lokacijah. Če želimo narediti 

prehod iz Windows XP na Windows 7, uporaba tovrstnega scenarija ni možna, ampak 

izberemo scenarij »Osvežitev računalnika«, ki bo opisan v nadaljevanju.  
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Tak scenarij predstavlja najbolj enostaven način prehoda na novi operacijski sistem. Slabost 

tovrstnega nameščanja operacijskega sistema je, da lahko prenesemo napake (npr.: napačne 

nastavitve, nedovoljena programska oprema, ipd.), ki so se pojavljale že v predhodno 

nameščenem operacijskem sistemu. V večini primerov je zelo težko oceniti stanje obstoječega 

računalnika, zato je lahko končni rezultat veliko slabši od pričakovanega. To so bistveni 

razlogi, da se prej omenjen scenarij v praksi zelo redko uporablja. Z vidika uporabnosti se 

zato veliko pogosteje odločimo za scenarij »Osvežitev računalnika«. 

2.3.3 Scenarij: Osvežitev računalnika 

Scenarij »Osvežitev računalnika« je podoben prej opisanemu scenariju (poenostavljen prikaz 

je prikazan na sliki 2). Razlikuje se v tem, da ima računalnik na katerega je potrebno na novo 

namestiti operacijski sistem, že nameščen star operacijski sistem, vključno z uporabniškimi 

podatki in nastavitvami na trdem disku. 

 

Slika 2: Grafični prikaz delovanja scenarija »Osvežitev računalnika« 

V tem primeru lahko uporabimo orodje za migracijo uporabniških podatkov in nastavitev, kot 

je orodje USMT (User State Migration Tool). Navedeno orodje uporabljamo za prenos 

uporabniških datotek in nastavitev iz prejšnje verzije na novo nameščeni operacijski sistem. 

Hkrati nam zagotavlja, da ne pride do izgube podatkov. 
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2.3.4 Scenarij: Zamenjava računalnika 

Scenarij »Zamenjava računalnika« pride v poštev, ko naredimo menjavo strojne opreme, tj. 

stari računalnik zamenjamo z novim (poenostavljen prikaz je prikazan na sliki 3). Pri tem 

scenariju na prazen (formatiran) trdi disk novega računalnika namestimo novo kopijo 

operacijskega sistema in nato uporabimo orodje USMT za prenos uporabniških datotek in 

nastavitev iz starega na nov računalnik z novo nameščenim operacijskim sistemom. 

 

Slika 3: Grafični prikaz delovanja scenarija »Zamenjava računalnika« 

2.4  Metode avtomatiziranega nameščanja OS 

Obstajata dve metodi za avtomatsko nameščanje operacijskih sistemov: 

- LTI metoda (delna avtomatizacija) 

- ZTI metoda (popolna avtomatizacija) 

LTI (Lite Touch Installation) in ZTI (Zero Touch Installation) uporabljata enako oziroma 

skupno zbirko skript in namestitvenih datotek  (npr. CustomSettings.ini, Unnatend.xml, …) za 

namestitev operacijskih sistemov. Potrebno je izbrati pravo metodo glede na velikost okolja 

ter želene stopnje avtomatizacije. Prilagajanje metode delne avtomatizacije (LTI) običajno 

zahteva manj napora kot metoda, kjer se uporablja popolna avtomatizacija (ZTI). 

V diplomski nalogi je opisana ZTI inštalacija, ki nudi popolno avtomatizacijo nameščanja 

operacijskih sistemov. 
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2.4.1 LTI metoda 

LTI namestitev operacijskih sistemov se uporablja v okoljih manjše in srednje velikosti, z 

manjšo infrastrukturo. Za tovrstne namestitve potrebujemo brezplačna orodja, ki so na voljo 

za prenos iz Microsoftove spletne strani. Najbolj pomembno orodje je MDT 2010 (opisano v 

odstavku 4.7 MDT 2010 orodje), pridejo pa v poštev tudi nekatera druga. 

Z uporabo teh brezplačnih orodij lahko izvajamo LTI namestitve operacijskih sistemov. 

Vsebujejo predložke za vse scenarije nameščanja (scenariji so opisani v odstavku 4.3 

Scenariji nameščanja operacijskih sistemov). Operacijske sisteme lahko nameščamo z 

uporabo skupnih map in lokalno z uporabo CD, DVD, USB ali drugega medija. Proces 

nameščanja lahko zaženemo avtomatsko (pri uporabi orodja WDS) ali ročno. 

Za metodo LTI se najprej izvedejo nastavitve v programu »Deployment Workbench« (nahaja 

se v orodju MDT 2010), nato pa samo metodo še dodatno prilagodimo za specifično okolje (v 

datoteki z imenom CustomSettings.ini za Windows XP, ali Unnattend.xml za Windows 7). V 

metodi LTI so nam ponujene nastavitve za skupine računalnikov. Nastavitve za posamezne 

računalnike moramo ročno nastaviti pri samem nameščanju operacijskih sistemov. 

2.4.2 ZTI metoda 

ZTI metoda se uporablja pri popolni avtomatizaciji nameščanja operacijskih sistemov, brez 

posredovanja človeka. Najbolj pomembno orodje pri ZTI metodi nameščanja operacijskih 

sistemov je ConfigMgr 2007. Uporablja se za popolno avtomatizacijo namestitve operacijskih 

sistemov in pride v poštev v velikih okoljih. Z metodo je mogoče posodabljati programe in 

dodajati popravke. Orodje omogoča tudi pregled in poročila, da lahko sledimo vsakem koraku 

pri nameščanju operacijskih sistemov. Metoda zahteva še orodji MDT 2010 in WAIK, ki se 

integrirata s ConfigMgr 2007. 

Za način prenosa, ki ga imenujemo »multicasting« pa potrebujemo še orodje WDS. 

Operacijski sistem je pri omenjeni metodi shranjen na distribucijskih točkah orodja 

ConfigMgr 2007. Proces nameščanja lahko začnemo iz ConfigMgr 2007 ali WDS-ja. 

Pri uporabi metode ZTI, nastavitve določamo v orodju ConfigMgr 2007 in v »Deployment 

Workbench« (MDT 2010). Nekatere dodatne nastavitve in prilagoditve za specifično okolje 

urejamo v istih nastavitvenih datotekah kot pri metodi LTI. Za razliko od metode LTI, pri 

nameščanju z metodo ZTI moramo podati in nastaviti vse parametre za vsak ciljni računalnik 

(pri namestitvi ni ročnih posegov). 
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2.5  Orodje ConfigMgr 2007 

ConfigMgr 2007 je produkt, razvit s strani podjetja Microsoft in predstavlja celovito opcijo za 

upravljanje velikih sistemov, ki temeljijo na tehnologijah Microsoft Windows. Orodje 

vključuje tudi katalog strojne in programske opreme, sprejema nove programske pakete in 

popravke ter namešča (odjemalske in strežniške) operacijske sisteme Microsoft Windows. 

Zbira informacije o odjemalcih in strežnikih, strojni in programski opremi v centralno bazo. 

Uporablja se za celovito nameščanje in posodabljanje osebnih računalnikov in strežnikov ter 

zagotavlja, da IT sistemi delujejo v točno določenih konfiguracijah. Orodje ConfigMgr 2007 

poenostavi distribucijo in nameščanje samega operacijskega sistema, aplikacij in posodobitev 

ter ponuja boljši nadzor nad celotno IT infrastrukturo. Upravljanje in kontrolo izvajamo z 

grafičnim vmesnikom, ki je prikazan na sliki 4. 

 

Slika 4: Osnovna konzola orodja »ConfigMgr 2007« 

Orodje ConfigMgr 2007 pozna več vlog strežnikov, pri katerih vsak opravlja določeno 

funkcijo. En strežnik lahko izvaja več vlog hkrati (v oklepaju je kratica, ki se v nadaljevanju 

uporablja za posamezne vloge): 
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 ConfigMgr Site Server (ConfigMgr) 

Tu se izvajajo vse ključne komponente sistema. Običajno je združen s strežnikom 

SQL. V tem primeru mora biti strežnik namenski, ker bo obremenjen kot aplikacijski 

(SQL strežnik) in datotečni strežnik (kopiranje datotek). 

 SQL Server (SQL strežnik) 

Je strežnik za podatkovno zbirko. Hrani inventar in vse definicije sistemskih objektov 

ConfigMgr 2007. Izvaja poizvedbe nad podatkovno zbirko. 

 Distribution Point (distribucijska točka - DP) 

Strežnik, kjer se nahaja programska oprema, ki jo distribuiramo s pomočjo objav 

(angl. Advertisment). Zaželjeno je, da predstavlja zmogljiv datotečni strežnik zaradi 

velikega omrežnega prometa. Dostop do distribucijske točke lahko zaščitimo (angl. 

»Protected DP«) z navedbo podomrežij IP odjemalcev, katerim se bo odzval. Z 

zaščitenimi DP-ji krmilimo dostop odjemalcev do distribucijskih točk. 

 Branch DP (BDP). 

Enaka funkcionalnost kot DP, le da je namenjen manjšim lokacijam. 

 Management Point (Upravljalna točka - MP) 

Točka komuniciranja naprednih odjemalcev ConfigMgr (ConfigMgr Advanced 

Client) s strežniškimi komponentami sistema ConfigMgr 2007. V enem območju je 

lahko samo en MP in lahko obstaja samo v primarnih območjih. V sekundarnih se 

lahko vklopi »Proxy MP«, z namenom optimalnejšega komuniciranja naprednih 

odjemalcev (v primeru počasne povezave med primarnim in sekundarnim območjem). 

 Server Locator Point (SLP) 

Pomožna komponenta, ki odjemalcu določi območje (Site Assignment) in olajša 

namestitev odjemalca. Glede na omrežno in procesorsko obremenitev gre za zelo 

nezahtevno komponento. 

 Reporting Point (RP) 

Aplikacije v obliki ASP, ki se izvajajo na strežniku IIS in omogočajo izdelavo poročil. 

 Software update point (SUP) 

WSUS 3.0 je orodje, ki iz interneta kopira katalog najnovejših popravkov. Ker 

ustvarja neposredno sejo z internetom (Microsoftovim strežnikom), se priporoča, da se 

izvaja na ločenem (ali vsaj ne na poslovno kritičnem) strežniku. 

 State migration point (SMP) 

Komponenta ConfigMgr strežnika, ki zagotavlja zavarovan prostor na disku, kamor se 

začasno shranijo uporabnikove nastavitve in podatki med migracijo operacijskega 

sistema. 

 Fallback status point (FSP) 

Komponenta ConfigMgr 2007 strežnika, ki zagotavlja komunikacijo med odjemalcem 

in strežnikom ConfigMgr 2007 v primeru, ko komunikacija med odjemalcem in 

strežnikom ni možna. 

 System health validator (SHV) 

Komponenta ConfigMgr strežnika, ki poskrbi za konfiguracijo in izvajanje LAN 

karantene. 
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 PXE service point (PSP) 

PXE zagonski strežnik, ki ga potrebujemo za nameščanje slik operacijskega sistema 

na prazne računalnike. 

Orodje ConfigMgr 2007 lahko uporabimo pri vseh velikostih organizacij, ne glede na število 

lokacij ali njihovo geografsko porazdeljenost. Za to orodje potrebujemo veliko časa, da ga 

pravilno namestimo in nastavimo. Potrebno je razširiti shemo aktivnega imenika (AD) in SQL 

strežnik (ki bo imel bazo podatkov s katero komunicira ConfigMgr 2007 strežnik) ter 

nastavitev vseh potrebnih vlog za upravljanje okolja. V kolikor imamo več lokacij, je 

potrebno tudi na ostalih lokacijah postaviti dodatne strežnike z namestitvijo potrebnih vlog. 

ConfigMgr 2007 sestavljajo območja (angl. boundaries). Območje je enota upravljanja v 

sistemu ConfigMgr 2007. Območja združujejo lokacije povezane s hitrimi povezavami (LAN) 

in pogojno tudi lokacije z manjšim številom postaj s slabimi povezavami, kjer bi bila 

postavitev območja ConfigMgr 2007 predraga rešitev. 

Gradnja območij poteka po sistemu hierarhije . Najvišje območje v hierarhiji (imenovano tudi 

centralno) je samo eno. Iz njega izvirajo podrejena območja, ki so lahko primarna (imajo 

podatkovno zbirko – strežnik SQL) ali sekundarna (nimajo podatkovne zbirke). Primarno 

območje je lokalno upravljano in ga postavimo tam, kjer je prisoten lokalni skrbnik. 

Sekundarno območje ne more vsebovati podrejenih območij. 

Skrbnik nekega območja lahko dostopa (izvaja nadzor na daljavo, pregleduje inventar, 

distribuira programsko opremo) samo do lastnega območja in vseh podrejenih območij. 

Podrejeno območje pošilja v nadrejeno območje vse koristne podatke (inventar, statusna 

sporočila, ipd.). 

2.5.1 BITS (Background Intelligent Transfer Service) 

BITS je protokol, ki optimizira prenose datotek glede na razmerja v omrežju. Glavne 

značilnosti protokola so: 

- Avtomatsko prilagajanje hitrosti prenosa glede na prosto pasovno širino, 

- Nadaljevanje prenosa, ki je bil prekinjen, 

- Zagotavlja osnovnega preverjanja konsistence, 

- Uporaba orodja ConfigMgr 2007 in skupinskih politik omogoča dodatno prilagajanje 

prenosov. 

ConfigMgr 2007 omogoča razširjeno uporabo tega protokola z namenom učinkovite uporabe 

pasovne širine mreže in obravnava tudi slabe mrežne povezave, ki niso vedno dosegljive ali 

niso vedno dostopne. BITS podpira navadne (preko HTTP protokola) in kriptirane prenose 

(preko HTTPS protokola) ter predstavlja sestavni del za kopiranje podatkov na manjše 

distribucijske točke (BDP) v ConfigMgr 2007 sistemu. Je komponenta, ki je sestavni del 

operacijskih sistemov Microsoft, ki so bili izdani po izidu verzije Windows 2000 (vključno z 

operacijskim sistemom Windows 2000). 
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Funkcionalnosti lahko spreminjamo preko skupinskih politik in v ConfigMgr 2007 upravljalni 

konzoli. Na računalnikih z dvema in več fizičnih ali virtualnih mrežnih vmesnikov, BITS 

uporablja funkcijo za izbiro vmesnika z najboljšo potjo do strežnika, do katerega mora 

dostopati (angl. ime funkcije »GetBestInterface«). 

2.5.2 Zaporedje nalog 

Zaporedje nalog (angl. Task sequence) je temeljna komponenta, ki se uporablja za 

avtomatizacijo namestitve operacijskih sistemov. To je niz enega ali večih opravil, ki se v 

zaporedju in točno določenih pogojih izvedejo, da se na računalnik namesti nov operacijski 

sistem. Nato odjemalcem ConfigMgr 2007 objavimo zaporedje nalog, da poganjajo določene 

akcije. Uporabljamo ga pri namestitvi operacijskih sistemov z namenom kreiranja izvirnih 

računalnikov, zajetja slik operacijskih sistemov, prenosa uporabniških in računalniških 

nastavitev ter podatkov. V končni fazi tako dobljeno sliko operacijskega sistema, namestimo 

na ciljne računalnike. 

Zaporedje nalog se lahko uporablja tudi v druge namene, kot npr. nameščanje programskih 

paketov, v primeru, ko se morajo določene namestitve izvesti v točno določenem zaporedju. S 

tem dosežemo, da se pri določeni namestitvi nobena komponenta ne namesti pred 

namestitvijo vseh predhodno zahtevanih komponent, brez katerih določena aplikacija ni 

zmožna oz. ne sme delovati. V namestitvi lahko pride do napak, če nimamo uspešno 

nameščenih vseh predhodno zahtevanih komponent. 

Šest osnovnih vgrajenih kategorij in eno dodatno nalogo (ki jo dobimo po integraciji orodij 

ConfigMgr 2007 in MDT 2010) pri zaporedju nalog prikazuje slika 5. 

 

Slika 5 Kategorije nalog pri zaporedju nalog 
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2.5.3 PXE zagon in PSP (v orodju ConfigMgr 2007) 

PXE zagon je tehnologija, ki nam omogoča, da namesto iz lokalnega diska, zaženemo 

računalnik iz mreže. To tehnologijo lahko uporabimo v primerih, ko je trdi disk prazen ali se 

zaradi različnih vzrokov ne postavi operacijski sistem. Najpogosteje se uporablja za 

namestitev operacijskega sistema. 

PSP vloga v orodju ConfigMgr 2007 mora biti nastavljena tako, da odgovarja na PXE 

zagonske zahtevke, ki jih zahtevajo računalniki. To omogoča odjemalcem komuniciranje z 

infrastrukturo ConfigMgr 2007 in na tak način ugotovijo pravilne namestitvene akcije. Z 

uporabo PXE, nam PSP omogoča distribucijo zagonske slike operacijskih sistemov na 

odjemalce. 

Za uporabo PXE zagona potrebujemo: 

- DHCP strežnik 

- Na mreži podprto PXE razpršeno oddajanje paketov, da odjemalci pridejo do PXE 

strežnika 

- namestitev zagonske slike operacijskih sistemov na distribucijske točke PXE 

2.6  Orodje WDS 

WDS je orodje, ki prihaja iz podjetja Microsoft za mrežno podprto nameščanje Windows 

operacijskih sistemov. Namenjen je za nameščanje sledečih operacijskih sistemov na daljavo: 

- Windows Vista 

- Windows 7 

- Windows Server 2008 (R2) 

Podpira tudi nameščanje nekaterih starejših operacijskih sistemov (kot npr. Windows XP). 

WDS za razliko od svojega predhodnika RIS, ki je metoda za avtomatizacijo inštalacijskih 

procesov, uporablja slike diskov v formatu WIM. Orodje WDS je na voljo kot strežniška 

vloga v vseh 32 bitnih in 64 bitnih verzijah Windows Server 2008 (R2), in tudi kot opcijska 

komponenta, ki se namesti na Windows Server 2003 SP2. 

WDS je kombinacija popravljene in obnovljene verzije RIS-a in ADS-a. Namestitev 

operacijskega sistema lahko popolnoma avtomatiziramo in prilagodimo z uporabo 

namestitvenih skript za nenadzorovano nameščanje (angl. Unattended installation). 

Da bi se izognili pošiljanja slik operacijskih sistemov vsakemu računalniku posebej in 

obremenjevanju mreže ter strežnika, ta metoda ponuja možnost, da pošiljamo na več 

računalnikov z hkratnim oddajanjem večim številom prejemnikom (angl. Multicasting).  

Oddajanjem večjim številom prejemnikom (angl. Multicast) je funkcionalnost, ki je dodana v 

ConfigMgr 2007 R2. Predpogoj za to funkcionalnost je omogočen BITS protokol na 

ConfigMgr 2007 distribucijski točki na Windows strežnik 2008/2008R2, ki ima nameščeno 

WDS prenosno komponento (angl. WDS Transport component). 
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Z samo WDS vlogo lahko pridemo do LTI metode namestitve operacijskih sistemov, ki 

omogoča tudi PXE zagon. Slabe lastnosti so upravljanje s slikami operacijskih sistemov in 

podpiranje samo namestitvenega scenarija: »Novi računalnik«. Kadar se lotimo 

avtomatizacije namestitve operacijskih sistemov le z uporabo orodja WDS, je edina možnost 

ta, da naredimo več debelih slik operacijskega sistema (število slik je odvisno od različnih 

postavitev in nastavitev). Največji problem predstavlja pogosto spreminjanje slik operacijskih 

sistemov. 

Za uspešno namestitev WDS strežnika potrebujemo: 

- Aktivni imenik 

- DHCP strežnik 

- DNS 

- NTFS pogon 

- Zadostne pravice 

2.7  Orodje MDT 2010 

MDT 2010 je brezplačno orodje, ki je namenjeno pospešitvi nameščanja operacijskih 

sistemov in aplikacij. Orodje podpira namestitev operacijskih sistemov Windows 7 in 

Windows Server 2008 R2, zraven je dodana še podpora za namestitev Viste, Server 2008 (R2) 

in Windows XP. Podprti so vsi scenariji nameščanja operacijskih sistemov. Upravljanje 

vršimo z MDT 2010 konzolo, ki je prikazana na sliki 6. 

 

Slika 6 Orodje MDT 2010 
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MDT 2010 orodje ponuja: 

- Dokumentacijo, orodja in procese potrebne za namestitev namiznih ali strežniških 

produktov preko enotne konzole, 

- Zmanjšan čas postavitve, standardizirana okolja in strežniške slike z izboljšano 

varnostjo ter posodobljenim orodjem za upravljanje konfiguracij.  

- Popolnoma avtomatizirano (ZTI metoda) namestitev z uporabo orodja ConfigMgr 

2007. Brez uporabe tega orodja pa omogoča poenostavljene postopke za 

namestitve operacijskih sistemov (LTI metoda). 

Za namestitve operacijskih sistemov z uporabo orodja MDT 2010 potrebujemo tudi skupek 

orodij WAIK. 

Orodje MDT 2010 nam omogoča, da prilagodimo potrebne nastavitve za končne računalnike.  

Te nastavitve so vrednosti, ki jih izbiramo tudi med normalno namestitvijo operacijskega 

sistema. Te nastavitve lahko vnašamo v eno ali več opcij: 

- Prilagajanje datoteke CustomSettings.ini 

- Prilagajanje datoteke BootStrap.ini 

- Pridobitev podatkov iz MDT 2010 baze 

V tem orodju imata datoteki CustomSettings.ini in BootStrap.ini primarni namen za 

prilaganje nastavitev. Te nastavitve so specifične za vsako organizacijo. Znotraj so lahko 

vpisana imena strežnikov, privzeta vrata (angl. default gateway) za vsako podomrežje, MAC 

naslovi in drugi detajli, ki so specifični za podjetje. Narejena prilagoditev opravlja 

konfiguracijo namestitvenih procesov, da se pravilno izvedejo. 

Navajanje vseh nastavitev v datotekah CustomSerrings.ini in BootStrap.ini je težko in 

zamudno delo. Včasih je treba za različne opcije kreirati tudi večje število datotek. Da se 

izognemo temu, lahko uporabimo boljšo rešitev, kot je uporaba MDT 2010 baze za vnos takih 

nastavitev. Ta baza omogoča, da na enostaven način dodamo nastavitve za posamezne 

računalnike in tudi definiramo nastavitve, ki se bodo uveljavile na večjih skupinah 

računalnikov. Tako hranimo večino nastavitev v bazi in naredimo datoteko 

CustomSettings.ini bolj generično, ki jo lahko kasneje uporabimo za različne namestitve. Ker 

imamo vse nastavitve v bazi, dobimo centralni repozitorij vseh nastavitev, katere kasneje 

uporabljamo na vseh ostalih lokacijah. To nam omogoča, da na enostaven način dodajamo in 

posodabljamo vse nastavitve. 

Z uporabo orodja MDT 2010 lahko prilagodimo in avtomatiziramo večino namestitvenih 

procesov. Namestitev operacijskega sistema z uporabo LTI metode lahko izvedemo samo s 

tem orodjem. ZTI metoda pa predstavlja popolno avtomatizacijo nameščanja operacijskih 

sistemov, ki jo lahko pridobimo z integracijo tega orodja ter orodij ConfigMgr 2007 in WDS.  
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2.8  Slike operacijskih sistemov 

Ločimo dve vrsti slik operacijskih sistemov: 

- debele slike: vsebujejo operacijski sistem, popravke in posodobitve, gonilnike in 

aplikacije ter različne komponente 

- suhe slike: vsebujejo operacijski sistem z minimalnim naborom posodobitev in 

popravkov 

Najpogosteje uporabljamo suhe slike. V slike je možno dodati nekatero nujno programsko 

opremo, ki mora biti nameščena na vsakem računalniku v okolju. S takim postopkom dobimo 

hibridno sliko. Opcijsko programsko opremo pa dodamo šele tekom samega nameščanja 

operacijskega sistema. 

Namestitev Microsoft Windows operacijskih sistemov je modularna in temelji na uporabi 

slike (angl. image) celotnega sistema v datoteki WIM. Ta datoteka lahko vsebuje več slik 

operacijskih sistemov, pri čemer je njena vsebina stisnjena. Podvojene datoteke pa se hranijo 

le enkrat (angl. Single-instance copy). Posamezno sliko operacijskega sistema je mogoče 

preslikati (angl. map) v prazno mapo, jo posodobiti (dodajamo ali brišemo vsebino) in v 

nepovezanem (angl. off-line) načinu dodajati popravke, gonilnike ali komponente. V večjih 

okoljih je prednost, da slika sistema ni odvisna od strojne opreme računalnika, tako da lahko 

isto sliko namestimo v različne modele ciljnih računalnikov. Tako lahko namestitev Microsoft 

Windows operacijskih sistemov povsem prilagodimo svojim potrebam in jo avtomatiziramo. 

2.9  Orodja WAIK 

WAIK je skupek orodij, ki jih je izdalo podjetje Microsoft za poenostavljeno nameščanje 

Microsoft Windows operacijskih sistemov na računalnike. Vsebuje orodja, ki jih med samim 

procesom nameščanja uporabljata ConfigMgr 2007 in MDT 2010. Ta orodja so dostopna za 

prenos iz svetovnega spleta ali pa kot del ConfigMgr 2007 namestitve. 

WAIK vsebuje naslednja orodja: 

- WinPE (Windows Preinstallation Environment) - Uporabno orodje za namestitve, 

odkrivanje težav, obnovitev, … 

- Imagex (obstaja tudi verzija z grafičnim uporabniškim vmesnikom - GimageX) – 

orodje za zajem, urejanje in inštalacijo slik operacijskih sistemov Windows 

- USMT (User State Migration Tool) – orodje za migracijo uporabniških profilov, 

- DISM (Deployment Image Servicing and Management) – orodje za pripenjanje 

slik operacijskih sistemov, dodajanje gonilnikov in programskih paketov, 

- WSIM (Windows System Image Manager) – orodje za izdelavo datotek z odgovori 

(angl. answer files) pri nenadzorovani namestitvi (angl. unattended install) 

- VAMT (Volume Activation Management Tool) – orodje za centralno upravljanje 

Microsoftovih licenc. 

  



21 

 

Večina orodij vsebovana v WAIK-u, so orodja, ki jih uporabljamo z uporabo ukazne vrstice. 

Grafični vmesnik je podprt le pri nekaterih orodjih. Ker ima vsako posamezno orodje svojo 

sintakso za uporabo, so ta orodja nekoliko težja za učenje. Nekatera orodja so bolj podrobno 

opisana v nadaljevanju naloge.  

2.9.1 Orodje USMT 

USMT je orodje, ki ga sistemski administratorji uporabljajo za migracijo uporabniških 

podatkov in nastavitev iz starega na nov računalnik (oz. na novo nameščeni operacijski sistem 

na istem računalniku). Pred namestitvijo novega operacijskega sistema, orodje USMT pridobi 

uporabniške podatke in nastavite ter jih zapakira v enotno arhivsko datoteko. Po namestitvi 

novega operacijskega sistema razpakira podatke nazaj na nov računalnik oz. novo nameščeni 

operacijski sistem na starem računalniku. S tem orodjem lahko naredimo prenos podatkov in 

nastavitev v množičnem nameščanju operacijskega sistema Microsoft Windows, kot so: 

Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7. 

Orodje USMT je mogoče uporabiti za prenos sledečih uporabniških podatkov: 

- Izbrani uporabniški računi 

- Mape in datoteke 

- E-pošta, ter nastavitve in kontakti 

- Slike, glasba in video materiali 

- Nastavitve operacijskega sistema Windows 

- Programske datoteke in nastavitve 

- Spletne nastavitve 

Po zajemu navedenih podatkov, jih prenese na novo nameščeni operacijski sistem Windows 

in na tak način izboljšamo in poenostavimo proces prehoda. 

Orodje vsebuje dva ukaza (oz. dve orodji):  

- ScanState – uporablja se za zajem podatkov na starem računalniku 

- LoadState – uporablja se za sprostitev podatkov na novo nameščenem 

operacijskem sistemu Microsoft Windows 

Privzete nastavitve orodja USMT zberejo in prenesejo vse standardne nastavitve in podatke, 

ki jih je določilo podjetje Microsoft in se lahko prilagodijo specifičnim potrebam, ki so 

različne v različnih okoljih. V primeru, da želimo spremeniti privzete nastavitve, je to 

potrebno narediti v XML nastavitvenih datotekah (po potrebi pa tudi kreirati nove XML 

datoteke). Nastavitvene datoteke in USMT komponente so prikazane na sliki 7. 
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Razlaga nastavitvenih datotek za orodje USMT: 

• MigApp.xml 

• Migrira aplikacijske nastavitve. Obsega veliko pogosto uporabljenih aplikacij 

• MigUser.xml 

• Migrira podatke (mape, datoteke in tipe datotek). Ne vsebuje pravil za prenos 

specifičnih uporabniških računov. 

• MigDocs.xml 

• Migrira vse uporabniške mape in datoteke (ne uporablja se skupaj z 

MigUser.xml) 

• Config.xml 

• Migrira nastavitve komponent operacijskega sistema 

• Custom.xml 

• Uporablja se za kreiranje dodatnih pravil za migracijo podatkov ali 

aplikacijskih nastavitev 

V teh datotekah je specificirano katere datoteke, mape in vrednosti iz Windows registra bo 

orodje zajelo in preneslo. Vnesemo lahko imena datotek in natančne lokacije v registru, 

obstaja pa tudi možnost da uporabimo nadomestni znak (angl. Wildcard) in tako zajamemo 

večjo količino podatkov.  

 

 

Slika 7: USMT komponente 
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2.9.2 WinPE 

Brezplačno orodje WinPE je mini operacijski sistem, ki ga lahko zaganjamo z uporabo 

CD/DVD medija, USB ključka ali celo preko mreže. Obstaja 32 bitna in 64 bitna verzija in se 

uporablja pri namestitvenih procedurah, kot nadomestilo orodja MS-DOS. To ni splošni 

sistem Windows, ampak ga lahko uporabljamo samo za specifične namene: 

- Množično nameščanje operacijskih sistemov na strežnike in odjemalce v velikih 

okoljih ter tudi v firmah, kjer prodajajo računalniško opremo, 

- Platforma za obnovitev, ki poganja 32 bitna in 64 bitna obnovitvena orodja 

- Platforma za zaganjanje in uporabo nekaterih drugih aplikacij 

WinPE verzija 3.0 je osnovana na operacijskem sistemu Windows 7. Prednost tega 

operacijskega sistema je v velikosti (je opazno manjši od operacijskega sistema Windows 7 – 

velikost znaša približno 100 MB). Zagon operacijskega sistema WinPE prikazuje slika 8. 

 

Slika 8: Zagon operacijskega sistema WinPE 

V današnjem času vsi novejši računalniki podpirajo možnost za zagon iz mrežne kartice (PXE 

zagon je opisan v poglavju 4.5.3). Tovrsten zagon je najbolj primeren pri množičnem 

nameščanju operacijskih sistemov in predstavlja najbolj prikladen način za vse scenarije 

nameščanja.  

2.10 Orodje Sysprep 

Sysprep (angl. System Preparation Tool) je orodje namenjeno pripravi operacijskega sistema 

za izdelavo slik pri množični namestitvi (prikazano je na sliki 9). Njegova uporaba je pri 

avtomatizaciji uspešnega uvajanja operacijskega sistema Microsoft Windows. Sysprep je 

orodje, namenjeno skrbnikom sistema, izdelovalcem izvirne opreme (OEM) in tistim, ki 

morajo samodejno masovno uvajati operacijski sistem Microsoft Windows na velikem številu 

računalnikov. Po izvedeni osnovni namestitvi operacijskega sistema na en računalnik, se 

zažene orodje Sysprep, ki pripravi računalnik za kloniranje. 
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Kadar se uporabi orodje Sysprep pri operacijskem sistemu Microsoft Windows 7 nam to 

ponuja sledeče opcije: 

- Brisanje specifičnih podatkov o računalniku in namestitvi operacijskega 

sistema – izbriše vse specifične informacije iz nameščenega operacijskega 

sistema, vključno z enolično identifikacijsko številko (SID), ki je specifična za 

vsako Windows namestitev. Šele nato lahko zajamemo sliko operacijskega 

sistema, ki jo bomo kasneje uporabili za masovno namestitev. 

- Nastavitev operacijskega sistema za zagon v nadzornem (angl. audit) načinu – 

ta način se ne uporablja le za namestitev ostalih aplikacij in gonilnikov, temveč 

tudi za preverjanje funkcionalnosti računalnika pred predajo končnemu 

uporabniku. 

- Nastavitev operacijskega sistema za zagon v načinu »Dobrodošli v Windows« 

- Sysprep nastavi računalnik, da se zažene v »Dobrodošli v Windows« načinu. Ta 

način predstavlja zadnji korak pred predajo računalnika končnemu uporabniku 

- Ponastavitev informacij o aktivaciji produkta – Orodje Sysprep lahko največ 

trikrat ponastavi aktivacijo operacijskega sistema Windows 

 

Slika 9: Orodje Sysprep 

2.11 Gonilniki 

Ena izmed najboljših opcij, ki nam jo ponuja orodje ConfigMgr 2007 pri namestitvi 

operacijskega sistema, je katalog gonilnikov. Katalog vsebuje vse tiste gonilnike, ki se 

uporabljajo za vse proizvajalce računalniške opreme celotnega okolja. Proces namestitve, 

voden preko zaporedja nalog (opisan v poglavju 4.5.2), uporablja katalog za izbor gonilnikov 

tistega računalnika, na katerem traja postopek namestitve operacijskega sistema. 

Pri uvozu gonilnikov lahko določimo tudi kategorije za vsak posamezni gonilnik. Kategorije 

so lahko poljubne. En gonilnik je lahko član večih različnih kategorij. Vsi gonilniki so 

shranjeni v ConfigMgr 2007 paketu, ki ga distribuiramo na distribucijske točke v ConfigMgr 

2007 hierarhičnem sistemu, kjer jih bomo uporabljali za namestitev. 
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Obstajata dva tipa nalog, ki se uporabljata za dodajanje gonilnikov na računalnik med 

namestitvijo operacijskega sistema: 

- Avtomatska uveljavitev gonilnikov (angl. Auto Apply Driver) - To je pametno 

nameščanje gonilnikov na ciljne računalnike z uporabo samodejnega zaznavanja 

strojne opreme (angl. plug and play). Zaznavanje nam omogoča, da pri namestitvi 

operacijskega sistema namestimo samo tiste gonilnike, ki so za nemoteno 

delovanje operacijskega sistema nujno potrebni. Tako se izognemo gonilnikom, ki 

jih ne potrebujemo. 

- Uveljavljanje paketa gonilnikov (angl. Apply Driver Package) – dodamo 

gonilnike brez zaznavanja. Ta opcija se uporablja pri nalogah, ko želimo na vsak 

način namestiti določeni gonilnik, ker samodejno zaznavanje strojne opreme ne 

deluje zaradi določenih (znanih ali neznanih) razlogov. 

2.12 Integracija orodij ConfigMgr 2007, WDS in MDT 2010 

Pri nameščanju, nadgradnji, osvežitvi ali zamenjavi velikega števila računalnikov, ohranjanja 

uporabniških nastavitev in podatkov, je najboljša rešitev integracija orodij ConfigMgr 2007, 

WDS in MDT 2010. Po izvedbi integracije se je mogoče posluževati uporabi metod LTI in 

ZTI, ki sta namenjeni za avtomatizirano nameščanje operacijskih sistemov na računalnike. 

V primerih ko naredimo integracijo vseh opisanih produktov (torej ConfigMgr 2007, MDT 

2010, WDS in WAIK), dobimo najbolj popolno in robustno rešitev za avtomatsko nameščanje 

operacijskih sistemov v velikem okolju. 

Za distribucijo slik operacijskega sistema, ko želimo doseči avtomatsko poimenovanje 

računalnika, kjer imamo podatek o serijski številki, GUID ali MAC naslov, je potrebno 

namestiti in nastaviti naslednje komponente: 

- Microsoft Deployment Toolkit (MDT 2010), 

- Windows Deployment Services (WDS), 

- Internet Information Services (IIS) 

Treba je narediti tudi integracijo orodij MDT 2010 in ConfigMgr 2007. V orodju ConfigMgr 

2007 je obvezna konfiguracija PSP in SMP vlog. Integracija ni pretirano zapletena, saj nas 

čez vse navedene operacije vodi čarovnik. Primer dodajanja vlog v ConfigMgr 2007 je 

prikazan na sliki 10. WDS namestimo na Windows Server 2008 R2, ki podpira način za 

oddajanje večim prejemnikom (angl. Multicast). To funkcionalnost izkorišča ConfigMgr 

2007. Nato namestimo in omogočimo ConfigMgr 2007 PXE zagon z višjo prioriteto, kot jo 

ima zagon, ki se izvaja iz WDS PXE-ja. To pomeni,da se bo zagon izvedel iz ConfigMgr 

2007 PXE-ja. 
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Slika 10: Dodajanje vlog v ConfigMgr 2007 orodju 

 

V podatkovno bazo (v orodju MDT 2010) vnašamo parametre za kasnejšo uporabo pri 

nameščanju operacijskih sistemov. Parametri so vrednosti spremenljivk, ki so zajeti pri 

nameščanju operacijskega sistema na računalnik. Če želimo v fazi izvajanja zaporedja nalog 

prebrati parametre iz podatkovne baze, je neizogibno konfigurirati podatkovno bazo, 

omogočiti dostop ter konfigurirati parametre za izvedbo SQL poizvedbe. 
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3. AVTOMATIZACIJA NAMESTITVE OPERACIJSKEGA 

SISTEMA MICROSOFT WINDOWS 7 V PRAKSI 

V tem poglavju je opisan potek priprave in avtomatizirane namestitve operacijskega sistema 

Microsoft Windows 7. 

Postopke pri distribuciji standardnega računalnika lahko v splošnem razdelimo na naslednje: 

 Priprava slike iz zgrajenega standardnega računalnika 

 Priprava postopkov za distribucijo slik 

 Priprava pravil za migracijo uporabniških nastavitev 

3.1  Priprava zaporedja nalog operacijskega sistema Windows 7 

Vsa zaporedja nalog imajo nekaj skupnih komponent, ki jih je potrebno pripraviti za nadaljnjo 

možnost uporabe v vseh zaporedjih nalog. 

Pripraviti je potrebno naslednje komponente: 

 Priprava paketa ConfigMgr 2007 odjemalca. Distribucija na standardni DP 

 Priprava paketa z USMT v4 in distribucija na standardni DP 

 Priprava x86 in x64 MDT boot image in distribucija na standardni in PXE DP 

o Dodamo tudi naslednja orodja: 

 ImageX, ki se nahaja v WAIK-u, 

 Wimgapi.dll, ki se nahaja v WAIK-u, 

 Wimscript.ini, ki se nahaja v orodju MDT 2010, 

 Trace32, ki pride z orodjem ConfigMgr 2007 Toolkit, 

 GimageX, ki se nahaja v WAIK-u. 

 Priprava namestitvenega paketa operacijskega sistema Windows 7 in distribucija na 

standardni DP 

 Priprava slike operacijskega sistema Windows 7 in distribucija na standardni DP 

 Uvoz gonilnikov. Dodamo gonilnike v pakete in zagonske slike (če je potrebno). 

 Priprava paketov z gonilniki. Distribucija na standardni DP 

 Priprava paketa z MDT 2010 podpornimi datotekami. Distribucija na standardni DP. 

 Priprava paketa z MDT 2010 nastavitvami. Distribucija na standardni DP. 

Za vse pakete je najbolj primerno pripraviti ustrezno strukturo map na trdem disku in jo dati v 

skupno rabo. 

Pri pripravi 32 bitne in 64 bitne MDT 2010 zagonske slike v Windows PE vključimo opcijo 

za omogočanje ukazne vrstice »Enable Command Support« (kot je prikazano na sliki 11), ki 

jo lahko uporabljamo med procesom nameščanja operacijskega sistema. To pomeni, da s 

pritiskom na tipko F8 odpremo ukazno vrstico (angl. command prompt), ki jo je mogoče 

uporabiti pri diagnostiki in iskanju napak. 
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Slika 11: Omogočanje ukazne vrstice v zagonskih slikah 

Pred namestitvijo operacijskega sistema na računalnik/strežnik, moramo pripraviti vse 

gonilnike, ki jih želimo dodati v fazi namestitve. Gonilnike je potrebno razpakirati in urediti 

po mapah. Med gonilnike lahko prištevamo tudi aplikativno programsko opremo, ki služi 

upravljanju naprav. Gonilnike lahko razdelimo v tri kategorije: 

- Klasični gonilniki, ki vsebujejo *.inf, *.cat ter *.sys in *.dll datoteke 

- Gonilniki oz. programska oprema v izvršljivem formatu (*.exe) 

- Večnivojski gonilniki, ki jih WinPE ne zazna. 

Nekateri proizvajalci računalnikov ponujajo tudi orodja za lažje delo z gonilniki pri 

množičnih inštalacijah operacijskih sistemov. Na začetku označimo tipe osebnih 

računalnikov, ki jih uporabljamo. Nato orodje prenese vse gonilnike iz spleta na strežnik. Med 

procesom namestitve orodje ugotovi model in tip strojne opreme ter tako namesti točno 

določene gonilnike na izbran računalnik. Primer orodja za delo z Lenovo računalniki je: 

- Think Vantage Update Retriever – orodje, ki se uporablja za prenos gonilnikov iz 

uradnih Lenovo spletnih strani na strežnik 

- ThinInstaller – orodje, ki ga vključimo v zaporedje nalog, da zazna model in tip 

računalnika ter samodejno namesti vse potrebne gonilnike 

V primeru nameščanja operacijskega sistema na računalnik, za katerega proizvajalec ne 

ponuja posebnega orodja za namestitev gonilnikov, je potrebno ročno pridobiti vse gonilnike 

iz spleta in jih uvoziti v ConfigMgr 2007 paket. Temu sledi distribucija paketa na eno ali več 

distribucijskih točk. 
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3.1.1 Priprava osnovnega zaporedja nalog 

Za pripravo osnovnega zaporedja nalog, ki bo osnova za kasnejše prilagoditve, zgradimo 

novo zaporedje nalog, ki temelji na osnovi predloge »Client Task Sequence«. To predlogo 

dobimo ob integraciji orodij ConfigMgr 2007 in MDT 2010. Ko v ConfigMgr 2007 konzoli 

odpremo zaporedje nalog in izberemo akcijo »Import MDT task sequence«, se starta čarovnik 

z naslednjimi zahtevami: 

- Izbor zaporedja nalog za računalnike  

- Vpišemo ime zaporedja nalog (npr. Windows 7 OS predloga) 

- Vpis potrebnih detajlov, ki jih bo zaporedje nalog dodalo v Unattend.xml, in se 

bodo upoštevali pri namestitvi operacijskega sistema 

- Izbor zagonske slike glede na želeno arhitekturo, ki smo jo naredili v prejšnjem 

koraku 

- Vsebina MDT 2010 paketa z orodji z namestitvijo (angl. MDT 2010 Tools 

package) se nahaja v WAIK-u in MDT 2010 namestitvenih mapah. Pri pripravi 

paketa je zaželeno, da prvo kreiranje paketa MDT 2010 izvedemo z uporabo 

čarovnika. V naslednjih poizkusih, lahko izberemo že obstoječ paket. 

- Vpis podatkov za osnovne lastnosti paketa 

- Izbor načina namestitve operacijskega sistema. Izbiramo lahko med načinoma 

»Image« in »Setup« namestitve 

- V prvem koraku je potreben »Setup«, v drugem koraku pa slikovni (anlg. image) 

način namestitve z mini namestitvijo (angl. mini setup). 

- Izbor paketa z ConfigMgr 2007 odjemalcem ki je pripravljen za namestitev na 

odjemalce 

- Pred pripravo USMT paketa, se v izvorno mapo prekopira vsebina mape, kamor je 

nameščeno orodje USMT 

- Vsebina MDT 2010 paketa z nastavitvami (angl. MDT 2010 Settings package) se 

nahaja v MDT 2010 namestitvenih mapah. Zaželeno je, da prvo kreiranje paketa 

MDT 2010 izvedemo z uporabo čarovnika. V naslednjih poizkusih, lahko 

izberemo že obstoječ paket 

- Vpis podatkov za osnovne lastnosti paketa 

- Zaradi namestitve operacijskega sistema Windows 7, ni potrebe po uporabi paketa 

Sysprep. 

Rezultat je zaporedje nalog, ki vsebuje vse potrebne elemente za namestitev operacijskih 

sistemov na računalnike v različnih scenarijih (slika 12). Kasneje bomo to zaporedje nalog 

prilagodili dejanskim potrebam. 
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Slika 12: Osnovno zaporedje nalog 
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3.1.2 Priprava zaporedja nalog za namestitev operacijskega sistema Windows 7 

Zaporedje nalog, ki ga bomo zgradili, bo kopija osnovnega zaporedja nalog, ki smo ga kreirali 

v poglavju 5.1.1. V tabeli 2 so dopolnitve osnovnega zaporedja nalog. 

Tabela 2: Dopolnitve zaporedja nalog za namestitev operacijskega sistema Windows 7 

 Ime naloge  Opis 

Format and Partition Disk 

 V sekciji Initialization se 

izvede, če je na objavi izbrano 

Download and Run… 

 V sekciji Preinstall se izvede, 

če je na objavi izbrano Run 

from distribution point. 

 Sprememba obstoječe Format 

and Partition Disk naloge 

Kreiranje dveh primarnih particij: 

 

 System Reserved, 200 MB, NTFS, Quick, Bootable 

 OSDisk, 100% ostalega prostora na disku, tip NTFS, 

Hitro formatiranje 

Tip TS: SetVariableAction 

Ime: Set OSDStateStorePath 

Variable 

OSDStateStorePath=C:\_SMSTaskSequence\StateStore 

Tip TS: 

RunCommandLineAction 

Ime: Log Variables 

cscript.exe "%deployroot%\scripts\LogVariables.wsf 

Tip TS: 

ApplyOperatingSystemAction 

Ime: Apply OS Image 

OSDApplyOS.exe 

Določimo katera slika operacijskega sistema se bo 

uporabila za nameščanje in dodatne nastavitvene 

datoteke 

OSDConfigFileName=unattend.xml 

Apply Network Settings 

Join a Domain 

OU Name 

Account 

Join a Domain: Ime domene 

OU Name: Ime organizacijsjke enote Account: 

uporabniški račun ki ima pravice za dodajanje v 

domeno 

Tip TS: AutoApplyAction 

Ime: Apply Drivers 

Driver Category: WMI poizvedba 

WMI Query: SELECT * FROM 

Win32_ComputerSystem WHERE model LIKE "xx" 

Teh nalog bo več ker imamo več različnih računalnikov 

in vsak potrebuje določene gonilnike 

Tip TS: 

SetupWindowsAndSMSAction 

Ime: Setup Windows and 

ConfigMgr 

ClientInstallProperties= tukaj morajo biti navedeni 

dodatni parametri za inštalacijo ConfigMgr 2007 

odjemalca 

Tip TS: EnableBitLockerAction 

Ime: Enable BitLocker 

disable="true" – BitLocker bo onemogočen 
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V primeru, če želimo ob namestitvi operacijskega sistema še namestitev dodatnih aplikacij, v 

orodju ConfigMgr 2007 dodamo nov paket iz namestitvenega izvora. Na programih obvezno 

izberemo možnost namestitve z uporabo zaporedja nalog (angl. Enable to run with task 

sequence). V zaporedje nalog dodamo nalogo »Install Application«. Lahko pa aplikacijo 

dodamo tudi v »Roles« sekcijo MDT 2010 baze. 

3.1.3 Priprava infrastrukture za lokalizacijo distribucije 

Pri distribuciji operacijskega sistema lahko lokalizacijske nastavitve spremenimo v času 

distribucije operacijskega sistema. Za dosego zastavljene cilja moramo pripraviti sledeče: 

- Lokalizacijske spremenljivke moramo zapisati v MDT 2010 bazo. »Locations« 

sekcija v MDT 2010 bazi, ki je narejena prav za to. 

- Pripraviti moramo pravila za poizvedbe (to naredimo v Customsettings.ini 

datoteki)  

- V paket MDT 2010 z nastavitvami moramo dodati skript RegionalSettings.wsf, ki 

bo ustrezno spremenil Unattend.xml na računalniku v času distribucije. 

- V datoteki »CustomSettings.ini« moramo pripraviti pravila in dodati logiko, da 

bomo za vsako lokacijo (npr. Slovenija, ipd…) pripravili svoj zapis, ki bo vseboval 

ustrezne vrednosti spremenljivk. Ko bomo definirali računalnik, bo ena od 

njegovih lastnosti tudi lokacija 
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3.2  Priprava standardnega računalnika za zajem slike 

Pred zajemom slike operacijskega sistema moramo računalnik ustrezno pripraviti: 

 Nameščena naj bo ustrezna različica operacijskega sistema z zadnjim servisnim 

paketom in popravki, 

 Na računalniku naj bo nameščena vsa aplikativna programska oprema, ki je 

največji skupni imenovalec VSEH računalnikov v podjetju, 

 Če je nameščena tudi protivirusna programska oprema, jo je potrebno ustrezno 

pripraviti pred zajemom slike. Nekatera protivirusna programska oprema ne 

podpira distribucije s slikami, 

 Računalnik NE SME biti član domene, 

 Pred zajemom je potrebno narediti Sysprep računalnika, 

o Operacijski sistem Windows 7 ima orodje Sysprep že vključeno. Ukaz je 

naslednji: Sysprep /oobe /generalize /shutdown /unattend: 

unattend.xml 

 Zajem slike in kreiranje novega WIM 

 Zaradi fleksibilnosti procesa smo se odločili, da bomo vsak računalnik zajeli v 

svojo sliko (*.wim datoteko) in jih bomo kasneje združevali v skupno sliko. Za 

zajem slike moramo računalnik zagnati z WinPE 3.0, 

o Zagon naredimo iz PXE strežnika (zagon iz mrežne kartice), kjer odpremo 

ukazno vrstico s pritiskom na F8 in tako prekinemo izvajanje zaporedja 

nalog. Druga možnost je, da zagon naredimo z generičnim WinPE 3.0 USB 

ključem. 

Postopek zajema slike operacijskega sistema standardnega računalnika: 

- V ukazni vrstici preslikamo (angl. map) mrežni disk, na katerega bomo shranili 

sliko zajetega operacijskega sistema: net use X: \\SERVER\Share 

- Sliko zajamemo s pomočjo orodja GimageX (prikazano na sliki 13), kjer 

nastavimo naslednje parametre: 

o Source: Moramo paziti, da je pri operacijskem sistemu Windows 7 črka C 

zelo verjetno BitLocker particija, zato izberemo D 

o Destination: X:\model.wim 

o Vnesemo tudi naslednje podatke: Name, Display Name, Description, 

Display Desc 

o Cpmpression: Fast 

o SKU Flag: Enterprise 

o Config.ini: X:\Wimscript.ini 

file:///D:/SERVER/Share
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Slika 13: Orodje GImageX 

3.3  Konsolidacija slike v eno WIM datoteko 

WIM format uporablja tehnologijo enkratnega zapisa podatkov (angl. single instance store), 

kar lahko s pridom uporabimo pri zmanjševanju velikosti datotek, ki jih prenašamo na 

oddaljene distribucijske točke. Zaradi enostavnosti zaporedja nalog in dejstva, da želimo imeti 

ZTI metodo pri distribuciji računalnikov, smo se odločili, da bomo imeli eno fizično sliko 

operacijskih sistemov, ki bo vsebovala vse naše logične slike operacijskih sistemov. 

Izvoz slike naredimo z naslednjim ukazom: 

ImageX /compress Fast /export X:\model.wim 1 X:\VsiVEnem.wim »model« 

Če raje operiramo z grafičnim orodjem, lahko postopek izvedemo s pomočjo orodja 

GimageX. To orodje za svoje delovanje uporablja knjižnico Wimgapi.dll. 

Ko smo v obstoječo WIM datoteko dodali novo sliko, je potrebno v upravljalni konzoli orodja 

ConfigMgr 2007 osvežiti ustrezno sliko operacijskega sistema ter spremembe distribuirati na 

eno ali več distribucijskih točk. Promet po omrežju se močno zmanjša, če imamo na paketu 

vklopljeno opcijo samo za prenos sprememb (angl. Binary Delta Replication). 
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3.4  Postopek priprave podatkov 

Če želimo ZTI izvedbo zaporedja nalog, je potrebno vnaprej pripraviti podatke o imenih 

računalnikov, ki morajo biti povezani z enim od enolično določljivih podatkov o računalniku: 

- MAC Address, 

- Serial Number ali 

- SMBios GUID. 

Podatke lahko vnesemo v ConfigMgr 2007 ali MDT 2010 podatkovno bazo. Pri vnosu v 

podatkovno bazo ConfigMgr 2007 sta MAC naslov ali »SMBios GUID« obvezen element. 

Če dodamo tudi podatek o izvirnem računalniku, smo uparili star in nov računalnik. To 

informacijo potrebujemo pri migraciji uporabniških podatkov in nastavitev. 

3.5  Migracija uporabniških nastavitev in podatkov 

Migracija uporabniških nastavitev in podatkov je odvisna od namestitvenega scenarija. Sestoji 

iz naslednjih korakov: 

1. Namestitev novega računalnika; 

 Ni migracije uporabniških nastavitev in podatkov. 

2. Osvežitev (nadgradnja) obstoječega računalnika; 

 Migracija uporabniških nastavitev in podatkov s pomočjo opcije trde povezave 

(angl. hardlink), kar pomeni da podatki ostanejo na disku. 

3. Zamenjava starega računalnika z novim računalnikom; 

 Zajem uporabniških nastavitev in podatkov na starem računalniku in kopiranje 

na strežnik 

 Prenos uporabniških nastavitev in podatkov iz strežnika na nov računalnik. 

Vso potrebno logiko za migracijo uporabniških nastavitev in podatkov smo vgradili v 

zaporedje nalog. 

Za podporo tretjega koraka (Zamenjava starega računalnika z novim računalnikom) smo 

pripravili dodatno zaporedje nalog, ki vsebuje korake, potrebne za zajem uporabniških 

nastavitev. Zaporedje korakov je derivat osnovnega zaporedja korakov, ki smo ga pripravili v 

poglavju 5.1.1. 
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3.5.1 Pravila za zajem uporabniških nastavitev in podatkov 

Za migracijo uporabniških nastavitev in podatkov je v uporabi orodje USMT (verzija 4.0). 

Pravila za migracijo se definirajo na naslednjih lokacijah: 

 Kontrolo izbire uporabniških profilov definiramo z vrednostjo spremenljivke 

»UDProfiles« v zaporedju nalog ali v datoteki CustomSettings.ini. Odločili smo se, da 

bomo prenašali samo domenske uporabnike: UDProfiles=ImeDomene\* 

Posamezne uporabnike lahko določimo, ko pripravljamo zapis s povezavo med starim 

in novim računalnikom. 

 Kontrola migracijskih nastavitev se izvaja skozi vsebino MigApp.XML in 

MigUser.XML ter ostalih XML datotek v USMT paketu. 

3.5.2 Restavriranje uporabniških nastavitev 

V okviru postopka distribucije slik se izvedejo naloge restavriranja uporabniških podatkov v 

primeru, da smo pred tem pripravili zapis o računalniku in tudi zajeli podatke na starem 

računalniku. 

3.6  Postopek distribucije slik 

Postopek distribucije slik je odvisen od izbranega scenarija: 

Nadgradnja Računalnika 

Zaradi težav, ki so opisane v poglavju 4.3.1 se ta scenarij v praksi ne izvaja. 

Namestitev novega računalnika 

Pri namestitvi novega računalnika imamo dve možnosti: 

 Popolna avtomatizacija (ZTI) 

 Delna avtomatizacija (LTI) 

Pri popolni avtomatizaciji je potrebno vnaprej pripraviti tabelo, ki vsebuje podatke o vsakem 

posameznem računalniku. Tabela običajno zajema enega od enolično določljivih podatkov o 

računalniku, ime računalnika, lokacijo (za določanje regionalnih nastavitev), Roles sekcijo (za 

nameščanje dodatnih aplikacij). V primeru, da želimo nastaviti dodatne možnosti, lahko 

tabelo poljubno razširimo. Dobljeno tabelo uvozimo v konfiguracijsko bazo MDT 2010. 
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Postopek namestitve: 

 Računalnik prižgemo v distribucijskem segmentu in izberemo opcijo zagona iz 

mrežne kartice, 

 V neki točki nas opozori, da je potrebno pritisniti funkcijsko tipko »F12« za začetek 

zagona iz mrežne kartice, 

 Če smo nastavili geslo za preprečevanje namestitev operacijskih sistemov, ga 

vpišemo, 

 Iz seznama zaporedja nalog izberemo ustrezno zaporedje nalog: Windows 7 OS 

Deploy; 

 Če se odpre čarovnik, vpišemo ime računalnika (samo pri LTI inštalaciji); 

Ko se zaporedje nalog zaključi, je računalnik pripravljen za uporabo. 

Osvežitev obstoječega računalnika 

Pri postopku nadgradnje obstoječega računalnika, je potrebno zaporedje nalog objaviti v 

orodju ConfigMgr 2007, kot klasično distribucijo programske opreme na obstoječ operacijski 

sistem (npr. Microsoft Windows XP računalnik). V ta namen smo naredili zbirko 

računalnikov, ki se ureja ročno. 

Najprej naredimo novo zbirko ki ji damo sledeče ime: Racunalniki za Windows 7 osvežitev 

in nato nanjo objavimo zaporedje nalog z imenom: Windows 7 Client Refresh 

Za zagon postopka je potrebno računalnik, ki je bil predviden za osvežitev, dodati v to zbirko. 

Zamenjava starega računalnika z novim računalnikom 

Postopek zamenjave starega z novim računalnikom je sestavljen iz naslednjih akcij: 

 Priprava zapisa s povezavo med starim in novim računalnikom, 

 Zajem uporabniških nastavitev in podatkov na starem računalniku, 

 Namestitev novega računalnika, 

 Restavriranje nastavitev in podatkov na nov računalnik. 
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3.6.1 Priprava zapisa s povezavo med starim in novim računalnikom 

Za pripravo zapisov s povezavo med starim in novim računalnikom imamo možnost ročnega 

vnosa ali pa uvoza podatkov. Za uvoz podatkov je potrebno pripraviti tekstovno datoteko (v 

CSV formatu), ki vsebuje naslednje stolpce: 

- Name: Ime novega računalnika 

- SMBIOS GUID: Opcijsko, GUID novega računalnika 

- MAC Address: MAC naslov novega računalnika 

- Source Computer: Ime starega računalnika 

3.6.2 Zajem uporabniških nastavitev in podatkov na starem računalniku 

Pri postopku zajema uporabniških nastavitev in podatkov iz starega računalnika, je potrebno 

zaporedje nalog objaviti kot klasično distribucijo programske opreme na obstoječi računalnik 

z nameščenim operacijskim sistemom. V ta namen smo naredili zbirko računalnikov, ki se 

ureja ročno. 

V orodju ConfigMgr 2007 naredimo zbirko računalnikov z imenom: Stari racunalniki za 

zamenjavo operacijskega sistema Windows 7. Nato na zbirko računalnikov objavimo 

zaporedje nalog, ki smo ga kreirali z imenom: Old computer Win7 replace 

Za zagon postopka je potrebno računalnik, ki je predviden za zajem nastavitev in podatkov, 

dodati v zbirko računalnikov. 

3.6.3 Namestitev novega računalnika in restavriranje nastavitev in podatkov na 

nov računalnik 

Postopek namestitve je naslednji: 

- V distribucijskem segmentu računalnik prižgemo in izberemo opcijo zagona iz 

mrežne kartice, 

- V neki točki nas računalnik opozori, da je za začetek zagona iz mrežne kartice 

potrebno pritisniti funkcijsko tipko »F12«, 

- Če smo nastavili geslo za preprečevanje namestitev operacijskih sistemov, ga 

vpišemo, 

- Iz seznama zaporedja nalog izberemo ustrezno zaporedje nalog: Windows 7 

Client Deploy. 

Po zaključku zaporedja nalog je računalnik pripravljen za uporabo. 
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3.6.4 Testiranje distribucije OS in odpravljanje napak 

Preden začnemo z množičnim nameščanjem operacijskih sistemov na osebne računalnike, je 

nujno testirati namestitev in preveriti delovanje nameščenega operacijskega sistema na 

testnem računalniku. 

Če se operacijski sistem ni uspešno namestil, je treba v namestitvenih log datotekah preveriti 

v katerem koraku je prišlo do napake in jo odpraviti. Ko opazimo napako, lahko takoj 

pritisnemo tipko F8, da dobimo ukazno vrstico. Log datoteke lahko pregledujemo direktno na 

računalniku, kjer nameščamo operacijski sistem ali jih prenesemo na drug računalnik s 

preslikavo mrežnega diska. Po odpravi težave, še enkrat testiramo in ponavljamo postopek, 

dokler ne odpravimo vseh težav. 

Ko se operacijski sistem uspešno namesti, preverimo ali smo dobili želeno namestitev. 

Preverimo še nastavitve, kot so npr.: aktivacija operacijskega sistema, regionalne nastavitve, 

namestitev dodatne programske opreme (če smo jo določili), ipd.  



40 

 

4. ZAKLJUČEK 

V diplomskem delu sem se ukvarjal z metodami, ki se uporabljajo za avtomatizacijo 

masovnih namestitev operacijskih sistemov, v velikih in srednje velikih podjetjih. V nalogi so 

opisana najpomembnejša orodja in metode za izvedbo delne in popolne avtomatizacije 

namestitve operacijskih sistemov.  

Za vzpostavitev uspešno delujočega celotnega sistema avtomatizacije namestitve operacijskih 

sistemov, potrebujemo zgoraj navedena orodja, zadostno količino finančnih sredstev, široko 

znanje, nemalo mero izkušenj na področju operacijskih sistemov in administracije Windows 

domene, standardizirano okolje s povezanimi podružnicami, natančno izdelan načrt ideje in 

realizacijo v praksi, sodelovanje in podporo zunanjih izvajalcev. 

Slabosti avtomatizacije namestitve operacijskih sistemov so veliki začetni finančni vložki, 

implementacija projekta zahteva veliko časa in sodelovanje večjega števila strokovnjakov. 

Vendar se na koncu izkaže, da se pri množičnih namestitvah hitro povrnejo stroški in čas, ki 

sta bila potrebna pri implementaciji projekta. Tako dobimo eno od najboljših danes dostopnih 

metod za avtomatsko nameščanje operacijskih sistemov. 

Prednost avtomatizacije namestitve operacijskih sistemov in aplikacij z uporabo orodja 

ConfigMgr 2007 so znatno znižani celotni IT stroški. Spodbuja tudi standardizacijo strojne 

opreme, aplikacij in operacijskega sistema. 

V primeru, da v velikem okolju naredimo integracijo orodij ConfigMgr 2007, MDT 2010, 

WDS in WAIK pridobimo: 

- Znižanje stroškov vpeljave novih računalnikov in strežnikov, 

- Lažje obvladovanje IT okolja, 

- Hitrejšo izvedbo nadgradnje in zamenjave računalnikov, 

- Večjo učinkovitost IT osebja, 

- Stanje računalnika je vedno posodobljeno. 

Pri pisanju diplomske naloge, ki je nastala na podlagi praktičnega dela z avtomatizacijo 

operacijskih sistemov, sem ugotovil, da je le-ta že zelo dobro izpopolnjena, zato izboljšave 

niso potrebne, so pa možne. Pred kratkim je izšla nova verzija ConfigMgr in MDT orodij 

(2012), ki prinašajo dodatne novosti glede avtomatizacije namestitve programske opreme, kot 

tudi namestitev operacijskih sistemov. 

Z delom z opisano tematiko sem pridobil veliko znanja in izkušenj. Pri sami izpeljavi naloge 

so mi bila v veliko pomoč znanja, ki sem jih pridobil kot študent na Fakulteti za računalništvo 

in informatiko. Spoznal sem tudi, da je tovrstno delo zelo odgovorno, zahteva natančnost, 

doslednost, iznajdljivost in veliko truda, kar so vrednote, ki jih bom v prihodnosti potreboval 

na svoji službeni poti.  
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