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Abstrakt 

Rapporten avser att undersöka vilka olika lösningar det finns att tillgå då Windows 

Vista skall rullas ut till ett antal klientdatorer. Information om de olika produkterna 

presenteras samt praktiska laborationer med resultat. Slutligen görs en bedömning av 

vilken produkt eller lösning som lämpar sig bäst för ett litet företag med få klienter 

respektive ett stort företag med många klienter. Slutsatsen innehåller våra 

rekommendationer för hur utrullningen bör ske. Arbetet resulterade i att vi kunde 

utefter våra laborationer fatta beslutet att Ghost Solution Suite passar bäst för ett 

mindre företag medan Microsofts lösningar lämpar sig mer när företagen kommer upp 

i många klienter. Detta grundas främst på priset för produkterna samt hur svåra de är 

at använda men även hur mycket tid som sparas per installation.  

Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Distribution Services, 
Symantec Ghost Solution Suite, Windows Automated Installation Kit, 
Deployment, Utrullning. 



 

Förord 

Då Microsoft nyligen släppte Servicepaket ett till Windows Vista och serverprodukten 

Windows Server 2008 ansåg vi att behovet att undersöka detta var stort precis som 

vårt intresse för utrullning. Detta planerade vi att göra i samband med examensarbetet. 

Vi vill även passa på att tacka David Sturesson vid Högskolan i Kalmar som under 

denna period varit vår handledare för detta examensarbete. 

 

Kalmar, 26 maj 2008 

Peter Månsson och Martin Nilsson 
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1. Inledning 

Det som ligger till bakgrund för detta projekt är vårt brinnande intresse för 

deploymentlösningar och nya operativsystem.  

Att installera nya operativsystem kommer bli aktuellt inom det kommande året då 

Windows Server 2008 är lanserat samt att Windows Vista sprider sig över världens 

klientdatorer. Att installera ett operativsystem manuellt på ett stort antal datorer är 

idag en föråldrad metod. Även då tredjepartsaktörer som Symantec Ghost med flera 

länge har funnits till hands vill Microsoft underlätta deploymentprocessen genom 

deras vidareutveckling av deploymentverktyg samt imagefiler som idag följer med på 

installationsskivorna.   

Vi kände även att detta arbete kan komma till stor nytta eftersom vi skall slussas ut i 

arbetslivet inom kort och då kan dessa införskaffade kunskaper komma till stor nytta.  

1.1 Syfte & Mål 

Vårt syfte med projektet är att göra en undersökning som kan underlätta 

installationsprocessen av Windows Vista. Vi vill ta fram två olika lösningar, en som 

lämpar sig i ett mindre nätverk och en för ett större nätverk. Med ett litet och stort 

klientnätverk syftar vi på ett nätverk där det förekommer upp till 30 klienter respektive 

100 klienter. 

Vårt mål är att genom laborationer i VMware komma fram till vilka lösningar som 

lämpar sig då Windows Vista skall installeras på ett flertal datorer. Vi skall utföra 

diverse testinstallationer och via våra resultat forma en uppfattning om vilken lösning 

som kan vara att föredra.  

Vi har även för avsikt att utforma en enkät som kommer att besvara hur dagens 

företag hanterar utrullningsprocessen av klientdatorer samt om de har planer på att 

uppgradera sin lösning och då främst för Windows Vista.   

Våra frågeställningar är: vilka utrullningsmetoder finns det för Windows Vista med 

servicepack 1 och vilken av dessa utrullningsmetoder anser vi vara bäst för ett typiskt 

litet respektive stort klientnätverk? Skiljer sig denna process mellan ett mindre och ett 

större nätverk? 
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1.2 Avgränsningar 

Utrullningslösningarna gäller endast Microsoft Windows Vista med Service Pack 1. Vi 

avser att undersöka möjliga lösningar som lämpar sig för ett typiskt litet klientnätverk 

samt en lösning som riktar sig mer åt ett större (se syfte för definition på litet resp. 

stort nätverk). Då vi inte har resurser att utföra tester i en mycket storskalig miljö kan 

vi inte rekommendera en lösning för ett geografiskt mycket stort företag. 

1.2.1 Utredarens erfarenhet 

Erfarenheten i gruppen inom Systemadministration är stor då vi studerat detta på 

Högskolan i Kalmar under tre års tid. Under denna tid har vi fått lära oss vilka delar 

som är viktiga under en installation och vi kan därför med säkerhet bedöma vilken 

programvara som skulle passa för respektive företag. Vi besitter inga tidigare 

kunskaper inom Microsofts lösningar men har använt Norton Ghost vid flera tidigare 

tillfällen. 
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2. Teknisk bakgrundsinformation 

För att lättare kunna förstå och sätta sig in i rapportens olika tekniker presenterar vi 

bakgrundinformation om produkter samt protokoll som förekommer. Vi vill även hänvisa till 

ordlistan som återfinns längre bak i arbetet.  

2.1 Multicast 

Det traditionella sättet att distribuera ut trafik över ett nätverk kallas för unicast. Detta 

betyder att om tio personer vill ha samma information samtidigt måste servern skicka 

samma information tio gånger. Multicast utvecklades för att undvika detta slöseri med 

resurser. I ett multicastnät kan dessa 10 personer få samma information samtidigt men 

servern behöver endast skicka ut en ström med data. Multicast protokollet utnyttjar 

bandbredden bättre än unicast och motverkar duplicerad nätverkstrafik. Antalet som 

kan tillgå denna dataström har ingen begränsning på servern utan snarare en 

begränsning för nätverket. Flera tusen användare kan få en multicastström från samma 

server och detta till en tiondel av bandbredden som tio unicastströmmar skulle 

använda. Deering  (1988) menar därför att en multicastström är mycket fördelaktigt då 

samma data skall nå flera destinationer.  

 I ett traditionellt unicastnätverk skickas trafiken utefter en beräknad väg från källan till 

destinationen. En unicastrouter struntar i vilken källa trafiken har. Målet är det viktiga i 

denna dataström och hur trafiken skall skickas för att nå dit. I ett multicastnätverk 

skickar källan ut trafiken till en grupp som representeras av en multicastadress. I detta 

fall är inte målet det viktiga för en multicastrouter utan den försöker endast få trafiken 

så långt bort från källan som möjligt. Detta kallas även Reverse Path Forwarding 

(RPF).  

(Cisco System Incorporation, 2003; Tan, Jin & Pan 2007) 

2.2 Windows Vista 

Windows Vista är efterföljaren till Windows XP och är det senaste av 

klientoperativsystem från Microsoft och innehåller många nya funktioner.  

Medföljande deploymentlösningar är en av de stora fördelarna i Vista som Microsoft 

Corporation (2008) framhäver. Enligt Awio Web Services LLC använder 7 % av 

världens dator Windows Vista. Över 100 miljoner kopior sålda enligt Bill Gates skriver 
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Keizer (2008). Tynan (2007) hävdar däremot att många är skeptiska och missnöjda 

med produkten och att den inte alls är så efterlängtad som Microsoft vill få den att 

framstå, något som PCworld 

håller med om då de utnämnde Windows Vista till den största besvikelsen under år 

2007. Holloway (2008) tror att många företag kommer att övergå till Vista då det 

första servicepacket släptes så sent som första halvan av 2008. 

2.3 Symantec Ghost Solution Suite 2.5 (GSS) 

Ghost är ett program som skapar imagefiler av hela hårddiskar eller partitioner. Dessa 

imagefiler kan sedan extraheras på en annan hårddisk och få en exakt kopia av det 

befintliga systemet. Symantec är ett av de ledande företagen inom detta område efter 

mer än tio år i branschen. I slutet av 2006 lanserade Symantec Ghost Solution Suite 2.0 

vilket var grunden till version 2.5 som skall underlätta installationsprocessen i 

synnerhet för Windows Vista. Symantec menar att genom att använda denna 

programvara kan man tjäna upp till 90 % av arbetstiden i jämförelse med en manuell 

deploymentplan gällande Vista. I paketet ingår även en användarguide som underlättar 

Vista utrullningen (Symantec Corporation, 2007a). 

2.3.1 Norton Ghost 

Ghost är ett program som exekveras under DOS, WinPE eller Linux för att återställa 

eller skapa en avbild. Symantec hävdar i sin dokumentation att Norton Ghost är ett av 

de snabbaste programmen för hårddiskavbilder och backup och är mycket enkelt att 

använda (Symantec Corporation, 2008a). 

2.3.2 Norton Boot Wizard 

Denna del av GSS används för att skapa imagefiler för olika ändamål. Man kan skapa 

uppstartspaket för Ghost, WinPE eller PXE och alla dessa i olika format och medium. 

Bootwizarden kan även inkludera eventuella extradrivrutiner i imagefilerna om det 

skulle behövas (Symantec Corporation, 2008a). 
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2.3.3 Ghostcast Server 

Är programmet som kommunicerar med Norton Ghost då en image skall återställas 

eller skapas. Detta sker med multicastprotokollet vilket gör att flera datorer samtidigt 

kan ta del av en session som skickas från ghostcastservern (Symantec Corporation, 

2008a). 

2.3.4 Norton Ghost Console 

Detta är det samlingsgränssnitt som används från en centraliserad server för att 

övervaka och administrera underliggande ghostklienter. Ghost Console kommunicerar 

via Ghost Console Client som är installerat på klientmaskinerna (Symantec 

Corporation, 2008a). 

2.3.5 Norton Ghost Console Client 

Ghost Console Client installeras på en klientdator för att kunna kopplas till, och bli 

”synlig” av Console Servern. När denna programvara återfinns på klienten kan denna 

administreras via Console gränssnittet från servern (Symantec Corporation, 2008a). 

2.4 VMware 

VMware är en plattform för virtuella maskiner som körs på en fysisk PC. De 

virtualiserade maskinerna är oberoende av varandra och har sin egna virtuella 

hårdvara. Detta gör VMware till ett utmärkt verktyg då man vill isolera miljöer och 

utföra tester som man i vanliga fall inte vill göra på en fysisk PC då detta skulle kunna 

innebära ominstallationer eller konflikter mellan olika program. Denna produkt gör det 

möjligt att skapa en testmiljö bestående av flera datorer även då man endast använder 

en fysisk maskin. Det är inga problem att blanda olika operativsystem på de virtuella 

maskinerna så som Windows eller Linux.  

VMware skapar en virtuell miljö av hårdvaran i en dator som de virtuella klienterna 

sedan kontaktar för att nå den fysiska hårdvaran. Inga program eller hårdvara på den 

fysiska maskinen påverkas av detta då den virtuella maskinen är isolerad inom VMware 

(Nieh & Leonar, 2000). 
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2.5 Windows Automated Installation Kit (WAIK) 

WAIK är framtaget av Microsoft för att hjälpa företag med att rulla ut Windows Vista 

på ny hårdvara. WAIK innehåller en mängd olika verktyg för att göra detta möjligt. De 

huvudsakliga verktygen som medföljer är ImageX, System Preparaion Tool, Windows 

System Image Manager och Windows PE med flera. WAIK kan användas i flera olika 

typer av utrullningsscenarion. 

ImageX är ett kommandobaserat verktyg som gör det möjligt att fånga in, modifiera 

och applicera filbaserade disk avbilder i filformatet ”.wim”. 

Windows System Image Manager (WSIM) är ett verktyg som tillhandahåller alla 

inställningar som är konfigurerbara för en installation av Windows Vista. Verktyget 

använder man för att skapa och editera svarsfiler som används för utrullningen av ett 

Operativsystem.  

System Preparaion Tool (sysprep) används till att förbereda en installation av 

Windows för duplicering av ett redan installerat operativsystem. Sysprep bör endast 

köras på nya installationer av Windows då den nollställer befintliga inställningar och 

användarprofiler (Microsoft Corporation, 2007a). 

2.6 Windows Preinstallation Environment (WinPE) 

WinPE är ett verktyg för att tillhandahålla en miljö till installationsprogrammet för 

Windows Vista. Utvecklingen skedde för att ersätta MS-DOS som var föregångaren till 

WinPE för att skapa en förinstallationsmiljö. Windowsinstallationen körs inom WinPE 

och det används för att initialt hämta information om hårdvara och förbereda 

installationen. Verktyget är konfigurerbart för att tillåta företag att skräddarsy sina 

deploymentmiljöer.  

WinPE används även för problemlösning och återställning av Vista då det inte 

fungerar korrekt. Det mest effektiva sättet att skapa en WinPE miljö är genom att 

PXE-boota det från en Windows Image File (Microsoft Corporation, 2008a). 

2.7 Windows Deployment Services (WDS) 

WDS omfattar fem huvudkomponenter: Windows Deployment Services Server, PXE 

Server, Multicast, Image Store och Windows Deployment Services Client. 
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Windows Deployment Services Server (WDSServer) är den grundläggande 

komponenten på serversidan. Den tillhandahåller funktioner så som minneshantering, 

trådskapning och nätverkskopplingar. 

PXE server komponenterna hanterar uppstarten av klientdatorer via nätverket med 

hjälp av en Preboot Execution Enviorment (PXE) server och en Trivial File Transfer 

Protocol (TFTP).  

Multicast komponenterna används för att kunna möjliggöra utrullning av 

operativsystem med hjälp av multicast. 

Image Store komponenterna används för att hjälpa en WDS klient att hitta och välja 

rätt avbildsfil för en installationssession. 

Windows Deployment Services Client är programmet som körs inom WinPEmiljön 

som gör det möjligt att välja en specifik image och installera den. WDS klienten är 

setup.exe från Windows Vista som körs i WDS läge (Microsoft Corporation, 2007b). 

2.8 Preboot Execution Environment (PXE) 

Tanken bakom PXE är att ge alternativet att boota från nätverkskortet istället för 

flyttbar media som måste tillhandahållas för varje uppstart av datorn. Genom PXE kan 

man starta upp flera datorer i samma miljö utan att behöva vara fysiskt på plats vid 

datorerna. PXE använder sig av DHCPprotokollet för att ge de klienter som önskar 

att starta via nätverkskortet en IP-adress. För distributionen av bootfiler använder den 

TFTP som är ett protokoll för filöverföring över Internet (Henry, 2000). 

IBM menar i sitt patent för PXEprotokollet från 2004 att när en dator startas med 

PXEstöd skickar den en förfrågan via broadcast vilket krävs då klienten inte vet vilken 

IPadress PXE servern har. Svaret på frågan skickas tillbaka via broadcast och sedan 

kan en anslutning upprättas där bootfiler kan skickas. (Patent US 6,810,478 B1, IBM, 

2004) 

2.9 Svarsfil 

En svarsfil är en fil som används för att simulera administrativ input då ett 

installationsförlopp sker. Då en installation kräver manuell inmatning av information 

till exempel registreringsnummer, datornamn, skapandet av användare och 

diskpartitionering med mera kan en svarsfil användas. Detta skrivs in i en fil innan 
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installationen påbörjas för att sedan användas under installation och simulera manuell 

inmatning, eller så inkluderas de i en Windows Image File. 

(Maffeo (ed.), 2001 & Microsoft Corporation, 2008b). 
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3. Metod 

I detta kapitel kommer vi att diskutera olika fördelar och nackdelar med vårt metodval. Rosengren 

& Arvidsson (1992) definierar metod som ett sätt en vetenskapsman praktiskt arbetar som 

forskare. 

3.1 Metoddiskussion 

”Kvalitativ metod, inom samhällsvetenskaperna ett samlingsbegrepp för olika arbetssätt som förenas 

av att forskaren själv befinner sig i den sociala verklighet som analyseras, att datainsamling och 

analys sker samtidigt och i växelverkan, samt att forskaren söker fånga såväl människors handlingar 

som dessa handlingars innebörder.” (Nationalencyklopedin, 2008) 

”Kvantitativ metod, ett samlingsbegrepp inom samhällsvetenskapen för de arbetssätt där forskaren 

systematiskt samlar in empiriska och kvantifierbara data, sammanfattar dessa i statistisk form samt 

från dessa bearbetade data analyserar utfallet med utgångspunkt i testbara hypoteser.” 

(Nationalencyklopedin, 2008) 

Enligt Patel & Tebelius(1987) är det mycket svårt att exkludera den ena metoden då en 

forskningsprocess ofta har inslag av både kvantitativ och kvalitativa drag. Vi kommer 

använda en kvalitativ metod då vi samlar information om olika tekniker, protokoll 

samt produktinformation från böcker, Internet och artiklar. Detta är ett självklart val 

då inga numeriska data finns att avläsa eller att föra statistik på. Holme & Solvang 

(1997) menar att en kvalitativ metod går in på djupet på enstaka objekt istället för att 

undersöka många olika och presentera resultatet mer statistiskt. Vi har för avsikt att 

undersöka diverse utrullningsprodukter så djupt vi kan och skapa en förståelse för hur 

dessa fungerar vilken Holme & Solvang (1997) menar kännetecknar en kvalitativ 

metod då den har för avsikt att beskriva och förstå. 

Tekniskt sätt kan man använda en kvantitativ metod för att nå resultatet genom till 

exempel intervjuer och enkäter som samlar in information om vad företag idag 

använder för utrullningsprodukter och därefter skapa en bild av vilken produkt som är 

bäst genom att dra slutsatsen att den produkt som förekommer på flest arbetsplatser är 

bäst. Genom att undersöka storleken på företaget samt vilken produktval de gjort 

skulle man kunna presentera vilka produkter som förekommer oftare i mindre företag 

samt vilka som förekommer i större och sedan dra slutsatser utefter det statistiska 

resultatet.  
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Vi kommer att ta del av skrifter och om möjligt tidigare utförda laborationer och 

jämföra med våra egna laborationer och därefter besvara våra frågeställningar och vårt 

syfte. Resultatet presenteras sedan i textform och ej i numeriska värden. Detta gör att 

en kvalitativ metod till största del kommer att användas.  

En experimentell metod ligger i grunden för hur vi bedriver vårt arbete då vi kommer 

att dra slutsatser utefter de resultat vi uppnår med våra egna tester på 

utrullningsprodukterna.  

Även då större delen av rapporten skall presenteras efter en kvalitativ metod finns det 

även en viss del av arbetet som kommer att utföras kvantitativt. En enkät ligger till 

grund för att ge en överskådlig blick på hur företag i dagsläget hanterar övergången 

från Windows XP till Windows Vista, detta kommer att presenteras statistiskt. 

Vi anser inte att en kvantitativ rapport kan tjäna vårt syfte i denna rapport. Detta på 

grund av att Windows Vista är så nytt att företag antagligen inte har satt sig in i själva 

övergången och därmed inte har någon uppfattning om utrullningsprodukter. Vår 

avsikt med enkäten är att ge oss en aning om hur det ser ut på företag idag samt 

kanske ge oss nya idéer på produkter. Dock är det för stor risk att urvalet blir för tunt 

och att vi därmed inte kan bygga en hel rapport kring en kvantitativ metod. Därför 

anser vi att en experimentell metod i samverkan med en kvalitativ metod hjälper oss 

bäst att nå vårt mål.  

3.2 Urval 

Enligt Rosengren & Arvidsson (1992) kan statistiska undersökningar vara ”förföriska”. 

Resultatet av en undersökning är endast en uppskattning av de sanna värden som 

undersökningspopulationen besitter. Därför kan statistik från en undersökning verka 

mer exakta och sanna än vad det egentligen är. 

3.2.1 Representativt verkligheten 

Vår enkät är distribuerad till företag som vi själva valt. Vi har försökt skicka den till en 

lika stor mängd stora företag som små. Storleken på företagen är dock baserade på vår 

egen uppfattning om hur deras infrastruktur ser ut. Vi har gjort antaganden som till 

exempel att vi ”vet” att Volvos infrastruktur består av många fler klienter än det 

typiska småföretaget med exempelvis tio till tjugo klienter. Svaren på enkäterna 
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kommer att ge oss större inblick i hur användandet av ultrullningsprogram fungerar i 

dagsläget. Det enda som egentligen är av betydelse för oss är hur stort företagets 

infrastruktur är och vilken produkt de använder för att rulla ut sina operativsystem. 

3.3 Reliabilitet, validitet och objektivitet 

Enligt Carlsson (1999) innebär reliabilitet och validitet att de mätinstrument man har 

för avsikt att använda är tillförlitliga samt att de tjänar målet man vill uppnå med 

processen. I vårt fall är mätinstrumentet laborationer på mjukvara i virtuella maskiner. 

Detta skulle kunna vara ett problem då en virtuell maskin inte avspeglar verkligheten 

fullt ut. Carlsson (1999) menar att ett sådant problem skulle kunna lösas genom att 

genomföra undersökningen vid flera tillfällen för att se om resultatet överensstämmer 

varje gång och därefter dra slutsatsen att mätinstrumentet är tillförlitligt.  

Ett möjligt problem med arbetet kan vara att resultatet blir inaktuellt på kort tid 

eftersom ämnet är högaktuellt och de programvaror som används förändras i hög takt.  

Vissa källor som vi har använt oss av är skrivna av företaget som lanserar produkten vi 

undersöker. Detta gör att källan måste ses på ett kritiskt sätt och inte ta del av 

materialet som enbart är till för att framhäva produkten i ett positivt perspektiv. 

3.3.1 Enkät 

Enkäten som vi skickar ut kommer inte att resultera i någon konkret fakta i rapporten. 

Dock kommer de svar vi får in presenteras statistiskt. Syftet med enkäten är att den 

skall ge oss en grund för tankegångar angående hur företag idag hanterar denna fråga 

samt att hur långt företag har kommit med sin utrullningsprocess. 

3.3.2 Laborationer 

De laborationer och tester som utförs av oss kommer inte på något sätt garantera 

korrekt resultat. Testerna är utförda under en virtuell miljö där nätverket samt 

maskinerna i sig inte i alla tillfällen beter sig likadant som en fysisk maskin. Då 

laborationer på enterprisenätverk skulle medföra nya variabler så som switchning och 

routing avsäger vi oss ansvaret att rekommendera en sådan lösning då vi inte har 

möjlighet att utföra några praktiska tester på ett så stort nätverk. Med 

enterprisenätverk syftar vi på ett företag med mer än 100 klienter. 
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3.4 Kritik till vald metod 

Våra laborationer kan aldrig återskapa ett riktigt scenario eftersom vi använder oss av 

virtuella maskiner. Vi känner dock att resultatet ändå kommer att vara aktuellt 

eftersom många aspekter inom våra utrullningsscenarion inte kräver en fullständig IT-

miljö. Detta på grund av att förförandet av utrullningen ser likadan ut oberoende av 

antalet klienter och nätverksinfrastruktur. 

3.4.1 Möjliga felkällor 

Då ett av de kriterier vi bedömer en produkt efter är hur lång tid det tar att rulla ut 

klientoperativsystem kan de resultat vi får under laborationerna skilja sig från 

verkligheten då en virtuell dator inte har samma prestanda som en fysisk. Vi använder 

även ”host only” nätverk på de virtuella maskinerna vilket gör att nätverkstrafiken 

aldrig lämnar den fysiska datorn. Detta gör att routning och switchning av trafiken kan 

i ett verkligt scenario påverka processen och ge ett annorlunda resultat.  

3.5 Genomförande 

Nedan beskriver vi hur vi har gått tillväga när vi utförde laborationer samt enkäten. Vi 

inkluderar en steg för steg guide över hur laborationsförfarandet har gått till för att 

man enkelt skall kunna återskapa denna process i efterhand.  

3.5.1 Mätinstrument 

Vi har valt att använda egna laborationer som mätinstrument. Anledningen till detta 

val är att det finns få källor med svar på våra frågeställningar då Windows Vista är ett 

nytt klientoperativsystem som släpptes i januari 2007. Enkäten som vi har skickat ut 

hjälper oss i valet av vilka produkter som kan vara värda att prova samt en liten 

inbördes statistik av företagsvärlden idag.  

3.5.2 Enkät 

Enkäten är utformad på så sätt att personerna får ett visst antal alternativ till vardera 

fråga. I vissa frågor finns det utrymme för att motivera sitt svar eller lämna annan typ 

av kommentar. En del frågor har beroende på svar en följdfråga. Enkäten skickades till 



13 

 

ett antal företag som vi hittade genom sökmotorn google och sedan e-postade vi 

enkäten och en förklaring till varför undersökningen gjordes till korrekt avdelning 

inom företaget. Planen var att distribuera ut denna enkät till både stora samt små 

företag dock utefter vår egen uppfattning. Resultatet av denna enkät presenteras sedan 

statistiskt. För en vidare blick av hur enkäten ser ut, Se bilaga 1 för Enkäten. 

3.5.2.1 Konfidentiellt 

I enkäten som är skickad till utvalda företag framkommer det klart och tydligt att vi 

inte kommer att beskriva från vilka företag svaren kommer. Tidigare i rapporten har vi 

klargjort att enkäten inte kommer att beskriva verkligheten som ett faktum utan endast 

ge oss som utredare en blick av vilka programvaror olika stora företag kan tänkas 

använda i dagsläget.  

3.5.2.2 Förberedelser 

Vi satte oss ner och diskuterade fram vilka frågor vi ville att enkäten skulle besvara. 

Därefter gjorde vi antaganden om storleken på typiska svenska företag vilket blev 

grunden till de svar vi begränsade enkäten med.  

3.5.3 Förstudier 

Den första veckan tillägnades enbart till undersökning av potentiella produkter som 

kunde användas senare under laborationerna.  

3.5.4 Laborationer 

Laborationerna utgörs av flera produkter vilket bestäms i förstudierna av produkter 

samt svaren vi får in via den utskickade enkäten. 

3.5.4.1 Image skapande samt manuell återställning med Ghost Solution Suite 

Vi började med att installera Windows Server 2008 i VMware med 1GB RAM-minne 

för att använda som "Ghostserver" för vårt scenario.  

Enligt Symantec Ghost Implementation guiden som medföljer produktskivan behöver 

man en Norton Ghost Console Server för att administrera sina klienter. Därefter på en 

Windows Vista klient installerades Norton Ghost Console Client vilket behövs för att 

koppla samman en klient med servern. När detta var klart och de båda maskinerna 
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”hittade” varandra kunde man se datornnamnen på anslutna klienter och diverse 

"tasks" kan utföras på klienterna från serverprogramvaran.  

Vi valde att skapa en avbild (image) av Vistaklienten och lagra den på Servern. När 

skapandet av Vistaavbilden började, annonserade klientprogramvaran på klienten att 

om tio sekunder startas maskinen om. Mycket riktigt startade klienten om och 

bootades in i WinPE där kopieringen började. Man kunde inte se något tidsförlopp 

under denna process men det tog runt 20min och filen blev 14GB stor. När man 

skapar imagefilen av en Vistamaskin kan man välja att inkludera Sysprep men detta 

fungerade inte för våra virtuella maskiner. Efter att ha undersökt Symantecs forum 

kom vi fram till att Intel Gigabit nätverkskorten inte var kompatibla med denna fas av 

avbildsskapandet. Det gick i alla fall bra att skapa en icke sysprepad avbild.  

Momentet som följde var att skapa en bootimage med hjälp av Norton Ghost Boot 

Wizard. Här fick man välja om man vill att maskinen skall starta upp i DOS eller med 

WinPE. Här kan man även välja att lägga till kommandon som skall exekveras 

simultant med ghostuppstarten så att processen blir mer automatiserad. Vi lämnar 

denna inställning blank till efterliggande test. Vi skapade en Standard Ghost 

Bootimage och använde denna för att starta upp en tom maskin in i WinPE som sedan 

exekverade Norton Ghost. Denna image kan användas antingen med flyttbar media 

som USBminne eller CD-skiva eller med en PXEserver för att starta de datorer som 

skall få ta del av imagefilen från ghostservern. I detta test användes en CD-skiva för att 

starta WinPE. Här var man tvungen att välja ett namn på en session som publicerades 

via Ghostcast som körs från Serverkonsollen. Efter detta började imagen att packas 

upp och 17 minuter var den slutgiltiga tiden för extraheringsprocessen. Vi provade att 

förbereda flera maskiner innan vi startade ghostcastsändningen och tiden var den 

samma med endast differens på sekunder. Efter omstart då Vista startar får man fylla i 

datornamn, datuminställningar samt skapandet av en användare då Sysprep har 

nollställt tidigare inställningar. 

3.5.4.2 PXEboot med automatiserad återskapningsprocess med Ghost 
Solution Suite 

När vi utförde denna laboration använde vi samma imagefil för att båda testerna skulle 

ha samma förutsättningar. Däremot skapade vi en ny bootimage som var mer 

automatiserad. När vi skapade denna image använde vi oss av extra parametrar då 

ghost.exe skulle exekveras. Vi fick hjälp med ghostparametrarna via ett Symantec 

forum och efter lite testande lyckades vi få en fungerande autostart av ghost. 
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Uppstartsfilen som skapades via Ghost Boot Wizard var en ”PC-DOS TCP/IP 

Network Bootdisk” där vi inkluderade följande parametrar. 

ghost.exe -clone,mode=restore,src=@MCvista,dst=1:1 –sure -rb 

• -clone  Huvudswitchen för en automatiserad imageskapning eller 

återskapning. 

• Src=@MCvista Definierar att vi ska använda multicastprotokollet och att 

Ghostcastserverns sessionsnamn är ”vista”. 

• Dst=1:1 Den första disken, första partitionen 

• -rb En automatisk omstart sker då processen är färdig 

• -sure Inga bekräftningsrutor uppstår 

På vår ghostcastserver installerade vi en DHCPserver och en TFTPserver för att 

PXEuppstarten skulle fungera korrekt. I paketet Ghost Solution Suite 2.5 följer det 

med ett paket som heter 3com Boot Services som innehåller allt som krävs för att 

skapa en PXEbootmeny för att starta Ghost automatiskt. I 3com PXE Menu Editor 

skapade vi en meny där Ghostautostart var ett alternativ. Vi sparade vår meny och 

öppnade den sedan i 3com Bootptab Editor där vi skapade en post för en ny host. Här 

kan man välja MACadress på klienten som skall kommunicera med PXEservern men 

vi valde ”????????” som MACadress vilket betyder att vilken MACadress som helst är 

tillåten. Menyfilen som vi skapade tidigare inkluderades i denna mall och sedan 

startade vi 3com PXE Server och 3com TFTP Server samt öppnade mallen.  

Norton GhostCast server startades och en session med namnet ”vista” startades och 

vår 14GB stora Vistavbild valdes. ”Accept clients” klickades i på servern och vi 

väntade på att PXEdatorn skulle ansluta. Från servern ser man vilka klienter som har 

anslutit och man startar sedan överföringen genom att trycka på ”send”. Efter att 

utrullningen är klar och datorn är omstartad krävs manuell inmatning för de 

inställningar som Sysprep har nollställt.  

3.5.4.3 Laboration på Windows Deployment Services med WAIK 

Vi började med att installera en Windows Server 2008 som agerade domänkontrollant 

och DHCPserver. DHCPtjänsten konfigurerades för att kunna tillhandahålla 

IPadresser till PXEklienterna. Vi installerade en andra Windows Server 2008 som 

agerade deploymentserver (WDS), denna server innehöll två hårddiskar, en för 

systemet i sig och den andra för att hantera utrullningsdata så som unattendedfiler och 

installationsavbildningar.  
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Vid installationen av Windows Deployment Services valde vi att den skall innefatta 

både rollerna, Deployment Server och Transportation Server. När WDS var installerat 

konfigurerade vi tjänsten med hjälp av konfigurationsguiden. I guiden valde vi att lägga 

RemoteInstallations katalogen på den extra hårddisk vi hade i datorn och att 

PXEservern skall svara på alla klientanrop. För att underlätta utrullningen av datorer 

konfigurerades tjänsten så att man inte skulle behöva trycka F12 för att starta via 

PXEservern, detta gjordes genom att gå in på inställningarna för WDS servern och 

under fliken boot ändra "x86 architecture" för "Default boot program (optional)" från 

"Boot\x86\pxeboot.com" till "Boot\x86\pxeboot.n12", det samma gällde för x64. 

För att kunna starta upp en klientmaskin med hjälp av PXEservern krävs det en 

uppstartsavbild. Denna avbild installerades genom att högerklicka på katalogen "Boot 

Images" under servern i Windows Deployment Services och välj "Add boot image". I 

guiden som kom upp angav vi uppstartsavbilden från Windows Vista DVDskivan som 

ligger i katalogen Sources och heter Boot.wim. 

Efter att vi lagt till uppstartsavbilden lade vi till en installationsfil, även den kommer 

från Windows Vista DVDskivan under ”source” katalogen, dock med namnet 

”install.wim”(OBS! inte boot.wim), guiden bad oss välja vilken typ av Vista vi skall 

installera(business, ultimate, etc.), vi valde då Windows Vista Business. Vi får ange ett 

avbildsnamn, en förklaring till avbilden och vilken grupp den skall tillhöra. 

Avbildsnamnet blir ”BUSINESS-SP1” och läggs till under gruppen ”Clients”. Guiden 

kopierar sedan install.wim till katalogen RemoteInstall\Images\Clients sedan avslutar 

vi guiden. 

Här är Windows Deployment Services fungerande till den grad att det går att starta en 

klient med PXEuppstart och påbörja en manuell installation av Windows Vista över 

nätverket. 

För att vi skulle kunna automatiserade en Windows Vista installation installerade vi 

därför ”Windows Automated Installation Kit” (WAIK) för att få tillgång till 

”Windows System Image Manager” så att vi på ett enkelt skulle kunna skapa 

unattendedfiler. Unattendedfilerna konfigurerades fram för att utforma en Vista 

installation. Innan en unattendedfil kunde skapas var vi tvungna att skapa en 

”Windows Image” för Windows Vista Business, detta gjorde vi genom att välja ”File > 

Select Windows Image > letade reda på install.wim från Windows Vista SP1 

DVDskivan. (samma fil som användes i Windows Deployment Service för att lägga till 

installationavbilden) > valde Windows Vista Business ”. Konfiguration som gjordes 
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var bland annat, vilken avbild som skulle användas, till vilken disk det skulle installeras, 

upplösning och färgdjup med mera. Vi sparade svarsfilen i katalogen ”Unattended” 

som vi skapar under ”RemoteInstall” katalogen. 

Se bilaga 2 för svarsfilen som användes vid installation av Windows Vista med WDS och WAIK. 

Efter att svarsfilen skapats kopplades den till en installationsavbild i Windows 

Deployment Services genom att högerklicka på avbildsfilen med namn "BUSINESS-

SP1" och välja "Properties", i rutan klickar vi i "Allow image to install in unattended 

mode". Detta gav oss möjligheten att ange en fil som skall vara unattendedfilen, vilket 

är den fil vi skapade med hjälp av Windows System Image Manager. 

Vi startade upp en tom klient och verifierade att PXE startade Windows PE från 

Windows Deployment Services och att installationen påbörjades, avslutades och att 

Windows Vista installationen överensstämde med de inställningar vi valt i svarsfilen. 

3.5.4.4 Laboration på cd utrullning med svarsfil 

Vi började med att installera Windows Automated Installation Kit (WAIK) på en 

Windows Vista arbetsstation för att få tillgång till Windows System Image Manager 

(WSIM). Därefter kopierade vi över install.wim från Sources katalogen på vår 

Windows Vista DVD till den lokala disken. När kopieringen var klar startade vi WSIM 

där vi valde ”Select Windows Image” och valde install.wim vi kopierat. Vidare fick vi 

välja vilken Vistautgåva vi vill göra en svarsfil för, och där valde vi Business. En 

varningsruta kom fram om att det inte finns någon katalog fil för Business bad vi 

programmet skapa en sådan fil. När skapandet av katalogfilen var klar valde vi att 

skapa en ny svarsfil genom File-menyn. Från komponentlistan ställde vi in diverse 

olika inställningar för den specifika installationen. Vi validerar svarsfilen via menyn 

och sparar därefter filen med namnet autounattended.xml på ett USBminne. Vi 

flyttade över USBminnet med svarsfilen till den nya datorn och satte i Windows Vista 

skivan och startade datorn. Installationen startade och hittade svarsfilen på 

USBminnet. Efter installationen var klar behövde vi konfigurerade datornamn och 

IPadress. 

Se bilaga 3 för svarsfilen vi använde oss av vid utrullning med cd. 



18 

 

4. Resultat 

I detta kapitel presenterar vi resultatet för laborationerna samt enkätundersökningen. Vi redogör för 

problem under processen samt vad den slutgiltiga lösningen resulterade i. 

4.1 Laborationer 

Här nedan är resultatet för de laborationer som genomfördes i VMware på de olika 

utrullningsprodukterna. Exakta tillvägagångssätt återfinns under rubrik 

Genomförande. 

4.1.1 Image skapande samt manuell återställning med Ghost 
Solution Suite 

Resultatet av Symantecs ghostlösning blev som väntat då vi tidigare har haft kontakt 

med denna produkt. Det gick snabbt att skapa imagefilen och sedan kunde denna 

tryckas ut på många klienter samtidigt. Problem uppstod då vi försökte att inkludera 

sysprep i vår avbild. Detta fungerade när vi provade att göra avbilder av Windows XP 

men inte när vi skulle göra samma sak med Windows Vista. Felmeddelandet vi fick var 

”Failed to update unattend.xml” och enligt Symantecs forum hade det att göra med 

VMwares standardnätverkskort. Även då Sysprep är en viktig del då man använder 

diskkloner kan vi fortfarande använda vårt resultat för att dra slutsatser om denna 

produkt på grund av att vi redan vet vad resultatet av sysprep innebär, och detta 

återfinns även under den teoretiska bakgrundsinformationen. 

4.1.2 PXEboot med automatiserad återskapningsprocess med 
Ghost Solution Suite 

Vi var båda nöjda med hur smidigt denna process gick då vi hade fått ordning på allt. 

Vi hade en hel del krångel innan vi fick det att fungera. Detta är de problem som 

uppstod under processen:  

3coms programvaror ville inte fungera under Windows 2008 så vi fick använda 

Windows 2003 istället. Inte heller lyckades vi använda en Bootdisk där WinPE låg i 

grunden utan en PC-DOS bootdisk fick bli vårt alternativ. WinPEimagen vägrade 

starta under PXEuppstarten av okänd anledning. Vidare blev det osync mellan 

ghostklienten och ghostservern då vi specificerade vilken partition som imagen skulle 
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packas upp på i ghostcastservern. Denna information gällande destinationen av 

uppackningsprocessen skulle endast finnas i ghosts startparametrar på klientsidan. När 

vi hade löst dessa problem fungerade denna lösning utmärkt. Själva processen att 

skriva imagen till den tomma datorn tog nästan en timma och vårt antagande är att 

flaskhalsen är VMware eller att nätverket för laborationsdatorerna var belastat. Ett test 

med flera ghostclienter utfördes med felfritt resultat och endast några minuter längre 

sluttid vilket beror på multicastprotokollet då en unicastström skulle innebära sämre 

hastighet vid flera klienter än en. Det slutgiltiga resultatet av denna laboration blev 

mycket bra trots de problem som uppstod. När vi väl förstod anledningen till 

problemen fungerade lösningen utmärkt. 

4.1.3 Windows Laboration på Windows Deployment Services med 
WAIK 

Då vi inte haft någon tidigare erfarenheter av Windows Deployment Services (WDS) 

eller Windows Automated Installation Kit (WAIK) hade vi ingen uppfattning om hur 

produkterna skulle fungera. Resultatet av WDS tillsammans med WAIK var positivt. 

Installationen av både WDS och WAIK gick väldigt enkelt, och med hjälp av 

medföljande dokumentationen var det lätt att komma igång med konfiguration av 

både WDS och WAIK.  

Att skapa svarsfiler med hjälp av Windows System Image Manager går alldeles utmärkt 

och med WDS kan man enkelt hantera de olika imagefiler man skapar. Att rulla ut 

Windows Vista som inkluderar Service Pack 1 helt automatiskt med hjälp av WDS och 

WAIK var en enkel process efter att man läst den dokumentation som fanns att tillgå.  

Det enda problem vi hade med denna lösning var att vissa delar av dokumentation var 

ganska otydlig när det gällde själva konfigurerandet av svarsfilerna. Detta resulterade i 

att vi fick använda oss av informationssökning på Internet. Vad vi menar med otydlig 

är att vissa inställningar som krävs för att skapa en komplett svarsfil har varit svårt att 

hitta, detta gäller då endast WAIK och inte WDS. 

Resultatet av kombinationen WDS och WAIK blev en automatiserad nyinstallation av 

Windows Vista med Service Pack 1 som var med i domänen. Därefter var det inga 

problem att vid den första uppstarten av operativsystemet logga in som en vanlig 

domänanvändare. 



 

4.1.4 Laboration på cd utrullning med svarsfil

Kombinationen av en svarsfil och en Windows Vista installationsskiva resulterade i en 

snabb utrullning. Men då svarsfilen endast hanterade information om hur 

installationen skulle vara,

konfigurera ett unikt datornamn.  Det som tog tid i utrullningsprocessen var 

utformningen av svarsfilen. Efter att svarsfilen var färdigkomponerad med hjälp av 

Windows System Image Manager och spa

med Windows Vista installationsskiva tog det cirka 40 minuter tills det att 

installationen var genomförd. 

4.2 Enkät 

Resultaten för enkäten blev inte som vi hade tänkt oss. Vi ville ha betydligt fler svar än 

vi fick så vi kan inte dra någon statistisk slutsats över utrullningslösningar bland 

företagen. Vi hade väntat oss att Norton Ghost skulle vara den produkt som de flesta 

använder sig av och enligt de åtta svar vi fick var det sex stycken som använde denna 

produkt vilket bekräftade våra antaganden. Vi hade hoppats att vi skulle få lite tips på 

ytterligare produkter som vi eventuellt skulle ha missat i vår förundersökning men så 

blev inte fallet.  

Här nedan redovisar vi de för oss intressanta svar vi fick från enkäten

Se bilaga 8 för en sammanställd tabell av hela enkäten.

OBS! Vi ber läsaren notera att sammanställningen endast baseras på de åtta svar vi fick in genom 

vår enkät undersökning.
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på hur många företag det är som idag använder sig av Windows Vista. 

 

på hur många av företagen det är som planerar att gå över till Windows 

 

hur företagen planerar att investera i en deploymentlösning. 
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5. Analys 

Nedan har vi gjort en jämförelse med våra tester och den tekniska bakgrunden. Översstämmer 

informationen i den tekniska bakgrunden med det vi kommit fram till? 

5.1 Symantec Ghost Solution Suite 2.5 

Enligt den information som vi har tagit del av gällande Symantecs Solution Suite så 

sägs det att denna programsvit kan rulla ut Windows Vista. Definitionen på utrullning 

kan diskuteras men den korrekta meningen enligt oss är att en automatiserad 

installation körs med fördefinierade variabler som minskar mänsklig inmatning under 

processen. Det Norton Ghost gör är att skapa en klon av en redan färdig installation 

som sedan behandlas med Sysprep och trycks ut till många klienter. Genom att det är 

en disk- eller partitionskloning så kan Norton Ghost rulla ut vilket operativsystem som 

helst vilket gör att deras påstående om att produkten kan rulla ut Vista stämmer. Det 

finns inget i denna produkt som gör det bättre än tidigare versioner av Ghost då det 

kommer till utrullning av Windows Vista. Vi inser självklart att Symantecs egna 

information om produkten, vilket förövrigt var den enda källa vi kunde hitta, är till för 

att sälja produkten vilket gör att de har övriga motiv än att vara informativa.  

Deras påstående att man kan tjäna upp till 90 % av installationstiden i jämförelse med 

en manuell installation stämmer med viss modifikation. Om det endast är en enstaka 

klient som skall installeras så tjänar man ingen tid alls eftersom man först måste 

installera Vista och sedan skapa en image av denna installation. Däremot om man ska 

installera tio klienter så kommer Norton Ghost att minska processen avsevärt 

eftersom det endast är den första installationen som sker manuellt som tar tid. När den 

är klar och en image är skapad så kan denna tryckas ut till flera andra datorer samtidigt 

vilket gör att effektivitetskurvan ökar kraftigt då man har en färdig imagefil, samt att 

Norton Ghost använder multicast som filöverföringsprotokoll.  

Symantec menar vidare att produkten är lätt att använda och vi är beredda att hålla 

med om detta. Gränssnittet är enkelt och dokumentationen som följer med 

programinstallationen är mycket bra. Den innehåller information om alla olika 

komponenter i sviten samt steg för steg guider för olika scenarion. Dokumentationen i 

sig är enligt vår mening utformad på ett svårhanterligt sätt. Symantec har även valt att 

lägga in länkar som förflyttar läsaren till olika delar av dokumentet vilket blir rörigt i 

längden men i det stora hela är dokumentationen fyllig och mycket bra.  
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5.2 Windows Deployment Services och Windows 
Automated Installation Kit 

Microsoft menar att Windows Deployment Services (WDS) är en omskriven version 

av Remote Installation Services (RIS), detta kan vi varken kommentera eller dementera 

då vi inte undersökt RIS som produkt. 

Enligt Microsoft skall WDS tillåta installation av Windows operativsystem, framförallt 

gällande Windows Vista, på datorer vilket du inte har fysiskt tillgång till. På denna 

punkt håller vi helt och hållet med, då labborationen som utfördes med 

kombinationen av dessa två tjänster/applikationer utfördes med ett lyckat resultat. 

Enligt Microsoft är Windows Automated Installation Kit (WAIK) framtaget för att 

underlätta utrullningen av Windows på ny hårdvara. Då WAIK är en samling 

utrullningsverktyg som stödjer den senaste versionen av Windows. I 

WAIKdokumentationen presenterar Microsoft flera olika utrullningsscenarion som 

nyttjar WAIKkomponenter där ibland Windows System Image Manager (WSIM). 

Enligt våra laborationsresultat framgår det tydligt att WAIKkomponenterna kan 

användas i olika utrullningsscenarion. 

Det har varit svårt att analysera huruvida dessa två produkter fyller sitt syfte då 

Microsoft inte gör några direkta påståenden om hur pass effektivt det skall vara att 

rulla ut Windows Vista med hjälp av denna metod. 

5.2.1 Bortfallsanalys av enkät 

Rosengren & Arvidsson (1992) menar att en enkätundersökning kan vara mycket svår 

att genomföra. Detta upptäckte även vi då vi fick avsevärt mycket färre svar än vad vi 

räknat med. De menar vidare att en lösning på problemet kan vara att byta medium 

för tillvägagångssättet, kanske byta från e-post till telefon eller personlig intervju. Vår 

uppfattning är att bortfallet kan minska då många har lätt att ignorera e-post till 

skillnad från vanlig post, telefon eller personlig intervju. Rosengren & Arvidsson 

(1992) menar vidare att bortfallen vid undersökningar blir större och större för varje år 

då folk i allmänhet anser sig ha mindre tid att hjälpa andra under sin arbetstid.  
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6. Diskussion 

Redan från början kändes det relativt tungt när vi inte kunde hitta några tidigare 

studier och inte heller några tidsskrifter inom området. Eftersom Vista i skrivande 

stund är så nytt är det få företag som gjort övergången och därför finns det så lite 

programvaror och information. Nu när Service Pack 1 är släppt av Microsoft så 

kommer det med största sannolikhet ett stort uppsving vilket gör att vi ändå känner att 

vårt arbete är mycket aktuellt och möjligen användbart för andra vid ett senare tillfälle 

då det ska göra samma bedömning.  

6.1 Dokumentation 

Symantec dokumentation följer med produkten i PDF format och är innehållsrik. Den 

innehåller både guider samt information om de olika delarna av produkten. De guider 

över olika processer kunde varit mer fylliga då det ofta krävdes att man sökte vidare 

information via Internet och då främst Symantecs forum. Det är heller inte svårt att 

tappa bort sig då man ständigt skickas till olika avsnitt via länkar i PDFfilen. Även den 

delen gällande 3com Boot Services hade bra dokumentation med mer utförligare steg 

för steg guide. Denna del av utrullningsprocessen kändes komplexare vilket gjorde att 

denna guide var ovärderlig.  

Microsoft dokumentation såg annorlunda ut mellan de olika produkterna. 

Dokumentationen till Windows Deployment Services (WDS) fanns inte att tillgå via 

installationsskivan. Den dokumentation som följde med var endast det som fanns i 

Microsofts generella hjälpverktyg som nås via startmenyn, denna dokumentation ansåg 

vi inte vara tillräcklig. För att få tag i en mer detaljerad dokumentation var vi tvungna 

att hämta hem den från Microsofts hemsida. Dokumentationen vi hämtade hem via 

hemsidan bestod både av worddokument och Microsofthjälpfiler vilket vi anser hålla 

mycket hög kvalité. Dokumentationen går igenom allt från flöden till konfiguration 

och exempel. 

Dokumentation gällande Windows Automated Installation Kit (WAIK) följer med på 

installationsskivan, även denna dokumentation består både av worddokument och 

Microsofthjälpfiler. Hjälpfilerna var logiskt uppbyggda med bra exempeldata och 

guider. 
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6.2 Användarvänlighet 

Gränssnittet för programsviten Ghost Solution Suite är Ghost Console vilket på ett 

bra sätt ger en överblick över företagets klienter och servrar. Alla datorer som har 

klientprogramvaran installerad syns i detta program. Gränssnittet i sig är mycket enkelt 

att förstå och det går snabbt att navigera i. Se bilaga 4 för en bild på Ghost Console 

Processen för att skapa och återskapa diskavbilder blir enkel då man via Konsolen kan 

styra vad som ska göras på klienterna.  

Den enda delen som var onödigt krånglig var den delen som hanterade 

PXEuppstarten. 3com Boot Services består av många olika program som Symantec 

skulle kunna sätta ihop till ett enstaka program eller utveckla en ny smidigare lösning. 

Gränssnittet för Microsofts Windows Deployment Services (WDS) är integrerat i 

Windows Server 2008 Server Manager, detta ger enligt oss en väldigt bra och enkel 

överblick. Hanteringen av att lägga till nya avbilder samt att aktivera och inaktivera 

dessa är väldigt enkelt med hjälp av de guider som startas när man väljer att skapa nya 

avbilder. 

För Windows Automated Installation Kit (WAIK) finns det inte någon specifikt 

gränssnitt då det är en samling av applikationer. Gränssnittet för dessa applikationer är 

varierande i allt från kommandobaserade program till grafiskagränssnitt. Då vi endast 

har använt oss av programmet Windows System Image Manager (WSIM) som 

medföljer WAIK så kan vi endast beskriva dess användarvänlighet. WSIM är enligt oss 

ett bra verktyg för att utforma svarsfiler. Tyvärr så anser vi att det inte lagts ner 

tillräckligt med tid vid designen av detta, vi skulle vilja se att man enklare kunde se 

vilka inställningar som krävdes för en viss typ av svarsfil och vilka typer av 

komponenter man kan placera under vilka faser av installationen. Se bilaga 5 och 6 för en 

bild på WDS och WSIM 

6.3 Hastighet 

Att skapa en avbild och att skriva en avbild tar ingen längre stund med hjälp av 

Symantecs produkt. Att multicast stöds gör att produkten stiger ytterligare i värde då 

man har många klienter som ska rullas ut. En nackdel som gör att processen tar längre 

och längre tid ju fler klienter som skall rullas ut är att sysprep används för att inte de 

utrullade klienterna skall bli identiska. När ghost har återskapat en diskavbild till en 
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tom maskin måste denna konfigureras manuellt med några inställningar som inte går 

att automatisera vilket gör att lite av automatiken försvinner i slutet av utrullningens 

kompletta process. Vid tidigare användande av Norton Ghost har skapandet av 

imagefilen varit den del av processen som tagit längst tid. När vi utförde våra 

testlabbar var det tvärtom. Vi har inte löst varför uppackningen tog mycket längre tid 

än väntat men den totala sluttiden för skapandet av en image och återskrivningen till 

en tom maskin var ungefär 1timma och 30 minuter. Vår personliga uppskattning är att 

hela processen inte bör ta längre än 45 min om man exkluderar skapandet av 

bootimages samt konfigureringen av 3com Boot Services. Denna uppskattning är 

grundad på hur många MB per minut som ghostapplikationen läser eller skriver. Det 

värde som uppnåddes var mycket lägre än det borde vara vilket gör att processen skall 

gå mycket snabbare i ett icke virtuellt scenario. Vi har haft tidigare erfarenheter av 

ghost och enligt de laborationerna ska programmet prestera bättre. Varje färdig 

utrullning kräver cirka tio min efterbehandling på grund av Sysprep. 

Tiden det tog med de lösningarna som hanterades med hjälp av Microsofts produkter 

varierade beroende på hur vi utformade svarsfilen. Själva framtagandet av svarsfilen 

var det som tog tid på grund av att det var mycket olika inställningar som kunde 

placeras på flera olika ställen vilket gav olika resultat. Eftersom själva operativsystemet 

installeras så tar även det tid, denna tid beror på vilka inställningar vi valt. Att ta fram 

en bra svarsfil kan ta upp till flera dagar just på grund av att det är så pass mycket 

inställningar man kan göra och det är så mycket man behöver sätta sig in i. När 

svarsfilen väl är utformad är det enkelt att sedan rulla ut Windows Vista med hjälp av 

antingen WDS eller enbart ett USBminne med en installationsskiva. 

6.4 Resultat 

Att göra en diskavbild med Norton Ghost och sedan trycka ut den på flera datorer ger 

en installation som måste behandlas med Sysprep och därmed kan man inte göra den 

fullt automatisk då efterbehandling krävs.  

Resultatet skiljde sig mellan de olika Microsoft lösningarna. När vi använde oss av 

WDS som installationsmedium gav det oss en komplett installation där datorn var 

medlem i domänen, dvs. en vanlig användare kunde logga in direkt efter att 

installationen slutförts. När vi använde oss utav en skiva som installationsmedium blev 

det inte en helt komplett installation, vi var tvungna att ge datorn ett unikt datornamn 

samt att datorn saknade domäntillhörighet. 
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6.5 Kostnad 

Vår bedömning är att man inte behöver använda en licens per dator som man vill rulla 

ut. Det krävs en licens för Ghost Console servern samt en licens per klientdator som 

man vill göra en image av. Man behöver inte använda Ghost klient för att göra en 

image men det underlättar processen. Vår rekommendation är att man endast 

installerar ghostkllienten på de datorer som man vill göra en mall av. Detta gör att 

produkten blir relativt billig då det krävs få licenser även om man vill rulla ut många 

operativsystem. Se bilaga 7 för en pristabell över samtliga lösningar. 

När det gäller Microsoftlösningarna är det bara den lösning som kräver WDS som 

kostar pengar. Detta beror på att det är en komponent som följer med Windows 

Server 2008 vilket vi anser är både positivt och negativt då man kanske inte har någon 

nytta av Windows Server 2008 men ändå vill kunna använda WDS. Har man däremot 

planer på att använda Windows Server 2008 så är det en vinst i sig att det medföljer. 

WAIK däremot är ett gratisverktyg som finns att hämta hem via Microsofts hemsida 

vilket vi ser som en klar fördel. 

6.6 Enkäten 

Vi anser att enkäten var väl utformad och vi tycker även att den hade en enkel design 

vilket skulle underlätta för vår målgrupp för att de lätt skulle kunna svara på frågorna. 

De problem som uppkom med enkäten var att vi inte fick tillräckligt med svar för att 

bland annat kunna dra slutsatser av hur det ser ut på företag idag. Mängden bortfall av 

enkätsvar tror vi beror på att företag ej känner sig bekväma alternativt samarbetsvilliga 

till att lämna ut den typ av information vi efterfrågar. 

6.7 Avslutande kommentarer 

Vi anser att vi har nått vårt mål med detta arbete. Vi har gjort lyckade tester på flera 

olika utrullningslösningar vilket resulterade i att vi kunde skapa en uppfattning om vad 

som lämpar sig bäst för olika företag. Förväntningarna innan vi började var dock att vi 

skulle kunna prova många fler programvaror men då detta arbete ligger så nära 

Microsofts utgivning av Service pack 1 för Vista var alternativen knappa. Enkäten som 

vi skapade för att hjälpa oss få en uppfattning gav oss inte det resultat vi hade hoppats 

på. Vi såg dock att Symantecs programvara var populärare just för tillfället men vi 
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tänker inte dra några slutsatser eftersom vi fick för få svar för att bilda någon 

uppfattning om situationen.  

Vi valde att använda en experimentell metod och komma fram till en slutsats med 

hjälp av eget arbete i form av laborationer i VMware. Vi ser inte att en slutsats skulle 

kunna nås med hjälp av intervjuer eller textanalyser vilket gör att vårt val av metod 

känns helt rätt. Anledningen att intervjuer samt textanalyser inte skulle fungera 

grundar vi helt och hållet på att det finns för lite material. Det har varit mycket svårt 

att hitta någon skriven text på dessa produkter eller förfarandet i sig. Detta leder även 

till att vi bildar oss uppfattningen att företag inte har kommit så långt i dagsläget vilket 

skulle medföra att intervjuer mer eller mindre är omöjligt att använda för att få någon 

konkret uppfattning om utrullningsprodukter eller lösningar. En annan teori som kan 

tillämpas både på vår ofullständiga enkätundersökning samt varför intervjumetoden 

kan fallera är att detta anses som känslig information som företag gärna inte vill dela 

med sig av. 
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7. Slutsatser 

Har man ett litet företag med få datorer är Ghost Solution Suite att föredra då det är 

mycket enkelt och det tar ingen tid att komma igång. Dokumentationen är lätt att 

förstå vilket kan gynna mindre företag som kanske inte har resurser att spendera på 

konsulter eller har egen personal som är tillräckligt kunnig för att utföra arbetet. 

Eftersom utrullningen är så snabb med Norton Ghost kommer detta att gynna mindre 

företag med få klienter eftersom de på några timmar kan ha alla klienter utrullade och 

klara medan Microsofts lösning med WDS kräver samma tid för att sätta sig in i 

produkten och förstå den innan man ens kan påbörja utrullningen. Microsofts lösning 

kräver svarsfiler och dessa kan vara krångliga att skapa så att man blir nöjd. Det finns 

många inställningar att göra att det tar mycket lång tid att komma igång med själva 

installationen av operativsystemet. Användarvänligheten är hög för Ghost Solution 

Suite och gränssnittet är enkelt vilket gör att det lämpar sig för de som inte är lika 

kunniga.  

Då ett företag har ett större klientnätverk rekommenderar vi att använda Microsofts 

lösning. Detta på grund av att när man väl har färdiga svarsfiler sker utrullningen 

automatiskt och installationens resultat blir mycket bra och kräver inget efterarbete. 

Denna lösning är även bra för en organisation där utrullningsprocessen återkommer 

vid olika tillfällen när man redan har färdiga svarsfiler för då krävs det ingen tid 

förkonfiguration. Lösningen med WDS och svarsfiler är även bra då nätverket består 

av klienter med olik hårdvara. Norton Ghost tar inte hänsyn till att maskinen som 

användes för att skapa avbilden och maskinen där avbilden skall packas upp har olik 

hårdvara. Microsofts deploymentlösning däremot gör en fullvärdig installation som 

anpassar sig efter hårdvaran.  

Då utrullningen involverar få klienter och företaget inte äger en Windows Server 2008 

licens är Ghost Solution Suite ett billigare alternativ. Varje licens kostar 240kr och man 

behöver inte köpa en licens för varje dator som skall rullas ut. Däremot måste man 

köpa minst fem licenser vilket utgör ett totalpris på 1200kr. Windows Server 2008 

licensen kostar 2800 kr vilket betyder att detta blir ett bättre alternativ om man 

överväger att köpa 12 licenser eller fler av Ghost Solution Suite.  
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8. Fortsatt arbete 

Ett förslag till fortsatt arbete är att gå vidare i utrullningsmetoder och titta på lösningar 

som omfattar klientnätverk i en skala större än 100 klientdatorer då vi ej haft möjlighet 

till detta. Då Windows Vista fortafarande är relativt nytt skulle man kunna göra en 

liknande undersökning efter en viss period för att se hur pass mycket det har förändrat 

sig då vi misstänker att det kommer flera lösningar från trejdepartstillverkare inom en 

snar framtid. Andra saker man kan titta på är hur utrullningen för servrar ser ut, om 

den skiljer sig och om det går att konfigurerar servertjänster vid installationen. 
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Sammanfattning 

Den här rapporten preseneterar olika lösningar på hur man kan genomföra 

utrullningsprocessen av Windows Vista automatiskt på flera datorer samtigt istället för 

att göra det manuellt per dator. Det vi tittar på när vi testar de olika 

utrullningsprodukter är dokumentation, användarvänlighet, hastighet, det slutgilltiga 

resultatet och kostnaden.Varför vi väjer att skriva om detta är på grund utav att 

Microsofts nyligen släppt sitt första servicepaket till deras senaste klientoperativsystem 

Windows Vista. Vi ansåg därför att det vore passande att ta reda på vilka av dessa 

utrullningsmetoder som skulle passa sig bättre i små respektive större klientnätverk. 

För att lösa vår frågeställning har vi valt att genomföra tester på produkterna i form av 

laborationer. De produkter vi laborerade med var Ghost Sulotion Suite 2.5 och 

Windows Deployment Services tillsammans med Windows Automated Installation 

Kit. Laborationerna går ut på att testa produkterna på bästa möjliga sätt. Hur detta 

gjordes går att läsa i en steg-för-steg guide för respektive produkt. Vi har även 

redogjort de problem vi stött på och hur vi har gått tillväga för att lösa dessa. 

Resultatet av laborationerna fick oss att skapa uppfattningen att Ghost Solution Suite 

passar bäst för ett typiskt litet företag (se definition på företagsstorlekar under rubriken 

Syfte). Microsofts utrullningsprodukter däremot lämpar sig mer åt större klientnätverk 

främst på grund av tiden det tar att komma igång med utrullningen men en annan stor 

anledning är den kompetensnivå som krävs. 
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Summary 

This report represents different solutions on how to automatically distribute Windows 

Vista on multiple computers, instead of doing it manually per computer. What we are 

looking at when we test the various deployment solutions is documentation, ease of 

use, speed, the final result and cost. Why we choose to write about this is because out 

of that Microsoft recently released its first service pack for their latest client operating 

system, Windows Vista. We therefore considered that it would be appropriate to find 

out which of these deployment solutions that would fit the most in a small and large 

computer client network.  

In order to resolve our issue, we have decided to carry out tests on the products in the 

form of laboratory work. The products we experiment with are Ghost Solution Suite 

2.5 and Windows Deployment Services together with the Windows Automated 

Installation Kit. The purpose is to test each product in the best possible way. How this 

was done can be read in a step-by-step guide for each product. We have also explained 

the problems we encountered and how we approached them to get it solved. 

The results from the experiments led us to create the perception that Ghost Solution 

Suite is best suited for a typical small company (see definition of businesssizes under 

the heading Syfte). Microsoft's deploymentproducts on the other hand, lends itself 

more to larger client networks mainly because of the time it takes to get started with a 

rollout, but another major reason is the skill that is required to operate it.  
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9. Ordlista 

Nedan finns en förklaring för termer som förekommer i texten och den innebörd orden har för oss. 

Deployment 

Utrullning av ett operativsystem där större delen av processen sker automatiskt.  

Imagefil 

En paketerad fil vars innehåll är en återspegling av en hårddisk, partition, diskett eller 

CD-skiva. 

Windows Image file (WiM) 

Denna typ av imagefil är framtagen av Microsoft och stödjer även att så kallade 

svarsfiler, se Teknisk bakgrundsinformation. 

Utrullning 

Den svenska termen för Deployment (se Deployment). 

Boota 

En uppstart av en dator. Sker ofta från hårddisk eller CD-skiva med hjälp av en 

bootimage som innehåller filer som krävs för uppstarten. 

Sysprep 

En programvara vars avsikt är att göra en Windowsinstallation unik till exempel 

genom att ändra Säkerhetsidentifierare samt datornamn. Exempel på när detta är 

nödvändigt är då en installation har blivit klonad till flera datorer.  

MACadress 

Fysisk identifierare för ett nätverkskort 

Service Pack 

En samling updateringar för ett operativsystem från Microsoft. 
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BILAGA 1 (antal sidor: 3) 

Enkät. 

 

Målet med denna enkät är att få en blick över intresset för en deploymentlösning och hur långt ert företag har 
kommit i denna process. 
Resultatet av enkäten är endast för statistiskt underlag och kommer att presenteras i det slutgiltiga examensarbetet 
som finns att nå via Högskolan i Kalmar. 
Ert företagsnamn kommer hållas helt konfidentiellt. 

Vid frågor eller vidare information: 

Peter Månsson  Martin Nilsson 

pm22bw@student.hik.se  mn22hj@student.hik.se  

 

Klient 

1) Hur många klienter finns det på företaget idag? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Använder ni Windows Vista inom företaget? 

 

 

 

 

 

 

 

4) Hur ser er installationsprocess av Windows Vista ut? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om automatisk eller Viss handpåläggning: 

Vilka applikationer använder ni för installationsprocessen? 

 

€ 

1-10 11-50 51-100 101-500 500+

Ja Nej

Manuell Helt automatiskt Viss handpåläggning Annan

3) Planerar ni en övergång till Windows Vista? 

 

 

 

 

 

 
Ja Nej Vet ej

Skriv här! 



 

 

 

 

 

5) Hur lång tid per klient utgör en installation för er? (timmar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Server 

6) Hur många servrar finns det på företaget idag? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) Använder ni Windows Server 2008 inom företaget? 

 

 

 

 

 

8) Planerar ni en övergång till Windows Server 2008? 

 

 

 

 

 

 

 

9) Hur ser er installationsprocess av Windows Server 2008 ut? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om automatisk eller Viss handpåläggning: 

Vilka applikationer använder Ni för installationsprocessen? 

 

 

 

 

< 1h 1-2h 3h 3-5h 5h+

1-5 6-10 11-20 21-50 50+

Ja Nej

Ja Nej Vet ej

Manuell Helt automatiskt Viss handpåläggning Annan

Skriv här! 



 

 

10) Hur lång tid per server utgör en grundinstallation för er? (timmar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga frågor 

11) Har ni planer på att investera i en deploymentlösning? 

 

 

 

 

 

 

Om Ja: 

Vilka applikationer/tjänster/lösningar har Ni tittat på? 

 

 

 

 

12) Vilka operativsystem planerar ni att deploya med denna lösning? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

< 1h 1 - 2h 3h 3-5h 5h+

Ja Nej Vet ej

Klient (Vista) Server (2008) Annat

Skriv här! 



 

 

BILAGA 2 (antal sidor: 5) 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<unattend xmlns="urn:schemas-microsoft-com:unattend"> 

    <servicing></servicing> 

    <settings pass="windowsPE"> 

        <component name="Microsoft-Windows-Setup" processorArchitecture="x86" 

publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" 

xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 

            <DiskConfiguration> 

                <Disk wcm:action="add"> 

                    <CreatePartitions> 

                        <CreatePartition wcm:action="add"> 

                            <Order>1</Order> 

                            <Type>Primary</Type> 

                            <Size>15000</Size> 

                        </CreatePartition> 

                    </CreatePartitions> 

                    <ModifyPartitions> 

                        <ModifyPartition wcm:action="modify"> 

                            <Active>true</Active> 

                            <Extend>false</Extend> 

                            <Format>NTFS</Format> 

                            <Label>Vista</Label> 

                            <Letter>C</Letter> 

                            <Order>1</Order> 

                            <PartitionID>1</PartitionID> 

                        </ModifyPartition> 

                    </ModifyPartitions> 

                    <DiskID>0</DiskID> 

                    <WillWipeDisk>true</WillWipeDisk> 

                </Disk> 

                <WillShowUI>OnError</WillShowUI> 

            </DiskConfiguration> 

            <ImageInstall> 

                <OSImage> 

                    <InstallTo> 

                        <DiskID>0</DiskID> 

                        <PartitionID>1</PartitionID> 

                    </InstallTo> 



 

 

                    <InstallToAvailablePartition>true</InstallToAvailablePartition> 

                    <WillShowUI>OnError</WillShowUI> 

                </OSImage> 

            </ImageInstall> 

            <UserData> 

                <ProductKey> 

                    <Key>xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx</Key> 

                    <WillShowUI>OnError</WillShowUI> 

                </ProductKey> 

                <AcceptEula>true</AcceptEula> 

                <FullName>Deployment Exjobb</FullName> 

                <Organization>-</Organization> 

            </UserData> 

            <EnableFirewall>false</EnableFirewall> 

            <EnableNetwork>true</EnableNetwork> 

            <Restart>Restart</Restart> 

            <WindowsDeploymentServices> 

                <Login> 

                    <Credentials> 

                        <Domain>DEPLOYMENT</Domain> 

                        <Password>P@ssw0rd</Password> 

                        <Username>Administrator</Username> 

                    </Credentials> 

                </Login> 

                <ImageSelection> 

                    <InstallImage> 

                        <Filename>install.wim</Filename> 

                        <ImageGroup>Clients</ImageGroup> 

                        <ImageName>Windows Vista x86 SP1</ImageName> 

                    </InstallImage> 

                    <InstallTo> 

                        <DiskID>0</DiskID> 

                        <PartitionID>1</PartitionID> 

                    </InstallTo> 

                </ImageSelection> 

            </WindowsDeploymentServices> 

        </component> 

        <component name="Microsoft-Windows-International-Core-WinPE" 

processorArchitecture="x86" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" 

versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 



 

 

            <SetupUILanguage> 

                <UILanguage>en-US</UILanguage> 

            </SetupUILanguage> 

            <InputLocale>en-US</InputLocale> 

            <LayeredDriver>1</LayeredDriver> 

            <SystemLocale>en-US</SystemLocale> 

            <UILanguage>en-US</UILanguage> 

            <UILanguageFallback>en-US</UILanguageFallback> 

            <UserLocale>en-US</UserLocale> 

        </component> 

    </settings> 

    <settings pass="oobeSystem"> 

        <component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup" processorArchitecture="x86" 

publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" 

xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 

            <OOBE> 

                <HideEULAPage>true</HideEULAPage> 

                <NetworkLocation>Work</NetworkLocation> 

                <ProtectYourPC>2</ProtectYourPC> 

                <SkipUserOOBE>true</SkipUserOOBE> 

            </OOBE> 

            <UserAccounts> 

                <AdministratorPassword> 

                    

<Value>UABAAHMAcwB3ADAAcgBkAEEAZABtAGkAbgBpAHMAdAByAGEAdABvAHIAUABhAHMAcwB3AG8AcgBkAA==</Val

ue> 

                    <PlainText>false</PlainText> 

                </AdministratorPassword> 

            </UserAccounts> 

            <Display> 

                <ColorDepth>32</ColorDepth> 

                <DPI>96</DPI> 

                <RefreshRate>60</RefreshRate> 

                <HorizontalResolution>1024</HorizontalResolution> 

                <VerticalResolution>768</VerticalResolution> 

            </Display> 

        </component> 

    </settings> 

    <settings pass="auditSystem"> 

        <component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup" processorArchitecture="x86" 

publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" 



 

 

xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 

            <DisableAutoDaylightTimeSet>false</DisableAutoDaylightTimeSet> 

            <ShowWindowsLive>false</ShowWindowsLive> 

            <DoNotCleanTaskBar>false</DoNotCleanTaskBar> 

            <TimeZone>Central Europe Time</TimeZone> 

        </component> 

    </settings> 

    <settings pass="specialize"> 

        <component name="Microsoft-Windows-TCPIP" processorArchitecture="x86" 

publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" 

xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 

            <Interfaces> 

                <Interface wcm:action="add"> 

                    <Ipv4Settings> 

                        <DhcpEnabled>true</DhcpEnabled> 

                        <Metric>20</Metric> 

                        <RouterDiscoveryEnabled>false</RouterDiscoveryEnabled> 

                    </Ipv4Settings> 

                    <Identifier>0</Identifier> 

                </Interface> 

            </Interfaces> 

        </component> 

        <component name="Microsoft-Windows-DNS-Client" processorArchitecture="x86" 

publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" 

xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 

            <DNSSuffixSearchOrder> 

                <DomainName wcm:action="add" wcm:keyValue="1">deployment.loc</DomainName> 

            </DNSSuffixSearchOrder> 

            <Interfaces> 

                <Interface wcm:action="add"> 

                    <DNSServerSearchOrder> 

                        <IpAddress wcm:action="add" wcm:keyValue="1">10.10.10.1</IpAddress> 

                    </DNSServerSearchOrder> 

                    <DisableDynamicUpdate>true</DisableDynamicUpdate> 

                    

<EnableAdapterDomainNameRegistration>false</EnableAdapterDomainNameRegistration> 

                    <Identifier>1</Identifier> 

                    <DNSDomain>deployment.loc</DNSDomain> 

                </Interface> 



 

 

            </Interfaces> 

            <DNSDomain>deployment.loc</DNSDomain> 

            <UseDomainNameDevolution>false</UseDomainNameDevolution> 

        </component> 

        <component name="Microsoft-Windows-International-Core" processorArchitecture="x86" 

publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" 

xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 

            <InputLocale>en-US</InputLocale> 

            <SystemLocale>en-US</SystemLocale> 

            <UILanguage>en-US</UILanguage> 

            <UILanguageFallback>en-US</UILanguageFallback> 

            <UserLocale>en-US</UserLocale> 

        </component> 

    </settings> 

    <cpi:offlineImage cpi:source="wim:c:/install.wim#Windows Vista BUSINESS" 

xmlns:cpi="urn:schemas-microsoft-com:cpi" /> 

</unattend> 

  



 

 

BILAGA 3 (antal sidor: x) 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<unattend xmlns="urn:schemas-microsoft-com:unattend"> 

    <settings pass="windowsPE"> 

        <component name="Microsoft-Windows-Setup" processorArchitecture="x86" 

publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" 

xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 

            <DiskConfiguration> 

                <Disk wcm:action="add"> 

                    <CreatePartitions> 

                        <CreatePartition wcm:action="add"> 

                            <Order>1</Order> 

                            <Type>Primary</Type> 

                            <Size>15000</Size> 

                        </CreatePartition> 

                    </CreatePartitions> 

                    <ModifyPartitions> 

                        <ModifyPartition wcm:action="modify"> 

                            <Active>true</Active> 

                            <Extend>false</Extend> 

                            <Format>NTFS</Format> 

                            <Label>Vista</Label> 

                            <Letter>C</Letter> 

                            <Order>1</Order> 

                            <PartitionID>1</PartitionID> 

                        </ModifyPartition> 

                    </ModifyPartitions> 

                    <DiskID>0</DiskID> 

                    <WillWipeDisk>true</WillWipeDisk> 

                </Disk> 

                <WillShowUI>OnError</WillShowUI> 

            </DiskConfiguration> 

            <ImageInstall> 

                <OSImage> 

                    <InstallTo> 

                        <DiskID>0</DiskID> 

                        <PartitionID>1</PartitionID> 

                    </InstallTo> 

                    <InstallToAvailablePartition>true</InstallToAvailablePartition> 



 

 

                    <WillShowUI>OnError</WillShowUI> 

                </OSImage> 

            </ImageInstall> 

            <UserData> 

                <ProductKey> 

                    <Key>xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx</Key> 

                    <WillShowUI>OnError</WillShowUI> 

                </ProductKey> 

                <AcceptEula>true</AcceptEula> 

                <FullName>Deployment Exjobb</FullName> 

                <Organization>-</Organization> 

            </UserData> 

            <EnableFirewall>false</EnableFirewall> 

            <EnableNetwork>true</EnableNetwork> 

            <Restart>Restart</Restart> 

        </component> 

        <component name="Microsoft-Windows-International-Core-WinPE" processorArchitecture="x86" 

publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" 

xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 

            <SetupUILanguage> 

                <UILanguage>en-US</UILanguage> 

            </SetupUILanguage> 

            <InputLocale>en-US</InputLocale> 

            <LayeredDriver>1</LayeredDriver> 

            <SystemLocale>en-US</SystemLocale> 

            <UILanguage>en-US</UILanguage> 

            <UILanguageFallback>en-US</UILanguageFallback> 

            <UserLocale>en-US</UserLocale> 

        </component> 

    </settings> 

    <settings pass="oobeSystem"> 

        <component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup" processorArchitecture="x86" 

publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" 

xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 

            <OOBE> 

                <HideEULAPage>true</HideEULAPage> 

                <NetworkLocation>Work</NetworkLocation> 

                <ProtectYourPC>2</ProtectYourPC> 

                <SkipUserOOBE>true</SkipUserOOBE> 

            </OOBE> 



 

 

            <UserAccounts> 

                <AdministratorPassword> 

                    

<Value>UABAAHMAcwB3ADAAcgBkAEEAZABtAGkAbgBpAHMAdAByAGEAdABvAHIAUABhAHMAcwB3AG8AcgBkAA==</Value> 

                    <PlainText>false</PlainText> 

                </AdministratorPassword> 

            </UserAccounts> 

            <Display> 

                <ColorDepth>32</ColorDepth> 

                <DPI>96</DPI> 

                <RefreshRate>60</RefreshRate> 

                <HorizontalResolution>1024</HorizontalResolution> 

                <VerticalResolution>768</VerticalResolution> 

            </Display> 

        </component> 

    </settings> 

    <settings pass="auditSystem"> 

        <component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup" processorArchitecture="x86" 

publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" 

xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 

            <DisableAutoDaylightTimeSet>false</DisableAutoDaylightTimeSet> 

            <ShowWindowsLive>false</ShowWindowsLive> 

            <DoNotCleanTaskBar>false</DoNotCleanTaskBar> 

            <TimeZone>Central Europe Time</TimeZone> 

        </component> 

    </settings> 

    <settings pass="specialize"> 

        <component name="Microsoft-Windows-TCPIP" processorArchitecture="x86" 

publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" 

xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 

            <Interfaces> 

                <Interface wcm:action="add"> 

                    <Ipv4Settings> 

                        <DhcpEnabled>true</DhcpEnabled> 

                        <Metric>20</Metric> 

                        <RouterDiscoveryEnabled>false</RouterDiscoveryEnabled> 

                    </Ipv4Settings> 

                    <Identifier>0</Identifier> 

                </Interface> 

            </Interfaces> 



 

 

        </component> 

    </settings> 

    <cpi:offlineImage cpi:source="wim:c:/install.wim#Windows Vista BUSINESS" 

xmlns:cpi="urn:schemas-microsoft-com:cpi" /> 

</unattend> 

BILAGA 4 (antal sidor: 1) 
 

Översiktsbild på Symantec Ghost Console.  



 

 

BILAGA 5 (antal sidor: 1) 
Översiktsbild på Windows Deployment Services.  



 

 

Bilaga 6 (antal sidor: 1) 

Översiktsbild på Windows System Image Manager. 

 

  



 

 

Bilaga 7 (antal sidor: 1) 
Prislista 

Produkt      Pris 

Windows Deployment Services*   2816:- 

Ghost Sulotion 2.5**    236:- 

       

*Köps ej separat, ingår i Windows Server 2008.   

** Styckpris när du köper fem (5) till 24 klientlicenser. 

  

       

 



 

 

BILAGA 8 (antal sidor: 1) 

 

ENKÄTFRÅGOR Företag 1 Företag 2
Hur många klienter finns det på företaget idag? 11-50 11-50

Använder ni Windows Vista inom företaget? Nej Ja

Planerar ni en övergång till Windows Vista? Ja -

Hur ser er installationsprocess av Windows Vista ut? Viss handpåläggning (Ghost) Viss handpåläggning (Ghost)

Hur lång tid per klient utgör en installation för er? (timmar) <1h <1h

Hur många servrar finns det på företaget idag? 11-20 11-20

Använder ni Windows Server 2008 inom företaget? Nej Ja

Planerar ni en övergång till Windows Server 2008? Ja -

Hur ser er installationsprocess av Windows Server 2008 ut? - Manuell

Hur lång tid per server utgör en grundinstallation för er? (timmar) 1-2h 1-2h

Har ni planer på att investera i en deploymentlösning? Vet ej Ja (WDS, Ghost)

Vilka operativsystem planerar ni att deploya med denna lösning? - Klient, Server

Företag 3 Företag 4
51-100 1-10

Nej Nej

Ja Vet ej

Viss handpåläggning (Ghost) Viss handpåläggning (Ghost)

<1h <1h

20-50 1-5

Ja Nej

- Vet ej

Manuell -

1-2h 3h

Ja (SCCM med deployment) Vet ej

Klient, Server -

Företag 5 Företag 6
1-10 11-50

Ja Ja

- -

Viss handpåläggning (Ghost) Viss handpåläggning (Ghost)

<1h <1h

1-5 6-10

Nej Nej

Vet ej Ja

- Manuell

3h 3-5h

Vet ej Ja

- WDS

Företag 7 Företag 8
1-10 51-100

Nej Nej

Vet ej Ja

Manuell -

1-2h 3-5h

1-5 21-50

Nej Ja

Vet ej -

- Manuell

1-2h 3-5h

Vet ej Ja (SCCM, WDS)

- Klient, Server


