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Wstęp  
 

Funkcje sieciowe są obecnie bardzo ważne w środowisku IT. Tradycyjnie komunikacja osiągana była 

pomiędzy indywidualnymi hostami tzn. nadawcą (lub źródłem) i odbiorcą. Jednakże ostatni fenomen 

taki jak konferencje video, media strumieniowe itp. stały się prawdziwym problemem dla wydajności 

transmisji od jednego nadawcy do wielu odbiorców. Wystarczy wyobrazid sobie jakie obciążenie sieci 

wymagane by było do przeprowadzenia wideokonferencji pośród tuzina uczestników. Właściwie 

obecna technologia internetowa zwyczajnie nie nadąża. I tutaj pojawia się Multicast. Jest to 

technologia specjalnie opracowana, aby zapewnid dostarczenie danych z jednej lokalizacji na wiele 

innych, bez konieczności duplikacji pakietu, co minimalizuje obciążenie serwera, maksymalizując przy 

tym wydajnośd sieci. Dzięki tej technice tylko jeden pakiet wysyłany jest ze źródła i jest on powielany 

w sieci, aby dotrzed do wszystkich wymaganych użytkowników. Korzyści jakie oferuje mogą byd 

również przydatne w przypadku technologicznego łaocucha wdrażania system.  

Deployment Manager™ to potężne wielofunkcjonalne rozwiązanie do wdrażania system, 

odzyskiwania i klonowania. Poza tym oferuje możliwośd tworzenia pełnych, niezawodnych kopii 

zapasowych systemu i ważnych danych. Pozwala również za pomocą najnowocześniejszych 

technologii sieciowych na automatyczne wdrażanie nieograniczonej liczby komputerów w momencie, 

tak łatwo i szybko jak nigdy wcześniej.  

Deployment Manager zapewnia przyjazny użytkownikowi interfejs, który pozwala na ustawienie 

wielu opcji, aby możliwie ułatwid pracę administratora systemu. Co więcej, do integracji z Microsoft® 

Sysprep wymagany jest minimalny wysiłek.  

Dzięki naszemu rozwiązaniu znacznie zredukujesz czas wdrażania, wymagania zasobów oraz koszty. 

Główne funkcje programu opisane są w specjalnym rozdziale. 

Dowolne operacje ustawiane są za pomocą praktycznych kreatorów. Każdy etap kreatora zawiera 

szczegółowe informacje, aby użytkownik dokonał właściwego wyboru. Graficzna reprezentacja 

danych pomaga uzyskad lepsze zrozumienie. Ustawienie operacji wykonywane jest za pomocą 

praktycznych kreatorów.  

W tym podręczniku znajdziesz  odpowiedzi na wiele pytao technicznych, jakie mogą się pojawid w 

trakcie użytkowania programu. 

Nasza firma stale wydaje nowe wersje i aktualizacje oprogramowania, dlatego też 

zdjęcia pokazane w tym podręczniku mogą różnid się od tego co zobaczysz na ekranie.  

 

Główne funkcje 
 

Lista głównych funkcji: 

• Przyjazny użytkownikowi interfejs. Łatwe w zrozumieniu ikony towarzyszą wszystkim funkcjom 

programu.   



• Wszechstronne kreatory upraszczają nawet najbardziej skomplikowane operacje. 

• Szybkie i bezproblemowe obrazowanie systemu i dysku twardego za pomocą Hard Disk 

Manager™.  

• Obsługa szablonów wdrażania, aby zminimalizowad czas i koszty wdrażania systemu.  

• Opcje Post-Config ułatwiają dostosowad układ dysku klienta i ustawid wymagane ustawienia 

Windows (PC name, DNS, display, itp.).  

• Gotowe szablony Post-Config pozwalają wykonad większośd najczęściej używanych operacji po 

wdrożeniu.   

• Szablon Adaptive Restore do pomyślnego odzyskania system operacyjnego Windows 

2000/XP/Server 2003 oraz Windows Vista/Server 2008 na innej konfiguracji sprzętowej.  

• Obsługa PXE Server aby zdalnie uruchamiad komputery klienckie.  

• Tryb Server-driving zapewnia jednoczesne wdrażanie jednego obrazu na wiele komputerów.   

• Tryb Client-driving do uruchomienia procedury wdrażania, ze strony klienta. Podczas używania 

jednego obrazu możesz również skorzystad z jednoczesnego wdrażania. 

• Automatyczne multisesje wdrażania cyklicznego. 

• Konfiguracja Simple Restore do wdrażania bezpośrednio z nośnika rozruchowego. 

• System zaawansowanych funkcji dzienników (dzienniki sesji, dzienniki historii, dzienniki aktualnej 

aktywności itp.) pozwala użytkownikowi monitorowad każdą akcję program, aby uzyskad szczegółowe 

informacje o procedurze wdrażania.   

 

Instalacja i zawartośd pakietu 
 

Rozdział ten zapewnia informacje potrzebne, do wykonania poprawnej instalacji program i 

dodatkowo sprawdzenia czy aktualna instalacja działa poprawnie.  

Mogą pojawid się sytuacje, gdy wymagane jest wdrożenie komputera klienckiego, ale nie ma 

dostępnej obsługi sieci w danym momencie. Specjalnie do tego celu Boot Media Builder™ zawiera 

konfigurację Simple Restore, aby dokonad wdrożenia bezpośrednio z nośnika rozruchowego.  

 

Zawartośd pakietu  
 

Deployment Server:  



Pakiet instalacyjny Deployment Server zawiera następujące składniki:  

• Hard Disk Manager aby utworzyd/przywrócid obrazy kopi zapasowych lub wykonad operacje 

partycjonowania itp.  

• PXE Server (zawiera usługi DHCP i TFTP) do zdalnego uruchomienia komputerów klienckich  

• Infrastructure Server aby zainicjowad I kontrolowad procedurę wdrażania  

• Deployment Console™ aby ustawid i zarządzad komputerami zdalnymi  

• Boot Media Builder do przygotowania nośnika rozruchowego dla klientów 

 

Target Module:  

Target Module również zawiera kilka składników. Nie wymaga instalacji:  

• Tryb Server-driving/Client-driving aby komputery zdalne były rozpoznawane w sieci jako cele do 

wdrożenia  

• Hard Disk Manager do tworzenia/przywracania obrazów kopi zapasowych lub wykonywania 

operacji partycjonowania itp.  

• Simple Restore Wizard™ aby łatwo odzyskad system 

• Log Saver aby rozwiązad problem kompresji i wysyłania dzienników do pomocy technicznej Paragon 

Support Team  

Za pomocą Boot Media Builder można również tworzyd element niestandardowe, aby 

ustawid wykonanie niektórych skryptów firmy Paragon lub dowolnego innego programu.  

 

Minimalne wymagania systemowe  
 

Aby używad bezproblemowo programu na komputerze upewnij się, że spełnia on minimalne 

wymagania systemowe:  

 

Deployment Server:  

• Systemy operacyjne: Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/7/Server 2008 and XP/Server 

2003/Vista/7/Server 2008 64-bit  

• Karta sieciowa: 100 Mbps lub więcej 

• Otwarte porty w Firewall dla TCP/UDP: od 2017 do N, gdzie N zależy od maksymalnej liczby sesji w 

toku, pracujących PXE support  



• Procesor Intel Pentium lub inny odpowiedni mu procesor 300 MHz 

• 256 MB of RAM  

• Karta graficzna SVGA i monitor  

• Mysz (zalecana)  

 

Target Module:  

• Karta sieciowa: 100 Mbps lub więcej  

• Karta sieciowa PXE-enabled (zalecana)  

• Obsługa Wake-up on LAN (zalecana)  

• Procesor Intel Pentium lub inny odpowiedni mu procesor 300 MHz 

• 128 MB RAM dla Target Module Linux i 512 MB dla WinPE  

 

Procedura instalacji 
 

Ponieważ Target Module nie wymaga instalacji, operacja ta dotyczy jedynie Deployment Server. 

Pakiet instalacyjny zawiera kilka składników, niektóre z nich są od siebie niezależne (PXE Server, 

Infrastructure Server, Deployment Console), tzn. mogą zostad zainstalowane oddzielnie na różnych 

komputerach.   

Aby zoptymalizowad wydajnośd sieci zalecana jest instalacja Infrastructure Server na 

serwerze plików, na którym przechowywane są główne obrazy.  

Proces instalacji wiąże się z następującymi etapami:  

1. Uruchom aplikację instalacji. Kliknij na plik Deployment Manager.MSI. Aplikacja ta przeprowadzi 

użytkownika przez proces instalacji programu. Narzędzie instalatora jest skompilowane z InstallShield 

SDK, dlatego też zawiera standardowy interfejs użytkownika i zestaw etapów instalacji. 

Jeśli na komputerze zainstalowana jest poprzednia wersja programu, program zaoferuje 

użytkownikowi, aby ją wcześniej odinstalowad. 

2. Rozpoczęcie instalacji. Strona powitalna informuje, że aplikacja jest instalowana, kliknij przycisk 

Next, aby kontynuowad. 

3. Wybierz składniki do instalacji i folder docelowy. Następna strona pozwala wybrad, które 

składniki zostaną zainstalowane oraz folder, w którym zostaną umieszczone:  



 

Wywołaj menu wybranego element (kliknij lewym przyciskiem myszy na ikonę), a następnie wybierz 

czy zainstalowad składnik czy też nie. Opis wybranej funkcji i szacowana ilośd miejsca potrzebnego do 

instalacji zostanie wyświetlona po prawej stronie, aby zmniejszyd możliwośd wykonania błędu przez 

użytkownika.  

Aby dowiedzied się więcej na temat określonego składnika kliknij przycisk Help.  

 

Wybierz folder, w którym program zostanie zainstalowany. Domyślnie zostanie utworzony folder: 

C:\Program Files\Paragon Software\Deployment Manager. Aby wybrad inny folder kliknij przycisk 

Change… .  

Kliknij przycisk Space, aby uzyskad informacje o dostępnym miejscu na wszystkich 

dyskach w systemie. 

4. Ustaw PXE Server (jeśli został wybrany do zainstalowania). Zgodnie z aktualną konfiguracją LAN 

różny jest algorytm pracy ustawienia PXE Server:  

• Jeśli odnaleziono aktywny serwer MS DHCP na lokalnym komputerze, program zaoferuje czy 

skonfigurowad go teraz automatycznie czy później ręcznie:  

 



Zalecane jest, aby wybrad konfigurację automatyczną. Wtedy opcje 066 i 067 serwera MS DHCP 

zostaną automatycznie ustawione do pracy z serwerem TFTP. Po odinstalowaniu produktu, 

przywrócony zostanie oryginalny stan.  

Jeśli wybierzesz konfigurację ręczną, musisz samodzielnie skonfigurowad serwer MS DHCP po 

zakooczeniu instalacji.   

• Jeśli nie odnaleziono serwera MS DHCP na komputerze lokalnym, program zapyta czy zainstalowad 

serwer DHCP:  

 

Kliknij przycisk Yes, jeśli nie posiadasz serwera DHCP, aby program zainstalował i skonfigurował 

serwery DHCP i TFTP. Kliknij przycisk No jeśli posiadasz aktywny serwer DHCP, w takim przypadku, 

program zainstaluje jedynie serwer TFTP, a następnie skonfiguruje aktualny serwer DHCP.   

Aby PXE Server działał poprawnie określ parametry DHCP dla PXE Server: 

 

Nie zaleca się instalacji Paragon PXE Server gdy istnieje już aktywnyserwer DHCP w sieci 

LAN.   

5. Ustaw ścieżkę do Image Storage (jeśli został wybrany do zainstalowania Infrastructure Server). 

Strona Set Path to the Image Storage oferuje określenie domyślnej lokalizacji dla obrazów kopii 

zapasowych:  

 

Aby uniknąd problemów z montowaniem udziałów sieciowych, nazwa nie powinna 

zawierad więcej niż 12 symboli.  

6. Ustaw Infrastructure Server (jeśli nie został wybrany do zainstalowania). Na tej stronie określ 

nazwę lub adres IP komputera z zainstalowanym Infrastructure Server:  



 

7. Weryfikacja ustawieo. Strona Ready to Install the Program informuje, że wszystko jest gotowe do 

instalacji program. Kliknij przycisk Back, aby powrócid do poprzednich stron i zmodyfikowad 

ustawienia instalacji. Kliknij przycisk Install, aby dokooczyd proces instalacji.  

8. Kopiowanie plików. Strona Copying Files pokazuje ogólny postęp instalacji. Kliknij przycisk Cancel, 

aby przerwad operacje.  

9. Kooczenie instalacji. Strona Final raportuje koniec procesu instalacji. Kliknij przycisk Finish, aby 

zakooczyd kreatora.  

Wszystkie składniki pakietu za wyjątkiem Hard Disk Manager gotowe są do uruchomienia 

natychmiast po zakooczeniu procesu instalacji. Hard Disk Manager używa sterownika 

hotcore, dlatego też wymagane jest ponowne uruchomienie systemu.  

 

Podstawowa koncepcja 
 

Rozdział ten wyjaśnia terminy i sposób w jaki działa program. Po zapoznaniu się z nimi można 

zrozumied ogólne pojęcie wykonywania operacji i łatwiej użytkowad program. 

Multicast kontra Broadcast i Unicast w strukturze wdrażania systemu  
 

Z czasem opracowano trzy główne techniki transmisji danych w sieci, tzn. Unicast, Broadcast oraz 

najnowsza technika Multicast. Używane są one do wykonywania określonych zadao, ponieważ 

oferują różnorodną koncepcję pracy. Przyjrzyjmy się w jaki sposób techniki te można użyd podczas 

wdrażania systemu.  

Ogólnie wdrażanie system wiąże się z jednoczesnym wdrażaniem na kilka komputerów. Procedura ta 

realizowana jest poprzez transmisję obrazów kopii zapasowych z serwera na kilka docelowych 

komputerów. Dlatego też najodpowiedniejszą techniką transmisji danych, jest taka, która oferuje 

następujące właściwości: 

 



• Jednoczesna transmisja jednego obrazu na wiele komputerów bez konieczności wykonywania 

zbędnej duplikacji pakietu. 

• Najmniejsze możliwie przeciążenie pracy serwera.  

• Skalowalnośd  

Przyjrzyjmy się bliżej trzem technikom transmisji. 

Unicast  

 

Jak sama nazwa wskazuje Unicast wiąże się z transmisją z jednego hosta do drugiego. Kopia każdego 

pakietu dociera do każdego wymaganego hosta. Unicast jest łatwy w realizacji, ponieważ używa 

protokołów IP, technika ta jest jednak wyjątkowo niewydajna kiedy wymagane jest wiele połączeo. 

Ponieważ kopia każdego pakietu musi byd wysłana do każdego hosta wymagającego dostępu do 

danych, ten typ transmisji jest niewydajny dla zasobów sieci i serwera i ma problemy ze 

skalowalnością.  

Mimo to, jeśli chodzi o wdrażanie system, w niektórych przypadkach technika Unicast oferuje 

elastycznośd, pozwalając na przykład na rozpoczęcie sesji natychmiast strony klienta. 

 

Broadcast  

 

Broadcast wydaje się byd rozwiązaniem, ale z pewnością nim nie jest. Jeśli chcesz, aby wszystkie 

hosta w sieci LAN zostały wdrożone, możesz użyd Broadcast. Technika ta, zapewnia możliwośd 

wysyłania do wszystkich odbiorców w podsieci dla jednego hosta, z reguły serwera. Pakiety wysłane 

zostaną tylko raz i każdy host otrzyma je, ponieważ wysłane są one na adres broadcast. Problem 

pojawia się, gdy tylko poszczególne hosta, a nie wszystkie mają otrzymad pakiety. Pakiety Broadcast 

muszą byd przetworzone, bez względu na to czy wszystkie hosta zainteresowane są pakietem. 

Dlatego też, wszystkie hosta w tej podsieci zauważą zwiększone zużycie procesora, co nie jest 

wydajne dla hostów nie uczestniczących w procesie. 



 

Multicast  

 

Opracowana w latach osiemdziesiątych, technika Multicast jest wydajnym schematem transmisji dla 

połączonych w sieci grup. Koncepcja grupy jest bardzo ważna dla multiemisji. Każda multiemisja 

wymaga grupy Multicast; nadawca (lub źródło) transmituje na adres grupy i tylko członkowie tej 

grupy otrzymują dane. Grupa określona jest przez adres Class D w miejscu adresu 224.0.0.0-

239.255.255.255. W odróżnieniu do unicast, gdzie wiele połączeo z jednego punktu do drugiego musi 

zostad użyte do komunikacji wśród grupy użytkowników, multicast jest techniką wydajniejszą, 

ponieważ każdy pakiet  danych jest powielany w sieci – w punktach rozgałęzienia prowadząc do 

różnych celów, redukując w ten sposób przeciążenie transmisji, zasobów danych i przeciążenia sieci.   

 

Podsumowując, należy wspomnied, że technologia Multicast jest najodpowiedniejsza do wdrażania 

system, ponieważ zamiast wysyłania tysiąca kopii obrazów kopi zapasowej, serwer wysyła pojedynczy 

strumieo, który jest następnie kierowany przez routery w sieci do komputerów docelowych, które 

wskazują, że chcą otrzymad dane. Eliminuje to potrzebę wysyłania zbędnych danych w sieci oraz 

przeciążenie procesora na systemach, które nie używają strumienia multicast, co znacznie zwiększa 

wydajnośd serwera i sieci. 



 

Wyjaśnienie:  

• Może byd kilka konsoli Administrator Console  

• Administrator Console wysyła instrukcje (utwórz/usuo/rozpocznij/zatrzymaj/zamknij… parametry 

sesji wdrażania, otrzymywanie dzienników) do Infrastructure Server i pozwala na zarządzanie i 

monitorowanie procedury wdrażania. 

• Infrastructure Server rozpoczyna i kontroluje procedurę wdrażania  

• Master images (archiwa kopii zapasowych) mogą zostad umieszczone oddzielnie (na File Server) od 

Infrastructure Server  

• PXE Server – komputer z serwerami DHCP i TFTP; Obrazy z serwera PXE oparte są na Linux lub 

WinPE i przygotowane przez narzędzie firmy Paragon; Target Module – obiekt procedury wdrażania.  

Aby zoptymalizowad wydajnośd sieci, zaleca się zainstalowanie Infrastructure Server na 

serwerze File Server, gdzie przechowywane są obrazy główne.  

Funkcjonalnośd Deployment Console 
 

Rozdział ten dotyczy funkcjonalności konsoli. Deployment Console™ oferuje przyjazny użytkownikowi 

interfejs, który pomaga efektywnie wykonad wymagane operacje, minimalizując przy tym możliwośd 

wykonania błędu przez użytkownika. Większośd operacji wykonywana jest przez system kreatorów. 

Przyciskom i elementom menu towarzyszą łatwe do zrozumienia ikony. Mimo wszystko, jeśli pojawią 

się jakiekolwiek problemy podczas używania programu, można sobie z nimi poradzid czytając ten 

rozdział. 



Omówienie interfejsu  
 

Pierwszy składnik jaki wyświetla się po uruchomieniu programu Main Window. Pozwala on na 

uruchamianie okien dialogowych, określid ustawienia programu oraz wizualizację środowiska 

operacyjnego. 

Main Window może zostad podzielone na kilka sekcji różniących się w funkcjonalności: 

 

1. Main menu  

2. Tool Bar  

3. Operations Bar  

4. Current Activity Bar  

5. Status Bar  

Pewna liczba paneli oferuje podobną funkcjonalnośd z synchronizowanym układem. Program 

pozwala ukryd niektóre z nich, aby uprościd zarządzanie interfejsem.  

Main Menu  

 

Main Menu zapewnia dostęp do pełnej funkcjonalności programu. Poniżej znajdują się dostępne 

funkcje: 

Element menu Funkcjonalnośd  

Sessions  

New Session…  Uruchomienie kreatora Create New Deployment Session 



Wizard, który pomaga tworzyd nowe sesje.   

Modify Session…  Uruchomienie kreatora Edit Deployment Session Wizard, 
który pomaga modyfikowad parametry sesji  

Delete Sessions…  Opcja ta pozwala usuwad sesje  

Exit  Wyjście z programu 

Templates  

New Template…  Uruchomienie kreatora Create New Deployment Template 
Wizard, który pomaga tworzyd nowe szablony 

Modify Template…  Uruchomienie kreatora Edit Deployment Template Wizard, 
który pomaga modyfikowad parametry szablonu  

Delete Template…  Opcja ta pozwala usuwad szablony  

View  

Refresh  Odświeżenie zawartości Operations Bar  

Expand All  Wyświetlenie szczegółowych informacji o sesji  

Collapse All  Ukrycie szczegółowych informacji o sesji  

Status Bar  Wyświetlenie Status bar  

Templates Pane  Wyświetlenie okienka Deployment templates  

Active Session Monitor  Wyświetlenie monitora aktywnych sesji  

All Sessions Runs  Wyświetlenie wszystkich dostępnych sesji  

Settings...  Edycja ogólnych ustawieo programu 

Help  

Contents  Otworzenie pomocy programu  

Manual  Otworzenie instrukcji produktu 

About  Otworzenie okna dialogowego z informacją o programie 

 

Tool Bar  

 

Toolbar zapewnia szybki dostęp do większości najczęściej używanych operacji:  

Przycisk Funkcjonalnośd  

 Utworzenie nowej sesji  

 Usunięcie sesji 

 Odświeżenie zawartości Operations Bar  

 Wyświetlenie szczegółowych informacji o sesji 

 Ukrycie szczegółowych informacji o sesji 

 
Wyświetlenie/ukrycie okienka Templates  

 
Wyświetlenie/ukrycie dostępnych sesji 

 
Wyświetlenie/ukrycie monitora aktywnych sesji 

 

Operations Bar  

 

Operations Bar ulokowany jest w centrum okna głównego, co podkreśla jego znaczenie. W zależności 

od określonych ustawieo Operations Bar może wyświetlid okienko Deployment Templates i/lub 

Sessions.  



Deployment Templates Pane 

 

Okienko Deployment templates pozwala zarządzad szablonami (uzyskad informacje o wszystkich 

dostępnych szablonach, tworzyd nowe szablony, edytowad je lub usuwad). 

Aby dowiedzied się więcej na temat zarządzania szablonami, skonsultuj się z rozdziałem 

Zarządzanie szablonami.  

 

Sessions Pane  

 

Okienko Sessions zapewnia możliwośd monitorowania aktualnego stanu aktywnych sesji oraz 

pozwala uzyskad szczegółowe statystyki o wszystkich sesjach.  

• Aby uzyskad dostęp do monitora dostępnych sesji, kliknij łącze Active Sessions Monitor w lewym 

górnym rogu okienka. 

• Aby wyświetlid statystyki sesji, kliknij łącze Sessions Runs w lewym górnym rogu okienka.  

Klikając na odpowiednie łącze możesz zmienid, zatrzymad lub usunąd wybraną sesję, wyświetlid 

dzienniki aktywności sesji oraz wymazad historię sesji. Poza tym program zapewnia filtr sesji, aby 

łatwo grupowad sesje, według ich czasu uruchomienia.  

Aby dowiedzied się więcej na temat zarządzania sesjami, skonsultuj się z rozdziałem 

Zarządzanie sesjami.  

 

Current Activity Bar  

 

Klikając na łącze Current Activity, możesz zobaczyd w otwartym oknie dialogowym dziennik o akcjach 

wykonanych przez program.  

 

Status Bar  

 

Jest to dolna częśd okna głównego. Pasek Status Bar wyświetla wskazówki menu, dla każdego 

elementu, wskazanego przez kursor.  

Możesz ukryd (lub pokazad) pasek ten za pomocą odpowiedniego element w Main Menu: View > 

Status Bar.  

 



Ustawienia 
 

Okno dialogowe Settings dostępne jest w Main Menu: View > Settings. Może byd ono podzielone na 

kilka sekcji.  

General Options 

 

 

Sekcja ta pozwala ustawid nazwę lub adres IP domyślnego Infrastructure Server. Może byd to 

szczególnie przydatne podczas migracji Infrastructure Server do innej lokalizacji, ponieważ nie ma 

konieczności ponownej instalacji Deployment Console.  

Opcja Show computer name pozwala wyświetlid nazwę komputera klienckiego zamiast jego adresu 

MAC, jeśli jest to możliwe.  

Opcja ta będzie aktywna po ponownym uruchomieniu programu.  

 

Session Options 

 

 

Tutaj możesz określid ile czasu (w sekundach) program czeka na klientów do wdrożenia. 

Opcja ta będzie dotyczyd nowo utworzonych sesji. 

 

Zarządzanie szablonami 
 

Deployment Console zapewnia możliwośd zarządzania szablonami do wdrażania (tworzenie nowych 

szablonów, edycja lub ich usuwanie) bez konieczności wykonywania procedury wdrażania. Wszystkie 

dostępne szablony można znaleźd w okienku Deployment Templates.  



Tworzenie nowego szablonu 

 

Nowy szablon można utworzyd na kilka sposobów:  

• W Main menu: wybierz Templates > New Template…  

• W okienku Deployment Templates: kliknij łącze New Template… .  

• Wywołaj menu wybranego szablonu (kliknij prawym przyciskiem myszy) w okienku Deployment 

Templates, a następnie wybierz element menu: New Template…  

Ostatnie dwie możliwości są dostępne jedynie gdy aktywne jest okienko Deployment 

Templates (Main menu: View > Templates Pane).  

Po wykonaniu jednej z wspomnianych powyżej akcji, wyświetli się strona powitalna kreatora New 

Deployment Template. 

 

Kreator jest łatwy w użytkowaniu, użytkownik otrzymuje instrukcje jak krok po kroku wykonad 

operacje. Możesz ustawid tu parametry operacji, określając:  

• Image to deploy. Wybierz poprzednio utworzony za pomocą Hard Disk Manager obraz do 

wdrożenia.  

Aby dowiedzied się więcej o funkcjonalności Hard Disk Manager, skonsultuj się z pomocą 

programu.   

• Template name. Po wybraniu wymaganego obrazu do wdrożenia, kreator automatycznie oferuje 

łatwą w zrozumieniu nazwę zawierającą nazwę archiwum. Można również ustawid nazwę ręcznie.  



• Destination options: target HD and partition. Liczba dysku twardego może zostad użyta dla 

obrazów partycji i dysku twardego, podczas gdy typ i liczba partycji może zostad użyta jedynie w 

przypadku obrazów partycji. Jeśli wartości te nie zostaną wybrane, zostaną oparte o określony obraz.  

• Outgoing network interface. Wybierz z listy interfejs sieci, który użyty zostanie podczas wdrażania 

obrazu.  

• Session type. Sekcja ta pozwala na przełączanie pomiędzy trzema opcjami:  

- Automatic mode, klienci do wdrożenia zostaną automatycznie przypisani po uruchomieniu sesji;  

- By session ID, klienci do wdrożenia określone są zgodnie z identyfikatorem sesji (Session ID) 

rozruchowego nośnika klienta (należy ustawid wymagany Session ID);  

- By MAC address, klienci do wdrożenia określone są według adresu MAC (należy wybrad z dostępnej 

w danym momencie sieci wymagane adresy MAC lub załadowad wcześniej utworzoną listę).  

Dodatkowo, tryb ConstantCast dostępny jest dla dowolnego typu sesji. Oznacza to, że cele będą 

miały możliwośd dołączyd do sesji w dowolnym momencie podczas procesu.  

• W zależności od dokonanego wyboru, na następnej stronie kreatora można ustawid: 

- Maksymalną liczbę aktywnych celów;  

- Minimalną liczbę aktywnych celów;  

- Limit czasowy sesji.  

• Use of Post-Config options. Po zakooczeniu procedury wdrażania, można wysład dodatkowe dane 

do klientów. Może to byd plik sysprep, skrypt, sterowniki, itp. Naciśnij przycisk Browse, aby wyszukad 

wymagany plik konfiguracyjny. 

W rezultacie operacji, otrzymasz nowo utworzony szablon dostępny w okienku Deployment 

Templates. Po utworzeniu nowego szablonu możesz go używad, aby pominąd wszystkie etapy 

procedury wdrażania.   

 

Modyfikacja szablonów 

 

Szablony można modyfikowad na kilka sposobów:  

• W Main menu: wybierz Templates > Modify Template…  

• Wywołaj menu wybranego szablonu (kliknij prawym przyciskiem myszy) w okienku Deployment 

Templates, a następnie wybierz element menu: Modify Template…  

Ostatnia możliwośd dostępna jest jedynie gdy aktywne jest okienko Deployment 

Templates (Main menu: View > Templates Pane).  



Po wykonaniu jednej z wspomnianych powyżej akcji, wyświetli się strona powitalna kreatora Edit 

Deployment Template. Algorytm pracy jest praktycznie taki sam jak kreatora New Deployment 

Template, za wyjątkiem tego, że możesz zobaczyd wszystkie wcześniej ustawione parametry dla 

wybranego szablonu, aby wykonad potrzebne modyfikacje.  

W rezultacie operacji otrzymasz zmodyfikowany szablon dostępny w okienku Deployment 

Templates.  

 

Usuwanie szablonów 

 

Szablony można usuwad na kilka sposobów:  

• W Main menu: wybierz Templates > Delete Template…  

• Wywołaj menu wybranego szablonu (kliknij prawym przyciskiem myszy) w okienku Deployment 

Templates i wybierz element menu Delete Template…  

Ostatnia możliwośd dostępna jest jedynie gdy aktywne jest okienko Deployment 

Templates (Main menu: View > Templates Pane).  

Po wykonaniu jednej z wspomnianych powyżej akcji, zaoferowane zostanie, aby potwierdzid 

usunięcie wybranego szablonu.  

 

Zarządzanie sesjami 
 

Za pomocą Deployment Console można łątwo zarządzad sesjami (tworzenie nowych sesji, 

modyfikacja lub ich usuwanie).  

 

Tworzenie nowych sesji 

 

Nowe sesje można tworzyd na kilka sposobów:  

• W Main menu: wybierz Sessions > New Session…  

• W Toolbar: kliknij przycisk New Session… .  

Po wykonaniu jednej z wspomnianych powyżej akcji, wyświetli się strona powitalna kreatora New 

Deployment Session. 



 

Kreator jest łatwy w użytkowaniu, użytkownik otrzymuje instrukcje jak krok po kroku wykonad 

operacje. Możesz ustawid tu parametry operacji, określając:  

• Use of a deployment template. Możesz użyd wcześniej utworzonego szablonu wdrażania, aby 

uruchomid nową sesję, wtedy kreator tylko zaoferuje podanie nazwy sesji oraz zaplanowanie 

operacji.  

Jeśli nie ma dostępnych szablonów lub nie planujesz ich używad, kreator przeprowadzi Cię przez 

wszystkie etapy.  

• Image to deploy. Wybierz poprzednio utworzony za pomocą Hard Disk Manager obraz do 

wdrożenia.  

Aby dowiedzied się więcej o funkcjonalności Hard Disk Manager, skonsultuj się z pomocą 

programu.   

• Session name. Po wybraniu wymaganego obrazu do wdrożenia, kreator automatycznie oferuje 

łatwą w zrozumieniu nazwę zawierającą nazwę archiwum. Można również ustawid nazwę ręcznie. 

• Destination options: target HD and partition. Liczba dysku twardego może zostad użyta dla 

obrazów partycji i dysku twardego, podczas gdy typ i liczba partycji może zostad użyta jedynie w 

przypadku obrazów partycji. Jeśli wartości te nie zostaną wybrane, zostaną oparte o określony obraz.  

• Outgoing network interface. Wybierz z listy interfejs sieci, który użyty zostanie podczas wdrażania 

obrazu.  

• Session type. Sekcja ta pozwala na przełączanie pomiędzy trzema opcjami: 

- Automatic mode, klienci do wdrożenia zostaną automatycznie przypisani po uruchomieniu sesji;  



- By session ID, klienci do wdrożenia określone są zgodnie z identyfikatorem sesji (Session ID) 

rozruchowego nośnika klienta (należy ustawid wymagany Session ID); 

- By MAC address, klienci do wdrożenia określone są według adresu MAC (należy wybrad z dostępnej 

w danym momencie sieci wymagane adresy MAC lub załadowad wcześniej utworzoną listę).  

Dodatkowo, tryb ConstantCast dostępny jest dla dowolnego typu sesji. Oznacza to, że cele będą 

miały możliwośd dołączyd do sesji w dowolnym momencie podczas procesu.  

• W zależności od dokonanego wyboru, na następnej stronie kreatora można ustawid: 

- Maksymalną liczbę aktywnych celów; 

- Minimalną liczbę aktywnych celów; 

- Limit czasowy sesji.  

• Use of Post-Config options. Po zakooczeniu procedury wdrażania, można wysład dodatkowe dane 

do klientów. Może to byd plik sysprep file, skrypt, sterowniki, itp. Naciśnij przycisk Browse, aby 

wyszukad wymagany plik konfiguracyjny. 

• Schedule the operation. Program pozwala zautomatyzowad operacje wdrażania. Narzędzie służące 

do tego celu do wbudowany Scheduler, który używany jest do określenia czasu wykonania operacji. 

Istnieje kilka dostępnych opcji. W zależności od wyboru, harmonogram wyświetli formularz, który 

pozwala ustawid planowanie:  

- Cyclic. Zaznacz tę opcję, aby wykonad procedurę wdrażania cyklicznego. Ta sama sesja będzie 

automatycznie powtarzana, dopóki nie zostanie zatrzymana przez użytkownika.  

Opcja ta nie jest dostępna dla sesji, w których klienci do wdrożenia określone są przez 

adresy MAC.  

- Once. Zaznacz opcję, aby określid datę i czas uruchomienia sesji.  

- Daily. Zaznacz tę opcję, aby określid czas w którym zadanie będzie uruchamiane, okres przez jaki 

operacja będzie wykonywana (w dniach), datę kiedy operacja zostanie wykonana po raz pierwszy i 

datę po której operacja zostanie usunięta z listy zadao oczekujących w harmonogramie.  

- Weekly. Zaznacz tę opcję, aby określid czas w którym zadanie będzie uruchamiane, okres przez jaki 

operacja będzie wykonywana (w tygodniach), dni w tygodniu, w których operacja zbędzie 

uruchamiana datę kiedy operacja zostanie wykonana po raz pierwszy i datę po której operacja nie 

będzie więcej uruchamiana. 

- Monthly. Zaznacz tę opcję, aby określid czas w którym zadanie będzie uruchamiane, dzieo w 

miesiącu, w którym operacja będzie uruchamiana, datę kiedy operacja zostanie wykonana po raz 

pierwszy i datę po której operacja nie będzie więcej uruchamiana. 

W rezultacie operacji otrzymasz nową sesję, która uruchomiona zostanie zgodnie z określonymi 

parametrami.  



Wszystkie etapy kreatora New Deployment Session mogą zostad zapisane w formie szablonu, do 

przyszłego użytku.  

 

Modyfikacja sesji  

 

Sesje można modyfikowad na kilka sposobów:  

• W Main menu: wybierz Sessions > Modify Session…  

• W Toolbar: kliknij przycisk Modify Session… .  

• Kliknij łącze Change w okienku Sessions.  

Ostatnia możliwośd dostępna jest jedynie gdy aktywne jest okienko Sessions Runs (Main 

menu: View > Sessions Runs).  

Po wykonaniu jednej z wspomnianych powyżej akcji, wyświetli się strona powitalna kreatora  

Deployment Session. Algorytm pracy jest praktycznie taki sam jak kreatora New Deployment 

Session, za wyjątkiem tego, że możesz zobaczyd wszystkie wcześniej ustawione parametry dla 

wybranego szablonu, aby wykonad potrzebne modyfikacje. 

W rezultacie operacji otrzymasz zmodyfikowaną sesję.  

 

Usuwanie sesji 

 

Sesje można usuwad na kilka sposobów:  

• W Main menu: wybierz Sessions > Delete Session…  

• W Toolbar: kliknij przycisk Delete Session… .  

• Kliknij łącze Delete session w okienku Sessions.  

Ostatnia możliwośd dostępna jest jedynie gdy aktywne jest okienko Sessions Runs (Main menu: View 

> Sessions Runs).  

Po wykonaniu jednej z wspomnianych powyżej akcji, zaoferowane zostanie, aby potwierdzid 

usunięcie wybranej sesji.  

 

 

 



Używanie Post-Config 
 

Po wykonaniu procedury wdrażania, program pozwala łatwo dostosowad układ dysku klienta i 

ustawid wymagane ustawienia system operacyjnego Windows (PC name, DNS, display, itp.). Do tego 

celu służą specjalne opcje, zwane Post-Config: 

 

Aby dobrze z nich korzystad, należy pamiętad o następujących czynnikach:  

• Opcje mogą zostad określone przez jeden plik konfiguracyjny .ini o określonym formacie;  

 

[PostConfig] // aby określid skrypt .psl dla Post-Config  

PSLScript=PostConfigTemplates\FileUpdate\fileupdate.psl  

[FileUpdateList] // aby określid pliki do aktualizacji  

SysprepINF=PostConfigTemplates\FileUpdate\sysprep.inf  

 

• Opcje obejmują ograniczony zakres funkcjonalności:  

- Ustawienie skryptu Paragon do wykonania po wdrożeniu;  

- Aktualizacja plików na komputerze klienckim po wdrożeniu;  

- Modyfikacja plików .ini na komputerze klienckim po wdrożeniu.  

Pakiet Paragon Deployment posiada zestaw gotowych szablonów Post-config, które można odnaleźd 

w katalogu Image Storage. Większośd z nich jest całkowicie zautomatyzowana i nie wymaga ręcznych 

modyfikacji, za wyjątkiem AdaptiveRestore, FileUpdate, FileUpdateVista.  

Poniżej możesz znaleźd informacje w jaki sposób skonfigurowad te szablony w zależności od swoich 

potrzeb. 

 



Szablon Adaptive Restore 

 

Przywracanie adaptacyjne, to specjalna technologia, która pozwala odzyskad system operacyjny 

Windows 2000/XP/Server 2003 oraz Windows Vista/7/Server 2008 na inną konfigurację sprzętową.  

Przywracanie adaptacyjne dla Windows 2000/XP/Server 2003 wiąże się z dwoma operacjami: 

• Zapewnienie możliwości zmiany ustawieo jądra Windows do najodpowiedniejszej nowej 

konfiguracji. Program automatycznie doda wszystkie dostępne HAL i jądra Windows do menu 

rozruchu (do pliku boot.ini), aby wybrad wymaganą platformę w razie braku możliwości rozruchu 

systemu (Uniprocessor, Multiprocessor, lub Old legacy PC bez ACPI). Można je później usunąd z menu 

za pomocą Windows lub Boot Corrector. 

Jeśli posiadasz system operacyjny 64‐bitowy, nie dodana zostanie żadna opcja w menu 

rozruchu. 

• Automatyczne zastąpienie sterowników krytycznych dla rozruchu (kontroler dysku twardego, PS/2 

i USB myszy oraz klawiatury) dla domyślnych sterowników Windows, aby zapewnid maksymalny 

poziom kompatybilności. Po uruchomieniu Windows zainicjowana zostanie ponowna konfiguracja 

urządzeo Plug'n'Play, zalecamy więc aby zapewnid na tym etapie najnowsze sterowniki do płyty 

głównej i procesora, ponieważ znacznie ulepsza to ogólną wydajnośd systemu. 

Aktualna wersja program nie pozwala na dodanie sterowników innych producentów 

podczas operacji, co może prowadzid do problemów z rozruchem (dotyczy głównie 

kontrolerów SCSI i Serial ATA). W niektórych przypadkach, możesz rozwiązad ten problem 

poprzez przełączenie wymaganego urządzenia na tryb kompatybilny ze standardowym 

ATA w BIOS (tzn. kontroler Intel ICH8 może zostad ustawiony w tryb IDE, a nie AHCI). Co 

więcej jeśli zamierzasz uaktualnid płytę główną do innej tego samego producenta, 

zaktualizuj swój sterownik przed wykonaniem operacji, aby zagwarantowad pomyślne 

uruchomienie system po operacji.  

Przywracanie adaptacyjne dla Windows Vista/7/Server oparte jest na fakcie, że te systemy 

operacyjne nie usuwają swoich repozytoriów sterowników po uruchomieniu, ale zwyczajnie stają się 

one nieaktywne w rejestrze systemu Windows. Dzięki naszej technologii, repozytoria te stają się 

dostępne podczas procedury przywracania, aby Windows Vista/7 lub 2008 Server automatycznie 

odnalazł i zainstalował dowolne brakujące sterowniki bez konieczności wykonywania akcji ze strony 

użytkownika, co jest bardzo wygodne. 

Nie wszystkie sterowniki jednak mogą zostad znalezione we wbudowanych repozytoriach 

sterowników. W takiej sytuacji musisz podad dokładną lokalizację wymaganych sterowników. W 

przypadku dużej liczby klientów trudno będzie umieszczad dystrybucyjny dysk CD/DVD Windows za 

każdym razem, gdy jest to wymagane. Aby system operacyjny zainstalował dodatkowe sterowniki 

automatycznie, skopiuj je do udostępnionego w sieci foldera. Po określeniu ścieżki do zdalnego 

repozytorium sterowników w skrypcie ad_restore.psl, wszystkie sterowniki zostaną skopiowane do 

wcześniej określonego folderu na docelowym komputerze i rejestr systemu zostanie zmodyfikowany, 

aby automatycznie wyszukad sterowniki w określonym folderze.  



Aby ustawid wszystkie potrzebne parametry, otwórz skrypt ad_restore.psl za pomocą edytora tekstu. 

Pierwsza częśd skryptu wymaga następująco:  

 

• Upewnij się, że wartości <disk_n> i <sys_part> zgodne są z liczbą dysku twardego i partycji 

systemowej na komputerze docelowym.  

• Określ ścieżkę do zdalnego repozytorium sterowników. Pamiętaj, że parametr <win_src_path> 

używany jest dla WinPE, a <lin_scr_path> dla klienta wdrażania Linux. Ścieżka powinna wskazywad 

folder zamontowany na komputerze docelowym. Jeśli więc sterowniki przechowywane są w folderze 

\\server\mcast\drv, a \\server\mcast ma zostad zamontowany, określ win_src_path=”\drv”  

 Skrypt ten nie może montowad udostępnionego folderu. Musisz ustawid parametry 

montowania podczas tworzenia rozruchowego obrazu na docelowym komputerze lub 

zamontowad udostępniony folder ręcznie przed uruchomieniem sesji. Punkt montowania 

powinien byd “/mnt/net0” dla klienta Linux, a “Z:\” dla WinPE.  

• Określ folder, do którego mają zostad skopiowane sterowniki na komputerze docelowym. Ścieżka 

musi wskazywad partycję systemową. Jeśli więc określisz win_dst_path=”\drivers”, sterowniki 

zostaną skopiowane do C:\drivers.  

• Zapisz i zamknij skrypt. Jest on już gotowy do użytku.  

 

Szablon FileUpdate  

 

FileUpdate jest blisko związany z narzędziem Sysprep. Sysprep firmy Microsoft to podręczne 

narzędzie specjalnie oparcowane dla administratorów systemu, OEM (Original Equipment 

Manufacturers) System Builders, itp. Aby automatycznie wdrożyd systemy operacyjne oparte na 

Windows na kilka komputerów. Za pomocą Sysprep można łatwo usunąd wszystkie informacje z 

głównego komputera (używanego jako komputer przykładowy) aby przygotowad go do wdrożenia 

jego obrazu na inne komputery z inną konfiguracją sprzętową. Poza tym pozwala automatycznie 

ustawid dodatkowe opcje konfiguracji (grupa robocza, domena, nazwa organizacji, nazwa komputera, 

domyślny rozmiar wyświetlacza, itp.).  

Dla systemu operacyjnego Windows XP wszystkie informacje konfiguracji Sysprep przechowywane są 

w jednym pliku .inf. 

Aby dowiedzied się więcej na temat funkcjonalności Sysprep, skonsultuj się z 

dokumentacją narzędzia.   

W zależności od adresu MAC komputera, szablon FileUpdate pozwala ustawid różne opcje 

konfiguracji (np. nazwa komputera) automatycznie po zakooczeniu wdrażania.  



 

Od system operacyjnego Windows Vista używany jest inny format pliku odpowiedzi, użyj 

więc szablonu FileUpdateVista template dla tych systemów operacyjnych.  

Aby wdrożyd system z opcją FileUpdate, wykonaj następujące czynności:  

• Uruchom sysprep.exe na komputerze głównym z wcześniej zainstalowanym systemem 

operacyjnym.  

• Utwórz obraz dysku lub partycji za pomocą Hard Disk Manager.  

• Przygotuj plik odpowiedzi Sysprep. Jest to plik tekstowy, który zapisuje odpowiedzi do serii pól 

wyboru okien dialogowych interfejsu graficznego użytkownika. Aby go utworzyd, użyj edytora tekstu 

lub narzędzia  Windows Setup Manager. Najłatwiejszym sposobem jest jednak modyfikacja pliku 

Sysprep.inf który zawiera szablon (<ImageStorage>\PostConfigTemplates\FileUpdate\). Określ w 

nim typowe opcje konfiguracji, takie jak TimeZone lub Workgroup.  

• Edytuj plik FileUpdate.ini zawarty w szablonie. Dla każdego komputera, który ma zostad 

skonfigurowany po wdrożeniu, powinna zostad utworzona sekcja opisująca określone parametry, 

takie jak ComputerName. W szablonie załączony jest przykład: 

 

;update [UserData] section on PC 1  

;you are to set the correct MAC address!!!  

[00-0A-48-00-DD-1A.SysprepInf.UserData]  

FullName="Client1”  

OrgName="Company1"  

ComputerName="Computer1"  

 

Możesz dodad/usunąd dowolną opcję konfiguracji, jaką chcesz ustawid po wdrożeniu.   

Powinieneś również zmodyfikowad ścieżkę domyślną ufsd://HARD0/PARTITION0/sysprep 

/sysprep.inf jeśli partycja systemowa nie ma byd przywrócona do dysku twardego 0, partycji 0. 

• Utwórz nową sesję wdrażania za pomocą przygotowanego obrazu i pliku FileUpdate.ini dla 

późniejszej konfiguracji.  

 

 

 



Szablon FileUpdateVista  

 

FileUpdateVista ma wiele wspólnego z FileUpdate, za wyjątkiem jednej rzeczy – nie możesz ustawid 

różnych opcji konfiguracji dla różnych komputerów w jednej sesji.  

Aby wdrożyd system za pomocą opcji FileUpdateVista, wykonaj następujące czynności:  

• Uruchom sysprep.exe na komputerze głównym z wcześniej zainstalowanym systemem 

operacyjnym. (Windows Vista lub nowsza wersja).  

• Utwórz obraz dysku lub partycji za pomocą Hard Disk Manager.  

• Przygotuj plik odpowiedzi Sysprep za pomocą Windows System Image Manager. Możesz również 

zmodyfikowad plik Unattend.xml, który zawarty jest w szablonie 

(<ImageStorage>\PostConfigTemplates\FileUpdateVista\). Określ w nim typowe opcje konfiguracji, 

takie jak ProductKey lub Workgroup.  

• Edytuj plik FileUpdate.ini zawarty w szablonie, jeśli partycja systemowa nie ma byd przywrócona do 

dysku twardego 0, partycji 0. Upewnij się, że określona jest poprawna ścieżka miejsca docelowego w 

następującej sekcji:  

 

;destination to update unattend.xml  

[XMLUpdate]  

Destination = ufsd://HARD0/PARTITION0/Windows/Panther/unattend.xml  

 

• Utwórz nową sesję wdrażania za pomocą przygotowanego obrazu i pliku VistaUpdate.ini dla 

późniejszej konfiguracji.  

Funkcjonalnośd związana z celem 

 

Rozdział ten dotyczy funkcjonalności modułów docelowych. Jak już zostało wspomniane w 

poprzednich rozdziałach głównym celem, do którego służy Target Module jest przygotowanie 

komputerów do wdrożenia. Można to zainicjowad za pomocą nośnika rozruchowego lub funkcji PXE. 

W zasadzie jest to program oparty na Linux SuSe, który oferuje środowisko przypominające Windows 

XP. 

W naszej najnowszej wersji oferujemy również  nośnik ratunkowy oparty na WinPE. Nie 

będzie on tu jednak osobno przedstawiony, ponieważ jego funkcjonalnośd i interfejs jest 

praktycznie taki sam. 



Po uruchomieniu komputera klienckiego, wyświetli się wygodne menu uruchamiające, zawierające 

listę dostępnych operacji po lewej stronie I krótki opis wybranego element po prawej stronie. 

 

 

• Tryb Server-driving aby zainicjowad wdrażanie klienta i dołączyd do istniejącej sesji  

• Tryb Client-driving aby uruchomid kreatora wdrażania i określid parametry operacji  

• Network Configurator do pracy z zasobami udostępnionymi w LAN (np. kopiowanie plików lub 

obrazów kopii zapasowych do odzyskania uszkodzonego systemu) 

• Hard Disk Manager do tworzenia/przywracania obrazów kopii zapasowych lub wykonywania 

operacji partycjonowania, itp. (aby dowiedzied się więcej na temat program, skonsultuj się z jego 

dokumentacją)  

• Simple Restore Wizard aby łatwo odzyskad poprawną pracę systemu  

• Log Saver aby rozwiązad problemy z obsługą programu poprzez kompresję dzienników i wysłanie 

ich do pomocy technicznej Paragon Support Team  

Zawartośd menu uruchamiającego nośnika rozruchowego może zostad dostosowana.  

Domyślnie komputer kliencki zostanie automatycznie zainicjowany po minięciu 10 

sekund.  

 



Tryb Server-driving  

 

Po uruchomieniu trybu Server-driving możesz zobaczyd okno ze statystykami, w którym możesz 

monitorowad operacje wykonywane przez program w danym momencie.  

 

W tym trybie klient zostanie automatycznie dołączony do sesji w zależności od parametrów użytego 

nośnika rozruchowego. Jeśli nie określono identyfikatora sesji podczas tworzenia nośnika 

rozruchowego, klient dołączy do dowolnej istniejącej sesji będącej w trybie automatycznym. W 

innym przypadku dołączy do sesji z tym samym identyfikatorem sesji.  

 

Tryb Client-driving 

 

Po uruchomieniu trybu Client-driving musisz określid następujące parametry wdrażania: 

  



 

• Infrastructure Server. Serwer można określid za pomocą nazwy lub po jego adresie IP.  

Zaznacz opcję Show the additional page… jeśli musisz określid docelowy dysk twardy i partycję, a 

następnie naciśnij Next. 

 



- Destination hard disk. Określ gdzie wdrożyd obraz kopi zapasowej pojedynczej partycji/dysku 

twardego. Pamiętaj, że parametr ten nie zostanie wzięty pod uwagę, jeśli obraz kopii zapasowej 

zawiera dwa lub więcej dyski twarde.  

- Destination partition. Możesz wybrad numer i typ partycji, jeśli wdrażany jest obraz pojedynczej 

partycji.  Pamiętaj, że parametr ten nie zostanie wzięty pod uwagę, jeśli obraz kopii zapasowej 

zawiera dwie lub więcej dyski partycje. 

Kliknij Start Session, aby zainicjowad procedurę wdrażania i otworzenie okna ze statystykami, aby 

monitorowad operacje wykonywane przez program w danym momencie.  

Za pomocą Boot Media Builder możesz ustawid wspomniane powyżej parametry w 

momencie tworzenia nośnika rozruchowego, aby nie było konieczne robienie tego za 

każdym razem, gdy włączony zostanie tryb client-driving.  

 

Boot Media Builder  
 

Boot Media Builder to składnik pakietu Paragon Deployment, który zapewnia możliwośd utworzenia 

nośnika rozruchowego, aby przygotowad komputer kliencki do procedury wdrażania.  

 

Rozpoczęcie 

Aby uruchomid Boot Media Builder musisz wybrad go grupy aplikacji program w menu Start. 

Domyślnie będzie to:  

Start > Programs > Paragon Deployment Manager > Boot Media Builder  

Wyświetli się strona powitalna kreatora.  

 

Opcje nośnika rozruchowego 

Boot Media Builder pozwala na tworzenie nośnika rozruchowego w oparciu o następujące opcje:  



 

 

• Create a new boot media configuration. Pozwala zmienid dowolny parametr domyślny podczas 

tworzenia nośnika rozruchowego.  

• Load an existing boot media configuration. Pozwala na używanie wcześniej utworzonej 

konfiguracji (możesz zobaczyd wszystkie wcześniej ustawione parametry, aby dokonad potrzebnych 

modyfikacji).  

• Use a custom CD/DVD image. Pozwala wybrad wcześniej utworzony obraz .ISO I nagrad go na 

CD/DVD. Poza tym można dodad dodatkowe pliki do tego obrazu.  

• Use a custom .wim image (for WinPE). Pozwala wybrad wcześniej utworzony obraz .wim I utworzyd 

z niego dowolny nośnik rozruchowy. Nie można jednak modyfikowad parametrów nośnika 

rozruchowego.  

• Use a custom folder as source for the .wim image (for WinPE). Niestandardowy katalog może 

służyd jako źródło dla nośnika rozruchowego. W tym przypadku wszystkie pliki konfiguracyjne będą 

wcześniej edytowane ręcznie.  

Środowisko dla nośnika rozruchowego 

Jeśli typ środowiska nie jest oczywisty lub ścieżka do narzędzi OPK/WAIK jest konieczna, wyświetlona 

zostanie następująca strona: 



 

Na tej stronie możesz wybrad czy utworzyd nośnik rozruchowy oparty na Linux czy na WinPE. 

Funkcjonalnośd obu nośników rozruchowych jest praktycznie taka sama, za wyjątkiem jednej rzeczy – 

nie można dodawad dodatkowych sterowników dla WinPE, ani podczas jego tworzenia, ani po 

uruchomieniu komputera docelowego. Środowisko WinPE może byd jednak użyteczne w niektórych 

przypadkach, takich jak wdrażanie obrazów .wim za pomocą narzędzia Microsoft ImageX itp. 

 Do utworzenia nośnika rozruchowego WinPE potrzebne jest narzędzie Windows 

Automated Installation Kit (WAIK) lub OEM Preinstallation Kit (OPK). Z powodu 

warunków licencji, firma Paragon nie ma prawa na dystrybucję oprogramowania firmy 

Microsoft. Dlatego też musisz sam nabyd te narzędzia.  

Dostosowanie Menu  

Program pozwala określid zawartośd menu i dodatkowe parametry, które zostaną uwzględnione 

podczas uruchomienia nośnika rozruchowego: 



 

Poprzez zaznaczenie/odznaczenie pól wyboru obok wymaganego element menu możesz wybrad czy 

ten konkretny składnik będzie dostępny czy też nie.  

 

Zacienionych elementów menu nie można dostosowad.   

Poza tym istnieje możliwośd tworzenia nowych elementów poprzez kliknięcie Add w prawym rogu 

okna dialogowego. Funkcja ta może byd szczególnie użyteczna, ponieważ pozwala ustawid dowolny 

niestandardowy skrypt wykonywania. Aby przypisad skrypt do nowo tworzonego elementu menu 

naciśnij przycisk Browse… i wybierz wymagany skrypt. 

Co więcej możesz wybrad, który składnik menu zostanie automatycznie wybrany po upłynięciu 

pewnego limitu czasu.  

Właściwości sieci 

Na tej stronie możesz wybrad parametry połączenia sieciowego:  



 

• Automatically after booting. Opcja ta pozwala zautomatyzowad procedurę wdrażania. Musisz dla 

niej ustawid dodatkowe parametry:  

- Network adapter to use aby wybrad numer wymaganej karty sieciowej.  

- Ustawienia adresu IP, aby zdecydowad czy uzyskad adres IP automatycznie z serwera DHCP Server 

czy ustawid go ręcznie.  

• Manually after booting. Opcja ta pozwala na podłączenie do sieci ręcznie po uruchomieniu 

komputera klienckiego.  

• No network support. Opcja ta może byd wybrana tylko gdy nie został włączony tryb Server-driving 

ani Client-driving. W takim przypadku nie będzie dostępna procedura wdrożenia. 

 

Network mount options 

Jeśli wybrane zostanie automatyczne podłączenie do sieci, Boot Media Builder pozwala ustawid 

następujące opcje montowania: 



 

Jeśli udostępniony folder został określony, zostanie on zamontowany podczas uruchomienia 

komputera docelowego. Jeśli wcześniej nie określono nazwy użytkownika, zostanie zamontowany 

pod kontem Gościa. 

Dla WinPE użyj ukośnika odwrotnego, np. \\server\share, a dla Linux zwykłego ukośnika, 

np. //server/share.  

 

Server-driving mode options  

 

Aby dokonad wdrożenia w trybie server-driving, ustaw następujące dodatkowe parametry: 



 

 

• Session ID aby przypisad określonych klientów do wymaganej sesji wdrażania za pomocą 

identyfikatora.  

• Hard disk to use aby wybrad gdzie wdrożyd obraz kopi zapasowej pojedynczej partycji/dysku 

twardego.  

• Clear hard disk aby oczyścid dysk przed procedurą wdrażania, dla upewnienia się, że nie ma na nim 

danych, co pozwala uniknąd możliwych problemów. 

• Hide partitions aby ukryd partycje po procedurze wdrażania.  

• Check file system integrity aby sprawdzid integralnośd system plików po procedurze wdrażania, w 

celu wykrycia możliwych błędów systemu plików.  

• Skrypt Paragon aby go wykonad przed procedurą wdrażania, aby automatycznie uruchomid na 

przykład zadania partycjonowania itp. na komputerze klienckim. 

 

Client-driving mode options  

Aby dokonad wdrożenia w trybie client-driving, ustaw następujące dodatkowe parametry:  



 

 

• Infrastructure server. Ustaw nazwę lub adres IP wymaganego Infrastructure Server.  

Jeśli Infrastructure server nie został ustawiony w tej sekcji, program automatycznie 

zaoferuje, aby to zrobid po uruchomieniu kreatora Deployment .  

• Image to deploy. Ustaw ścieżkę do wcześniej utworzonego obrazu za pomocą Paragon Hard Disk 

Manager.  

Jeśli obraz server nie został ustawiony w tej sekcji, program automatycznie zaoferuje, 

aby to zrobid po uruchomieniu kreatora Deployment 

Hard disk to use. Możesz wybrad gdzie wdrożyd obraz kopii zapasowej pojedynczej partycji/dysku 

twardego. Pamiętaj, że parametr ten nie zostanie wzięty pod uwagę, jeśli obraz kopii zapasowej 

zawiera dwa lub więcej dyski twarde.  

 

Dodatkowe sterowniki 

Możesz umieścid dodatkowe sterowniki do nośnika WinPE podczas jego tworzenia: 



 

Kliknij przycisk Add, aby określid wymagany sterownik, a następnie ustaw ścieżkę do wymaganego 

pliku .ini (możesz go wyszukad lub podad ścieżkę ręcznie). Pamiętaj, że tylko sterowniki .sys są 

dozwolone.   

 

Etykieta CD/DVD i pliki dodatkowe  

Możesz ustawid etykietę I również dodad/usunąd pliki dodatkowe do katalogu głównego nośnika 

rozruchowego za pomocą odpowiednich przycisków. Lista z plikami może zostad zapisana do 

przyszłego użytku.  

 

Zapisywanie konfiguracji nośnika rozruchowego 

Kreator pozwala zapisad aktualną konfigurację nośnika rozruchowego, dla przyszłego użytku: 



 

Możesz wybrad istniejącą konfigurację lub utworzyd nową za pomocą odpowiednich przycisków 

znajdujących się po prawej stronie listy.  

 

Parametry modułu docelowego 

Kreator pozwala wybrad czy nagrad obraz rozruchowy na dysk CD/DVD/Blu-ray lub zapisad jako obraz 

w jednym z następujących typów:  

Obraz .wim (dostępny tylko dla WinPE);  

Obraz .iso (dostępny dla WinPE i Linux);  

Obraz PXE Server. 



 

 

Parametry zapisu na dysk CD/DVD 

Parametry zapisu dotyczą prędkości zapisu (maksymalna lub minimalna) i możliwości wysunięcia 

nagranego dysku po zakooczeniu operacji. 

Jeśli umieszczony dysk nie jest pusty, kreator sugeruje wymazanie jego zawartości. Po potwierdzeniu 

operacji, program usunie zawartośd dysku ponownego zapisu i rozpocznie proces nagrywania.  

 

Rezultat 

Boot Media Builder Rozpocznie operację po wypełnieniu wspomnianych powyżej ustawieo. W 

rezultacie otrzymasz wymagany nośnik rozruchowy. 

 

Domyślne konfiguracje nośnika rozruchowego 

Pakiet Paragon Deployment zawiera gotowe konfiguracje:  



• Simple Restore Configuration pozwala przywrócid obraz bezpośrednio z nośnika rozruchowego (nie 

jest wymagana obsługa sieci). Aby utworzyd odpowiedni nośnika rozruchowy, wykonaj następujące 

czynności:  

- Wybierz opcję Load existing configuration na pierwszej stronie kreatora 

- Wybierz z listy Simple Restore Configuration   

- Kiedy zaoferowane zostanie dodanie dodatkowych plików, wybierz wcześniej utworzony za pomocą  

Hard Disk Manager obraz do wdrożenia.  

Podczas uruchomienia komputera docelowego zostanie zaproponowane, aby uruchomid proces 

wdrażania. Po potwierdzeniu wcześniej dodany obraz zostanie przywrócony jako dysk twardy 0.   

• WIM Deploy Configuration pozwala na tworzenie obrazu .wim partycji systemowej za pomocą 

narzędzia Microsoft ImageX lub wdrożyd wcześniej utworzony obraz .wim na kilka komputerów 

jednocześnie. Aby utworzyd odpowiedni nośnik rozruchowy, wykonaj następujące czynności:  

- Wybierz opcję Load existing configuration na pierwszej stronie kreatora  

- Wybierz z listy WIM Deploy Configuration   

- Jeśli potrzebujesz utworzyd obraz partycji systemowej, edytuj opcje montowania sieci. Obraz 

zostanie umieszczony w określonym udostępnionym folderze 

- Jeśli musisz wdrożyd wcześniej utworzony obraz .wim, edytuj plik deployment.cfg (domyślnie 

umieszczony jest on w folderze C:\Program Files\Paragon Software\Deployment Manager\Boot 

Media Builder\WinPE\winpe_custom\DMClientAPI). Ustaw nazwę serwera lub jego adres IP, oraz 

obraz do wdrożenia. Nie modyfikuj pozostałych parametrów. W rezultacie plik powinien wyglądad 

następująco:  

deployment_server=10.0.0.1  

deployment_image=test_image.wim  

deployment_silent=on  

deployment_target_file=Y:\test.wim  

deployment_dynamic=on  

deployment_nographic=on  

- Gdy zaoferowane zostanie dodanie plików dodatkowych, wybierz narzędzie ImageX z folderu 

narzędzi OPK/WAIK (np. C:\Program Files\Windows OPK\Tools\x86\imagex.exe).  

Podczas uruchomienia komputera docelowego będzież mied możliwośd utworzenia lub wdrożenia 

obrazu.  

 



Paragon PXE Server  
 

Paragon PXE Server to składnik pakietu Paragon Deployment, który pozwala zdalnie uruchomid 

komputer, który nie posiada zainstalowanego system operacyjnego. Procedura ta zakłada, że 

komputer kliencki ma możliwośd dostępu do sieci, pobrad adres sieciowy z  serwera DHCP i następnie 

pobrad z serwera TFTP NBP (Network Bootstrap Program) aby ustawid komputer, dzięki czemu nie 

ma konieczności korzystania z nośnika rozruchowego.  

Paragon PXE Server pracuje w systemie jako usługa. Wygodne okno dialogowe sprawia, że proces 

jego konfiguracji i zarządzania był możliwie najprostszy i zrozumiały. Można je uruchomid z grupy 

aplikacji programu z menu Start. Domyślnie będzie to:  

Start > Programs > Paragon Deployment Manager > PXE Server > PXE Server Settings  

W zależności czy zdecydowałeś się na używanie serwera DHCP czy też nie (określone podczas 

instalacji) okno dialogowe pozwala ustawid następujące parametry: 

 

 

• Startowy adres IP  

• Liczbę dostępnych adresów IP  

• Maskę podsieci  

 

 



• Obraz PXE użyty do zdalnego rozruchu komputerów klienckich  

Możesz rozpocząd/zatrzymad serwer PXE Server, poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku. Jeśli 

klikniesz przycisk Apply, gdy usługa jest aktywna, doprowadzi to do jego ponownego uruchomienia z 

nowymi parametrami.   

Poprzez kliknięcie Advanced Settings możesz zmodyfikowad dodatkowe parametry oraz zobaczyd 

statystyki operacji.  

Komputery klienckie muszą posiadad obsługę PXE, aby używad serwera PXE Server.  

Aby dowiedzied się więcej na temat PXE Server, skonsultuj się z rozdziałem Słownik.  

 

Konfiguracja serwera DHCP Server w celu wdrożenia na przykładzie Windows Server 2003  

 

Aby ustawid serwer DHCP Server w celu wdrożenia, wykonaj następujące czynności:  

1. Uruchom konsolę zarządzania DHCP. Można to zrobid na kilka sposobów:  

- Wybierz Start > Run…, a następnie wykonaj polecenie "DHCPMGMT.MSC /S’;  

- Start > Settings > Control Panel > Administrative tools > DHCP.  

 

Konsola zarządzania DHCP zostanie uruchomiona:  



 

2. Ustaw poprawnie serwer DHCP. Windows Server 2003 zapewnia wiele usług i ustawieo dla usługi 

DHCP. Ustaw ustawienia globalne serwera DHCP:  

 

Są dwie opcje DHCP, które muszą zostad dostosowane: Opcja 066 - Boot Server Host Name i Opcja 

067 - Bootfile Name.  

- Wybierz element Server Options w konsoli zarządzania DHCP i kliknij element Server Options;  

- W oknie dialogowym Server Options, kliknij kartę Advanced;  

- Wybierz klasę dostawcy DHCP Standard Options;  

- Wybierz klasę użytkownika Default BOOTP Class;  

- Znajdź Opcję 066 zwaną Boot Server Host Name:  



 

- Zaznacz Option 066;  

- Podaj adres IP lub nazwę sieci serwera TFTP, który używany jest do wysyłania obrazów 

rozruchowych PXE.  

Jeśli serwery TFTP i DHCP uruchomione są na tym samym komputerze, podaj nazwę 

sieciową komputera lub jego adres IP, jaki widzą inne komputery sieci LAN.  

Nie używaj Localhost ani IP równoznacznego 127.0.0.1.  

- Znajdź opcję 067 o nazwie Bootfile Name:  

 



 

- Zaznacz Option 067;  

- Określ ścieżkę względną do obrazu rozruchowego i jego nazwę pliku, do zdalnego uruchamiania  

komputerów. 

Określona ścieżka powinna byd poprawna i skonfigurowana na serwerze TFTP 

 

Funkcjonalnośd Infrastructure Server  
 

Infrastructure Server to składnik pakietu Paragon Deployment, który zapewnia wszystkie funkcje 

potrzebne do inicjowania i kontroli procedurą wdrażania. Pracuje on jako usługa w systemie i jest 

częściowo ustawiany podczas instalacji.  

Jednakże dokładne ustawienia można osiągnąd tylko poprzez konfigurację jego pliku. Domyślnie 

można znaleźd go w:  

C:\ProgramData\mcsrv\config\coord.cfg (lub C:\Documents and Settings\All Users\Application 

Data\mcsrv\config\coord.cfg dla Windows XP/Server 2003 w wersje wcześniejsze) 

 

[ServerSettings]  

PACKINTERVAL=2  

PACKTIME=1:00:00  



IMAGEBOOT=C:\ImageStorage\  

 

• PACKINTERVAL. Program zbiera dane o wykonanych operacjach wdrażania I umieszcza je w 

specjalnej bazie danych. Z czasem baza danych zaczyna zawierad wiele przestarzałych informacji, 

zwiększając przy tym swój rozmiar. Aby tego uniknąd, możesz wybrad jak często powinna byd ona 

kompresowana poprzez podanie wymaganego okresu w dniach.  

 

Jeśli opcja ta nie zostanie ustawiona, baza danych będzie kompresowana codziennie.   

• PACKTIME aby ustawid dokładny czas kompresji bazy danych (w formacie HH:MM:SS)   

W przypadku, gdy czas nie jest wybrany lub podana jest nieprawidłowa wartośd, baza 

danych nie będzie w ogóle kompresowana.  

• IMAGEBOOT aby określid domyślną lokalizację obrazów kopi zapasowych  

• LOGPATH aby ustawid gdzie umieścid dzienniki Infrastructure Server.  

Jeśli opcja ta nie zostanie użyta dzienniki będą zapisywane w katalogu Infrastructure 

Server.  

Możesz również zmienid parametry transferu poprzez edycję pliku mcast.ini (jeśli nie został 

utworzony wcześniej powinien byd umieszczony w pobliżu coord.cfg):  

• BASEID aby określid przesunięcie z bazowego adresu IP multicast (224.1.1.1). Domyślnie jest to 1, 

dostępny jest zasięg: 1… 224  

• TCP_ANSWER_TIMEOUT aby ustawid oczekiwanie żądania TCP w milisekundach. Domyślna wartośd 

to 10000, dostępny zasięg: 1000…10000  

• TRAFFIC_TIMEOUT aby określid interwał pomiędzy pakietami transmisji (w minisekundach). 

Pomoże to również zmniejszyd obciążenie ruchu w sieci. Domyślna wartośd to 0, dostępny zasięg: 

0…5000  

• MULTICAST_TTL aby określid maksymalną liczbę routerów pomiędzy serwerami i komputerami 

docelowymi minus 1. Domyślna wartośd to 1; domyślny zasięg: 1…255  

• ENABLE_FLOW_CTRL aby zezwolid na kontrolę szybkości transferu pakietu. Domyślna wartośd to 1, 

dostępne wartości: 0 (wyłączone), 1 (włączone)  

• SET_SMALL_BUFFER aby zezwolid na najmniejszy rozmiar pakietu. Mniejsze bloki danych 

zmniejszają prędkośd transferu, ale zwiększają jego skutecznośd. Domyślna wartośd to 0, dostępne 

wartości: 0 (wyłączone), 1 (włączone) 

Używaj małego rozmiaru bufora podczas wdrażania w środowisku wirtualnym takim jak 

VMware.  



 

• WAKEUP_COUNT aby określid liczbę komputerów, które można włączyd poprzez Wake-on-LAN w 

danym momencie. Domyślna wartośd to 4, dostępny zasięg: 1…50  

• WAKEUP_TIMEOUT aby określid interwał pomiędzy grupami komputerów, które można włączyd 

poprzez Wake-on-LAN (w sekundach). Domyślna wartośd to 10, dostępny zasięg: 1…120  

Kontrola licencji 
 

Masz możliwośd wypróbowania Deployment Manager. Licencja próbna pozwala na używanie 

produktu przez 60 dni i na wdrożenie nie więcej niż 100 maszyn (każda jednostka może zostad 

wdrożona bez ograniczeo w okresie próbnym).  

Po nabyciu produktu otrzymasz licencję komercyjną, która nie ma limitu czasu użytkowania i nowy 

całkowity przydział licencji w zależności od potrzeb.   

Aby dodad nową licencję, wykonaj następujące czynności:  

• Otwórz Deployment Console;  

• Wybierz Help > About w main menu;  

• W otwartym oknie dialogowym naciśnij Add License i wybierz nowy plik licencji.  

 



 

Po potwierdzeniu, nowa licencja, zostanie przekazana do Infrastructure Server. 

  Zastąpienie licencji próbnej licencją komercyjną ustawi wartośd Total License Quota 

równoważną do przydziału licencji komercyjnej. Dodanie kolejnej licencji komercyjnej, 

zwiększy odpowiednio tą wartośd.  

Możesz uzyskad więcej informacji na temat przydziału licencji 

całkowitej/rozszerzonej/dostępnej w oknie dialogowym About.  

Typowe scenariusze wdrażania systemu 
 

Rozdział ten dotyczy scenariuszy użytkowania, jakie można osiągnąd za pomocą tego programu. 

Można znaleźd tu użyteczne zalecenia i opisy operacji. 

 

Automatyczne wdrażanie cykliczne za pomocą środowiska PXE  
 

Scenariusz ten jest idealnym rozwiązaniem, kiedy użytkownik ma do czynienia z wdrażaniem wielu 

identycznych komputerów regularnie w trybie automatycznym. Program zapewnia możliwośd 

uruchomienia klientów za pomocą funkcji PXE i następnie wdrożenia ich automatycznie. 



Aby uruchomid operację, wykonaj następujące czynności:  

1. Ustaw główny komputer oparty na Windows za pomocą narzędzia Microsoft Sysprep;  

2. Utwórz główny obraz za pomocą Hard Disk Manager;  

Aby dowiedzied się więcej na temat funkcjonalności Hard Disk Manager, skonsultuj się z 

pomocą programu.  

3. Zainstaluj Deployment Console i Paragon PXE Server;  

4. Uruchom kreatora New Deployment Session z konsoli Deployment i ustaw  wdrażanie 

automatyczne. Powinieneś określid:  

- Nazwę sesji 

- Plik obrazu do wdrożenia  

- Liczbę klientów do wdrożenia  

- Dopuszczalną liczbę klientów do pomyślnego wdrożenia, aby ukooczyd sesję (ustaw wartośd lub 

procent)  

- Limit czasowy po przekroczeniu którego opóźniający klienci zostaną wykluczeni z sesji  

- Opcje Post-Config (plik sysprep.inf może zostad zaktualizowany bez konieczności ponownego 

tworzenia głównego obrazu)  

- Typ cykliczny w harmonogramie poprzez podanie jednej sesji, która będzie automatycznie 

powtarzana po podłączeniu nowych klientów. Dzięki temu nie ma potrzeby uruchamiania sesji 

ręcznie za każdym razem, gdy nowi klienci są podłączani  

5. Podłącz komputery i uruchom je z sieci;  

6. Procedura wdrażania zostanie automatycznie uruchomiona.  

 

Automatyczne wdrażanie cykliczne za pomocą nośnika ratunkowego bez klucza 

Session ID  
 

Mogą zdarzyd się sytuacje, gdy funkcje PXE nie są preferowane do wdrażania komputerów lub 

dostępne karty sieciowe nie mają obsługi rozruchu z LAN. W takim przypadku, możesz użyd tego 

scenariusza. Jest praktycznie taki sam jak poprzednio opisany. Różni się jedynie tym, że do 

uruchomienia modułu klienta używany jest nośnik rozruchowy zamiast środowiska PXE. Session ID 

nie jest uwzględniony, ponieważ komputery są identyczne i nie ma potrzeby identyfikacji różnych 

sesji wdrażania, w innym przypadku skonsultuj się z rozdziałem Automatyczne wdrażanie cykliczne za 

pomocą nośnika ratunkowego z kluczem Session ID.   

 



Automatyczne wdrażanie cykliczne za pomocą nośnika ratunkowego z kluczem 

Session ID.   
 

Aby wdrożyd kilka komputerów z różnym sprzętem w tym samym czasie, wymagane jest użycie 

różnych obrazów głównych, a co za tym idzie różnych sesji. Każda sesja posiada swój własny 

identyfikator i pewne komputery docelowe uruchamiane są z nośników rozruchowych zawierających 

określony identyfikator. Dlatego też klienci przypisywani są automatycznie po sprawdzeniu Session 

ID.  

Aby uruchomid operację, wykonaj następujące czynności:  

1. Ustaw główne komputery oparte na Windows dla każdego określonego komputera za pomocą 

narzędzia Microsoft Sysprep;  

2. Utwórz główne obrazy za pomocą Hard Disk Manager;  

Aby dowiedzied się więcej na temat funkcjonalności Hard Disk Manager, skonsultuj się z 

pomocą programu. 

3. Zainstaluj Deployment Console;  

4. Przygotuj nośnik rozruchowy z różnymi identyfikatorami Session ID dla każdego określonego 

komputera;  

5. Utwórz szablony sesji wdrażania dla każdego określonego komputera. Powinieneś określid: 

- Nazwę sesji  

- Identyfikator Session ID  

- Plik obrazu do wdrożenia 

- Liczbę klientów do wdrożenia 

- Dopuszczalną liczbę klientów do pomyślnego wdrożenia, aby ukooczyd sesję (ustaw wartośd lub 

procent) 

- Limit czasowy po przekroczeniu którego opóźniający klienci zostaną wykluczeni z sesji 

- Opcje Post-Config (plik sysprep.inf może zostad zaktualizowany bez konieczności ponownego 

tworzenia głównego obrazu) 

- Typ cykliczny w harmonogramie poprzez podanie jednej sesji, która będzie automatycznie 

powtarzana po podłączeniu nowych klientów. Dzięki temu nie ma potrzeby uruchamiania sesji 

ręcznie za każdym razem, gdy nowi klienci są podłączani 

6. Uruchom komputery z wymaganego nośnika rozruchowego, aby automatycznie rozpocząd 

procedurę wdrażania.  



Wdrażanie za pomocą adresu MAC jako identyfikatora dla określonej sesji  
(Maszyny uruchamiane są z sieci lub nośnika rozruchowego)  

Jest to popularne rozwiązanie dla dużych firm, w których administratorzy regularnie mają do 

czynienia z przywracaniem określonych komputerów. W takim przypadku procedura wdrażania może 

zostad uruchomiona ręcznie lub zaplanowana. Jeśli dostępna jest lista wymaganych adresów MAC, 

możliwe jest użycie jednego serwera PXE dla komputerów z różnym sprzętem, dzięki czemu nie 

trzeba tworzyd różnych nośników rozruchowych dla każdego określonego komputera. Aby dokonad 

rozruchu z sieci LAN, można użyd funkcji Wake-up on LAN.  

Aby uruchomid operację, wykonaj następujące czynności:  

1. Ustaw główne komputery oparte na Windows dla każdego określonego komputera za pomocą 

narzędzia Microsoft Sysprep; 

2. Utwórz główne obrazy za pomocą Hard Disk Manager;  

Aby dowiedzied się więcej na temat funkcjonalności Hard Disk Manager, skonsultuj się z 

pomocą programu. 

3. Zainstaluj Deployment Console;  

4. Przygotuj nośnik rozruchowy z różnymi identyfikatorami Session ID dla każdego określonego 

komputera lub zainstaluj PXE Server;  

5. Utwórz szablony sesji wdrażania dla każdego określonego komputera. Powinieneś określid: 

- Nazwę sesji 

- Komputery do wdrożenia. Importuj listę adresów MAC lub ręcznie wybierz aktywne komputery 

docelowe.  

- Plik obrazu do wdrożenia 

- Liczbę klientów do wdrożenia 

- Dopuszczalną liczbę klientów do pomyślnego wdrożenia, aby ukooczyd sesję (ustaw wartośd lub 

procent) 

- Limit czasowy po przekroczeniu którego opóźniający klienci zostaną wykluczeni z sesji 

- Opcje Post-Config (plik sysprep.inf może zostad zaktualizowany bez konieczności ponownego 

tworzenia głównego obrazu) 

6. Uruchom komputery z LAN lub za pomocą wymaganego nośnika rozruchowego. Komputery można 

uruchomid ponownie z Windows, jeśli zainstalowane są Windows Agent. Funkcja Wake-up on LAN 

może byd również użyta.  

7. Zaplanuj operację lub uruchom ją ręcznie.  



Wdrażanie Client-Driving bez Central Control, gdy klienci inicjują wdrożenie  
(Klient uruchamiany jest z nośnika rozruchowego lub poprzez środowisko PXE)  

Aby uzyskad maksymalną elastycznośd, program zapewnia możliwośd inicjacji sesji wdrażania ze 

strony klienta. Początkowo może się wydawad że scenariusz ten wygląda jak zwykła procedura 

przywracania z folderu udostępnionego w sieci, ale nie jest tak. W tym przypadku klient nie ma 

bezpośredniego dostępu do obrazów, uzyskuje go za pomocą funkcji Infrastructure Server.  

Aby uruchomid operację, wykonaj następujące czynności:  

1. Zainstaluj Infrastructure Server i skonfiguruj do poprawnie (podczas procedury instalacji lub za 

pomocą pliku konfiguracyjnego) aby użyd określonego katalogu jako magazynu Archive Storage;  

2. Utwórz obraz główny za pomocą Hard Disk Manager i umieśd go w Archive Storage;  

Aby dowiedzied się więcej na temat funkcjonalności Hard Disk Manager, skonsultuj się z 

pomocą programu. 

3. Uruchom komputer kliencki za pomocą PXE Server lub utwórz nośnik rozruchowy CD/DVD za 

pomocą Boot Media Builder;  

4. Uruchom kreatora Deployment;  

5. Określ wymagany Infrastructure Server i obraz do wdrożenia;  

Za pomocą Boot Media Builder możesz ustawid wspomniane powyżej parametry podczas 

tworzenia nośnika rozruchowego, dzięki czemu nie musisz tego robid za każdym razem, 

gdy uruchamiany jest tryb client-driving. 

6. Kliknij przycisk Finish, aby zainicjowad procedurę wdrażania i uruchomid okno ze statystykami, 

które pozwala na monitorowanie wszystkich operacji wykonywanych w danym momencie.  

Jeśli ustawisz tą samą nazwę obrazu i parametry komputera docelowego dla więcej niż 

jednego modułu docelowego, ta sama sesja zostanie użyta do wdrożenia.  

 

Bezpośrednie wdrażanie za pomocą nośnika rozruchowego, bez obsługi sieci  
 

Mogą zdarzyd się sytuacje, gdy wymagane jest wdrożenie na komputer kliencki, który nie ma 

aktualnie dostępu do obsługi sieci. Aby rozwiązad tego typu problemy Boot Media Builder zawiera 

konfigurację Simple Restore, służącą do wdrożenia bezpośrednio z nośnika rozruchowego.   

Aby uruchomid operację, wykonaj następujące czynności:  

1. Zainstaluj Boot Media Builder;  

2. Utwórz obraz główny za pomocą Hard Disk Manager;  



Aby dowiedzied się więcej na temat funkcjonalności Hard Disk Manager, skonsultuj się z 

pomocą programu. 

3. Uruchom Boot Media Builder i wybierz Load an existing boot media configuration;  

4. Naciśnij przycisk Browse i znajdź folder SimpleRestoreConfiguration (domyślnie, 

C:\ImageStorage\SimpleRestoreConfiguration);  

5. Na stronie Additional Files wybierz wcześniej utworzony obraz główny, aby dodad go do nośnika 

rozruchowego;  

6. Nagraj nośnik rozruchowy na CD/DVD;  

7. Uruchom komputer kliencki z nośnika rozruchowego, aby rozpocząd wdrażanie.  

Słownik 
 

Unicast  

Unicast to termin używany do opisania komunikacji, podczas której fragment informacji przesyłany 

jest z jednego punktu do drugiego. W tym przypadku jeden jest nadawcą, a drugi odbiorcą. 

Transmisja Unicast, podczas której pakiet wysyłany jest z pojedynczego źródła do określonego 

miejsca docelowego, nadal jest przeważającą formą transmisji w sieci LAN i Internecie. Wszystkie 

sieci LAN (np. Ethernet) i sieci IP obsługują tryb transferu Unicast I większośd użytkowników 

zaznajomiona jest ze standardowymi aplikacjami Unicast (np. http, smtp, ftp i telnet), które używają 

protokołu TCP.  

 

Multicast  

Multicast służy do dostarczenia informacji do grupy miejsc docelowych jednocześnie za pomocą 

najwydajniejszej strategii do dostarczania wiadomości poprzez każde łącze w sieci jednorazowo i 

tworzy kopie jedynie gdy łącze z miejscem docelowym zostanie przerwane.  

Słowo "Multicast" typowo odnosi się do IP Multicast, implementacja koncepcji Multicast na poziomie 

routingu IP, gdzie routery tworzą optymalne połączone drzewo dystrybuujące ścieżki  dla 

datagramów wysyłanych do adresów miejsc docelowych w czasie rzeczywistym. Istnieją również inne 

strategie dystrybucji Multicast, takie jak wdrażanie system itp.  

 

Broadcast  

W sieci komputerowej, emisja odnosi się do transmisji pakietu, który zostanie otrzymany przez każde 

urządzenie będące w danej sieci. W praktyce jednak zasięg emisji ograniczony jest do domeny 

Broadcast.   



Transmisja Broadcast obsługiwana jest przez większośd sieci LAN (np. Address Resolution Protocol 

(arp) używa go do wysyłania zapytania o rozpoznanie adresu do wszystkich komputerów w sieci LAN). 

Protokoły warstwy sieci (takie jak IP) również obsługują formę Broadcast, co pozwala na wysyłanie do 

każdego system w sieci logicznej.  

 

PXE (Preboot Execution Environment)  

Pojawienie się Preboot Execution Environment PXE) zapewniło firmie Altiris mechanizm pozwalający 

usprawnid instalację nowego system operacyjnego. Dzięki niemu pojawiła się możliwośd używania  

Rapid Deploy (składnik Altiris eXpress Server, który używany jest do zdalnego wdrażania obrazów) w 

sieci, co pozwoliło zdalnie, poprzez sied uruchomid komputer, nie posiadający systemu operacyjnego, 

bez wykonywania jakichkolwiek czynności na tej maszynie przez użytkownika 

W skrócie dzięki tej możliwości, komputer kliencki ma możliwośd wejśd do sieci, uzyskad adres IP z 

serwera DHCP I następnie NBP (Network Bootstrap Program), aby dokonad ustawieo.  

 

Porównanie UDP do TCP  

TCP nie może byd używane efektywnie dla multiemisji, ponieważ protokół TCP jest zaprojektowany 

do niezawodnej komunikacji pomiędzy dwoma punktami koocowymi, a nie pomiędzy grupami 

komputerów klienckich a serwerem. Nie ma protokołów multiemisji używających TCP. UDP jest 

szybki i pozwala na strumieo danych: nie ma konieczności oczekiwania na potwierdzenie przed 

wysłaniem kolejnego pakietu.. 

 

Sysprep (System Preparation)  

Sysprep firmy Microsoft to podręczne narzędzie specjalnie opracowane dla administratorów 

systemu, OEM (Original Equipment Manufacturers) System Builders itp., do automatycznego 

wdrażania systemów operacyjnych opartych na Windows na kilka komputerów. Dzięki Sysprep 

można łatwo usunąd wszystkie informacje z komputera głównego (używanego jako komputer 

przykładowy), aby przygotowad go do wdrożenia jego obrazu na wiele innych komputerach o różnej 

konfiguracji sprzętowej. Poza tym pozwala automatycznie ustawid dodatkowe opcje grupa robocza, 

domena, nazwa organizacji, nazwa komputera, domyślny rozmiar wyświetlacza, itp.). Wszystkie 

informacje konfiguracji Sysprep przechowywane są w jednym pliku .inf. 

Aby dowiedzied się więcej na temat funkcjonalności Microsoft Sysprep, skonsultuj się z 

dokumentacją załączoną do tego narzędzia.  

 

Wake-up on LAN  

Wake-up on LAN to technologia, która pozwala administratorowi sieci uruchomid komputer lub 

obudzid go z trybu uśpienia. Praca Wake-up on LAN polega na wysłaniu klatki lub pakietu wake-up do 



maszyny klienckiej, na której zainstalowane jest oprogramowanie do zdalnego zarządzania siecią.  

Karta sieciowa Wake-up on LAN zainstalowana w komputerze klienckim otrzymuje klatkę wake-up I 

włącza się. Następnie uruchamiają się zaplanowane zadania.  

Aby używad Wake-up on LAN musisz posiadad kartę sieciową, płytę główną I oprogramowanie do 

zdalnego zarządzania kompatybilne z tą technologią. 

 

Plik ISO 

Plik ISO zawiera całkowity obraz dysku CD/DVD w systemie plików ISO 9660. Oznacza to, że poza 

plikami danych, zawiera on wszystkie metadane systemu plików (kod bootstrap i atrybuty). 

Właściwości te sprawiają, że jest to bardzo atrakcyjna alternatywa dla nośników fizycznych do 

dystrybucji oprogramowania za pomocą internetu.  

 

DHCP Server  

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) to protokół do dynamicznego przypisywania adresów IP 

dla urządzeo w sieci. Dzięki dynamicznemu adresowaniu, urządzenie może mied inny adres IP za 

każdym razem, gdy podłączy się do sieci. W niektórych systemach, adres IP urządzenia może nawet 

ulec zmianie, podczas gdy jest ono nadal podłączone. DHCP obsługuje jednocześnie statyczne I 

dynamiczne adresy IP.  

 

TFTP Server  

TFTP (Trivial File Transfer Protocol) to prosta odmiana FTP (File Transfer Protocol). TFTP używa User 

Datagram Protocol (UDP) i nie zapewnia funkcji bezpieczeostwa. Używany jest często przez serwery 

do uruchamiania stacji roboczych, X - terminali i routerów, nie posiadających dysku. 

 


