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Wstęp  
 

Dokument ten pomoże użytkownikowi szybko rozpocząd wdrażanie obrazów za pomocą Deployment 

Console™. Wdrażanie obrazów za pomocą Deployment Console można wykonad na kilka sposobów, takich jak 

utworzenie nośnika rozruchowego do wdrożenia klientów za pomocą Boot Media Builder™ (załączony w 

pakiecie instalacyjnym), jednak w tym dokumencie skupiamy się głównie na wdrażaniu klientów za pomocą sieci 

PXE i adresu MAC karty sieciowej klientów. Dokument ten również zakłada, że sied jest odizolowana I nie ma 

dostępnych serwerów DHCP.  

 

Instalacja składników Deployment Console na serwerze  
 

Pierwszą rzeczą jaką musisz wykonad jest instalacja Deployment Console na komputerze ze stałym adresie IP na 

przykład 192.168.0.1, maska sieciowa 255.255.255.0. Ten komputer będzie służył za serwer dla wszystkich 

składników. Instalacja krok po kroku: 

  

1. Rozpocznij od uruchomienia załączonego pakietu instalacyjnego.  

2. Kiedy program zapyta co zainstalowad, włącz składnik PXE Server i kliknij Next.  

3. Kiedy program zapyta czy chcesz zainstalowad serwer DHCP, kliknij Yes, aby zainstalowad serwer DHCP i 

następnie kliknij Next.  

4. Następnie podaj zasięg adresów IP dla serwera DHCP. Musisz to dostosowad, taka by pasowało do danej sieci. 

Na przykład jak na poniższym obrazku.  

 

5. Teraz wybierz folder, w którym umieszczone zostaną obrazy kopi zapasowych. Jest to folder, którego 

infrastruktura serwera będzie używad jako główny magazyn. Jeśli nie masz jeszcze utworzonego folderu do 

przechowywania obrazów, możesz go teraz utworzyd przy użyciu Microsoft Explorer. W przykładzie tym 

utworzony zostanie folder o nazwie C:\ImageStorage i będzie służył jako magazyn. 



 

 

6. Kliknij Next, aby zainstalowad składniki I gdy program poprosi o ponowne uruchomienie komputera, zrób to, 

aby ukooczyd instalację. 

7. Kiedy tworzona jest kopia zapasowa system powinny byd otwarte dwa okna, jeden dla infrastruktury serwera i 

jeden dla serwera DHCP/PXE. Powinieneś zostawid te okna otwarte, aby Deployment Console funkcjonował 

poprawnie. Możesz teraz przejśd do następnego rozdziału. 

Tworzenie obrazu głównego do wdrażania 
 

Zanim rozpoczniesz wdrażanie klientów musisz utworzyd obraz kopi zapasowej. Pomimo, że istnieje wiele 

sposobów na tworzenie obrazów, na przykład rozruch z Recovery CD™ i obrazowanie na zewnętrzny dysk 

twardy lub CD/DVD, sekcja ta skupia się głównie na tworzeniu obrazu głównego i uruchamianiu głównego 

klienta poprzez rozruchową sied PXE do Paragon Infrastructure Server (którego instalacja została opisana w 

poprzednim rozdziale) i załadowaniu opcji klienta Deployment Console™, włączając w to Paragon Hard Disk 

Manager™ do obrazowania i zapisywania obrazu w udziale sieciowym. Poniżej opisane jest jak tego dokonad. 

1. Rozpocznij od utworzenia udziału sieciowego, do którego zapisany zostanie obraz główny. W tym przykładzie 

do tego celu użyty zostanie ten sam folder i serwer (C:\ImageStorage), który został utworzony podczas instalacji 

składników Deployment Console. Należy pamiętad, że ten udział sieciowy jest potrzebny jedynie do 

przechowywania obrazów, nie trzeba udostępniad tego folderu dla infrastruktury serwera, aby wdrażad z niego 

obrazy. 



 

2. Po utworzeniu udziału sieciowego, możesz uruchomid komputera klienckiego i wejśd do menu rozruchu, aby 

wybrad kartę sieciową jako urządzenie uruchamiające. W wielu systemach, aby wejśd do menu rozruchu 

wystarczy nacisnąd przycisk ESC lub F12 podczas uruchamiania systemu, ale zależy to od BIOS w systemie. 

Poniżej możesz zobaczyd przykładowe Boot Menu.  

 

3. Po tym jak wybierzesz urządzenie sieciowe do rozruchu, system powinien się uruchomid łącząc z serwerem 

DHCP Deployment Console, a następnie załadowad obraz rozruchowy z serwera DHCP.   

4. Kiedy klient zostanie uruchomiony, powinno pojawid się okno, takie jak znajduje się poniżej z wymienionymi 

opcjami klienta. W tym momencie powinieneś wybrad Network Configurator™, aby podłączyd komputer do 

udziału, który został utworzony w poprzednich etapach. 



 

5. Po wejściu do Network Configurator możesz wybrad Next, a następnie ponownie Next, aby wybrad plik 

config. W tym momencie powinno pojawid się okno dialogowe Autodetection of Network Devices, w którym 

powinna byd wyświetlona karta sieciowa. Możesz teraz kliknąd Configure Selected, aby skonfigurowad swój 

adres IP, jak pokazane jest to poniżej.  

 



6. W tym przykładzie pozostawiamy ustawienia domyślne poprzez wybranie opcji Obtain the IP address 

automatically, ponieważ zainstalowaliśmy już serwer DHCP podczas instalacji składników Deployment Console. 

Możesz teraz kliknąd Restart Network, po czym pojawi się strona taka jak znajduje się poniżej, która pozwala na 

dodanie udziału sieciowego.  

 

7. Możesz teraz kliknąd Add, aby wybrad udział sieciowy utworzony wcześniej. Najpierw musisz podad nazwę 

użytkownika i hasło wymagane do podłączenia do udziału sieciowego, a następnie kliknij przycisk Network Path, 

aby wybrad swój komputer i wymagany udział. Poniższe zdjęcia pokazują krok po kroku jak tego dokonad. 



 

 



 

8. Teraz możesz wybrad udział sieciowy, kliknąd Next, a następnie Finish, aby zakooczyd operacje podłączania do 

udziału sieciowego.  

9. Masz już połączenie z udziałem i posiadasz miejsce do przechowywania obrazów kopi zapasowych do 

wdrażania, możesz więc rozpocząd tworzenie obrazu poprzez wybranie Manual Mode, a następnie Hard Disk 

Manager.  



 

 

10. W Hard Disk Manager możesz rozpocząd tworzenie obrazu do udziału sieciowego utworzonego wcześniej. W 

przykładzie tym do wdrożenia utworzony zostanie dysk twardy 0 i partycja 0. Aby utworzyd obraz partycji kliknij 

na wymaganą partycję, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy, aby wybrad opcję Create an image of 

partition. 

  



 

11. Po wybraniu opcji Create an image of partition możesz wybrad miejsce docelowe kopii zapasowej, poprzez 

kliknięcie przycisku Archive Name jak jest to pokazane poniżej.  

 

 



12. Możesz teraz nawigowad folder Mounted Resources (/mnt) serwera i udział sieciowy, który został 

utworzony (c:\ImageStorage). Poniżej zademonstrowane jest jak zrobid to krok po kroku.  

 

 



 

13. Możesz teraz zapisad ten nowy obraz kopii zapasowej w udziale, kliknąd Backup, a następnie Apply, aby 

rozpocząd operacje tworzenia kopii zapasowej.  

 



 

14. To wszystko. Po zakooczeniu tworzenia kopii zapasowej, możesz przejśd do następnego rozdziału.  

 

Wprowadzanie klientów do Deployment Console  
 

Wprowadzanie klientów do konsoli jest równie łatwe jak rozruch z komputera klienckiego poprzez rozruchową 

sied PXE. Poniżej opisane jest jak tego dokonad.  

1. Uruchom komputer kliencki i wejdź menu rozruchu, aby wybrad kartę sieciową jako urządzenie rozruchowe. . 

W wielu systemach, aby wejśd do menu rozruchu wystarczy nacisnąd przycisk ESC lub F12 podczas uruchamiania 

systemu, ale zależy to od BIOS w systemie. Poniżej możesz zobaczyd przykładowe Boot Menu.  

 

2. Po tym jak wybierzesz urządzenie sieciowe do rozruchu, system powinien się uruchomid łącząc z serwerem 

DHCP Deployment Console, a następnie załadowad obraz rozruchowy z serwera PXE.  

3. Po uruchomieniu klienta powinno wyświetlid się okno takie jak to pokazane poniżej, które wskazuje, że 

komputer czeka na polecenia serwera.  



 

4. Kiedy zostanie to zakooczone, klient oczekuje, możemy więc wrócid do Deployment Server, aby utworzyd 

sesję wdrażania klienta poprzez adres MAC. 

 

Tworzenie sesji do wdrożenia klientów poprzez ich adres MAC  
 

Kiedy klienci oczekują na polecenia serwera, można utworzyd sesję lub szablon do wdrożenia tych klientów przy 

pomocy ich adresów MAC. Pomimo, że możliwe jest tworzenie szablonu do wdrażania, w celu przyszłego użycia, 

dokument ten skupia się na jednorazowej sesji wdrażania klientów. Aby wykonad tę operację, wykonaj 

następujące czynności: 

1. Otwórz Deployment Console z menu Start. Ścieżka z menu Start jest następująca: Start\Program 

Files\Paragon Deployment Manager\Deployment Console\Deployment Console.  

 

2. Kiedy Deployment Console jest uruchomiony, możesz tworzyd nowe sesje do wdrażania klientów, jak 

pokazane jest to poniżej.  



 

3. Wybierz New Session, a następnie wybierz Next. Zostaniesz poproszony o wybranie obrazu, który chcesz 

wdrożyd. Jest to obraz, który skopiowałeś do folderu Server Storage, który został utworzony przed instalacją 

Deployment Console. Jest to również folder, który został wybrany jako folder Server Storage z instalacji 

Deployment Manager (na przykład, C:\ImageStorage). Możesz tutaj wybrad Browse, aby wyświetlid pokazane 

poniżej okno, z którego możesz wybrad wymagany obraz.  

 

4. Po wybraniu obrazu, możesz nazwad sesję, a następnie kliknąd Next.  



 

5. Po kliknięciu Next, zostaniesz zapytany w jaki sposób chcesz wdrożyd klientów. Wybierz Clients to deploy are 

defined by MAC address, a następnie kliknij Next.  



 

6. Teraz zostaniesz poproszony o określenie celów do wdrożenia, poprzez wybranie ich adresów MAC z lewego 

okienka i dodanie ich do prawego okienka. Jeśli na polecenia serwera czeka więcej niż jeden klient, zostaną oni 

również wyświetleni w tym oknie. W tym przykładzie jest tylko jeden klient do wdrożenia. Możesz teraz wybrad 

wymaganych klientów i kliknąd Next.  

 



 

7. Zostaniesz następnie poproszony o podanie parametrów sesji. Możesz pozostawid wszystkie ustawienia 

domyślne i kliknąd Next.  

8. Teraz zostaniesz poproszony o podanie dodatkowych opcji Post-Config Options. Pomimo, że jest możliwośd 

uruchomienia poleceo na koocu procesu wdrażania, w tym przykładzie nie wypełnialiśmy tych opcji, możesz 

więc kliknąd Next.  

9. Następny krok to ustawienie zaplanowanego zadania dla tej sesji. Ponieważ w tym przykładzie sesja ma zostad 

uruchomiona tylko raz, wybierz Run Once pozostawiając ustawienia daty i czasu aktualne i następnie kliknij 

Next.  



 

10. To wszystko! Twoja praca powinna teraz się uruchomid i na kliencie powinno rozpocząd się wdrażanie. 

Poniżej znajduje się zdjęcie Deployment Console, a pod nim można zobaczyd co pokazuje komputer klienta.   

Komputer Deployment Console Server:  

 

 

 



Komputer klienta: 

 


