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Abstrakt 

 
Arbetet syftar till att undersöka förutsättningarna för att skapa en virtualiserad 

utvecklingsmiljö för Windows som installeras och konfigureras utan manuell 

övervakning. Utvecklare på Sandvik Systems Development (SSD) arbetar ofta med 

olika utvecklingsverktyg eller använder sig av olika versioner av utvecklingsmiljöer 

och detta är ett problem. Det är också vanligt att utvecklarna blandar sina 

kontorsapplikationer med utvecklingsmiljön vilket kan vara en stor säkerhetsrisk. Ett 

annat stort problem är att tiden kan vara väldigt lång för inhyrda konsulter och 

nyanställda att få sina utvecklingsmiljöer installerade, vilket resulterar i stora 

kostnader för SSD. En möjlig lösning till problemen är att använda virtuella 
maskiner som utvecklingsmiljöer. Arbetet undersöker om det är möjligt att m.h.a. en 

applikation skapa, installera och konfigurera virtuella maskiner och 

utvecklingsmiljöer automatiskt. Målmiljön för de virtuella maskinerna är 

programvarorna WMware Workstation och Virtual PC. Arbetet förklarar även hur 

virtuella maskiner kan vara till hjälp vid mjukvaruutveckling. Detta arbete visar att 

det är möjligt att skapa en virtualiserad utvecklingsmiljö som med vissa restriktioner 

installeras och konfigureras automatiskt. 

Nyckelord: utvecklingsmiljö, virtuella maskiner, Virtual PC, VMware 

Workstation, unattended. 
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1 Inledning 

Sandvik Systems Development (SSD) är ett av Sandviks två internationella IT-bolag 

som jobbar tillsammans med koncernens affärsområden. SSD med ca 350 

medarbetare, är Sandviks eget konsultbolag för processutveckling, IT-arkitektur, 

projektledning samt utveckling, införande och förvaltning av system. 
På SSD finns det idag ett behov av att undersöka om det går att skapa en 

virtualiserad utvecklingsmiljö för Windows som installeras utan användarinteraktion. 

Visionen är att ge varje Windows-utvecklare en eller flera virtuella maskiner som de 
kan köra på sin dator. 

1.1 Problem hos SSD 

SSD har i dag en rad olika problem gällande utvecklingsmiljöer.  
Det första problemet SSD har är brist på kontroll över vad utvecklarna använder 

för utvecklingsverktyg, versioner av verktygen, vilka uppdateringar som är 

installerade. Utvecklarna har även svårt att veta i vilken ordning verktyg och 
uppdateringar skall installeras. Verktyg och uppdateringar som installeras i fel ordning 

kan leda till att vissa funktioner inte fungerar som det är tänkt. SSD har även 

problemet att det är svårt att få utvecklare att installera nya uppdateringar. 

Det andra problemet för SSD är att utvecklarna blandar sin utvecklingsmiljö med 
sina vardagliga kontorsapplikationer, vilket kan leda till stora säkerhetsproblem, 

speciellt om utvecklarna är administratörer på sina arbetsdatorer. Detta medför att 

datorn öppnas upp för intrång, virus eller annan skadlig programvara vid t.ex. surfning 
på nätet. Detta kan leda till att datorn kan behöva en ominstallation av operativsystem 

och utvecklingsmiljöer, vilket kan få stora ekonomiska följder. 

Det tredje problemet är att startsträckan är för lång för att få utvecklingsmiljön på 
plats. När inhyrda konsulter och nyanställd personal börjar på SSD kan det ta flera 

dagar och upp till flera veckor innan utvecklarna har fått sina utvecklingsmiljöer 

installerade. Detta får stora ekonomiska följder då oftast konsulter enbart är inhyrda 

några få veckor. Detta leder till att konsulter och anställda tappar antalet produktiva 
dagar. Ett exempel kan vara om SSD har hyrt in 20 konsulter som vardera kostar 800 

kr/timme och de jobbar 8 timmar/dag vilket resulterar i att SSD förlorar 128 000 

kr/dag då konsulterna inte kan utföra sitt jobb. 
Det fjärde och sista stora problemet som SSD har är t.ex. om en utvecklare 

arbetar med webbutveckling. Utvecklingsmiljön ligger tillsammans med de vardagliga 

kontorsapplikationerna oftast på en Windows XP installation. Målmiljön för 

webbapplikationer är Windows Server 2003. Det som skulle behövas är en maskin 
med Windows XP för att utveckla och en andra maskin med Windows Server 2003 för 

att testa och exekvera den utvecklade applikationen. Detta har naturligtvis ekonomiska 

aspekter då utvecklare skulle behöva tillgång till fler än en maskin. 

1.2 Syfte 

Syftet med arbetet är att undersöka om det är möjligt att skapa en applikation som 

automatiserar installationsprocessen av en virtualiserad utvecklingsmiljö. Dessa 
virtuella maskiner installeras automatiskt och kan ha ett bäst före datum för att tvinga 

installation av senaste version. Detta skulle bland annat innebära att SSD får kontroll 

på utvecklingsmiljön, snabbare installation vid byte av dator eller när nya utvecklare 
börjar arbeta. Arbetet innebär att samla in krav/behov och att eventuellt ta fram en 

prototyp. Primärt är målmiljön Microsoft Virtual PC & VMware Workstation. 
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1.3 Frågeställning 

Huvudfrågan som kommer att leda arbetet framåt är: 

 Är det möjligt att automatisera konfiguration och installation av virtuella 

utvecklingsmiljöer på olika programvaruutvecklares arbetsstationer? 
 

Nedan följer en mer specifik frågeställning: 

o Kan man motverka bristen av kontroll vid användandet av ej 
uppdaterade utvecklingsmiljöer? 

o Kan man isolera utvecklingsmiljön från kontorsapplikationer och 

skadlig programvara? 

o Kan installationstiden av utvecklingsmiljöer minskas och 
effektiviseras? 

o Kan man underlätta för utvecklare som utvecklar programvara 

avsedd för andra plattformar än den som utvecklingsmiljön ligger 
på? 

o Kan man spara pengar genom att lägga utvecklingsmiljön på 

virtuella maskiner som installeras automatisk? 

1.4 Avgränsningar 

Arbetet kommer att begränsas till användningen av virtualiseringsprogramvarorna 

VMware Workstation och Microsoft Virtual PC och till Windows miljö. SSD har som 
önskemål att någon av programvarorna skall användas vid en eventuell användning av 

den framtagna metoden.  

Den metod som utvecklas i detta arbete, för att installera utvecklingsmiljöer, 
kommer endast att implementeras som en prototyp för att visa att processen är möjlig. 

Den tid som detta examensarbete utförs på räcker inte till för att skapa en fullbordad 

implementation. 
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2 Teknisk bakgrund och förutsättningar 

I detta avsnitt beskrivs all teknisk information som används i arbetet. Avsnittet tar upp 

vad virtuella maskiner är och hur de fungerar. Avsnittet beskriver även vad en 

installation är och hur ett API fungerar. I slutet av avsnittet ges även en beskrivning av 

Sandvik och Sandvik Systems Development. 

2.1 Virtuella maskiner 

Termen virtuell maskin kommer ursprungligen, enligt [1], från 1960-talet och beskrev 

ett operativsystemskoncept. 
Det finns olika delar inom begreppet virtuella maskiner. Ett sätt är att betrakta de 

olika delarna som lager i en ”hårdvaru/mjukvaru -stack”. Ett modernt datorsystem 

består av olika lager, med en början i hårdvara och som fortsätter med operativsystem 
och på toppen finns applikationsprogrammen. Se figur 2.1 för en visualisering av ett 

modernt datorsystem. Virtualiseringsprogram abstraherar virtuella maskiner genom att 

skjuta in lager vid olika platser i systemet. Tre exempel på virtualisationslager är 
hårdvaru-, operativsystems- och högnivåspråksvirtualiseringsmaskiner. 

En virtuell maskin fungerar som en dator inuti en dator. Den virtuella maskinen 

emulerar sig som en dator men har ingen egen hårdvara. Flera virtuella maskiner kan 

köras på en och samma dator, om den har tillräcklig kapacitet. När ett program 
exekveras i en virtuell maskin översätter den virtuella maskinen programmets 

instruktioner till en form som den fysiska datorn kan exekvera. Virtuella maskiner 

utvecklades för att kunna skriva tillämpningar som fungerade oberoende av datortyp. 
Ett exempel på en typ av virtuell maskin är Suns JVM (Java Virtual Machine). 

Alla program som skrivs i programmeringsspråket Java kan exekveras på Javas 

virtuella maskin. Den största fördelen med att låta sina program exekveras på en 
virtuell maskin är att programmet blir mer flyttbart mellan olika operativsystem och 

hårdvaror. Vill man exekvera sitt program på en annan dator än den är utvecklad för, 

behöver man bara skaffa en virtuell maskin för den fysiska datorn och köra exakt 

samma kod. Innan Java blev populärt förekom det att utvecklare skrev sin egen 
virtuella maskin, sedan implementerades programmen i det språk som var anpassad 

för maskinen.  

Varje virtuell maskin har sin egen uppsättning av virtuell hårdvara (t.ex. RAM, 
CPU, NIC, o.s.v.) som ett operativsystem och applikationer laddas in i. 

Virtuella maskiner är inkapslade i filer, vilket gör det möjligt att spara och 

kopiera en virtuell maskin. Hela system, det vill säga (i fortsättningen förkortat d.v.s) 

fullt konfigurerade applikationer, operativsystem, BIOS och virtuell hårdvara, kan 
flyttas, inom några sekunder, från en fysisk server till en annan med minimal förlust 

av ”up-time”. 

Det finns två viktiga termer som bör nämnas när det gäller virtualisering, 
nämligen värd och gäst. Termen värd är en annan betydelse för den fysiska dator eller 

de operativsystem virtualiseringen sker på. Den andra termen gäst är den 

virtualiserade datorn eller operativsystemet som ligger på värden. I fortsättningen av 
arbetet används dessa termer värd och gäst. 

Den fysiska datorn (CPU, RAM, I/O)

Operativsystem (Linux, Windows)

Office IExplorer Visual Studio 2005

Hårdvara

Operativsystem

Applikationer

Lager 1

Lager 2

Lager 3

 
Fig. 2.1 Visar ett modernt datorsystem. 
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2.1.1 Hårdvaruvirtualisering 

Virtualiseringen ligger här direkt på hårdvaran. Den virtuella maskinen ser ut som 

hårdvaran, all skriven mjukvara för den kommer att köras på den virtuella maskinen. 

Figur 2.2 visualiserar en hårdvaruvirtualisering. Ovanstående är originaldefinitionen 
av en virtuell maskin från 1960-talet[1]. 

 

Den fysiska datorn (CPU, RAM, I/O)

Virtuell maskinövervakning

CPU, modekort, 

diskar, nätverk, grafik, 

...

Operativsystem 1 Operativsystem 2

Applikationer 2Applikationer 1

CPU, modekort, 

diskar, nätverk, grafik, 

...

Hårdvara

Virtuella maskiner

 
Fig. 2.2 illustrerar en hårdvaruvirtualisering. 

2.1.2 Operativsystemsvirtualisering 

I det här fallet ligger virtualiseringslagret mellan operativsystemet och 

applikationsprogrammen. Den virtuella maskinen kör applikationerna som är skrivet 

för det särskilda operativsystemet som blir virtualiserad[1]. 

2.1.3 Högnivåspråksvirtualisering 

I högnivåspråksvirtualisering ligger virtualiseringslagret som en applikation ovanpå ett 

operativsystem. Ett program som är skrivet i ett högnivåspråk och som är kompilerat 
för den aktuella virtuella maskinen kommer att köras. Smalltalk och Java är två 

exempel av den här typen av virtuella maskiner[1]. 

2.1.4 Mjukvarukompatibilitet 

En virtuell maskin handhar en abstrakt kompatibilitet d.v.s. all mjukvara som skrivs 

för den kommer att kunna exekveras. T.ex. en virtuell maskin på hårdvarunivå 

kommer att köra alla program, operativsystem och applikationer som är skriven för 

hårdvaran. På motsvarande sätt kommer en virtuell maskin på operativsystemsnivå att 
exekvera alla program som är skrivet för det operativsystemet. Likaså kommer en 

högnivåvirtuell maskin att exekvera program som är skrivet i något högnivåspråk[1]. I 

figur 2.3 illustreras en virtuell maskin, bilden visar att en virtuell maskin enklas 
betraktas som en dator i en dator. 
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Figur 2.3 illustrerar en virtuell maskin. 

2.1.5 Isolering 

Den abstrakta virtuella maskinen isolerar mjukvaran som körs på den virtuella 
maskinen från andra virtuella maskiner och värden. Med isolering kan man motverka 

buggar och hackers genom att låta dessa hållas inom/utanför ramen av den virtuella 

maskin, vilket minskar risken av skador på resten av systemet. Förutom dataisolering 

kan virtualiseringslagret göra prestanda-isolering. Det menas att resurser som 
konsumeras av en virtuell maskin inte nödvändigtvis påverkar prestanda för andra 

virtuella maskiner. Traditionellt sätt är operativsystem inte ”rättvisa” när det gäller 

resursbalansering och att motverka svält. Detta är virtuella maskiner bättre på[1]. 

2.1.6 Prestanda 

Genom att lägga till ett lager i ett system ger en ökad overhead vilket kan påverka 

prestanda av mjukvaran som körs på systemet negativt. Fördelarna av ett lyckat 
virtuellt system överväger all overhead där fördelarna bygger på säkerheten, 

isoleringen och flyttbarheten mellan system. En annan fördel är att det är enkelt att få 

tillgång till fler datorer utan att behöva göra stora investeringar[1]. 

2.2 VMWare 

VMware är ett bolag inom EMC-koncernen som utvecklar programvara för 

virtualisering av x86-platformen. De mest kända produkterna är VMware 
Workstation, VMware ESX Server samt gratisprogrammen VMware Player och 

VMware Server. 

VMware ACE, VMware Workstation, VMware ESX Server och VMware Player 

är produkter som exekveras i ett befintligt operativsystem. VMware programvaran 
tillhandahåller nya instanser av virtuella maskiner som exekveras på ett 

operativsystem, men problem kan uppstå när man försöker installera okända 

operativsystem som inte specifikt har varit menat för VMware i utvecklingsskedet[2]. 

2.2.1 VMWare Workstation 5 

Programmet VMware Workstation (VMW) innehåller anpassningar för att skapa 

virtuella maskiner för x86-kompatibla datorer. Denna mjukvaruanpassning tillåter 

användare att skapa flera x86-virtuella datorer och att använda en eller flera av dessa 
virtualiseringar för ett värdoperativsystem. Varje instans av en virtuell maskin kan 

exekvera sitt eget operativsystem, som Windows, Linux eller BSD varianter. 
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VMW förser med en viss hårdvaruemulering. Till exempel kan det montera en 

ISO-fil. som en CD-ROM, .vmk filer som en hårddisk och den kan konfigurera 

nätverksdrivrutiner för att använda Network Adress Translation (NAT) genom 

värdmaskinen istället för att porta genom den. 
VMware Workstation kan skapa flera utvecklings och testnings-miljöer, som en 

virtuell maskin på en enda PC och använda dem för att testa ”real-world multi-tier”
1
 

konfigurationer, komplexa nätverk och flertalet operativsystem och applikationer[2]. 
Flyttbarheten och hårdvaruoberoende egenskaper hos virtuella maskiner gör det 

lätt för användare att dela utvecklingsmiljöer och testningskonfigurationer utan risk. 

Det medför också att utvecklare kan testa mjukvara, inkludera nya applikationer, göra 
applikationsuppdateringar och operativsystemsuppdateringar på den virtuella 

maskinen utan att påverka den fysiska datorn [2]. Fig. 2.4 visar ett exempel på hur en 

virtualisering i Workstation 5 kan se ut. 

 

 
Fig. 2.4 Red Hat Linux, Windows XP och Windows NT på en Windows 2000 host. 

 

2.2.2 Emulerad omgivning 

Varje virtuell maskin som är skapad i VMware Workstation 5 förser en plattform med 

hårdvara och drivrutiner som gästoperativsystemet kan arbete mot[3]. Se bilaga 1 för 

en mer detaljerad beskrivning av den emulerade omgivningen. 

2.3 Microsoft Virtual PC 2007 

Microsoft Virtual PC är en virtualiseringsanpassning för operativsystemen i Microsoft 

Windows serien och har simulerings anpassningar för Mac OS X. Virtual PC emulerar 
en standard-PC och dess associerande hårdvara. Den kan användas för att köra nästan 

alla operativsystem som är tillgängliga för en PC. Även här kan problem uppstå när 

                                                

 
1 real-world multi-tier – En klient-server arkitektur som exekveras av mer än en applikation. 
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man försöker installera okända operativsystem som inte specifikt har varit menat för 

programmet vid utvecklingen av Virtual PC. Fig. 2.5 visar ett exempel på hur en 

virtualisering kan se ut i Virtual PC 2007. 

Inom mjukvaruutveckling kan, enligt Microsoft, Virtual PC användas till att [4]: 

 Testa och dokumentera mjukvara på olika operativsystem på en och 

samma dator. 

 Jämföra applikationers utseende och känsla i en mängd olika miljöer. 

 Testa mjukvara för att hitta potentiella buggar och ostabila 

applikationer i en säker och isolerad miljö. 

 
Fig. 2.5 Mac OS X med emulerad Windows 95 och Windows XP. 

2.3.1 Emulerad omgivning 

Virtual PC (VPC) emulerar en standard 32-bit x86-baserad dator. All den 

grundläggande hårdvaran blir emulerad förutom processorn som är virtualiserad. Vad 
som menas med det är att alla virtuella maskiner kommer att ha identisk hårdvara 

oavsett den fysiska datorns hårdvara. Processorn är den enda hårdvara som inte 

emuleras utan i stället virtualiseras, m.a.o. den virtuella maskinen kommer att 
virtualisera samma processor som värddatorn använder. Om en virtuell maskin flyttas 

till en annan värddator som använder sig av en annan typ av processor kommer den 

virtuella maskinen att virtualisera en processor av samma typ som värddatorn[5]. Se 
bilaga 1 för en mer detaljerad beskrivning av den emulerade omgivningen. 

2.4 Unattended installation 

En installation av ett program på ett system måste göras för att programmet skall 
kunna användas.  

De flesta program levereras i paketerad form, vilka är ämnade för försäljning och 

distribuering. För att programmet skall kunna användas måste programmets filer och 
komponenter installeras korrekt på datorn. Under installationen kontrolleras systemets 

lämplighet för att kunna använda programmet och datorn konfigureras för att lagra 
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relevanta filer och nödvändiga inställningar för att programmet ska fungera korrekt 

[6]. 

Eftersom nödvändiga filer varierar för varje program och dator, medföljer ofta 

generella eller dedikerade installerare som är ett specialiserat program som 
automatiserar det mesta av arbetet under en installation. 

Vissa mjukvaror har ingen formell installation, utan installeras enbart genom att 

kopiera över filer till olika platser i systemet. Detta är vanligt för Mac OS X -
applikationer och är också vanligt för många Windows-applikationer. 

Vanliga operationer som utförs under en installation kan enligt [6] vara skapande 

och modifiering av: 
 

 Delade och icke delade programfiler 

 Kataloger 

 Windows registret 

 Konfigurationsfiler 

 Miljövariabler 

 Länkar och genvägar 

 

Med termen ”unattended installation” menas att installationen utförs utan någon 

användarinteraktion förutom att användaren måste starta installationen. Vid en 
installationsprocess måste användaren ofta göra val så som att acceptera avtal, 

specificera sökvägar, ange lösenord och produktnycklar m.m. Vid en ”unattended 

installation” behöver användaren helt enkelt inte närvara vid själva installationen. 
Som tidigare nämnt följer det ofta med en dedikerad installerare till en applikation. En 

sådan installerare kan vara ”Windows Installer”. För denna installerare följer det med 

argument som man kan ange vid en kommandoradsinstallation som möjliggör att 
installationen blir automatisk. Med kommandoradsinstallation menas att man startar 

installationen av ett program från ett kommandofönster eller kommandorad.  Nedan 

visar ett exempel på hur en sådan kommandoradsinstallation kan se ut enligt [6]: 

<Sökväg till exe>\setup.exe /quiet /log C:\InstallLog.txt 
 

Argumentet /quiet anger att installationen skall vara helt fri från 

användarinteraktion och argumentet /log anger att en installationslogg skall skrivas till 
en den angivna textfilen. 

För att se en komplett lista över de argument som man kan ange vid en 

installation, kan man från Start>Kör skriva ”msiexe.exe /help”. Detta kräver dock att 
Windows Installer är installerat på systemet. 

2.5 Application Program Interface 

Application Program Interface (API) är ett källkodsinterface som ett datorsystem eller 
programbibliotek sörjer för när program begär att tjänster skall utföras. 

Ett program som står för funktionaliteten beskrivet av ett API är i enklare form 

en implementation av API:et. Själva API:et är ett abstrakt, vilket menas med att det 

specificerar ett interface och inte har något med implementationen att göra. 
Två kända API:er är Singel UNIX Specification och Microsoft Windows API. Där 

den sistnämnda är det mest direkta sättet att från en applikation använda sig av 

Windows systemet. 
En mer detaljerad förklaring av ett API är att det består av definitioner för 

funktioner, procedurer, variabler och datatyper. Detta är det vanligaste sättet att 

beskriva ett API. Det finns även andra typer av API:er såsom en ”interpreter” som 
används t.ex. för att evaluera uttryck i JavaScript[7]. 
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2.6 Sandvik 

Sandvik grundades 1862 av Göran Fredrik Göransson som först i världen lyckades 

framställa stål i industriell skala med den så kallade (i fortsättningen förkortat s.k) 
Bessemermetoden. Strategin som har varit den samma genom åren har varit att 

verksamheten ska inrikta sig på hög kvalitet och vidareförädling, satsning på forskning 

och utveckling, nära kontakt med kunderna samt export[8]. 
Sedan starten 1862 har Sandvik utvecklats till ett världsomspännande företag 

med en representation i 130 länder, med ett stort kunnande i materialteknik. 

Koncernen har 42 000 anställda och en omsättning på cirka 72 miljarder kronor. 

Sandvik har valt att centrera sig i Sandviken där huvudkontoret ligger. 
Sandvik koncernen har koncentrerat sig på tre kärnområden[9]: 

 

 Sandvik Tooling är huvudsakligen inriktat på verktyg och verktygssystem 

för metallbearbetning. Stora kunder är världens bil- och flygindustrier. 

 Sandvik Mining and Construction är specialiserade på maskiner och 

verktyg för bergbearbetning. Dessa används i gruvor och på 

anläggningsarbeten över hela världen. 

 Sandvik Materials Technology utvecklar främst produkter i rostfritt stål, 

speciallegeringar samt värmematerial och processystem. 

 

I dagsläget krävs och används IT i stort sätt alla industrier vilket har medfört att 

Sandvik har skapat sitt egna IT-bolag (Sandvik Systems Development) som är 

konkurrensutsatta av utomstående IT-bolag för att skapa IT-lösningar åt 
Sandvikkoncernen. 

2.6.1 Sandvik Systems Development 

Sandvik Systems Development (SSD) är ett av Sandviks två internationella IT-bolag 
som jobbar tillsammans med koncernens affärsområden. SSD finns i 13 länder i 

värden. De finns i Sverige, NAFTA
2
, Indien, Kina, Sydamerika, Japan, Frankrike, 

Italien, Tyskland, Australien och Spanien. SSD med ca 350 medarbetare varav 250 i 
Sverige, är Sandviks eget konsultbolag för processutveckling, IT-arkitektur, 

projektledning samt utveckling, införande och förvaltning av system[10]. 

Det bör även nämnas att Sandviks andra IT-bolag, Sandvik Information 

Technology, handhar Sandviks infrastruktur genom att driftsätta, underhålla och ge 
support. 

SSD jobbar med att lösa IT-problem åt Sandvik. SSD jobbar enbart inom 

koncernen och deras kunder är Sandvik Tooling, Sandvik Mining and Construction, 
Sandvik Materials Technology och Sandvik AB. Figur 2.6 visar hur stor del av SSD:s 

arbete är fördelat per kund[10]. 

                                                

 
2 NAFTA – North American Free Trade Area som består av Canada, Mexico och USA. 
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Fig. 2.6 SSD:s arbete fördelat per kund. 

 
SSD bidrar med hela livscykeln av applikationerna de utvecklar. De gör 

förstudier, utvecklar nya system och bidrar sedan med uppdateringar av 

applikationerna[10]. 

SSD utvecklar på en rad olika plattformar och använder sig av en rad olika 
utvecklingsspråk. Plattformarna de jobbar mot är zOS (mainframe), iSeries, Domino 

och Windows där Windows är den plattformen som SSD använder mest. Av de språk 

som finns i dag använder sig SSD av Cobol, C#, Advantage2E, Natural, Java, Lotus 
Notes och APL2. De ledande språken för SSD är C# och Cobol[10]. 

Några av SSD:s nuvarande projekt är att utveckla och implementera Common 

Buisness Platform som ska stödja kärnverksamheten för Sandvik Tooling och Sandvik 

Materials Technology. De gör även en implementation av SAP som är Sandviks 
globala finanssystem. För Sandvik Ming and Construction (SMC) förvaltar SSD en 

applikation som heter Sales Tools som hjälper SMC att hantera kunddata[10]. 

Ovanstående visar att det finns ett behov av att använda sig av olika plattformar 
vid utveckling på SSD. Detta motiverar till att använda sig av virtuella maskiner som 

en lösning där det är lätt att sätta upp en ny utvecklingsplattform eller byta 

utvecklingsverktyg utan att behöva installera om sin kontorsmaskin. 
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3 Lösningsförslag och genomförande 

I detta avsnitt beskrivs en tänkbar lösning på problemet. Avsnittet tar upp hur arbetet 

har valts att genomföras för att lösa problemet. Avsnittet tar även upp hur 

implementationen kommer att testas och vilket val av implementerinsspråk som har 

gjorts. 

3.1 Möjlig lösning 

Idén är att skapa en programvara som skall klara av att göra en s.k. ”unattended 

installation” som används för att installera gästoperativsystemet automatiskt. Sedan 
skapa en CD-image

3
 där installationsfiler för operativsystemet och filen för den 

automatiserade installationen ligger. Därefter startar applikationen en virtuell maskin 

och installationen av utvecklingsmiljön sker automatiskt. 
En möjlig lösning av problemen är att med hjälp av (i fortsättningen förkortat 

m.h.a) en virtuell maskin skapa en säker och robust utvecklingsmiljö. Löser man 

problemet med att skapa en automatiserad installation och konfiguration av virtuella 
maskiner försvinner problemet med att utvecklarnas kontorsapplikationer och 

utvecklingsmiljöer blandas med varandra, vilket ökar säkerheten och pålitligheten av 

utvecklingen. Problem kan uppstå där kontorsmaskinen måste ominstalleras. 

Använder man sig av virtuella maskiner påverkas inte utvecklings miljön av 
ominstallationen. Utvecklarna får även möjligheten att med jämna mellanrum ta bort 

den befintliga utvecklingsmiljön och sedan lätt sätta upp en ny och fräsch 

utvecklingsmiljö. Detta medför att utvecklarna alltid har tillgång till en nyuppdaterad 
miljö. Problemet där startsträckan för nya utvecklare är lång kan motverkas då all 

installation sker automatiskt och man får kontrollen över hur och vilka applikationer 

som installeras. 
 

Mitt förslag till en lösning är att skapa en applikation som startar konfigurationen och 

installationen av den nya utvecklingsmiljön automatiskt. Detta skulle kunna göras 

möjligt genom att ta hjälp av de två virtualiseringsprogramvarornas API:er. Genom 
dessa API:er kan man anropa diverse metoder för att skapa, styra och hantera nya 

instanser av virtuella maskiner. 

Skapar man en ny uppsättning av virtuella maskiner behövs även ett 
gästoperativsystem installeras. Tanken med arbetet är att gästoperativsystem 

installeras automatiskt utan någon övervakning. Det skulle kunna göras möjligt med 

en s.k. ”unattended installation”. 

Min tanke är att genom applikationen sätta upp en virtuell maskin och samtidigt 
skapa en cd-image där ”unattended filen” ligger tillsammans med installationsfiler för 

operativsystemet och utvecklingsverktyg. Ett problem som kan uppstå är hur man 

skapar denna cd-image. 
För att utvecklingsmiljön ska bli komplett krävs även att utvecklingsverktyg 

installeras. SSD använder Visual Studio 2005 som val av utvecklingsmiljö på 

Windows-plattformen. Även här är tanken att en s.k. ”unattended installation” skall 
användas för att installera Visual Studio 2005. 

 

                                                

 
3 CD-image – Är en avbild av en CD-ROM skiva som representeras av en fil, ofta med 

filändelsen *.iso. 
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3.2 Genomförande och behov 

Behovet från SSD:s sida var att m.h.a. en applikation kunna styra och skapa virtuella 

maskiner där man lägger all form av utveckling. Som önskemål har SSD att Visual 
Studio 2005, Visual Studio Team Explorer, Visual Studio SP1 och McAffe Antivirus 

skall installeras automatiskt. Önskemål finns även om att ett gästoperativsystem skall 

installeras automatiskt. 
För att göra detta möjligt undersöktes om förutsättningarna fanns att kunna styra 

virtualiseringsprogrammen från en tredjepartsapplikation. Information samlades från 

de båda programmens dokumentationer och det kom snart fram att det inte fanns 

möjlighet att styra virtuella maskiner från en tredjepartsapplikation. För att det skall 
vara möjligt måste det finnas ett API att programmera emot. Detta var enbart möjligt 

på de bådas motsvarande serverprogramvaror. Med lite mer undersökning fanns det att 

VMware erbjöd att testa en betaversion av Workstation 6, där det är möjligt att styra 
virtuella maskiner m.h.a. ett API. Redan här gjordes valet att enbart använda denna 

betaversion. 

Nästa steg var att hitta en lösning för hur ett operativsystem kunde installeras 
automatiskt. Efter viss undersökning och konsultation med handledare på SSD kom vi 

fram till att en ”unattended installation” var den bästa lösningen. För att denna 

installation skall vara genomförbar måste en specifik fil ligga på operativsystemets 

installations-CD. Detta leder till frågan hur man inkluderar denna ”unattended fil” på 
en installations-CD. Efter undersökningar på Internet hittades möjligheterna att från 

tredjepartsapplikationen skapa en ISO-fil av installationsfilerna där denna ”unattended 

fil” är inkluderad. 
Nästa skede var att undersöka vilka möjligheter det finns att installera 

utvecklingsmiljöer automatiskt. Under en operativsystemsinstallation finns det 

möjligheter att från en textfil ange ett anrop till en kommandofil som anger sökvägar 

till installationsfilerna för utvecklingsverktygen. Efter undersökningar på Internet 
hittades möjligheten att med ett s.k. ”Shell script” skapa denna kommandofil där man 

anger vilka installationer som skall göras och hur dessa installationer skall utföras. 

Enklare uttryckt kan man i filen lägga upp i vilken ordning programmen skall 
installeras, sedan utförs installationerna sekventiellt efter varandra. Detta medför att 

man får kontroll över i vilken ordning applikationer installeras och risken att 

applikationer installeras i fel ordning försvinner. Med andra ord lägger denna 
kommandofil in data i registret som utförs vid första upp-starten av operativsystemet. 

För att göra installationen av Visual Studio 2005 och Visual Studio Team Explorer 

automatisk kan man även här skapa ”unattended installation” filer som sköter 

inställningarna under installationsprocessen. Man anger sedan sökvägen till 
”unattended filen” som argument till installationerna i kommando filen. 

3.3 Test och utvärdering 

För att testa applikationen kommer installationsprocessen utföras på en av SSD:s 

utvecklingsdatorer för att se om komplikationer uppstår om användaren inte har 

tillgång att köra som administratör på sin dator. En utvecklare på SSD kommer att 

låtas köra installationsprocessen på sin egen dator för att se om han/hon upplever 
några märkbara skillnader i prestanda. 

3.4 Mitt val av utvecklingsmiljö 

I valet av utvecklingsmiljö och utvecklingsspråk för applikationen valdes Visual 

Studio 2005 och språket C#. Valet var ganska enkelt på grund av (i fortsättningen 

förkortat p.g.a) att en stor del av utvecklingen på SSD sker i Visual Studio 2005 och 

C#. Om applikationen skall komma till användning är det enkelt för SSD att 
vidareutveckla applikationen så att programmet kan skräddarsys för SSD:s behov. 
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Valet gjordes ännu mer självklart eftersom jag ser utvecklingen av applikationen 

som ett inlärningstillfälle att lära mig Visual Studio 2005 och C#. 
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4 Teknisk lösning 

Detta avsnitt behandlar de tekniska lösningar som har införts för att lösa problemet. 

4.1 Applikationen 

Applikationen som skapades för att starta den automatiska installationsprocessen på en 
virtuell maskin döptes till Auto Installer. Applikationen är som tidigare sagt skapat i 

utvecklingsverktyget Visual Studio 2005 och med programmeringsspråket C# 

(CSharp). Applikationen består av fem huvudklasser, dessa klasser är: 

 

 Program 

 AutoInstaller 

 Winnt 

 MakeISO 

 VMHandler 

4.1.1 Program 

Denna klass är huvudklassen i programmet. Klassen innehåller Main-metoden som 

initierar komponenter och startar en ny instans av klassen AutoInstaller. Se bilaga 2 
för källkod. 

4.1.2 AutoInstaller 

Den här klassen styr alla händelser som sker i applikationens GUI
4
. Applikationens 

GUI består av sex textfält och två knappar. De fem första textfälten är till för att fylla i 

information som behövs vid en Windows installation. Informationen är namn, 

organisation, datornamn, administratörslösenord och produktnyckel för 

operativsystemet. Det sjätte textfältet anger sökvägen till den virtuella maskin som 
utvecklingsmiljön skall installeras på, vilket kan väljas genom att trycka på knappen 

Open.  Den andra knappen, Deploy, startar den automatiska installationsprocessen. 

Eftersom det är en liten applikation är det två händelser som behöver hanteras, vilket 
är händelserna vid knapptryckningarna. När knappen Open trycks ned öppnas en 

dialog som låter användaren öppna upp sökvägen till en virtuell maskin. När knappen 

Deploy trycks ned skapas nya instanser av klasserna Winnt, MakeISO och 
VMHandler. Sedan startas metoder sekventiellt som styr händelseförloppet av 

installationsprocessen. Först skapas ”unattended filen”, sedan skapas en ISO –fil och 

därefter körs metoden som handlar styrningen av den virtuella maskinen. I figur 4.1 

visas händelse-flödet i programmet. Se bilaga 2 för källkod. 
 

                                                

 
4 GUI – Betyder Graphical User Interface och är en applikations användargränssnitt. 
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Figur 4.1 visar händelse- flödet av programmet AutoInstaller 
 

4.1.3 Winnt 

Denna klass skapar den fil som automatiserar installationsprocessen för ett 
operativsystem även kallad ”unattended-fil”. Klassen består av en konstruktor och en 

metod. Klassens konstruktor tar fem sträng argument som den får från applikationens 

textfält. Argumenten är namn, organisation, datornamn, administratörslösenord och 

operativsystemets produktnyckel. Dessa argument används för att bygga ”unattended 
filen” som klassens enda metod gör. 

För att skriva till en fil används den inbyggda klassen FileInfo som bidrar med att 

skapa, kopiera, borttagning, flyttning och öppning av filer. Klassen hjälper även till att 
skapa filströms-objekt. Men för att det skall vara möjligt att skriva tecken till en fil 

måste en ström av data skapas. Därför används klassen StreamWriter. Klassen Winnt 

har som sagt en metod vid namn makeWinnt. Metoden är uppbyggd på det vis att den 
skall vara enkel att förstå och editera. Med klassen StreamWriter skrivs strängar ut till 

filen. Se bilaga 2 för källkod. 

 

4.1.4 MakeISO 

Klassen MakeISO består av en konstruktor och en metod. Konstruktorn tar ett string-

argument som är namnet på det operativsystem som skall installeras. Denna sträng 

används för att bygga sökvägar till rätt installationsfiler för operativsystemet. Den 
enda metoden, makeISO(), används för att starta ett tredjepartsprogram som skapar en 

ISO-fil där installationsfiler för operativsystem, utvecklarverktyg och andra 

nödvändiga applikationer ligger. Detta program är en konsolapplikation från Microsoft 

som heter CDIMAGE. 
Till programmet CDIMAGE följer det med en rad olika argument som kan 

användas vid programmets start. Argumenten används för att peka ut sökvägar till 

ISO-filens innehåll, färdiga ISO-filen och till en ”boot sektor” för att göra ISO-filen 
”bootbar”. I mitt fall är det extra viktigt att göra ISO-filen ”bootbar” för att möjliggöra 

att installationen av operativsystemet startas vid första tillfället som den virtuella 

maskinen startas. 
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Figur 4.2 visar strukturen av ISO-filen. Katalogen wxppro innehåller de filer som 

kommer att skrivas till ISO-filen. Katalogen I386 innehåller ”unattended filen” och 

installationsfiler för operativsystemet. 

För att göra installationen av utvecklarverktyg och andra applikationer möjlig har 
det skapats en s.k. OEM

5
 installation. Som figur 4.2 visar ligger katalogen $OEM$ 

parallellt med I386 katalogen. Syftet med $OEM$ katalogen är att allt innehåll 

automatisk kopieras över till den hårddisk som operativsystemet installeras på. Man 
kan sedan använda sig av ”batch-kommandon” för att utföra installationer m.h.a 

variabeln %systemdrive%. Som ett exempel: om Windows installeras på D:\ kommer 

variabeln %systemdrive% peka på D:\.  
 

Som fig. 4.2 visar ligger det två undermappar till $OEM$, $1 och $$. Allt som ligger 

under $1 kommer att kopieras över till %systemdrive%. Alltså om operativsystemet 

installeras på D:\ kommer katalogen Install att få sökvägen D:\Install\. 
Allt som ligger under $$ kommer att kopieras över till operativsystemets katalog 

oberoende av vad den heter (Windows, WINNT, Windows XP). Om operativsystemet 

installeras på D:\ kommer innehållet av $$ kopieras till D:\Windows. För att se 
klassens källkod se bilaga 2. 

 

 

 
Fig. 4.2 visar filträdet för hur en OEM installation kan se ut. 

4.1.5 VMHandler 

Klassen VMHandler styr den virtuella maskinen. För att komma åt och styra en 

virtuell maskin krävs att man refererar till ett API. I detta fall där Workstation 6 

användes heter API:et VixCOM. Detta API består av en mängd olika metoder och 
konstanter som har använts för att lösa problemet. 

Klassen har en huvudmetod vid namn runVM(). Metodens syfte är att först 

ansluta till VMware Workstation (VMW), öppna upp virtuella maskinen, starta upp 
virtuella maskinen och till sist, när den virtuella maskinen är startad, släppa handtaget 

till den virtuella maskinen. 

När man jobbar mot en virtuell maskin m.h.a VixCOM API:et jobbar man med 
s.k. handtag till den virtuella maskinen. Alla metoder i VixCOM API:et returnerar ett 

s.k. jobb-objekt. Detta jobb-objekt använder i sin tur metoder för att kontrollera om 

jobbet utfördes korrekt eller inte genom att returnera en felkod. Denna felkod kan 

                                                

 
5 OEM betyder Original Equipment Manufacturer och det menas att en produkt inhandlas och 

säljs vidare oftast som en del i en större produkt. 



Möjligheter att skapa en virtualiserad utvecklingsmiljö för Windows 

             

 

  21 

   

   

 

 

sedan användas som argument till en metod som har syftet att kontrollera om ett fel 

har indikerats. Med andra ord kan man säga att ett anrop görs av en metod till den 

virtuella maskinen, metoden returnerar ett jobb, väntar till jobbet är klart och sist 

kontrollerar om jobbet gick bra. 
Det första metoden runVM() gör är att ansluta till Workstation med metoden 

Connect. Denna metod returnerar i sin tur ett jobb-objekt. Med detta jobb-objekt 

användes sedan metoden Wait som väntar på att arbetet blir klart. Metoden Wait har 
två argument. Det andra argumentet i metoden är av typen Object och används till att 

få tillbaka ett handtags-objekt. Detta objekt konverteras sedan till typen värd-objekt. 

Med värd-objektet kan man använda sig av en rad olika metoder. En av värd-objektets 
metoder används i nästa steg för att öppna den virtuella maskinen på värddatorn, 

metoden som används heter OpenVM. I vanlig ordning returneras ett jobbobjekt och 

metoden Wait används för att få tillbaka ett handtags-objekt. 

I nästa steg konverteras handtags-objektet till typen vm-objekt för att kunna 
använda sig av metoden PowerOn. Metodens syfte är att starta den virtuella maskinen 

och returnera ett jobb-objekt. I detta fall väntar jobb-objektet på att arbetet skall 

slutföras utan resultat. Det vill säga att inget nytt handtags-objekt behöver returneras. 
Slutligen släpps alla handtag till den virtuella maskinen med metoden 

Disconnect(). Figur 4.3 visar händelseflödet för klassen VMHandler. För klassens 

källkod se bilaga 2. 
 

Anslut till 

Workstation

Öppna upp 

VM
Starta VM

Släpp alla 

handtag

 
Fig. 4.3 visar händelseflödet i klassen VMHandler. 

4.2 Automatisk installation av operativsystemet 

Winnt.sif är den fil som gör installationen av operativsystemet automatiskt. Denna fil 

skapas, som tidigare nämnt, av klassen Winnt. I denna fil anger man alla val som 

behövs göras under en operativsystemsinstallation vilket medför att en användare inte 

behöver övervaka installationen. Som en grund skapades denna fil med ett verktyg vid 
namn Setupmgr som följer med Windows installations CD. Denna fil innehåller text 

som anger de olika valen som görs under installationen. Nedan följer några exempel ur 

filen: 
 

 Satsen nedan anger att installationen skall vara unattended. 

o UnattendedMode="FullUnattended" 

 

 Denna sats anger produktnyckeln för operativsystemet. 

o ProductID=XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX 
 

 Den här satsen anger att hoppa över användarkonfigurationen som 

vanligtvis utförs efter operativsystemsinstallationen. 

o UnattendSwitch="Yes" 
 

 Se bilaga 3 för den kompletta ”unattended filen”. 

4.3 Automatisk installation av applikationer 

För att starta applikationsinstallationerna vid första tillfället som operativsystemet 

startas har det används ett script som under operativsystemsinstallationen lägger in 

data i registret. Detta görs möjligt genom att använda sig av en textfil vid namn 
cmdlines.txt. Denna textfil ligger direkt i katalogen $OEM$. Se bilaga 2 för att se 
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innehållet av cmdlines.txt. Textfilens syfte är att anropa scriptfilen RunOnceEx.cmd 

som utför registreringar i registret. 

Scriptfilen vid namn RunOnceEx.cmd innehåller syntax för att lägga in data i 

registret. Data läggs in i en katalog i registret som heter RunOnceEx. Allt som denna 
katalog innehåller vid uppstarten av ett operativsystem kommer att utföras. Denna 

metod för att lägga in data i registret gör det möjligt att använda sig av miljövariabeln 

%systemdrive%. Den andra metoden är att använda sig av *.reg filer vilket kräver att 
man i filen anger systemdisken statiskt (miljövariabler kan inte användas) vilket gör 

att denna metod inte blir flyttbar mellan installationer på andra datorer om 

systemdisken är t.ex. D:\ eller E:\. 
Vissa program behöver en omstart av den virtuella maskinen för att nästa 

installation skall utföras korrekt. För att lösa detta problem har det skapats ytterligare 

två kommandofiler vid namn RunOnceEx2.cm och RunOnceEx3.cmd. Dessa filer 

innehåller register-registreringar för de program som skall installeras efter omstarten. 
Anropet till RunOnceEx2.cmd sker i första filen (RunOnceEx.cmd) och exekveras i 

slutet innan anropet till omstarten. Likaså anropas RunOnceEx3.cmd sist i den andra 

filen (RunOnceEx2.cmd). 
Data som läggs in i registret är sökvägar till installationsfilerna för applikationer 

som skall installeras och tillhörande argument som gör installationsprocessen 

automatisk. 
Nedan följer några exempel på hur kommandon i RunOnceEx.cmd ser ut. 

 I satsen nedan sätts en variabel PP att peka på installationskatalogen för 

applikationerna. 

o SET PP=%SystemDrive%\Install 

 

 I denna sats sätts titeln för fönstret som syns när programmen installeras. 

o REG ADD %KEY% /V TITLE /D "Installing Programs" /f 

 

 I detta exempel av en sats ser vi en typisk automatisering av en 

installation. Flaggan /quiet talar om att installationen skall utföras utan 
användarinteraktion och flaggan /norestart talar om att installationen 

skall slutföras utan omstart av systemet. 

o REG ADD %KEY%\005 /VE /D "Windows Installer" /f 

REG ADD %KEY %\005 /V 1 /D 
“%PP%\VS2005\vs\wcu\msi31\WindowsInstaller-KB893803-

v2-x86.exe /quiet /norestart" /f 

 
För att göra installationerna av Visual Studio 2005 och Visual Team Explorer 

automatisk skapar man även här ”unattended-filer” för de båda programmen. Visual 

Studio 2005 och Visual Team Explorer har olika program som måste vara installerade 
för att det skall fungera korrekt. I ”unattended-filerna” lägger man upp en lista över de 

nödvändiga program som skall installeras och i vilken ordning som programmen skall 

installeras. Man behöver inte skapa dessa filer själv, de skapas m.h.a. de båda 

programmens installationsprogram. Detta gör man en gång genom att ange flaggan 
/createunattend till installationen. Se bilaga 3 för ett utdrag ur de båda filerna. 

När man startar installationen av programmen anger man sökvägen till filen som 

argument till installationen: /unattendfile C:\Install\Unattendfiles\vs2005.ini 
Vissa anrop som görs från *.cmd filerna öppnar upp ett kommandofönster. För att 

göra applikationsinstallationen lite ”snyggare” används ett program vid namn cmdow. 

Detta program gör att kommandofönstren exekveras i bakgrunden, med andra ord 
gömmer kommandofönstret. 

För hela innehållet av RunOnceEx.cmd, RunOnceEx2.cmd och RunOnceEx3.cmd se 

bilaga 2. 
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5 Resultat 

I detta avsnitt kommer resultatet av arbetet att presenteras. Avsnittet kommer att 

förklara valet av virtualiseringsmiljö och vilka restriktioner som finns. Detta avsnitt 

kommer att ta upp andra restriktioner som gör att installationsprocessen inte helt blir 

automatisk. Avsnittet nämner även de problem som har uppstått under projektets gång 
och även nämner avsnittet att installationen utfördes utan problem. 

5.1 Valet av virtuell miljö 

I detta arbete valdes att använda virtuella maskiner som ett försök till att lägga 
utvecklingsmiljöer på. SSD hade som önskemål att använda sig av Microsoft Virtual 

PC eller VMWare Workstation som virtuell miljö. Genom användandet av virtuella 

maskiner isoleras utvecklingsmiljön från skadlig programvara och intrång, detta p.g.a. 
att den virtuella maskinen representeras som filer på den fysiska datorn. Detta gör att 

det blir svårare att manipulera innehållet. Problemet där utvecklingen sker mot andra 

plattformar som skulle kräva att flera datorer används kan motverkas m.h.a. 
virtualiseringsprogramvaran som ger möjligheten att sätta upp flera uppsättningar av 

virtuella maskiner. 

För att göra det möjligt att styra en virtuell maskin från min applikation måste ett 

API finnas tillgängligt. Som tidigare nämnt fanns inte möjligheten att programmera 
mot ett API genom de båda virtualiseringsprogrammen. Vid detta tillfälle erbjöd sig 

VMware att prova en ”betaversion” av deras nästa version av Workstation. Med den 

nya versionen av Workstation gavs det möjligheten att programmera mot ett API som 
gjorde det möjligt att styra en skapad virtuell maskin.  

Det är relativt enkelt att använda sig av detta API i språket C#. I början av arbetet 

fanns vissa svårigheter att förstå hur API:et används. Detta berodde mycket på att 
API:ets dokumentation saknar förklaringar och exempel i C#. I första hand är API:et 

skrivet för att använda sig av språken C, Visual Basic eller Pearl. Med goda kunskaper 

i programmering är det enkelt att översätta exemplen i Visual Basic till C# då dessa 

språk är snarlika varandra. 

5.1.1 Restriktioner i den virtuella miljön 

SSD:s önskemål var att göra hela processen automatisk. Men det finns vissa 

restriktioner i Workstations API som inte gör detta helt möjligt. 
För det första hade SSD som önskemål att genom min applikation kunna skapa 

nya uppsättningar av virtuella maskiner. Men i API:et finns det inga funktioner som 

gör detta möjligt, eftersom API:ets syfte är att enbart kunna styra en manuellt skapad 

virtuell maskin. Med andra ord måste en användare själv skapa en virtuell maskin från 
Workstation som man sedan kan komma åt och styra från en tredjepartsapplikation. 

För att installationen av operativsystemet skall starta automatiskt första gången 

den virtuella maskinen startas, måste den skapade ISO-filen vara laddad på den 
virtuella CD-ROM enheten. Detta gör att ett andra problem uppstår som gör att 

processen inte helt blir utan användarinteraktion. Problemet är att det inte finns någon 

funktion i API:et som gör det möjligt att programmatiskt öppna upp den skapade ISO-
filen på den virtuella CD-ROM enheten. Istället måste en användare i manuellt ladda 

ISO-filen på CD-ROM enheten från Workstation. 

Även ett tredje problem uppstod. Det finns ett verktyg som kan installeras på 

gästoperativsystemet vid namn VMware Tools. Detta verktyg är till för att underlätta 
kopiering av filer mellan gästen och värden, det blir enklare att arbeta mellan gästen 

och värden och verktyget hjälper även till så att man kan använda sig av en högre 

upplösning på gästen. Detta verktyg kan man programmatisk m.h.a. en funktion från 
API:et installera på gästen. I detta skede försökte verktyget installeras efter det att den 
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virtuella maskinen har startat för första gången. För att verktyget skall installeras krävs 

det att ett operativsystem finns installerat på gästen, men i detta skede har 

operativsystemet inte installerats. Problemet som uppstod var när installationen av 

operativsystemet initierades, samtidigt som verktyget ville installeras, vilket 
resulterade i att verktygsinstallationen ändrade i operativsystemets systemfiler och 

operativsystemsinstallationen avbröts. Detta verktyg är inte nödvändigt att installera 

för att den virtuella maskinen skall fungera men det kan underlätta arbetet. Valet 
gjordes att inte installera verktyget i detta skede, därmed försvann problemet. 

5.2 Automatisk installation av operativsystem 

I detta arbete var det ett önskemål att all form av installation sker automatiskt. För att 
göra en installation av ett operativsystem automatiskt användes metoden ”unattended 

installation”. Denna metod gör det möjligt att installera ett operativsystem utan 

användarinteraktion. Genom att använda denna metod kan installationstiden minskas 
och effektiviseras p.g.a. att användaren slipper göra de olika val som annars krävs. 

Metoden är väldigt enkel att använda sig av. Det finns stora möjligheter att anpassa 

installationen efter sitt tycke. I detta arbete har det skapats en enkel installation som 
enbart tar upp de nödvändigaste delarna. I stora företag används oftast datorer i stora 

nätverk som är kopplade till domäner, det är då möjligt att direkt ställa in dessa 

domäninställningar i ”unattended filen”. 

 
Problem uppstod vid användandet av denna ”unattended fil”. Av någon oförklarlig 

anledning måste filnamnet och filändelsen vara angiven med versaler annars hittas inte 

filen av operativsystemsinstallationen, vilket resulterar i att installationen inte 
genomförs automatiskt. 

5.3 Lösningen för installation av applikationer 

Ett syfte med detta arbete var att undersöka möjligheterna att installera 
utvecklingsverktyg och andra nödvändiga applikationer automatiskt efter en 

operativsystemsinstallation. För att göra detta möjligt användes metoden RunOnceEx 

som är en katalog i Windows register. Allt som denna katalog innehåller kommer att 
utföras sekventiellt när operativsystemet startas. Genom att använda denna metod är 

det enkelt att styra i vilken ordning som programmen installeras och vilken version 

som installeras. Detta bidrar till att problemen gällande installationsordningen och 

vilka verktyg som installeras försvinner. Just denna del av arbetet har orsakat mest 
problem och bekymmer. Figur 5.1 visar den applikation jag skapat som startar 

installationsprocessen. 
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Figur 5.1 visar min skapade applikation. 

 

5.3.1 Restriktioner i applikationsinstallationerna 

Vid installationen av Visual Studio 2005 och Visual Studio Team Explorer installeras 
även program som de båda är beroende av. De beroende programmen är Windows 

Installer, .NET Framework och Document Explorer. Dessa programs installationer 

startas av Visual Studio 2005 och Team Explorer. När dessa program har installerats 

startas datorn om utan några möjligheter att förhindra. Detta medför att 
installationsprocessen avbryts. För att motverka detta beteende måste programmen 

plockas ut och installeras separat för att specifikt säga till att inte starta om datorn när 

installationen är slutförd. 
Ett andra problem uppstod under installationen av applikationerna. För att 

installationen av Team Explorer skulle utföras korrekt krävdes en omstart av den 

virtuella maskinen innan installationens start. Samma beteende krävde även Visual 
Studio Servicepack 1. Det tog lång tid innan orsaken till problemet upptäcktes, men 

efter detta kunde problemet rättas till. 

5.4 Testresultat 

Av de första testerna kördes installationsprocessen på en testdator där resultatet blev 

mycket bra. Det uppstod inga komplikationer under processen. Gällande 

användarkonton måste VMware Workstation 6 installeras som administratör p.g.a att 
SSD inte ger ”vanliga” användare tillåtelse att installera program. Skapandet av ISO 

filen ger en varning om att processen kan få sämre prestanda om användaren inte kör 

som administratör. Utvecklaren som provade installationsprocessen genomförde den 

utan problem. Utvecklaren märkte inga märkbara prestandasänkningar i den virtuella 
miljön. Se bilaga 4 för testkörningar.  
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6 Diskussion 

I detta avsnitt av rapporten kommer resultaten att diskuteras. Avsnittet kommer även 

att ta upp de ekonomiska aspekter som arbetet har inverkan på. 

6.1 Diskussion av metod 

Genom diskussioner med handledaren på SSD skapades en bild över vilka områden 

och tekniker som behövdes studeras och detta underlättade literatursökandet. Efter att 

litteraturen hittats och studerats fanns det nu grundläggande kunskaper för att föra 

arbetet vidare. En bild skapades över hur en möjlig lösning av problemet skulle kunna 
se ut och implementationen sattes i verk. Ett demo-exemplar togs fram för att visa att 

lösningsförslaget var genomförbart. 

6.2 Diskussion av resultatet 

Valet av virtuell miljö föll sig ganska naturligt eftersom VMware Workstation 6 var 

den enda versionen av Workstation som gav möjligheten att programmera mot ett API. 

Likaså var valet av utvecklingsspråk enkelt då stor del av SSD:s utveckling sker i 
språket C# och på .NET plattformen vilket gör att SSD kan vidareutveckla 

applikationen. Nackdelarna med att använda sig av detta API tillsammans med språket 

C# är att API:ets dokumentation helt saknar exempel och förklaringar i språket. 
Dokumentationer finns i språket Visual Basic som är ett närliggande språk till C# 

p.g.a. att de båda, i mitt tycke, är objekorienterade. Vilka för och nackdelar finns i 

användandet av virtuella utvecklingsmiljöer? 
Fördelarna är att utvecklingen isoleras från skadlig programvara. Oftast införs 

hotet från skadlig programvara när utvecklare är inloggade som administratör på sin 

utvecklingsmiljö. För att helt isolera den virtuella utvecklingsmiljön måste 

restriktioner ges till utvecklarna vad det gäller tillgång till ”nöjes-surfning” på den 
virtuella maskinen, där Internet är den största källan av skadlig programvara. Tanken 

är att utvecklarna är administratörer på den virtuella maskinen vilket gör att den 

virtuella miljön öppnas upp för hot. Ännu en nackdel är att en viss prestandasänkning 
kan införas med virtuella utvecklingsmiljöer. Dock tror jag att man kan bortse från den 

minimala prestandasänkningen då fördelarna väger tyngre med tanke på att man får en 

säkrare och mer robust utvecklingsmiljö. Även de ekonomiska aspekterna som jag tar 
upp i nästa avsnitt överväger den minimala prestandasänkning som införs. 

Ytterligare fördelar med att införa en virtualiserad utvecklingsmiljö är att 

utvecklare tvingas att använda samma typ och version av utvecklingsverktyg. Detta 

kan underlätta arbetet av projekt då utvecklare får tillgång till de nyare komponenter 
som kan ha införts i en senare version av utvecklingsmiljön. Det blir även enklare för 

utvecklare att arbeta tillsammans när de har samma resurser att arbeta med. 

 
I arbetet undersöktes möjligheterna att göra installationsprocessen automatisk utan 

användarinteraktion. Som resultatet visar finns det vissa restriktioner i den valda 

virtualiseringsprogramvaran. Konsultation fördes med ”VMware communitien” där 

jag nämnde mitt problem att möjligheten inte finns att programmatisk ladda in en ISO 
fil på den virtuella CD-ROM enheten. Förhoppningsvis, efter denna konsultation, 

kommer det i framtiden uppdateringar till API:et som löser problemet. 

Gällande automatiseringen av operativsystemsinstallationen är den väldigt 
anpassningsbar och enkel att utforma till en mer specificerad installation än vad detta 

arbete använder sig av. Fördelarna med en automatiserad installation är ganska 

självklar, just för att processen blir automatisk. En annan fördel är att tiden som 
processen tar att genomför minskar, vilket resulterar i lägre kostnader som tas upp i 



Möjligheter att skapa en virtualiserad utvecklingsmiljö för Windows 

             

 

  27 

   

   

 

 

nästa avsnitt. En nackdel med att göra processen automatisk är att man blir ganska låst 

till valet av filsystem och partition. Man kan välja att göra den här delen av processen 

manuell eller välja att inkludera andra metoder för att automatisera denna del vilket 

inte nämns i detta arbete. 
Den automatiska installationen av utvecklingsverktyg och program möjliggör att 

installationsordningen kan bestämmas i förväg. Detta är en fördel p.g.a. att ofta när 

utvecklare installerar sina utvecklingsmiljöer installeras komponenter i fel ordning 
som resulterar i att vissa delar i utvecklingsmiljön inte kommer att fungera korrekt. 

Detta kan resultera i att utvecklingsmiljön behöver installeras om och ännu mer tid 

och pengar går åt när utvecklare inte sitter sysselsatta. Hela tanken att göra 
installationsprocessen automatisk är att just spara tid vilket det även gör och man får 

även större kontroll på vilka versioner och ordningar som kommer att användas. 

6.3 Ekonomiska aspekter 

En av frågeställningarna var om man kan spara pengar genom att lägga 

utvecklingsmiljöer på virtuella maskiner och som installeras automatisk. I inledningen 

tog jag upp ett hypotetiskt exempel för vad kostnaden kan bli för SSD när inhyrda 
konsulter inte är sysselsatta p.g.a. att de inte har fått utvecklingsmiljöer installerade. I 

exemplet togs en mycket enkel beräkning upp. Om SSD utför ca. 60 

installationer/ominstallationer per år, 30 för anställda och 30 för konsulter, och varje 

installation tar åtta timmar att genomföra och kostnaden för förlorad arbetstid är 700 
kr/timme för anställda och 850 kr/timme för inhyrda konsulter. Resultatet blir en årlig 

kostnad för SSD på 372 000 kr. Används min metod för att installera 

utvecklingsmiljöer tar installationsprocessen ca. tre timmar att genomföra. Resultatet 
blir att den totala årskostnaden för SSD skulle minska till 139 500 kr, alltså en 

minskning med 232 500 kr. Det bör också tas i åtanke att vissa kostnader för 

underhållsarbete uppstår med min metod. Det kan vara underhållsarbete som att nya 

uppdateringar skall inkluderas i installationen eller uppdateringar behöver göras i 
programkoden. Men skall min metod användas krävs det vissa fasta kostnader. 

Utvecklare får sin egen externa hårddisk där den virtuella maskinen installeras på så 

att deras kontorsmaskiner inte belastas av den virtuella maskinen. Licenser av 
VMware Workstation 6 måste även inhandlas. Antag att de båda har en kostnad på 

1500 kr vardera. Om man summerar den fasta kostnaden vilket är baserad på priset av 

hårddisk och licens samt antalet timmar installationen tar och antalet installationer 
som utförs per år, blir summan av engångskostnaden 540 000 kr. Om min metod 

kommer till användning skulle det ta SSD lite över två år att spara in den fasta 

kostnaden. Men vad är för och nackdelarna?  

Med dagens IT utveckling vet man inte hur morgondagen kommer att se ut. 
Under två år kan mycket hända gällande SSD:s utvecklingsmiljöer och hur dessa 

installeras. Det är mycket möjligt att nya metoder för installationer har införts på SSD 

under de två åren. Har man då kastat 270 000 kr i sjön? Det är naturligtvis en fråga 
man måste diskutera. Men vilka aspekter finns som kan vara till fördel eller nackdel 

vid valet om min lösning skall införas? 

Om jag börjar med de negativa är det ganska självfallet att den fasta kostnaden 
för licenser och hårddiskar är negativ. Alla kostnader är negativa. En andra negativ 

aspekt är att man kan få viss prestandasänkning vilket kan resultera i att utvecklingen 

tar längre tid och att i längden ”deadlines” missas. Detta resulterar naturligtvis i att 

kostnaden för utvecklingen stiger och SSD kan förlora förtroende hos sina kunder. 
Men vilka positiva aspekter skulle kunna uppväga de negativa? 

En positiv aspekt är att den årliga kostnaden minskar drastiskt. Vilket medför att 

pengar istället kan läggas på utvecklingen för att få en starkare och 
konkurrenskraftigare produkt.  

En annan av de positiva sidorna är tiden det tar att installera utvecklingsmiljöerna 

minskar drastiskt vilket gör att utvecklingstiden minskar, produktiviteten ökar och 
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utvecklingskostnaden minskar. Utvecklare får längre tid till att testa och göra 

applikationer säkrare från fel som kunden annars hittar. Detta medför att kunder blir 

nöjdare och en starkare relation byggs mellan kund och SSD. 

I inledningen tog jag upp att viss utveckling sker mot Windows Server 2003 men 
utvecklingen sker på en Windows XP dator. Detta medför att utvecklare behöver ha 

tillgång till mer än en dator. Genom att använda sig av virtuella maskiner slipper man 

att inhandla fler datorer. Istället kan pengar läggas på nödvändigare investeringar så 
som inhandling av licenser till VMware Workstation.  
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7 Slutsatser och framtida arbete 

Ja, det har visat sig möjligt att automatisera konfiguration och installation av 

virtualiserade utvecklingsmiljöer! 

I detta avsnitt presenteras de slutsatser som har dragits utifrån arbetet. Även 

presenteras ett förslag till framtida arbete. 

7.1 Slutsatser 

Genom att använda sig av virtuella maskiner som en lösning försvinner många av de 

problem som kan uppstå gällande införande och användande av utvecklingsmiljöer. 
Nedan besvaras de frågeställningar som har ställts i arbetet. 

 

Kan man motverka bristen av kontroll vid användandet av ej uppdaterade 

utvecklingsmiljöer? 

Genom att automatisera och styra installationen av utvecklingsmiljöer, tvingas 

utvecklare att använda samma typ och version av utvecklingsverktyg. Med metoden 
som används i detta arbete är det enkelt att ange hur och i vilken ordning som 

utvecklingsverktygen skall installeras. Man fråntar utvecklarna bekymret där de ej vet 

hur verktygen skall installeras. SSD får kontrollen att bestämma vilka verktyg som ska 

installeras och dess versioner. 
 

Kan man isolera utvecklingsmiljön från kontorsapplikationer och skadlig 

programvara? 
Användandet av virtuella maskiner medför att utvecklingsmiljön isoleras från 

vardagliga kontorsapplikationer, skadlig programvara och intrång. Det blir svårare för 

”hackers” och skadlig programvara att göra intrång på den virtuella maskinen p.g.a. att 
den virtuella maskinen lagras som filer på den fysiska datorn. Detta medför att man får 

en mer robust och säker utvecklingsmiljö och risken för förlorad data minskar. 

 

Kan installationstiden av utvecklingsmiljöer minskas och effektiviseras? 
Arbetet visar att användandet av en automatisk installation för operativsystem och 

utvecklingsverktyg minskar och effektiviserar installationstiden drastiskt. Detta 

medför att kostnaden för förlorad arbetstid minskar och resurser kan läggas på 
nödvändigare aktiviteter. Genom användandet av en automatisk installation 

underlättar man även för användarna att förbestämma de val som behöver göras under 

en installation. Detta resulterar i att installationen tar mindre tid att genomföra och 

färre bekymmer uppstår. Som testresultatet visar i avsnitt 5.4 genomfördes 
installationsprocessen utan problem. 

 

Kan man underlätta för utvecklare som utvecklar programvara avsedd för andra 

plattformar än den som utvecklingsmiljön ligger på? 

Genom att använda en virtualiseringsprogramvara såsom VMware Workstation 6 ges 

möjligheten att använda flera uppsättningar av virtuella maskiner. Detta resulterar i att 
utvecklare slipper att ha tillgång till fler datorer än vad utvecklingen sker på. 

 

Kan man spara pengar genom att lägga utvecklingsmiljön på virtuella maskiner 

som installeras automatisk? 
Ja, pengar kan sparas, framförallt genom att kostnaden för förlorad arbetstid reduceras, 

se sidan 27, avsnitt 6.3. 
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7.2 Framtida arbete 

I detta arbete har endast en prototyp utvecklats som visar att det är möjligt att lägga 

utvecklingsmiljöer på en virtuell maskin och att det går att automatisera 
installationsprocessen. Ett framtida arbete skulle kunna vara att vidareutveckla denna 

idé och göra applikationen mer dynamisk genom att ge användaren möjligheter att 

välja applikationer som skall installeras. En idé skulle vara att sökvägar till 
installationsfiler till applikationer hämtas ur en databas och istället för att göra en 

OEM-installation installeras applikationerna över nätverket från en filserver. Detta 

skulle medföra att installationstiden minskar och mer pengar kan sparas. I databasen 

skulle man kunna sätta upp färdiga konfigurationer av utvecklingsverktyg och annan 
nödvändig programvara vilket gör att användaren enbart behöver välja vilken typ av 

utveckling som skall utföras. 
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9 Bilagor 

9.1 Bilaga 1 – Emulerad omgivning 

  Workstation Virtual PC 2007 

Processor Samma processor som värd datorn.   

  En virtuell processor på en värd med en eller 
flera logiska processorer. 

  

  Två virtuella processorer på en värd med 
minst två logiska processorer. 

  

Chipset Intel 440BX baserat moderkort. Intel 440BX. 

  NS338 SIO.   

  82093AA IOAPIC.   

BIOS PhoenixBIOS 4.0 Release 6 med VESA 

BIOS. 

AMI BIOS. 

Minne Upp till 3,6 GB beroende på värd datorns 
minneskapacitet. 

  

  Ett maximum av 4 GB totalt tillgängligt för 
alla virtuella maskiner. 

  

Grafik VGA och SVGA support. S3 Trio 32/64 PCI. 

IDE Enheter Upp till fyra enheter – HDD, CD-ROM eller 
DVD-ROM. 

  

  Hårddiskar kan vara virtuella eller fysiska 
diskar. 

  

  Virtuella diskar med max 950 GB utrymme.   

  CD-ROM kan vara en fysisk enhet eller en 
ISO image fil. 

  

SCSI 
Enheter 

Upp till sju enheter.   

  SCSI virtuella diskar med max 950 GB 

utrymme. 

  

  SCSI diskarna kan vara virtuella eller fysiska.   

Floppy 
Enheter 

Upp till två 1.44 MB floppy enheter.   

  Enheten kan vara fysisk eller en floppy 

image. 

  

COM Portar Upp till fyra COM portar.   

  Output till seriell port eller till 
värdoperativsystem. 

  

LPT Portar Upp till tre LPT portar.   

  Output till parallell port eller till 
värdoperativsystem. 

  

USB Portar Upp till två USB 1.1 UHCI kontroller   

  Stödjer de flesta enheterna så som USB 
skrivare, scanrar, PDAer, USB HDD, USB 

minnen och digital kameror den stöder även 
streamade enheter så som webcams, 
högtalare och mikrofoner 

  

Tangentbord 104-key Windows 95/98 förhöjt.   

Mus PS/2 mus.   

 
Ethernet 

 
Upp till tre virtuella Ethernet kort. Intel/DEC 21140A 10/100. 
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  AMD Pcnet-PCI II kompatibelt.   

Ljud Ljud output och input. Creative Labs Sound Blaster 16 
ISA Plug and Play. 

  Emulerad Creative Labs Soundblaster 
AutioPCI. 

  

Virtuellt 
nätverk 

Stöd för nio eller fler virtuella Ethernet 
switchar beroende av värdoperativsystemet. 
Tre switchar är förinställda för bridged, host-
only och NAT nätverk. 

  

  Stödjer de flesta Ethernet baserade protokoll 
så som TCP/IP, NetBEUI, Microsoft 

Networking, Samba, Novell Netware och 
Network File System. 

  

 

9.2 Bilaga 2 - Kodbilaga 

9.2.1 Program.cs 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Windows.Forms; 

 

namespace AutoInstaller 

{ 

    static class Program 

    { 

        [STAThread] 

        //Huvudmetod som skapar en ny instans av AutoInstaller 

        static void Main() 

        { 

            Application.EnableVisualStyles(); 

            Application.SetCompatibleTextRenderingDefault(false); 

            Application.Run(new AutoInstaller()); 

        } 

    } 

} 

9.2.2 AutoInstaller.cs 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.ComponentModel; 

using System.Data; 

using System.Drawing; 

using System.Text; 

using System.Windows.Forms; 

using System.Threading; 

 

namespace AutoInstaller 

{ 

    public partial class AutoInstaller : Form 

    { 

        Winnt nt; 

        MakeISO mk; 

        VMHandler vm; 

 

        DialogResult result; 

 

        public AutoInstaller() 

        { 

            InitializeComponent(); 

        } 

 

        //Denna metod tar hand om händelsen när knappen Deploy trycks ned 

        private void btnDeploy_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            result = MessageBox.Show("Are you sure you want to continue?", 

"Continue", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question); 

            if (result == DialogResult.Yes) 
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            { 

                //Ny instans av Winnt skapas och winnt.sif skapas 

                nt = new Winnt(txtName.Text, txtOrgName.Text, txtCompName.Text, 

txtAdmPwd.Text, txtSerial.Text); 

                nt.makeWinnt();  

 

                //Ny instans av MakeISO och iso filen skapas 

                mk = new MakeISO("wxppro"); 

                mk.makeISO(); 

 

                //Ny instans av VMHandler och virtuella maskinen startas 

                vm = new VMHandler(txtVMPath.Text); 

                vm.runVM();  

            } 

        } 

 

        //Denna metod tar hand om händelsen när knappen Open trycks ned 

        private void btnOpen_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            if (openVM.ShowDialog()!= System.Windows.Forms.DialogResult.Cancel) 

                txtVMPath.Text = openVM.FileName; //Sökvägen till VM sätts till 

textfältet 

        } 

    } 

} 

9.2.3 Winnt.cs 

using System; 

using System.IO; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Text; 

 

namespace AutoInstaller 

{ 

    class Winnt 

    { 

        //De nödvändiga variabler som används i en operativsystemsinstallation 

        string usrName, orgName, compName, admPwd, osSerial; 

        //Sökvägen vart WINNT.SIF skall ligga 

        Static string winntPath = 

@"E:\AutoInstallerTest\AIFiles\wxppro\I386\WINNT.SIF"; 

 

        //Används för att skapa och hantera filer 

        FileInfo f = new FileInfo(winntPath); 

        //Används för att skicka data till en ström 

        StreamWriter w; 

 

        //Konstruktor 

        public Winnt(string usrName, string orgName, string compName, string 

admPwd, string osSerial) 

        { 

            this.usrName = usrName; 

            this.orgName = orgName; 

            this.compName = compName; 

            this.admPwd = admPwd; 

            this.osSerial = osSerial; 

        } 

 

        //Metoden som skriver ut text till WINNT.SIF filen 

        public void makeWinnt() 

        { 

            f.Refresh(); 

            w = f.CreateText(); 

            w.WriteLine(";SetupMgrTag"); 

            w.WriteLine("[Data]"); 

            w.WriteLine("    AutoPartition=1"); 

            w.WriteLine("    MsDosInitiated=0"); 

            w.WriteLine("    UnattendedInstall=\"Yes\""); 

            w.Write(w.NewLine); 

            w.WriteLine("[Unattended]"); 

            w.WriteLine("    UnattendedMode=\"FullUnattended\""); 

            w.WriteLine("    OemSkipEula=Yes"); 

            w.WriteLine("    OemPreinstall=Yes"); 

            w.WriteLine("    TargetPath=\\WINDOWS"); 

            w.WriteLine("    Repartition=Yes"); 
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            w.WriteLine("    UnattendSwitch=\"Yes\""); 

            w.WriteLine("    WaitForReboot=\"No\""); 

            w.Write(w.NewLine); 

            w.WriteLine("[GuiUnattended]"); 

            w.WriteLine("    AdminPassword=\"" + admPwd + "\""); 

            w.WriteLine("    EncryptedAdminPassword=NO"); 

            w.WriteLine("    AutoLogon=Yes"); 

            w.WriteLine("    AutoLogonCount=20"); 

            w.WriteLine("    OEMSkipRegional=1"); 

            w.WriteLine("    TimeZone=110"); 

            w.WriteLine("    OemSkipWelcome=1"); 

            w.Write(w.NewLine); 

            w.WriteLine("[UserData]"); 

            w.WriteLine("    ProductID=" + osSerial); 

            w.WriteLine("    FullName=\"" + usrName + "\""); 

            w.WriteLine("    OrgName=\"" + orgName + "\""); 

            w.WriteLine("    ComputerName=" + compName); 

            w.Write(w.NewLine); 

            w.WriteLine("[TapiLocation]"); 

            w.WriteLine("    CountryCode=46"); 

            w.Write(w.NewLine); 

            w.WriteLine("[RegionalSettings]"); 

            w.WriteLine("    LanguageGroup=1"); 

            w.WriteLine("    Language=0000041d"); 

            w.Write(w.NewLine); 

            w.WriteLine("[Branding]"); 

            w.WriteLine("    BrandIEUsingUnattended=Yes"); 

            w.Write(w.NewLine); 

            w.WriteLine("[URL]"); 

            w.WriteLine("    Home_Page=http://home.sandvik.com"); 

            w.Write(w.NewLine); 

            w.WriteLine("[Proxy]"); 

            w.WriteLine("    Proxy_Enable=1"); 

            w.WriteLine("    Use_Same_Proxy=1"); 

            w.WriteLine("    HTTP_Proxy_Server=www-proxy.sandvik.com:8080"); 

            w.Write(w.NewLine); 

            

w.WriteLine("Proxy_Override=*.sandvik.com;*.goranssonskaskolan.com;164.4.*;138.

103.*;*.dormertools.com*.sandvik.com;*.goranssonskaskolan.com;164.4.*;138.103.*

;*.dormertools.com;*.prototyp.com;*.titex.com;*.valenite.com;*.walter-

ag.de;*.sandvik.ad;<local>"); 

            w.Write(w.NewLine); 

            w.WriteLine("[Identification]"); 

            w.WriteLine("    JoinWorkGroup=WORKGROUP"); 

            w.Write(w.NewLine); 

            w.WriteLine("[Network]"); 

            w.WriteLine("    InstallDefaultComponents=Yes"); 

            w.Close(); 

        } 

    } 

} 

 

9.2.4 MakeISO.cs 

using System; 

using System.Windows.Forms; 

using System.Diagnostics; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Text; 

 

namespace AutoInstaller 

{ 

    class MakeISO 

    { 

        //Process används för att starta en exe fil 

        Process proc = new Process(); 

        //Sökvägen till CDIMAGE 

        string cdimagePath = @"E:\AutoInstallerTest\AIFiles\CDIMAGE.EXE"; 

        //Argumenten till CDIMAGE 

        string args; 

        //Vilket operativsystem som skall installeras 

        string os;  

 

         

        public MakeISO(string os) 
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        { 

            this.os = os; 

            args = @"-l" + os + @"-l" + os + @" -

bE:\AutoInstallerTest\AIFiles\" + os + @"\w2ksect.bin -h -n -o -m 

E:\AutoInstallerTest\AIFiles\" + os + @" 

E:\AutoInstallerTest\AIFiles\ISO\os.iso"; 

        } 

         

        //Metoden startar CDIMAGE och väntar till processen är klar 

        public void makeISO() 

        { 

            proc.StartInfo.FileName = cdimagePath; 

            proc.StartInfo.Arguments = args; 

            proc.Start(); 

            proc.WaitForExit();             

        } 

    } 

} 

 

9.2.5 VMHandler.cs 

using System; 

using System.Windows.Forms; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Text; 

using VixCOM; 

 

namespace AutoInstaller 

{ 

    class VMHandler 

    { 

        //Deklarationer av handtags-objekt 

        VixLib lib = new VixLib(); 

        IJob jobHandle; 

        IHost hostHandle; 

        IVM vmHandle; 

 

        //Deklaration av data och resultat objekt 

        object[] data = {Constants.VIX_PROPERTY_JOB_RESULT_HANDLE }; 

        object results = null; 

        object[] tmpObj = null; 

 

        //Deklaration av error variabeln 

        ulong err; 

 

        //Sökvägen till den virtuella maskinen 

        string vmxFilePath; 

 

        public VMHandler(string vmxFilePath) 

        { 

            this.vmxFilePath = vmxFilePath; 

        } 

 

        //Denna metod startar virtuella maskinen 

        public void runVM() 

        { 

            //Satsen ansluter till workstation 

            jobHandle = lib.Connect(Constants.VIX_API_VERSION, 

                Constants.VIX_SERVICEPROVIDER_VMWARE_WORKSTATION, 

                null, //hostName, null = localhost 

                0, //hostPort, 0 = default 

                null, //userName, null = current user 

                null, //password, null = current users password 

                0, //options 

                null, //propertyList 

                null); //callback 

 

            //Satsen väntar till jobbet är klart 

            err = jobHandle.Wait(data, ref results); 

            if (lib.ErrorIndicatesFailure(err)) 

            { 

                errorBox(lib.GetErrorText(err, null)); 

            } 

 

            tmpObj = (object[])results; 
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            hostHandle = ((IHost) tmpObj[0]); 

 

            //Öppnar VM på värddatorn 

            jobHandle = hostHandle.OpenVM(vmxFilePath, null); 

            err = jobHandle.Wait(data, ref results); 

            if (lib.ErrorIndicatesFailure(err)) 

            { 

                errorBox(lib.GetErrorText(err, null)); 

            } 

 

            tmpObj = (object[])results; 

            vmHandle = ((IVM)tmpObj[0]); 

 

            //Startar VM 

            jobHandle = vmHandle.PowerOn(Constants.VIX_VMPOWEROP_LAUNCH_GUI, 

null, null); 

            err = jobHandle.WaitWithoutResults(); 

            if (lib.ErrorIndicatesFailure(err)) 

            { 

                errorBox(lib.GetErrorText(err, null)); 

            } 

 

            MessageBox.Show("Done!", "Message", MessageBoxButtons.OK, 

MessageBoxIcon.Information); 

 

            //Släpper alla handtag 

            hostHandle.Disconnect(); 

        } 

 

        //Metoden visar en error dialog om fel uppstår 

        public void errorBox(string error) 

        { 

            DialogResult result; 

            result = MessageBox.Show(error, "Error", MessageBoxButtons.OK, 

MessageBoxIcon.Error); 

        } 

    } 

} 

9.2.6 cmdlines.txt 

[COMMANDS] 

".\RunOnceEx.cmd" 

9.2.7 RunOnceEx.cmd 

cmdow @ /HID 

@Echo Off 

 

SET PP=%SystemDrive%\Install 

 

SET KEY=HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnceEx 

 

REG ADD %KEY% /V TITLE /D "Installing Programs" /f 

 

REG ADD %KEY%\005 /VE /D "Windows Installer" /f 

REG ADD %KEY%\005 /V 1 /D "%PP%\VS2005\vs\wcu\msi31\WindowsInstaller-KB893803-

v2-x86.exe /quiet /norestart" /f 

 

REG ADD %KEY%\010 /VE /D ".NET Framework" /f 

REG ADD %KEY%\010 /V 1 /D "%PP%\VS2005\vs\wcu\dotNetFramework\dotnetfx.exe /q:a 

/c:\"install.exe /q\"" /f 

 

REG ADD %KEY%\015 /VE /D "Document Explorer" /f 

REG ADD %KEY%\015 /V 1 /D "%PP%\VS2005\vs\wcu\DExplore\DExplore.exe /q:a 

/c:\"install.exe /q\"" /f 

 

REG ADD %KEY%\020 /VE /D "Visual Studio 2005" /f 

REG ADD %KEY%\020 /V 1 /D "%PP%\VS2005\vs\setup\setup.exe /unattendfile 

C:\Install\Unattendfiles\vs2005.ini" /f 

 

REG ADD %KEY%\091 /VE /D "Reboot computer" /f 

REG ADD %KEY%\091 /V 1 /D "%PP%\RunOnceEx2.cmd" /f 

REG ADD %KEY%\091 /V 2 /D "shutdown.exe -r -f -t 15 -c \"Windows will now 

restart in 15 sec...\"" /f 
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EXIT 

9.2.8 RunOnceEx2.cmd 

cmdow @ /HID 

@Echo Off 

 

SET PP=%SystemDrive%\Install 

 

SET KEY=HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnceEx 

 

REG ADD %KEY% /V TITLE /D "Installing Programs" /f 

 

REG ADD %KEY%\005 /VE /D "Premimum Partner Edition" /f 

REG ADD %KEY%\005 /V 1 /D "%PP%\TeamFoundationClient\tfc\wcu\PPE\vs_setup.msi 

/quiet /norestart" /f 

 

REG ADD %KEY%\010 /VE /D "Team Explorer" /f 

REG ADD %KEY%\010 /V 1 /D "%PP%\TeamFoundationClient\tfc\setup.exe 

/unattendfile C:\Install\Unattendfiles\tfc.ini" /f 

 

REG ADD %KEY%\090 /VE /D "Reboot computer" /f 

REG ADD %KEY%\090 /V 1 /D "%PP%\RunOnceEx3.cmd" /f 

REG ADD %KEY%\090 /V 2 /D "shutdown.exe -r -f -t 15 -c \"Windows will now 

restart in 15 sec...\"" /f 

 

EXIT 

9.2.9 RunOnceEx3.cmd 

cmdow @ /HID 

@Echo Off 

 

SET PP=%SystemDrive%\Install 

 

SET KEY=HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnceEx 

 

REG ADD %KEY% /V TITLE /D "Installing Programs" /f 

 

REG ADD %KEY%\005 /VE /D "Visual Studio SP1" /f 

REG ADD %KEY%\005 /V 1 /D "%PP%\SP1forVisualStudio2005\VS80sp1-KB926601-X86-

ENU.exe /qn" /f 

 

REG ADD %KEY%\010 /VE /D "McAffe Antivirus" /f 

REG ADD %KEY%\010 /V 1 /D "%PP%\SETUP.EXE /passive /norestart" /f 

 

EXIT 

 

 

9.3 Bilaga 3 – Unattended-filer 

9.3.1 Winnt.sif 

;SetupMgrTag 

[Data] 

    AutoPartition=1 

    MsDosInitiated=0 

    UnattendedInstall="Yes" 

 

[Unattended] 

    UnattendedMode="FullUnattended" 

    OemSkipEula=Yes 

    OemPreinstall=Yes 

    TargetPath=\WINDOWS 

    Repartition=Yes 

    UnattendSwitch="Yes" 

    WaitForReboot="No" 

 

[GuiUnattended] 

    AdminPassword="vm" 

    EncryptedAdminPassword=NO 

    AutoLogon=Yes 
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    AutoLogonCount=20 

    OEMSkipRegional=1 

    TimeZone=110 

    OemSkipWelcome=1 

 

[UserData] 

    ProductID=XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX 

    FullName="Sandvik Standard PC" 

    OrgName="Sandvik AB" 

    ComputerName=VM 

 

[TapiLocation] 

    CountryCode=46 

 

[RegionalSettings] 

    LanguageGroup=1 

    Language=0000041d 

 

[Branding] 

    BrandIEUsingUnattended=Yes 

 

[URL] 

    Home_Page=http://home.sandvik.com 

 

[Proxy] 

    Proxy_Enable=1 

    Use_Same_Proxy=1 

    HTTP_Proxy_Server=www-proxy.sandvik.com:8080 

 

Proxy_Override=*.sandvik.com;*.goranssonskaskolan.com;164.4.*;138.103.*;*.dorme

rtools.com*.sandvik.com;*.goranssonskaskolan.com;164.4.*;138.103.*;*.dormertool

s.com;*.prototyp.com;*.titex.com;*.valenite.com;*.walter-

ag.de;*.sandvik.ad;<local> 

 

[Identification] 

    JoinWorkGroup=WORKGROUP 

 

[Network] 

    InstallDefaultComponents=Yes 

9.3.2 VS2005.ini 

[PreInstallOrder] 

gfn_mid microsoft xml 

gfn_client_msi 

gfn_ visual studio ent dev 

gfn_ language tools for vs 7 ent 

gfn_ vb for vs 7 ent 

 

[InstallOrder] 

gfn_mid microsoft xml 

gfn_client_msi 

gfn_ visual studio ent dev 

gfn_ language tools for vs 7 ent 

gfn_ vb for vs 7 ent 

 

[PostInstallOrder] 

gfn_mid microsoft xml 

gfn_client_msi 

gfn_ visual studio ent dev 

gfn_ language tools for vs 7 ent 

gfn_ vb for vs 7 ent 

9.3.3 tfc.ini 

[PreInstallOrder] 

gfn_client_msi 

gfn_ team explorer 

{074C9BEE-314A-4D92-A91D-D049B8446392} 

{9F66177E-3A95-4449-80FA-A1BA2158DE91} 

{7DAF3E31-3980-4950-BFF3-A3FA1DD469F0} 

gfn_ test execution files 

{435A8794-4D49-4243-9A57-FCA9D7C048AB} 

gfn_mid office pias inst 

 

[InstallOrder] 
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gfn_client_msi 

gfn_ team explorer 

{074C9BEE-314A-4D92-A91D-D049B8446392} 

{9F66177E-3A95-4449-80FA-A1BA2158DE91} 

{7DAF3E31-3980-4950-BFF3-A3FA1DD469F0} 

gfn_ test execution files 

{435A8794-4D49-4243-9A57-FCA9D7C048AB} 

gfn_mid office pias inst 

[PostInstallOrder] 

gfn_client_msi 

gfn_ team explorer 

{074C9BEE-314A-4D92-A91D-D049B8446392} 

{9F66177E-3A95-4449-80FA-A1BA2158DE91} 

{7DAF3E31-3980-4950-BFF3-A3FA1DD469F0} 

gfn_ test execution files 

{435A8794-4D49-4243-9A57-FCA9D7C048AB} 

gfn_mid office pias inst 

 

9.4 Bilaga 4 – Testkörningar 

9.4.1 Applikationen 

Figur 9.1 visar min skapade applikation där användaren får ange val som är 

nödvändiga vid en operativsystemsinstallation så som namn, organisation, datornamn, 

administratörslösenord och produktnyckel. Användaren måste även ange den virtuella 
maskin som installationen skall utföras på. 

 
Figur 9.1 visar min skapade applikation. 

9.4.2 Skapande av ISO 

Figur 9.2 visar skedet när programmet CDIMAGE skapar den ISO-fil som innehåller 

installationsfiler för operativsystemet, utvecklingsverktyg och andra nödvändiga 

applikationer. 
 



Möjligheter att skapa en virtualiserad utvecklingsmiljö för Windows 

             

 

  41 

   

   

 

 

 
Figur 9.2 visar skapandet av ISO-fil. 

 

9.4.3 Initiering och installation av Windows XP 

Figur 9.3 och 9.4 visar hur en installation av Windows XP ser ut. Det är i detta skede 

som ”unattended filen” kommer till användning. 

 
Figur 9.3 visar första stadiet av en operativsystemsinstallation. 
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Figur 9.4 visar installationen av Windows XP. 

 

9.4.4 Installationen av applikationerna 

Figur 9.5 visar skedet där installationen av utvecklingsverktyg och andra nödvändiga 
applikationer utförs. Figuren visar även hur Workstation 6 ser ut. 
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Figur 9.5 visar installationen av utvecklingsverktygen. 


