
A Windows 7 telepítési  
komponensei

MAP
A Microsoft Assessment and Planning Toolkit segítségé-
vel a Windows 7 bevezetéséhez kapcsolódó megfelelőségek 
vizsgálhatóak.

ACT
Az Application Compatibility Toolkit használatával a Windows XP 
platformára fejlesztett alkalmazások Windows 7 kompatibilissé 
tehetőek.

USMT
A User State Migration Tool lehetővé teszi a felhasználói profilada-
tok és számítógép beállítások automatizált átköltöztetését a régi 
számítógépről az újra.

WIM
A Windows Image fájlformátum egy olyan speciális konténer, 
melyben az operációs rendszer lemezkép tárolódik. Egy WIM fájl 
több, különböző lemezképet is tartalmazhat. Speciális tömörítés-
sel és a „single instance” technológiákkal relatív kis méretű fájlban 
tárolódnak az adatok.

WSIM
A Windows System Image Manager segítségével egy grafikus fe-
lületen keresztül szerkeszthetőek a válaszfájlok (unattend.xml). 
Referenciaként a meglévő WIM vagy CLG fájlokat használja a kon-
figurálható komponensek és folyamatok betöltésére.

MDT
Microsoft Deployment Toolkit egyetlen konzolban egységesíti 
azon eszközöket és építőelemeket, melyekkel minimális beavatko-
zást igénylő (Light Touch Installation), automatizált telepítés való-
sítható meg.

SCCM
Az SCCM teljesíti az összes olyan követelményt, mellyel egy dina-
mikus és beavatkozás-mentes (Zero Touch Installation) operációs 
rendszert telepítő megoldásnak rendelkeznie kell. Az SCCM ké-
pes a számítógép gyűjtemények tagjaira automatikusan operációs 
rendszert telepíteni.

Task Sequence
Az MDT és az SCCM által használt Task Sequence szkript egyaránt 
alkalmas új számítógép telepítésére, migrációra vagy referencia 
gép építésének automatizációjára. Az automatizációt biztosító 
szkript kényelmes, grafikus felületen keresztül szerkeszthető.

WDS
A Windows Deployment Services a WinPE rendszerindító környe-
zetet képes PXE képes eszközök számára a hálózaton keresztül át-
adni. Ezen felül támogatja az Auto-Cast és a Schedule-Cast típu-
sú multicast-alapú lemezkép célba juttatást. A verzió a dinamikus 
eszközillesztő programterítést is tartalmazza.

WAIK
A Windows Automated Installation Kit az összes olyan fő kompo-
nenst tartalmazza, amely a Windows 7 bevezetéséhez szükséges, 
pl.: WinPE, USMT, WSIM, DISM, ImageX, szkriptek, stb.

Sysprep
A System Preparation Tool előkészíti a referencia számítógépet a 
lemezkép felvételére. Eltávolítja a Windows OS összes egyedi azo-
nosítóját, lehetővé téve az újbóli megszemélyesítését.

WinPE
A Windows Preinstallation Environment egy csökkentett funkcio-
nalitású, Windows kernelt futtató grafikus környezet, melyben di-
agnosztikai és karbantartási-, illetve operációs rendszer telepítési 
feladatok is végezhetőek.

ImageX
Egy parancssoros eszköz, mellyel a Windows lemezképek (WIM 
fájlok) előállíthatóak, és a célgépen érvényre juttathatóak.

DISM
A Deployment Image Servicing and Management Tool egy olyan 
parancssoros eszköz, mellyel a Windows lemezképek offline álla-
potukban is szerkeszthetőek, pl.: nyelvi fájlok, illesztőprogramok, 
Windows frissítések telepíthetőek.
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