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Hvað er MS Application Virtualization 

• Application Virtualization eða sýndarhugbúnaður gerir manni kleyft 
að betrumbæta tilfæranleika, umsýslu og samhæfni á hugbúnaði 
með því að rífa það frá undirliggjandi stýrikerfi sem það er keyrt frá. 
 

•  Sýndarhugbúnaður er ekki uppsett inn á stýrikerfið með 
hefðbundum hætti en keyrir samt sem áður eins og það er uppsett.  
Sýndarumhverfið blekkir hugbúnaðinn og stýrikerfið eins og það sé 
uppsett og hefur þannig aðgang að öllum þeim vélbúnaði og öðrum 
hugbúnaði sem stýrikerfið er með uppsett s.s. hljóðkort, prentara 
osfrv.   
 

• Sýndarhugbúnaður er aðeins öðruvísi en sýndarvél þar sem 
sýndarhugbúnaður er aðeins notað til að búa til sýndarumhverfi 
fyrir hugbúnaðinn en sýndarvél er það sem gerir kleyft að búa til 
sýndarumhverfi fyrir stýrikerfið. 
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Hvaða hugbúnaður virkar  í App-V ? 

• Það er mikið af hugbúnaði virkar sem 
sýndarhugbúnaður. 

– App-V Recipes (Uppskriftir) 

– App-V Package Accelerator (Kökumix) 

– Prófa hugbúnaðinn 

• En eitthvað af hugbúnaði virkar betur ef hann 
er uppsettur á hefðbundinn hátt. 



Takmarkanir 

• Stýrikerfið veit ekki af hugbúnaðinum 
– Stýrikerfið getur ekki haft samband við 

sýndarhugbúnaðinn nema með sérstökum hætti t.d. 
hefur Microsoft Office þróunar deildin búið til 
svokallað Microsoft Office Proxy sem virkar sem brú 
á milli stýrikerfi og Office 2010 sýndarhugbúnaðar. 

• Í sumum tilfellum er flókið og erfitt að 
sýndarvæða hugbúnað eða tekið lengri tíma en 
að setja hugbúnað upp venjulega. En björtu 
hliðarnar á því er að eftir að sýndarhugbúnaður 
hefur verið prófaður og staðfest að hann virki í 
viðeigandi stýrikerfi virkar hann alltaf. 



Kostir (bara nokkur dæmi) 

• Stýrikerfið er öruggara fyrir illa skrifuðum hugbúnaði 
sem á til að rugla í innviði stýrikerfisins, sem þýðir að 
stýrikerfið verður stöðugra og einnig hugbúnaðurinn. 

• Sýndarhugbúnaður getur keyrt í mismunandi útgáfum 
s.s. Office 2007 og Office 2010 getur keyrt á sömu vél. 

• Auðveld uppfærsla á sýndarhugbúnaði (þvílík snilld). 

• Minnka kostnað á umsýslu á hugbúnaði. 

• Auðvelda uppsetningum á vélum. 

• Fækka þjónustuborðs kvörtunum  



Staðreyndir 

• Samkvæmt könnun á IDC 
– Miða við rúmlega 9200 tölvur bæði Windows XP og 

Windows 7 

• Umsýslu sparnaður um 29% 

• Dreifingar sparnaður 13% 

• Aðstoð/Support sparnaður um 64% 

• Niðritími sparnaður um 69% 

• Niðurstöður sóttar frá Microsoft heimasíðu 
– Sækja PDF Skjal 

 

http://download.microsoft.com/download/E/7/8/E783C12F-9909-4A6F-B48C-F891CD3E18DD/IDC MDOP TCO Study.PDF
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Hönnun tölvukerfis fyrir sýndarhugbúnað 
 

• Desktop 
Configuration (DC) 
Service 

• Dínamísk pakka 
sendingar/Virk 
uppfærsla 

• Þarf Active Directory 
og SQL netþjón 



Hönnun tölvukerfis fyrir sýndarhugbúnað 
Standalone Mode 

• Keyrir hugbúnað 
með uppsetningu í 
gegn um CD/DVD 

• MSI wrapper  
inniheldur allar 
stillingar 

• Samhæft með 
SMS/SCCM & 3rd 
party EST 

• Enginn dínamísk 
keyrsla á pökkun né 
virk uppfærsla 



Leiðir til að dreifa hugbúnaði 
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Sequencing ( Sýndarvæða hugbúnað) 

• Muna að slökkva á öllum þjónustum sem keyra á vélinni 
s.s. „Antivirus, Windows Update, Windows Defender 
osfrv.“ 

• Mælst er með að vélin sem keyrir App-V Sequencing 
hugbúnaðinn sé keyrð á sýndarvél og er tekin mynd af 
henni (snapshot) eftir að App-V hugbúnaður sé kominn 
inn (Ekki taka mynd/snapshot af sýndarvél með 
sequencing hugbúnaðinn í gangi). 

• Sækja myndina (revert snapshot) í hvert skipti sem á að 
sýndarvæða nýjan hugbúnað. 

• Ekki keyra neinn hugbúnað annan en App-V Sequencing 
álfinn(wizard)  nema þann hugbúnað sem á að setja upp 
þegar er beðið um það í sequencing álfinum. 



Smá sýnishorn 

• Hvernig við keyrum sequence á hugbúnað 
(sýndarvæða hugbúnað) 

– Prófað að sýndarvæða Skype 

• Hvernig við setjum sýndarhugbúnað inn á App-V 
netþjóninn. 

• Prófa að keyra upp sýndarhugbúnað inn á 
Windows 7 stýrikerfi. 

– Prófa að keyra upp Skype (Sýndarhugbúnaður) 

– Prófa að keyra upp WinRAR 4.0 (sýndarhugbúnaður) 



demo 1 á youtube 

http://www.youtube.com/watch?v=T6flwIwRbxY
http://www.youtube.com/watch?v=T6flwIwRbxY
http://www.youtube.com/watch?v=T6flwIwRbxY
http://www.youtube.com/watch?v=T6flwIwRbxY


demo 2 á youtube 

http://www.youtube.com/watch?v=4yw8mLPp6Vg
http://www.youtube.com/watch?v=4yw8mLPp6Vg
http://www.youtube.com/watch?v=4yw8mLPp6Vg
http://www.youtube.com/watch?v=4yw8mLPp6Vg


demo 3 á youtube 

http://youtu.be/EyZiPW1ZvpQ
http://youtu.be/EyZiPW1ZvpQ
http://youtu.be/EyZiPW1ZvpQ
http://youtu.be/EyZiPW1ZvpQ


Leyfisgjöld og kostnaður 

• Fáðu verð hjá næsta endursöluaðila (Skilst að það 
sé mjög ódýrt) 

• Sýndarhugbúnaður (App-V) er hluti af MDOP 

• Sýndarhugbúnaður (App-V) er hægt að sækja frítt 
inn á Microsoft síðunni og fylgir frítt leyfi með 
hverjum Remote Desktop Services CAL leyfi 
þannig að það má nota sýndarhugbúnað (App-V) 
með Remote Desktop netþjónum án auka 
kostnaðar. Þetta á við Windows 2008 R2 leyfi. 



Hugbúnaðarfyrirtæki og 
sýndarhugbúnaður 

• Eitthvað af hugbúnaðarfyrirtækjum eru farin 
að gefa út hugbúnaðinn sinn sem 
sýndarvæddan og er kallað pre-sequenced 
application.  

 





Efnisyfirlit 

• Hvað er Med-V / Microsoft Enterprize Desktop Virtualization ? 
• Hvaða stuðningur er í Med-V 
• Kröfur 
• Kostir og gallar 
• Med-V leiðin 
• Leyfi o.fl. 
• Sýnishorn 
• Troubleshooting Toolkit 



Hvað er Med-V 

• Med-V er hugbúnaður sem er fyrst og fremst 
til að flýta fyrir uppfærslum úr eldri 
stýrikerfum yfir í Windows 7.  Med-V 
inniheldur annaðhvort Windows XP Service 
Pack 3 eða Windows 2000 Service Pack 4 
sýndarvél sem keyrir á útstöð hjá notanda 
sem gerir það kleyft að leyfa notendum að 
keyra eldri hugbúnað eða vefsíður sem virka 
ekki á Windows 7. Til eru tvær útgáfur af 
MED-V og er nýjasta útgáfan 2.0. 



Hvaða stuðningur er í Med-V 

• Med-V er sýndarvél 
• Gluggalausir gluggar (seamless windows) 
• Nýtir örgjörva, disk og minni mjög vel 
• USB deiling á sýndarvél og útstöð 
• Hægt að flytja IE vefi sjálfkrafa yfir í IE6. 
• Hugbúnaður er sjálfkrafa birtur á útstöð s.s. Á 

skjáborð eða í start menu. 
• Hægt að búa til skráartengingar frá útstöð yfir á 

sýndarvél. 
• My Documents og Desktop tenging. 
• Sjálfvirk prentunar tenging . 



Kröfur 

• Volume licensing fyrir Windows XP 
• MDOP leyfi 

 
• Fyrir Windows XP sýndarvél 

– Windows XP með Service Pack 3 
– .NET Framework 3.5 Service Pack 1 
– Optional performance update 

• Hotfix KB972435 

– Windows Virtual PC Integration Components 
– Update fyrir Windows XP SP3 til að virkja RemoteApp 

• KB961742 

– Internet Explorer 7 Blocker Toolkit 
– Internet Explorer 8 Blocker Toolkit 

 
 



Kröfur 

 

• Fyrir vélar sem keyra Med-V sýndarvél 

– Windows 7 Professional 

– Windows 7 Ultimate 

– Windows 7 Enterprise 

– Windows Virtual PC 

– MED-V Host Agent 

 



Kostir og gallar 

Gallar 
• Notar meiri vélbúnað 

• Aðalega minni til að keyra upp sýndarvélina 
• Viðbótar diskapláss getur tekið slatta af diskaplássi ef það eru 

fleiri en ein sýndarvél fyrir mismunandi hugbúnað 
 

Kostir 
• Flýtir fyrir uppfærslum í Windows 7 
• Samhæfni við eldri hugbúnað verður betri 
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Umsýsla 

• Windows XP SP3 
• Nauðsynlegar 

uppfærslur 
• Stilla sysprep.inf 
• Keyra Sysprep 
• Búa til MED-V 

Image 

• MSI Dreifing 
• Öðrum (3rd 

party) hugbúnaði 

• Workspace 
Managment 

• Troubleshooting 
Toolkit 



Leyfi o.fl. 

• Hægt er að fá svokallað „Windows XP Mode“ 
fyrir Windows 7 vélar (ultimate, enterprize og 
professional), en það eru takmarkannir þar sem 
umsýsla á þeirri vél er mjög erfið og tengingar 
við undirliggjandi stýrikerfi er ekki eins gott og í 
Med-V 2.0.  Hægt er að sækja XP Mode í gegn 
um Microsoft síðu. 
 

• Med-V fylgir MDOP pakkanum en Windows XP 
þarfnast volume licensing. Eins og ég sagði áðan 
þá er MDOP leyfið mjög ódýrt að mér er tjáð. 

 



Sýnishorn 

Hægt að nálgast MED-V videó með tali inn á þessari slóð 

http://technet.microsoft.com/en-us/windows/ff383366
http://technet.microsoft.com/en-us/windows/ff383366
http://technet.microsoft.com/en-us/windows/ff383366
http://technet.microsoft.com/en-us/windows/ff383366
http://technet.microsoft.com/en-us/windows/ff383366
http://technet.microsoft.com/en-us/windows/ff383366


Troubleshooting Toolkit 



Takk fyrir mig 

http://appvid.blogspot.com 

 

http://appvid.blogspot.com/

