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1. Úvod 
Cílem této práce je seznámení s moderními operačními systémy pro vestavné počítače 

(embedded PC) a vytvoření co nejkompaktnější instalace ve verzi pro konzolovou aplikaci a 
pro aplikaci s vlastním grafickým uživatelským prostředím. Začátek této práce je věnován 
seznámení s embedded zařízeními, embedded systémy a je koncipován jako univerzální návod 
na sestavení a instalaci windows embedded standard 7. 

1.1. Úvod do Embedded zařízení 
Embedded zařízení, neboli vestavný systém, je takové zařízení, které slouží jednomu 

účelu. Vzhledem k tomu, že je toto zařízení navrhnuto na jeden konkrétní účel, mohou 
návrháři toto zařízení přizpůsobit pro konkrétní aplikaci a snížit cenu výrobku. Více viz  [3]. 

Mezi embedded zařízení můžeme zařadit např. zařízení, které obsahují čip a dosahují 
rozměrů od pouhých několik málo centimetrů, používané např. v letectví nebo vesmírném 
programu, po bankovní terminály, pokladní terminály, nebo např. operační systém 
v mobilních telefonech, apod. 

Obr.   1.1: Embedded Ethernet Device Server  [4]. 

 

1.2. Embedded operační systémy 
Jak bylo popsáno výše, embedded operační systém je navržen pro konkrétní zařízení, tedy 

pro konkrétní typ procesoru, architektury apod. Pokud si PC představíme jako několik vrstev 
jako jsou: vrstva hardwaru, vrstva ovladačů, vrstva OS atd., pak vrstva operačního systému 
může být  umístěna buď přímo nad hardwarovou vrstou, nad vrstvou s ovladači daného 
zařízení, nebo nad vrstvou BSP (Board Support Package -  balíček podpory desky). 

Operační systém, jako balíček knihoven, má za úkol především propojení nejvyšší 
aplikační vrstvy s hardwarovou vrstvou tak, aby na ní byla co nejméně závislá a snaží se, aby 
celý systém pracoval efektivně a spolehlivě. 

Každý operační systém má jádro. Jádro je základní a nejdůležitější komponenta každého 
operačního systému. Jádro obhospodařuje management procesu (zajišťuje efektivní ošetření 
např. detekce přerušení a chyb, které se nacházejí uvnitř managementu procesu), 
management paměti  (zajišťuje efektní rozdělení paměti pro rozdílné procesy) a 
management I/O systémů (rozdělení I/O zařízení pro různé procesy). 

Většina operačních systémů bývá založena na třech modelech: monolitické, vrstvené, 
nebo mikrojádro , jejichž rozdílem je především jiný způsob rozdělení paměti.  [2] 
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Monolitický model jádra 
Monolitický model jádra používá stejný paměťový prostor pro všechny subsystémy. 

V důsledku to přináší především vyšší rychlosti, ale i možný pád celého systému v případě, že 
se v jednom ze subsystémů vyskytne chyba.  

Novější operační systémy mají zavedeny možnost zavádění tzv. modulů za běhu, takže 
není nutný restart zařízení. V současné době je většina systémů založena na tomto modelu 
jádra. 

Vrstvený model jádra 
Vrstvený model jádra je založen na principu spolupráce jednotlivých vrstev. Vyšší vrstvy 

používají služeb pouze nejbližší nižší vrstvy. Stejně jako monolitický model používá i 
vrstvený model stejný paměťový prostor. Oproti monolitickému modelu je však přehlednější. 

Mikrojádro 
Model mikrojádra se často staví do protikladu k monlitickému modelu jádra. U tohoto 

modelu byla velká snaha snížit funkcionalitu na minimum. Jeho velkou výhodou je oddělení 
paměti pro hlavní činnosti jádra od činnosti subsystémů. To je způsobeno jinou strukturou 
kódu jádra, který je i přehlednější a snadněji se tedy instaluje i na nová zařízení. Oddělení 
paměti má tu výhodu, že při pádu jednoho ze subsystémů nemusí spadnout celý systém. Tento 
model jádra je zatím spíše ve vývoji. Jeho nedostatek oproti monolitickému modelu je horší 
rychlost z důvodu oddělení paměti jádra a subsystémů, kdy narůstá doba mezi komunikací se 
subsystémy. 
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2. Přehled operačních systémů 
Zde si uvedeme krátký přehled operačních systémů používaných pro vestavné počítače, 

především pak Windows Embedded Standard 7. 

2.1. Operační systém Linux 
Pokud se rozhodneme použít na naše zařízení operační systém založený na Unixové bázi, 

čeká nás rozhodnutí zda použijeme nějakou kompletní distribuci, kterou nadále zbavíme 
všech pro nás přebytečných balíčků, nebo použijeme některé z dostupných jader přímo pro 
náš procesor, resp. zvolenou architekturu a na něm budeme „stavět“ systém. Další rozhodnutí 
by záviselo na tom, zda zvolíme komerční (placenou) verzi, nebo Open source, která je volně 
dostupná ke stažení spolu se zdrojovým kódem. 

O rozhodování ohledně výběru linuxové distribuce by se dalo říct, že je to spíše otázka 
vkusu. De facto neexistuje distribuce, která by byla pro určité účely přímo nevhodná, spíše by 
se dalo říct, že v některých distribucích je cesta k cíli mírně komplikovanější. Některé 
distribuce si zakládají na přehledném grafickém prostředí a instalace zahrnuje kompletní 
seznam běžně potřebných nástrojů, což koncovému uživateli usnadňuje práci bez dalších 
zásahů z pohledu instalací dalších balíčků. Avšak většina pokročilejších uživatelů si systém 
přizpůsobí vlastním potřebám – někteří uživatelé dají přednost před grafickým prostředím 
pouze orientaci v příkazovém řádku, nebo uzpůsobí balíčkovou skladbu jednoúčelově – např. 
pro práci se sítí budou nainstalovány pouze síťové nástroje uživatelem používané. 

Pro lepší názornost bude přiblížena distribuce EmDebian (Embedded Debian Project), 
která vychází z Debianu. 

2.1.1. Embedded Debian Project  [6] 
Jelikož je hlavní distribuce Debianu zaměřena především na systémy pro desktopové 

počítače (velké hard disky, hodně pamětí), vznikl Embedded Debian Project jako projekt 
s poporou více architektur a se silnou softwarovou základnou a snaží se snížit datový objem 
systému se zachováním všech dobrých vlastností Debianu. Výběr  typické instalace Debianu 
nemusí být vždy nejvhodnější z důvodů prostoru na disku a přidávání dalšího úložného 
prostoru může být u některých zařízení nemožné, nebo přinejmenším nepraktické. Navíc je 
EmDebian kompatibilní s Debianem, takže se dají použít stejné balíčky. 

Toolchains 
Toolchains je nástroj pro tvorbu balíčků pro různé typy procesorů, jako jsou např: arm, 

armel, mips, mipsel, powerpc, sparc, s390, m68k, hppa, alpha, ia64, i386, nebo amd64. Je 
možné použít několik druhů balíčků: 

Stabilní 
Delší dobu stabilní verze. 

Testovací a nestabilní 
Novější balíčky trpící ještě neopravenými chybami. Používání těchto balíčků může vést 

k tomu, že bude systém nestabilní a bude docházet k pádu systému. 

Staré stabilní (Lenny) 
Staré stabilní balíčky s již opravenými chybami. 
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Archiv EmDebian 
Nejstarší typ balíčku, které čeká archivace v blízké budoucnosti. 

2.1.2. uClinux  [7] 
Tato volně dostupná distribuce je založena na jádru Linux 2.0 a je přizpůsobena pro 

mikrokontrolery bez správy paměti (Memory Management Units (MMUs)). Jako i 
v předchozím případě i uClinux má svoje nástroje (Toolchains) pro snadnější použití. 

2.2. Windows embedded standard 7 
Windows embedded standard 7 je založený na jádru windows 7 a v jeho balíčcích je 

možné očekávat stejné komponenty jako u Windows 7. 

2.2.1. Cyklus obrazu 
Cyklus obrazu, jakožto skupinu balíčků, nastavení a adresářů tvořícíh Windows embedded 

standard 7 (dále jen WinE 7), lze rozdělit do tří částí: vývoj obrazu, umístění obrazu a servis. 

Vývoj obrazu 
V této fázi programátor, či vývojář, vytvoří hlavní obraz WinE 7.  To provede nejsnáze 

pomocí vytvoření tzv. „korespondenčního souboru“ (v orig. Answer File), který vytvoří 
nástrojem Image Configuration Editor. Následnou možností je použití tohoto souboru při 
instalaci v nástroji  Image Builder Wizard, který je součástí zaváděcího DVD obsahujícího 
kompletní seznam balíčků WinE 7, nebo vytvoření vlastního obrazu pouze s potřebnými 
balíčky pro danou konfiguraci. 

Umístění obrazu 
V této fázi se vytvořené obrazy umisťují do jednoho či více zařízení. Tato fáze nastává 

v době před odesláním zařízení ke koncovému uživateli. 

Servis 
V této fázi dochází k udržování zařízení znamenající např. aktualizace systémů, balíčků, 

ovladačů zařízení apod. 

2.2.2. Metody rozmístění 
Zde je mnoho cest, jak instalovat WinE 7. Jednou z možností je instalace z obrazu, což 

umožňuje instalaci obrazu přes síť. Dalším způsoběm je instalace pomocí konfiguračního 
balíčku, což znamená zavedení pomocného systému na cílovém počítači, pomocí něhož 
spustíme síťovou instalaci Image Builder. Posledním způsobem pak bude Instalace z DVD 
WinE 7, která je však zároveň nejpomalejší. 

2.2.3. Popis nástrojů 
Při vývoji WinE 7 budeme používat převážně tyto nástroje: 

Windows Preinstallation Environment (Windows PE) 
Windows PE slouží ke spuštění na surovém hardwaru. Podporuje zařízení Plug and Play. 

Jeho kód je založen na jádru Windows 7 a umožňuje spuštění nástrojů sloužících pro správu 
korespondenčního souboru, nebo nástrojů jako je Target Analyzer, ImageX apod. 
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Target Analyzer 
Target analyzer po spuštění prohlédne hardware zařízení a vygeneruje *.PMQ soubor 

obsahující informace o potřebných ovladačích. Pomocí tohoto souboru můžeme v nástroji 
Image Configuration Editor snadno vytvořit korespondenční soubor. 

Image Builder 
Tento nástroj se spustí při zavedení WinE 7 DVD. Umožňuje nám volit si součásti 

systému přímo v instalaci. Dále v sobě zahrnuje možnost spustit WinPE z nabídky. Je to 
nejjednodušší a zároveň nejrychlejší způsob instalace WinE 7, ovšem ochuzuje nás o některé 
možnosti nástroje Image Configuration Editor. 

Image Configuration Editor 
Pomocí tohoto nástroje vytváříme tzv. korespondenční soubor (přípona *.xml), který 

slouží jako informace pro nástroj Image Builder. Záleží jen na nás, jak budeme moc důkladní 
při tvorbě tohoto souboru. Touto cestou lze vytvořit na uživateli zcela nezávislou instalaci 
WinE7, která může obsahovat informace o uživatelích, heslech, velikost oblasti ke 
zformátování, časové zóně, jazyk vstupu klávesnice apod. 

 

Obr.   2.1: Okno nástroje Image Configuration Editor. 

  V levé části je sloupec Distribution Share (dále jen DS), což je komplet balíčků WinE 
7. Nalezneme jej C:\Program Files (x86)\Windows Embedded Standard 7\DS. Následuje 
sloupec korespondenčního souboru (Answer File), do kterého vložíme všechny potřebné 
balíčky z námi zvolené DS. Nakonec zcela vpravo jsou nastavení a vlastnosti zvolené 
komponenty a nad nimi je možné si vybrat konfigurační fáze (viz  2.2.4.). 
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ImageX 
S pomocí tohoto nástroje je možné vytvořit komprimovaný obraz disku (*.wim soubor), na 

kterém je námi instalovaný WinE 7. Ve fázi umístění obrazu se pak pomocí tohoto nástroje 
rozbalí námi vytvořený obraz do cílové, předem naformátované, diskové oblasti. 

Pomocí ImageX můžeme také porovnávat změny provedené po vytvoření *.wim souboru 
a převést je dovnitř obrazu, nebo můžeme např. bez rozbalení zobrazit jeho seznam souborů a 
složek. 

2.2.4. Konfigura ční fáze 
Konfigurační fáze, neboli Configuration Passes slouží k vhodnému nastavení parametrů 

v různých fázích vývoje image. Využijeme jej při vytváření soběstačného korespondenčního 
souboru. 

WindowsPE 
Nastavuje vlastnosti nástroje Windows Preinstalation Environment a základní vlastnosti 

nástroje Image Builder. V těchto vlastnostech nastavujeme především product key a hesla 
administrátora, vlastnosti disku (formátování, rozdělení partition), nastavení specifické cesty 
pro obraz WinE 7, spuštění specifických příkazů za běhu Image Builderu. 

OfflineServicing 
Aplikuje update do WinE 7 obrazu. Také aplikuje balíčky, opravy softwaru, jazykové 

balíčky a bezpečností update. 

Generalize 
Nastavuje příkaz sysprep / generalize a konfiguruje vlastnosti WinE 7, které musí zůstat 

na námi vytvořeném obraze. 
Sysprep / generalize je příkaz, který odstraňuje specifické informace systému. 

Specialize 
Vytváří a aplikuje specifické informace systému jako jsou informace o síti, mezinárodní 

nastavení a informace o doméně, můžeme pomocí ní nastavit domovskou stránku programu 
Internet Explorer – toto nastavení přepíše implicitní nastavení vytvořené ve fázi Generalize. 
Táto fáze je použita spolu s fází Generalize. 

AuditSystem 
Proces, který se může spustit před přihlášením uživatele v režimu Audit .  

AuditUser 
Proces, spuštěný po přihlášení uživatele v režimu Audit . 

oobeSystem (oobe – Out-of-Box-Experience) 
 Aplikuje nastavení před tím, než zobrazí uvítací obrazovku WinE 7. Spouští se před 

prvním spuštěním systému. 

2.3. Ovladače ASIO  [12] 
ASIO (Audio Stream Input/Output) jsou přímé protokoly pomocí kterých je možné 

dosáhnout nízkého zpoždění díky tomu, že se dokáží připojit přímo na zvukovou kartu a 
zpracvávají zvuk mimo oblast operačního systému. Jiné ovladače jsou obyčejně řízeny 
systémovými zařízeními a to může způsobit problémy v podobě zpoždění – proto obyčejné 
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ovladače nejsou vhodné pro použití při zpracování zvuku v reálném čase. Ovladače jsou 
určena pro WDM zařízení na platformách Windows. 
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3. Vytvoření obrazu Windows Embedded Standard 7 
Toto je obecný návod jak vytvořit funkční instalaci Windows Embedded Standard 7 

v minimální konfiguraci. 

3.1. Vytvoření zaváděcího flash disku 
Zaváděcí flash disk použijeme ve třech bodech: formátování disku před první instalací, 

vytvoření prvního korespondenčního souboru pomocí nástroje Target Analyzer a k přesunu 
získaných souborů. 

 
Na vývojářském počítači spustíme nástroj Windows PE Tool Command Prompt, který 

najdeme v Start->Windows Embedded Standard 7 a postupně budeme zadávat tyto 
příkazy: 

diskpart 
Příkaz spustí nástroj diskpart sloužící jako nástroj pro operace s diskem, jako jsou např. 

operace s oddíly disku, přidělování jména jednotky apod.. 

list disk 
Vypíše seznam dostupných disků. 

select disc 1 
Tento příkaz zajistí, že následujcí operace budou prováděny na disku 1; (disky se číslují 

od 0, v případě použití více disků můžeme pro kontrolu použít příkaz list disk, který nám 
zobrazí všechny aktivní disky). 

clean 
Vymaže informace o disku, nebo všechny informace z disku. 

create partition primary size=<velikost> 
Vytvoří oddíl o zvolené velikosti v MB (pro využití celého prostoru příkaz size 

vynecháme). 

select partition 1 
Tento příkaz zajistí, že následujcí operace budou prováděny s vytvořeným oddílem. 

active 
Označuje vybraný oddíl jako aktivní. 

format fs=fat32 
Naformátujeme v souborovém systému FAT32 (pokud v předchozím bodě neponecháme 

nástroji dostatek času, může zahlásit chybu). 

assign 
Přiřadí vytvořenému oddílu písmeno nebo přípojný bod. 

exit 
Ukončí nástroj diskpart 
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copype.cmd x86 utildisk 
Spustí skript, který vytvoří složku s názvem utildisk a do ní rozbalí soubory potřebné pro 

spuštění na architektuře x86. Nejlépe provést tuto operaci v kořenovém adresáři 

copy c:\utildisk\winpe.wim c:\utildisk\ISO\Sources\Boot.wim 
Zkopíruje soubor winpe.wim do složky ISO\Sources\ a přejmenuje jej na Boot.wim. Tuto 

operaci můžeme provést v jakémkoli souborovém manažeru. 
 

Tyto soubory by nám stačily na spuštění WinPe. Avšak do složky \utildisk\ISO\ 
zkopírujeme nástroj Target Analyzer a ImageX (ve windows 7 umístěný „c:\Program Files 
(x86)\Windows Embedded Standard 7\Tools\Image Configuration Editor\tap.exe” a 
“c:\Program Files (x86)\Windows Embedded Standard 7\Tools\x86\ImageX.exe”), které 
budeme potřebovat později. 

Nyní všechny soubory ve složce ISO nahrajeme na námi vytvořený zaváděcí disk a 
můžeme spustit WinPe na jakémkoli zařízení s architekturou x86. 

3.2. Spuštění programu Target Analyzer 
Po zavedení systému z našeho disku se nám spustí WinPE. To je příkazový řádek, ve 

kterém platí základní příkazy systému MS DOS.  
Přesuneme se na náš disk s programem TAP a  spustíme jej s příkazem tap /o <jméno 

souboru> . Pokud jméno nenastavíme, implicitně se nám pojmenuje device.pmq. 
Nyní můžeme zařízení vypnout příkazem wpeutil shutdown, nebo stiskem tlačítka power. 

3.3. Vytvoření korespondenčního souboru 
Spustíme nástroj Image Configuration Editor a zvolíme naši Distribution Share kliknutím 

pravého tlačítka myši na Right click to select a Distribution Share a zvolením Select a 
Distribution Share. Vybereme složku DS ve složce C:\Program Files (x86)\Windows 
Embedded Standard 7\. 

Nyní už máme kompletní seznam balíčků k dispozici a můžeme tedy založit nový 
korespondenční soubor kliknutím pravého tlačítka myši na Right click to create  or open an 
answer file a zvolením New Answer File. Zde vidíme, že se nám automaticky do 
korespondenčního souboru zařadilo jádro WinE 7, které je povinnou součástí 
korespondenčního souboru. 

Dále můžeme pomocí DS dvojklikem pravého tlačítka zařadit potřebné balíčky do 
korespondenčního souboru. Nejsnáze to provedeme pomocí předem vygenerovaného *.PMQ 
souboru nástrojem Target Analyzer. Ten naimportujeme pomocí menu File-Import-Import 
PMQ… 

Nyní máme vše připraveno pro nastavení jednotlivých vlastností jádra v jednotlivých 
konfiguračních fázích. V okně komponent korespondenčního souboru si označíme jádro a 
budeme postupně zadávat tyto vlastnosti v následujících fázích: 

3.3.1. Nastavení vlastností jádra korespondenčního souboru 
Vybereme fázi WinPE a její vlastnosti nastavíme dle Tab. 1. Další nastavení provedeme 

postupně pro fáze Offline Servicing dle Tab. 2, Specialize dle Tab. 3 a OOBE system dle Tab. 
4. 

Nyní už jen nastavení uživatelů. Klikneme pravým tlačítkem myši na UserAccounts-
LocalAccounts a vybereme Insert New LocalAccount. Postupujeme dle Tab. 5. 
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3.3.2. Dokončení samostatného korespondenčního souboru 
Nyní již další nastavení nebudeme potřebovat. Pro zobrazení detailnějšího popisu 

vlastností lze kliknout na vlastnost pravým tlačítkem myši a zvolit Help. Teď však dokončíme 
korespondenční soubor a to přidáním základních a tedy vyžadovaných balíčků. Nejjednodušší 
cesta je pomocí kliknutí na ikonku Validate Only v panelu nástrojů, nebo pomocí menu 
Validate-Validate Only. V okně Messages lze nyní vidět několik zpráv. Dvojitým poklikem na 
chybu zobrazíme požadované balíčky a všechny vyžadované balíčky zvolíme a potvrdíme 
tlačítkem OK. V některých případech je možnost vybrat z více balíčků pouze jeden. Seznam 
zvolených pro tuto práci je zde: 

 

Windows Boot Environment 
Tento balíček je jeden z  balíčků z kategorie zaváděcí prostředí a zahrnuje některé 

z příkazů pro příkazový řádek. 

Windows Embedded Standard Startup Screens 
Tento balíček spolu s balíčkem Unbranded Startup Screens je z balíčků tvořící 

exkluzivní rysy systému. 

Command Prompt Shell with Custom Shell Support 
Tento balíček je další z rysových balíčků, konkrétně z balíčků uživatelská prostředí. Tento 

balíček se instaluje, když uživatel neuvažuje používat grafické prostředí. V případě potřeby 
grafického prostředí by byl místo tohoto balíčku použit Windows Explorer Shell. 

Standard Windows USB Stack 
Tento balíček je z kategorie balíčků Zařízení a tiskárny. Balíček obsahuje ovladače pro 

USB huby, USB hostitelské ovladače a USB úložné zařízení. 

English (US) Language Pack 
Tento balíček obsahuje jazykovou lokalizaci. 
 
Nyní můžeme znovu ověřit validaci a popř. doplnit povinné balíčky. Takto vytvořený 

korespondenční soubor je dostačující pro jednoduchou činnost. 

3.3.3. Úprava korespondenčního souboru pro potřeby aplikace 
Pro správný chod programu inTone je zapotřebí doplnit korespondenční soubor ještě o 

balíčky obsahující knihovny win32 a podporu protokolu TCP/IP a v neposlední řadě k přidání 
ovladačů pro zvukovou kartu. 

COM OLE Application Support 
Tento balíček provozuje základní COM (Component Object Model) infrastrukturu 

vyžadovanou mnoha aplikacemi. 

COM+ Application Support 
Tento balíček poskytuje podporu aplikacím využívajícím COM+, nebo DTC služby. 

Win32 Application Runtime and Libraries 
Teto balíček obsahuje run-time knihovny používané mnoha staršími aplikacemi. 
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Internet Explorer 8 Engine and Display 
Tento balíček obsahuje aplikační programovací prostředí (API) pro Windows Internet 

Explorer 8. Obsahuje například i podporu pro ActiveX datové objekty (ADO). 

Internet Explorer 8 foundation 
Tento balíček poskytuje funkcionalitu potřebnou pro Internet Explorer 8 a jiné aplikace 

využívající základní služby webového prohlížeče. 

Windows Data Access Components 
Tento balíček obsahuje komponenty pro přístup k datům (Windows DAC) jako je 

například poskytovatel OLE DB pro Microsoft SQL server. 

Network Base 
Tento balíček obsahuje základní síťovou podporu jako je například NETBIOS, TCP/IP, 

podpora DNS, WinSock. 

Network Foundation 
Tento balíček doplňuje předchozí o další užitečné funkce jako je například sdílení 

internetového připojení, DHCP klient, podpora HTTP, protokol internetového zabezpečení a 
doplňková TCP/IP podpora. 

IRDA and UNIMODEM 
Tento balíček poskytuje podporu pro infračervené datové zařízení a unimodem. 

Telephony API Client 
Tento balíček v sobě zahrnuje telefonní API pro kontrolu telefonních zařízení jako jsou 

například hlasové modemy. Také hlas přes IP (VoIP) je touto službou podporován. 

Windows Firewall 
Tento balíček obsahuje funkcionalitu poskytující podporu pro Windows Firewall. 

Device User Experience 
Tento balíček zahrnuje úlohy jako je přidání zařízení a správce zařízení. 

Audio and Video Engines and Media Foundation 
Tento balíček je nezbytný zejména pokud se chystáme instalovat zvukové rozhraní 

ASIO4ALL. V případě, že neuvažujeme instalaci rozhraní, pro funkci zvukové karty a 
programu inTone není nutné tento balíček instalovat. Balíček obsahuje základní podporu pro 
audio a video. 

Ovladače zvukové karty 
Tyto ovladače získáme po instalaci ovladače zvukové karty. V našem případě je to 

C:\Program Files\M-Audio\MobilePre\. Tyto ovladače je nutno mít na zařízení 
s korespondenčním souborem a jejich začlenění do korespondenčního souboru je následující: 
V menu Insert-Driver Path si zvolíme ve které fázi se mají ovladače do systému instalovat a 
vybereme cestu k ovladačům. V korespondenčním souboru je ale uvedena pouze cesta 
k ovladačům pro nástroj Image Builder, proto je nutno cestu upravit tak, aby byla shodná 
s cestou na našem zařízení. 
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Nyní ověříme validaci korespondenčního souboru a přidáme vyžadované balíčky. 

3.4. Instalace Windows Embedded Standard 7 pomocí nástroje Image 
Builder a korespondenčního souboru 

Nyní je práce celkem jednoduchá. V předcházející části jsme vytvořili zcela soběstačný 
korespondenční soubor, takže instalace proběhne zcela automaticky. Je však potřeba 
instalovat systém na již zformátovanou oblast disku. 

Spustíme tedy zařízení a zavedeme systém z námi vytvořeného USB disku do WinPe. 
Spustíme příkaz diskpart  a obdobným způsobem, jakým jsme postupovali v části  3.1 se 
pokusíme zformátovat cílovou oblast disku pro námi vytvořený systém, tedy souborový 
systém musí být NTFS. Pro restartování z WinPE použijeme příkaz wpeutil reboot. Nyní již 
můžeme zavádět systém z DVD a spustit nástroj Image Builder. V něm zvolíme možnost 
Deploy an Answer File or WIM a najdeme cestu k našemu korespondenčnímu souboru. Dále 
se nemusíme o nic starat až do prvního startu systému, kdy budeme vyzváni ke změně hesla. 
Heslo nemusíme měnit. Stačí když opíšeme stejné jako zvolené – v našem případě heslo 
zvoleno nebylo, takže kolonku nové heslo můžeme nechat stejné. 

Nyní nám naběhne naše konfigurace WinE 7. 

3.5. Spuštění programu při startu Windows Embedded Standard 7 
Pokud budeme potřebovat, aby se nám po startu spustil nějaký příkaz, musíme jeho cestu 

vložit do registru WinE 7. Program inTone je v příloze D. 
Přesuneme se do složky, kde chceme mít program inTone – např. kořenový adresář disku 

C:\ . Příkazem mkdir iT2  vytvoříme složku iT2. Nyní zkopírujeme program ze složky iT2 
z jednotky E:\ do této složky příkazem copy E:\iT2\inTone2Host.exe 
C:\iT2\inTone2Host.exe 

Nyní opět zavedeme WinPE z USB disku a příkazem regedit spustíme editor registru 
Windows. Nalezneme složku 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run a v ní 
vytvoříme nový záznam stiskem pravého tlačítka myši a zvolením New-String Value. Zvolíme 
název inTone2Host.exe a změníme jeho hodnotu opět stiskem pravého tlačítka a zvolením 
Modify. Zde zadáme jeho úplnou cestu, tedy c:\iT2\inTone2Host.exe a potvrdíme. Nyní 
zvolíme menu File-Export a uložíme si tuto hodnotu registru na disk (registrační hodnota pro 
export musí být označena) např. pod názvem inTone.reg (viz Výpis souboru 6, dostupný také 
na přílze D). Nyní můžeme opět restartovat příkazem wpeutil reboot. 

Nyní se přesuneme do složky s registračním klíčem, který jsme si uložili a zadáme příkaz 
reg import inTone.reg. Nyní, pokud jsme vše udělali správně, se nám po naběhnutí systému 
spustí program soubor inTone2Host.exe. 

3.6. Instalace knihoven ASIO pro zukovou kartu MobilePro 
Instalace knihoven ASIO spočívá v nakopírování příslušných souborů vniklých po 

instalaci zvukové karty ve složce C:\Program Files\M-Audio a v systémových složkách 
C:\Windows\system32 (soubory M-AudioMobilePreControlPanelApplet.cpl, mausbasio.dll a 
M-AudioTaskBarIcon.exe), C:\Windows\system32\Drivers (soubory MAudioMobilePre.sys a 
USBAUDIO.sys) a nakonec C:\Windows\system (soubor dinput8.dll) pomocí příkazu copy (je 
možné také použít vytvořený dávkový soubor copyx.bat v příloze D, viz příloha A - Výpis 
souboru 2) na naše zařízení a zapsání příslušných registračních klíčů pomocí příkazu reg 
import HKLM.reg (soubor se nachází na příloze D). 

Příslušné změny v registrech Windows lze snadno najít např. pomocí programu PSPad 
 [9], který umí porovnat 2 registrační klíče. Ty získáme před a po instalaci zvukové karty 
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v registrech Windows pomocí nástroje regedit, označení celého počítače (popř. v našem 
případě dostačuje označení pouze složky HKLM) a v menu soubor-export uložit registrační 
klíč. V programu PSPad pak jeden klíč otevřeme, v menu nástroje zvolíme Rozdíly v textu-
Porovnat se souborem a vybereme soubor, se kterým chceme předchozí porovnat. 

Program PSPad nám zobrazí rozdíly, které budou přehlednější, pokud se pomocí ikony 
Práce s výsledky-Chybějící do nového souboru změny uloží do nového souboru. Důležité 
změny pak vyhledáme v registru Windows a postupně exportujeme. Všechny výsledné klíče 
lze snadno uložit do jednoho souboru s klíči registru, pokud použijeme tuto strukturu souboru: 

Verze editoru registru 
Prázdný řádek 
[Cesta k registru 1] 
“Název položky dat 1”=Typ dat 1:údaj hodnoty 1 
“Název položky dat 2”=Typ dat 2:údaj hodnoty 2 
Prázdný řádek 
[Cesta k registru 2] 
“Název položky dat 3”=Typ dat 3:údaj hodnoty 3 
 
Výsledný klíč registru viz Výpis souboru 1 na příloze A. 

3.7. Instalace rozhraní ASIO4ALL 
Při instalaci ovladačů ASIO4ALL si budeme počínat obdobně jako při instalaci zvukové 

karty. Nyní si vystačíme s knihovnami instalovanými do adresáře C:\Program 
Files\ASIO4ALL v2, dostupnými také na příloze D. Tyto knihony je možné nakopírovat 
pomocí dávkového souboru copyasio.bat (viz Výpis souboru 4), který je dostupný také na 
příloze D. Dále je pak nutné zapsat do registru informace vzniklé instalací. To provedeme 
obdobně jako v předchozím případě exportem registru před a po instalaci balíčku ASIO4ALL 
a jejich porovnáním programem PSPad. Výsledek upravíme dle struktury uvedené v kapitole 
 3.6 a uložíme ho do souboru asio.reg. Klíč zapíšeme do registru příkazem reg import 
asio.reg. Klíč asio.reg je v příloze D (viz Výpis souboru 3). 

3.8. Vytvoření obrazu disku pomocí ImageX 
Důvod pro zvolení této cesty je jednoduchý. Pomocí tohoto nástroje vytvoříme kompletní 

komprimovaný obraz disku, který pak můžeme jednoduše a rychle nahrát do více zařízení. 
Časově je tento způsob mnohem rychlejší jak použití instalace nástrojem Image Builder, nebo 
instalace pomocí korespondenčního souboru. 

Pokud jsme spokojeni s konfigurací systému, spustíme opět WinPE z našeho USB disku. 
Přesuneme se do místa, kde máme nástroj ImageX.exe a zadáme příkaz imagex /capture c: 
e:\image\system.wim “system C”, což nám uloží záznam na disku C do souboru system.wim 
do složky image na disku E. 

Nyní máme vytvořen komprimovaný obraz systémového disku. 

3.9. Instalace obrazu disku pomocí ImageX 
Protože obraz disku může být rozbalen pouze do zformátované oblasti, nejprve opět oblast 

zformátujeme buď pomocí příkazu format , nebo pomocí nástroje diskpart . Po provedení 
příslušných operací se přesuneme do složky s nástrojem ImageX a spustíme příkaz imagex 
/apply e:\image\system.wim 1 c:\ , který nám rozbalí první obraz souboru system.wim na 
disk C. Po skončení této operace můžeme zařízení restartovat, Windows Embedded Standard 
7 je opět nainstalovaný. 
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3.10. Zprovoznění komunikace přes TCP/IP 
Pro nastavení IP adresy si vystačíme s příkazem netsh a to tak, že k nastavení IP adresy 

128.0.0.1 a masky podsítě 255.255.0.0 použijeme příkaz netsh interface ipv4 set address 
“Local Area connection’’ static 128.0.0.1 255.255.0.0. 

Dále je nutné, aby vnitřní firewall neblokoval komunikaci a proto je potřeba povolit port, 
který používá aplikace inTone. Pro povolení porut 5001, který je implicitně nastavený, 
povolíme pomocí dvou příkazů – musíme povolit jak příchozí, tak odchozí směr pro protokol 
TCP. To provedeme pomocí příkazu pro příchozí směr netsh advfirewall firewall add rule 
name="Open port 5001 in" dir=in action=allow protocol=TCP localport=5001 a pro 
odchozí směr použijeme obdobný příkaz netsh advfirewall firewall add rule name="Open 
port 5001 out" dir=out action=allow protocol=TCP localport=5001. V případě potřeby lze 
firewall jednoduše vypnout příkazem netsh firewall set opmode disable. 

Toto nastavení je možno spustit pomocí dávkového souboru net.bat (viz Výpis souboru 5) 
uloženého na příloze D. 
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4. Závěr 
Během této práce se nám povedlo vytvořit konfiguraci, která na disku zabírá méně jak 

1,2 GB a její komprimovaný obraz v souboru *.wim má velikost 270 MB. Výsledkem tedy je 
oproti instalaci Windows 7 malý obraz, který lze spolu s potřebnými nástroji uchovávat a 
instalovat z nízkokapacitního zařízení. Vytvoření samotného obrazu trvalo po dobu 47 vteřin 
a jeho zpětná aplikace na zformátované úložné zařízení 19 vteřin. 

Výsledkem práce jsou 4 výsledné obrazy disků, které sestávají z kombinací, zda obsahují 
zvukové rozhraní ASIO4ALL nebo ne a zda jsou ve formě příkazového řádku, či prostředí 
Windows Explorer. Výsledky všech těchto částí jsou uvedeny v Tab. 6 v příloze A. 

Výhodou instalace pomocí systému pomocí nástroje ImageX je úspora času, která se 
projeví hlavně při hromadné  instalaci systému na více zařízení. 
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6. Seznam příloh 
Příloha A: Tabulky s vlastnostmi korespondenčního souboru, výpisy souboru registru a 
výpisy dávkových souborů 
Příloha B: DVD Windows Embedded Standard 7 obsahující nástroj Image Builder 
Příloha C: DVD Standard 7 Toolkit obsahující instalaci nástroje Image Configuration Editor 
Příloha D: DVD obsahující elektronickou verzi tohoto textu, složku USB zařízení, ve kterém 
se nachází soubory zaváděcího USB zařízení; složku Výsledné soubory, ve které se nacházejí 
výstupy této práce jako jsou soběstačné korespondenční soubory: 
Answef.xml – obsahující informace pro instalaci systému s příkazovým řádkem bez balíčků 

potřebných ke správnému chodu ASIO4ALL, 
AnswerfWinExp.xml  – obsahující informace pro instalaci systému s prostředím Windows 

Explorer bez balíčků potřebných ke správnému chodu ASIO4ALL, 
Answerasio.xml – obsahující informace pro instalaci systému s příkazovým řádkem s balíčky 

potřebnými ke správnému chodu ASIO4ALL, 
AnswerfasioWinExp – obsahující informace pro instalaci systému s prostředím Windows 

Explorer a balíčky potřebnými ke správnému chodu ASIO4ALL, 
dále pak obsahuje příslušné obrazy disků a výstup nástroje Target Analyzer (devices.pmq); 
složku soubory_k_instalaci, ve které se nachází složka s knihovnami potřebnými pro instalaci 
pomocí korespondenčního souboru (k těmto knihovnám musí být zavedena správná cesta 
v korespondenčním souboru), program inTone, registrační klíče a potřebné knihovny, které je 
možno instalovat pomocí přiloženého dávkového souboru copyx.bat a copyasio.bat; nakonec 
soubor s instalací zvukové karty MobilePre a soubor s instalací zvukového rozhraní 
ASIO4ALL



 

Příloha A: 
Tab. 1: Vlastnosti winPE 
DiskConfiguration- WillShowUI Never Zabrání zobrazení uživatelského rozhraní pro 

nastavení disku 

ImageInstall-OSImage-
InstallTo-DiskID 

0 Instalace bude provede na disk s ID 0 

ImsgeInstall-OSImage-
InstallTo-Partition 

1 Instalace bude provedena na 1. oddíl 

zvoleného disku 

InputLocale 0405:00000405 Nastavuje jazyk vstupu a použitou klávesnici. 

Tota hodnota identifikuje českou klávesnici. 

Pro jiné nastavení prohlédněte spusťte 

regedit příkazem Start-spustit-regedit a 

vyhledejte v něm 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet

001\Control\Keyboard Layouts, kde můžete 

nalézt kód vámi potřebného jazyku vstupu. 

SetupUILanguage-
WillShowUI 

Never Zabrání zobrazení uživatelského rozhraní pro 

nastavení jazyků 

SetupUILanguage-
UILanguage 

en-US Nastaví jazyk uživatelského rozhraní 

instalace na anglický 

SystemLocale en-US Nstaví implicitní jazyk pro neunikódové 

programy 

TargetAnalysisMaping-
RunTargetAnalysisMapping 

false Zabrání spuštění analýzy hardwaru 

TargetAnalysisMaping-
WillShowUI 

Never Zabrání zobrazení uživatelského rozhraní pro 

analýzu  hardwaru 

TargetAnalysisMaping-
showImportDriverUI 

false Zabrání zobrazení seznamu importovaných 

knihoven 

UILanguage en-US Nastaví jazyk uživatelského rozhraní na 

anglický 

UILanguageFallback en-US Nastavuje jaký jazyk má být použit pro 

zdroje, které nejsou lokalizovány pro jazyk 

přednastavený 

UserData-AcceptEula true Nastaví automatické přijmutí licenčních 

podmínek společnosti Microsoft® 



 

UserLocale en-US UserLocale specifikuje uživatelská nastavení 

užitá pro datum, čas 

Tab. 2: Vlastnosti Offline Servicing 
BootDriverFlags 4 Je nastavení pro bootovatelný USB balíček. 

Musí být pozitivní číslo 

Pokud nenastavíme, měl by Image 

Configuration Editor nahlásit správné číslo 

PollBootPartitionTimeout 15000 Opět nastavení pro bootovatelná USB 

balíček 

Nastavuje jak dlouho jádro čeká na PnP 

zařízení 

Tab. 3: Vlastnosti Specialize 
ComputerName pc Nastaví jméno zařízení na PC 

Toto jméno pak slouží k identifikaci zařízení 

v síti 

Pokud uživatel jméno nezadá, bude na něj 

otázán při prvním spuštění systému 

ProductKey GJVTR-C4WQ6-
BKRH3-DRFFH-
J83DM 

Přidělené licenční číslo 

Platnost licence pro tuto práci je časově 

omezená 

 



 

Tab. 4: Vlastnosti OOBE system 
AutoLogon-Username WinE7 Po spuštění se automaticky přihlásí uživatel s 

uživatelským jménem WinE7 

AutoLogon-Enabled true Povolení použití automarického přihlášení 

AutoLogon-LogonCount 9999 Specifikuje kolikrát se uživatel může přihlásit 

pomocí AutoLogon 

HideEvaluationWarning 1 Zamezí zobrazení upozornění zkušební verze 

OOBE-NetworkLocation Work Specifikuje umístění zařízení v síti při prvním 

přihlášení 

OOBE-
HideWirelessSetupInOOBE 

true Nastavuje skrytí okna Připojit k síti  

OOBE-ProtectYourPC 3 Vypíná automatickou ochranu 

Updaty jsou přístupné pouze manuálně přes 

Windows Update 

OOBE-HideEULAPage true Zamítá zobrazení licenčních podmínek 

společnosti Microsoft® při uvítací obrazovce 

TimeZone Central Europe 
Standard Time 

Specifikuje časovou zónu zařízení jako 

středoevropské časové pásmo 

Další časové zóny můžete nalézt v registrech 

na HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows 

NT\CurrentVersion\Time Zones, nebo 

pomocí příkazu tzutil příkazové řádky 

Windows 7 

 



 

Tab. 5: Nastavení uživatelských účtů 

UserAccounts-
LocalAccounts-
LocalAccount-Action 

AddListItem Vytvoří nového uživatele 

UserAccounts-
LocalAccounts-
LocalAccount-Name 

WinE7 Jméno uživatele nastaví na WinE7 

UserAccounts-
LocalAccounts-
LocalAccount-DisplayName 

WinE7 Zobrazované jméno nového uživatele 

nastaví na WinE7 

UserAccounts-
LocalAccounts-
LocalAccount-Description 

Administrator Nastaví popis uživatele na Administrator 

Group Administrators Přiřadí uživatele do skupiny Administrators a 

uživatel získá administrátorská práva  

Tab. 6: Výsledky 
Typ 

korespondenčního 

souboru 

Čas tvorby 

obrazu disku [s] 

Čas instalace 

obrazu disku [s] 

Velikost obrazu 

system.wim [MB] 

Velikost systému 

na disku [GB] 

Příkazový řádek 

bez ASIO4ALL 
47 19 269 1,161 

Windows Explorer 

bez ASIO4ALL 
50 22 277 1,282 

Příkazový řádek s 

ASIO4ALL 
47 22 288 1,243 

Windows Explorer 

s ASIO4ALL 
50 22 292 1,29 

 



 

Výpis souboru 1: HKLM.reg 
Windows Registry Editor Version 5.00 
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\Use
rData\S-1-5-18\Components\58CC57FEAFC4ECC499FB4D5EAA3096B8] 
"F575488302947194A8D7D7C6F7A2111D"="C?\\Windows\\system32\\madiousb.dll" 
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\Use
rData\S-1-5-18\Components\9125F458AEE45D7428347BC27B4F80BC] 
"F575488302947194A8D7D7C6F7A2111D"="C:\\Program Files\\M-
Audio\\MobilePre\\DFU\\MAudioMobilePre_DFU.sys" 
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\Use
rData\S-1-5-18\Components\B7920FBBA1770E44BACB5879572C9D17] 
"F575488302947194A8D7D7C6F7A2111D"="C?\\Windows\\system32\\M-
AudioMobilePreControlPanelApplet.cpl" 
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\Use
rData\S-1-5-18\Components\C3AD033A0EDF3F649B7200582BF0DE1E] 
"F575488302947194A8D7D7C6F7A2111D"="C:\\Program Files\\M-
Audio\\MobilePre\\Streaming\\MAudioMobilePre.sys" 
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\Use
rData\S-1-5-18\Components\E33189F285B5EB541B1AE75BAB4164DF] 
"F575488302947194A8D7D7C6F7A2111D"="C?\\Windows\\system32\\M-
AudioTaskBarIcon.exe" 
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\Use
rData\S-1-5-18\Products\F575488302947194A8D7D7C6F7A2111D\InstallProperties] 
"LocalPackage"="C:\\Windows\\Installer\\27d38.msi" 
"AuthorizedCDFPrefix"="" 
"Comments"="" 
"Contact"="" 
"DisplayVersion"="6.0.1" 
"HelpLink"="" 
"HelpTelephone"="" 
"InstallDate"="20110511" 
"InstallLocation"="" 
"InstallSource"="C:\\Users\\pavel\\AppData\\Local\\Temp\\c2e64d31-5531-
4ed8-861f-32543cae7c0f\\" 
"ModifyPath"=hex(2):4d,00,73,00,69,00,45,00,78,00,65,00,63,00,2e,00,65,00,7
8,\ 
  
00,65,00,20,00,2f,00,58,00,7b,00,33,00,38,00,38,00,34,00,35,00,37,00,35,00,
\ 
  
46,00,2d,00,34,00,39,00,32,00,30,00,2d,00,34,00,39,00,31,00,37,00,2d,00,38,
\ 
  
00,41,00,37,00,44,00,2d,00,37,00,44,00,36,00,43,00,37,00,46,00,32,00,41,00,
\ 
  31,00,31,00,44,00,31,00,7d,00,00,00 
"NoModify"=dword:00000001 
"Publisher"="M-Audio" 
"Readme"="" 
"Size"="" 
"EstimatedSize"=dword:00000e23 
"UninstallString"=hex(2):4d,00,73,00,69,00,45,00,78,00,65,00,63,00,2e,00,65
,00,\ 



 

  
78,00,65,00,20,00,2f,00,58,00,7b,00,33,00,38,00,38,00,34,00,35,00,37,00,35,
\ 
  
00,46,00,2d,00,34,00,39,00,32,00,30,00,2d,00,34,00,39,00,31,00,37,00,2d,00,
\ 
  
38,00,41,00,37,00,44,00,2d,00,37,00,44,00,36,00,43,00,37,00,46,00,32,00,41,
\ 
  00,31,00,31,00,44,00,31,00,7d,00,00,00 
"URLInfoAbout"="" 
"URLUpdateInfo"="" 
"VersionMajor"=dword:00000006 
"VersionMinor"=dword:00000000 
"WindowsInstaller"=dword:00000001 
"Version"=dword:06000001 
"Language"=dword:00000409 
"DisplayName"="M-Audio MobilePre Driver 6.0.1 (x86)" 
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Installer\Products\F575488302947194A8D
7D7C6F7A2111D] 
"ProductName"="M-Audio MobilePre Driver 6.0.1 (x86)" 
"PackageCode"="B07E314FDD62B23429AAC53DFB3B71A6" 
"Language"=dword:00000409 
"Version"=dword:06000001 
"Assignment"=dword:00000001 
"AdvertiseFlags"=dword:00000184 
"InstanceType"=dword:00000000 
"AuthorizedLUAApp"=dword:00000000 
"DeploymentFlags"=dword:00000003 
"Clients"=hex(7):3a,00,00,00,00,00 
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Installer\Products\F575488302947194A8D
7D7C6F7A2111D\SourceList] 
"PackageName"="MAudioInstaller.msi" 
"LastUsedSource"=hex(2):6e,00,3b,00,31,00,3b,00,43,00,3a,00,5c,00,55,00,73,
00,\ 
  
65,00,72,00,73,00,5c,00,70,00,61,00,76,00,65,00,6c,00,5c,00,41,00,70,00,70,
\ 
  
00,44,00,61,00,74,00,61,00,5c,00,4c,00,6f,00,63,00,61,00,6c,00,5c,00,54,00,
\ 
  
65,00,6d,00,70,00,5c,00,63,00,32,00,65,00,36,00,34,00,64,00,33,00,31,00,2d,
\ 
  
00,35,00,35,00,33,00,31,00,2d,00,34,00,65,00,64,00,38,00,2d,00,38,00,36,00,
\ 
  
31,00,66,00,2d,00,33,00,32,00,35,00,34,00,33,00,63,00,61,00,65,00,37,00,63,
\ 
  00,30,00,66,00,5c,00,00,00 
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Installer\Products\F575488302947194A8D
7D7C6F7A2111D\SourceList\Media] 
"1"=";" 
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Installer\Products\F575488302947194A8D
7D7C6F7A2111D\SourceList\Net] 



 

"1"=hex(2):43,00,3a,00,5c,00,55,00,73,00,65,00,72,00,73,00,5c,00,70,00,61,0
0,\ 
  
76,00,65,00,6c,00,5c,00,41,00,70,00,70,00,44,00,61,00,74,00,61,00,5c,00,4c,
\ 
  
00,6f,00,63,00,61,00,6c,00,5c,00,54,00,65,00,6d,00,70,00,5c,00,63,00,32,00,
\ 
  
65,00,36,00,34,00,64,00,33,00,31,00,2d,00,35,00,35,00,33,00,31,00,2d,00,34,
\ 
  
00,65,00,64,00,38,00,2d,00,38,00,36,00,31,00,66,00,2d,00,33,00,32,00,35,00,
\ 
  34,00,33,00,63,00,61,00,65,00,37,00,63,00,30,00,66,00,5c,00,00,00 
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WBEM\WDM] 
"IDE\\DiskSAMSUNG_HD502IJ_________________________1AA01113\\5&357d30b6&0&0.
0.0_0-{05901221-D566-11d1-B2F0-
00A0C9062910}"="LowDateTime:803713417,HighDateTime:0***Binary mof compiled 
successfully" 
"C:\\Windows\\system32\\advapi32.dll[MofResourceName]"="LowDateTime:-
779911856,HighDateTime:30016485***Binary mof compiled successfully" 
"C:\\Windows\\system32\\en-
US\\advapi32.dll.mui[MofResourceName]"="LowDateTime:-
875612928,HighDateTime:30016492***Binary mof compiled successfully" 
"C:\\Windows\\system32\\DRIVERS\\ACPI.sys[ACPIMOFResource]"="LowDateTime:17
48587222,HighDateTime:30016487***Binary mof compiled successfully" 
"C:\\Windows\\system32\\DRIVERS\\en-
US\\ACPI.sys.mui[ACPIMOFResource]"="LowDateTime:264387072,HighDateTime:3001
6493***Binary mof compiled successfully" 
"C:\\Windows\\system32\\DRIVERS\\mssmbios.sys[MofResource]"="LowDateTime:-
1564030308,HighDateTime:30016486***Binary mof compiled successfully" 
"C:\\Windows\\system32\\DRIVERS\\en-
US\\mssmbios.sys.mui[MofResource]"="LowDateTime:1299354368,HighDateTime:300
16492***Binary mof compiled successfully" 
"C:\\Windows\\system32\\DRIVERS\\HDAudBus.sys[HDAudioMofName]"="LowDateTime
:390425696,HighDateTime:30016474***Binary mof compiled successfully" 
"C:\\Windows\\system32\\DRIVERS\\en-
US\\HDAudBus.sys.mui[HDAudioMofName]"="LowDateTime:-
95612928,HighDateTime:30016492***Binary mof compiled successfully" 
"C:\\Windows\\system32\\DRIVERS\\1394ohci.sys[1394wmi]"="LowDateTime:103501
5696,HighDateTime:30016474***Binary mof compiled successfully" 
"C:\\Windows\\system32\\DRIVERS\\en-
US\\1394ohci.sys.mui[1394wmi]"="LowDateTime:-
2130580224,HighDateTime:30016493***Binary mof compiled successfully" 
"C:\\Windows\\system32\\DRIVERS\\intelppm.sys[PROCESSORWMI]"="LowDateTime:-
2053437824,HighDateTime:30016468***Binary mof compiled successfully" 
"C:\\Windows\\system32\\DRIVERS\\en-
US\\intelppm.sys.mui[PROCESSORWMI]"="LowDateTime:-
555612928,HighDateTime:30016492***Binary mof compiled successfully" 
"C:\\Windows\\System32\\Drivers\\portcls.SYS[PortclsMof]"="LowDateTime:2109
027328,HighDateTime:30016482***Binary mof compiled successfully" 
"C:\\Windows\\System32\\Drivers\\en-
US\\portcls.SYS.mui[PortclsMof]"="LowDateTime:1719354368,HighDateTime:30016
492***Binary mof compiled successfully" 
"USBSTOR\\Disk&Ven_Kingston&Prod_DT_Elite_HS_2.0&Rev_5.02\\0F415A50F2D3988E
&0_0-{05901221-D566-11d1-B2F0-
00A0C9062910}"="LowDateTime:803713417,HighDateTime:0***Binary mof compiled 
successfully" 
 



 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WBEM\WDM\DREDGE] 
"IDE\\DiskSAMSUNG_HD502IJ_________________________1AA01113\\5&357d30b6&0&0.
0.0_0-{05901221-D566-11d1-B2F0-
00A0C9062910}"="LowDateTime:803713417,HighDateTime:0***Binary mof compiled 
successfully" 
"C:\\Windows\\system32\\advapi32.dll[MofResourceName]"="LowDateTime:-
779911856,HighDateTime:30016485***Binary mof compiled successfully" 
"C:\\Windows\\system32\\en-
US\\advapi32.dll.mui[MofResourceName]"="LowDateTime:-
875612928,HighDateTime:30016492***Binary mof compiled successfully" 
"C:\\Windows\\system32\\DRIVERS\\ACPI.sys[ACPIMOFResource]"="LowDateTime:17
48587222,HighDateTime:30016487***Binary mof compiled successfully" 
"C:\\Windows\\system32\\DRIVERS\\en-
US\\ACPI.sys.mui[ACPIMOFResource]"="LowDateTime:264387072,HighDateTime:3001
6493***Binary mof compiled successfully" 
"C:\\Windows\\system32\\DRIVERS\\mssmbios.sys[MofResource]"="LowDateTime:-
1564030308,HighDateTime:30016486***Binary mof compiled successfully" 
"C:\\Windows\\system32\\DRIVERS\\en-
US\\mssmbios.sys.mui[MofResource]"="LowDateTime:1299354368,HighDateTime:300
16492***Binary mof compiled successfully" 
"C:\\Windows\\system32\\DRIVERS\\HDAudBus.sys[HDAudioMofName]"="LowDateTime
:390425696,HighDateTime:30016474***Binary mof compiled successfully" 
"C:\\Windows\\system32\\DRIVERS\\en-
US\\HDAudBus.sys.mui[HDAudioMofName]"="LowDateTime:-
95612928,HighDateTime:30016492***Binary mof compiled successfully" 
"C:\\Windows\\system32\\DRIVERS\\1394ohci.sys[1394wmi]"="LowDateTime:103501
5696,HighDateTime:30016474***Binary mof compiled successfully" 
"C:\\Windows\\system32\\DRIVERS\\en-
US\\1394ohci.sys.mui[1394wmi]"="LowDateTime:-
2130580224,HighDateTime:30016493***Binary mof compiled successfully" 
"C:\\Windows\\system32\\DRIVERS\\intelppm.sys[PROCESSORWMI]"="LowDateTime:-
2053437824,HighDateTime:30016468***Binary mof compiled successfully" 
"C:\\Windows\\system32\\DRIVERS\\en-
US\\intelppm.sys.mui[PROCESSORWMI]"="LowDateTime:-
555612928,HighDateTime:30016492***Binary mof compiled successfully" 
"C:\\Windows\\System32\\Drivers\\portcls.SYS[PortclsMof]"="LowDateTime:2109
027328,HighDateTime:30016482***Binary mof compiled successfully" 
"C:\\Windows\\System32\\Drivers\\en-
US\\portcls.SYS.mui[PortclsMof]"="LowDateTime:1719354368,HighDateTime:30016
492***Binary mof compiled successfully" 
"USBSTOR\\Disk&Ven_Kingston&Prod_DT_Elite_HS_2.0&Rev_5.02\\0F415A50F2D3988E
&0_0-{05901221-D566-11d1-B2F0-
00A0C9062910}"="LowDateTime:803713417,HighDateTime:0***Binary mof compiled 
successfully" 
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Control 
Panel\Extended Properties] 
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Control 
Panel\Extended Properties\System.ApplicationName] 
"C:\\Windows\\system32\\M-AudioMobilePreControlPanelApplet.cpl"="M-
Audio.MobilePre" 
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Control 
Panel\Extended Properties\System.ControlPanel.Category] 
"%SystemRoot%\\System32\\Speech\\SpeechUX\\sapi.cpl"="-1,4" 
"C:\\Windows\\system32\\M-
AudioMobilePreControlPanelApplet.cpl"=dword:00000004 
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Control 
Panel\Extended Properties\System.Software.AppId] 



 

"C:\\Windows\\system32\\M-AudioMobilePreControlPanelApplet.cpl"="{032A58A4-
9A6F-4d93-AAFB-3D1019212E09}" 
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\DIFx\DriverSt
ore\maudiomobilepre.inf_x86_neutral_7b189973d6c6a051] 
"DependentInstaller"=hex(7):7b,00,41,00,33,00,33,00,30,00,44,00,41,00,33,00
,43,\ 
  
00,2d,00,46,00,44,00,45,00,30,00,2d,00,34,00,36,00,46,00,33,00,2d,00,42,00,
\ 
  
39,00,32,00,37,00,2d,00,30,00,30,00,38,00,35,00,42,00,32,00,30,00,46,00,45,
\ 
  00,44,00,45,00,31,00,7d,00,00,00,00,00 
"DependentInstallerName"=hex(7):4d,00,2d,00,41,00,75,00,64,00,69,00,6f,00,2
0,\ 
  
00,4d,00,6f,00,62,00,69,00,6c,00,65,00,50,00,72,00,65,00,20,00,44,00,72,00,
\ 
  
69,00,76,00,65,00,72,00,20,00,36,00,2e,00,30,00,2e,00,31,00,20,00,28,00,78,
\ 
  00,38,00,36,00,29,00,00,00,00,00 
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\DIFx\DriverSt
ore\maudiomobilepre_dfu.inf_x86_neutral_8cccdb9cbc8455b3] 
"DependentInstaller"=hex(7):7b,00,38,00,35,00,34,00,46,00,35,00,32,00,31,00
,39,\ 
  
00,2d,00,34,00,45,00,45,00,41,00,2d,00,34,00,37,00,44,00,35,00,2d,00,38,00,
\ 
  
32,00,34,00,33,00,2d,00,42,00,37,00,32,00,43,00,42,00,37,00,46,00,34,00,30,
\ 
  00,38,00,43,00,42,00,7d,00,00,00,00,00 
"DependentInstallerName"=hex(7):4d,00,2d,00,41,00,75,00,64,00,69,00,6f,00,2
0,\ 
  
00,4d,00,6f,00,62,00,69,00,6c,00,65,00,50,00,72,00,65,00,20,00,44,00,72,00,
\ 
  
69,00,76,00,65,00,72,00,20,00,36,00,2e,00,30,00,2e,00,31,00,20,00,28,00,78,
\ 
  00,38,00,36,00,29,00,00,00,00,00 
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{615C2C71-F8EB-11d3-B0B2-
0000E8ED4AD9}] 
@="M-Audio USB ASIO" 
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{615C2C71-F8EB-11d3-B0B2-
0000E8ED4AD9}\InprocServer32] 
@="C:\\Windows\\system32\\mausbasio.dll" 
"ThreadingModel"="Apartment" 
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\DIFxApp\Compo
nents\{854F5219-4EEA-47D5-8243-B72CB7F408CB}] 
"DriverStore"="C:\\Windows\\System32\\DriverStore\\FileRepository\\maudiomo
bilepre_dfu.inf_x86_neutral_8cccdb9cbc8455b3\\maudiomobilepre_dfu.inf" 
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\DIFxApp\Compo
nents\{A330DA3C-FDE0-46F3-B927-0085B20FEDE1}] 



 

"DriverStore"="C:\\Windows\\System32\\DriverStore\\FileRepository\\maudiomo
bilepre.inf_x86_neutral_7b189973d6c6a051\\maudiomobilepre.inf" 
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\Use
rData\S-1-5-18\Components\3F6BF5C2F45E69540A5D29644DE7B163] 
"F575488302947194A8D7D7C6F7A2111D"="C?\\Windows\\system32\\mausbasio.dll" 
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ASIO\M-Audio USB ASIO] 
"CLSID"="{615C2C71-F8EB-11d3-B0B2-0000E8ED4AD9}" 
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\M-
Audio\DevicesWhichMayBeHeldCaptiveByMicrosoftDriver] 
"USB\\VID_0763&PID_2004"="C:\\Program Files\\M-
Audio\\MobilePre\\Streaming\\MAudioMobilePre.inf" 

Výpis souboru 2: copyx.bat 
@echo off 
echo Tento program nakopiruje knihovny potrebne k behu zvukove karty v 
programu inTone 
mkdir "C:\Program Files\M-Audio\MobilePre\DFU" 
mkdir "C:\Program Files\M-Audio\MobilePre\Streaming" 
 
cd /d C_PRogF_M-Audio\M-Audio\MobilePre\DFU 
copy ma004103.bin "C:\Program Files\M-Audio\MobilePre\DFU\ma004103.bin" 
copy MAudioMobilePre_DFU.inf "C:\Program Files\M-
Audio\MobilePre\DFU\MAudioMobilePre_DFU.inf" 
copy MAudioMobilePre_DFU.sys "C:\Program Files\M-
Audio\MobilePre\DFU\MAudioMobilePre_DFU.sys" 
copy MobilePre_dfu_x86.cat "C:\Program Files\M-
Audio\MobilePre\DFU\MobilePre_dfu_x86.cat" 
cd.. 
cd Streaming 
copy MAudioMobilePre.inf "C:\Program Files\M-
Audio\MobilePre\Streaming\MAudioMobilePre.inf" 
copy MAudioMobilePre.sys "C:\Program Files\M-
Audio\MobilePre\Streaming\MAudioMobilePre.sys" 
copy MobilePre_x86.cat "C:\Program Files\M-
Audio\MobilePre\Streaming\MobilePre_x86.cat" 
cd.. 
cd.. 
cd.. 
cd.. 
cd C_win_sys32 
copy M-AudioMobilePreControlPanelApplet.cpl C:\Windows\system32\M-
AudioMobilePreControlPanelApplet.cpl 
copy M-AudioTaskBarIcon.exe C:\Windows\system32\M-AudioTaskBarIcon.exe 
copy mausbasio.dll C:\Windows\system32\mausbasio.dll 
cd.. 
cd sys32_drivers 
copy MAudioMobilePre.sys C:\Windows\system32\drivers\MAudioMobilePre.sys 
copy USBAUDIO.sys C:\Windows\system32\drivers\USBAUDIO.sys 
cd.. 
cd dinput8 
copy DINPUT8.dll c:\windows\system\DINPUT8.dll 
cd.. 
echo Kopirovani dokonceno 
pause 



 

Výpis souboru 3: ASIO.reg 
Windows Registry Editor Version 5.00 
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ASIO\ASIO4ALL v2] 
"CLSID"="{232685C6-6548-49D8-846D-4141A3EF7560}" 
"Description"="ASIO4ALL v2" 
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ASIO4ALL] 
@="c:\\Program Files\\ASIO4ALL v2" 
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{232685C6-6548-49D8-846D-
4141A3EF7560}] 
@="ASIO4ALL v2" 
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{232685C6-6548-49D8-846D-
4141A3EF7560}\InprocServer32] 
"ThreadingModel"="Apartment" 
@="c:\\Program Files\\ASIO4ALL v2\\asio4all.dll" 

Výpis souboru 4: copyasio.bat 
@echo off 
echo Tento program nakopiruje knihovny ASIO4ALL 
cd /d "ASIO\ProgF\ASIO4ALL v2" 
mkdir "c:\Program Files\ASIO4ALL v2" 
copy asio4all.dll "c:\Program Files\ASIO4ALL v2\asio4all.dll" 
copy asio4all64.dll "c:\Program Files\ASIO4ALL v2\asio4all64.dll" 
cd.. 
cd.. 
cd.. 
echo Kopirovani dokonceno 
pause 

Výpis souboru 5: Net.bat 
@echo off 
echo Tento program nastavi IP adresu a povoli ort 5001 
netsh interface ipv4 set address "Local area connection" static 128.0.0.1 
255.255.0.0 
echo Adresa zaizeni nastavena 
netsh advfirewall firewall add rule name="Open port 5001 in" dir=in 
action=allow protocol=TCP localport=5001 
echo Prichozi port nastaven 
netsh advfirewall firewall add rule name="Open port 5001 out" dir=out 
action=allow protocol=TCP localport=5001 
echo Odchozi port nastaven 
pause 

Výpis souboru 6: inTone.reg 
Windows Registry Editor Version 5.00 
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run] 
"inTone2Host.exe"="C:\\iT2\\inTone2Host.exe" 
 


