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 LYHENTEET JA TERMIT 

 

.NET Framework  Microsoftin kehittämä ohjelmistokehys 

AD   Active Directory. Toimialueen tietokanta ja hakemisto 

ADK  Windows Assessment and Deployment Kit. Kokoelma 

Windowsin työkaluja käyttöjärjestelmien jakeluun 

application  Sovellusten jakelutyyppi Configuration Managerissa, 

edistyneempi ja monimutkaisempi kuin toinen 

jakelutyyppi, package 

boundary  Rajamääritys, jolla rajataan resursseja 

hallinnointiryhmiin Configuration Managerissa. 

client  Hallittavalle laitteelle asennettava sovellus, joka 

kommunikoi SCCM-palvelimen kanssa ja suorittaa 

pyydettyjä toimenpiteitä 

DHCP  Dynamic Host Configuration Protocol. Protokolla, jolla 

jaetaan IP-osoitteita laitteille 

DNS  Domain Name System. Palvelu, joka kääntää 

verkkotunnuksia IP-osoitteiksi 

GPO  Group Policy Object. Kokoelma ryhmäpolitiikka-

asetuksia. 

group policy Windows-ympäristön ryhmäpolitiikka, jolla säädetään 

keskitetysti verkon laitteiden asetuksia 

Hyper-V  Microsoftin sovellus, jolla voidaan luoda, hallita ja 

ylläpitää virtuaalisia tietokoneita 

IIS  Internet Information Services. Microsoftin palvelu 

webpalvelimille 

LDAP  Lightweight Directory Access Protocol. Kyselykieli, jolla 

haetaan Active Directory-tietoja 

package  Sovellusten jakelutyyppi Configuration Managerissa, 

vanhempi ja yksinkertaisempi kuin toinen jakelutyyppi, 

application 

PE  Windows Preinstallation Environment. Minimaalinen 

käyttöjärjestelmä, jota käytetään Windows-

käyttöjärjestelmien asentamiseen ja korjaamiseen 
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SaaS  Software-as-a-Service. Ohjelmistojen lisenssi- ja 

toimitusmalli, jossa päivitysjaksot ovat tyypillisesti 

lyhyitä 

SCCM     System Center Configuration Manager. Microsoftin 

työkalu verkon laitteiden keskitettyyn hallinnointiin 

SMS  Systems Management Server. Configuration Mana-

gerin entinen nimi 

SQL  Structured Query Language. Relaatiotietokantojen 

hallinnointia varten kehitetty kyselykieli 

WMI  Windows Management Instrumentation. Kokoelma 

Microsoftin työkaluja ja laajennuksia, joilla voidaan 

kerätä tietoa ja suorittaa skriptejä työasemalla 

WQL  Windows Management Instrumentation Query Lan-

guage. SQL:n kaltainen tietokannan kyselykieli, jolla 

voidaan hallita WMI-dataa 
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1 JOHDANTO 

 

Järjestelmänhallinta on kehittynyt valtavasti viime vuosien aikana. Ennen 

muinoin IT-asiantuntijan tehtäviin saattoi kuulua juokseminen koneelta koneelle 

asentamaan sovelluksia ja päivityksiä ja korjaamaan ongelmia. Nykyään on 

ymmärretty keskitetyn työasemien hallinnan arvo. Kun nämä toimenpiteet 

hoidetaan yhden hallintapisteen kautta yhtenäisen mallin mukaan, muuttuu 

sekä loppukäyttäjän, IT-tukihenkilön että myös järjestelmänvalvojien ajankäyttö 

tehokkaammaksi. 

 

Nykypäivän käyttäjät eivät halua kuluttaa aikaansa sovelluksia asentaen, vaan 

tärkeää on, että ne löytyvät valmiiksi laitteelta ja toimivat kuten pitääkin. Jos se 

olisi käyttäjästä kiinni, mitään sovellusta tai käyttöjärjestelmää tuskin koskaan 

päivitettäisiin. Tänä päivänä tietoturvariskit ovat kuitenkin todennäköisempiä 

kuin koskaan aiemmin ja sovelluskehittäjät neuvovat pitämään ohjelmistonsa 

aina ajan tasalla. Tästä löytyy järjestelmänhallinnan suurin ongelma 

ratkaistavaksi. Miten yhdistetään helppokäyttöisyys ja ajantasaisuus? 

 

Microsoft tarjoaa tähän ratkaisuksi työkalua nimeltä System Center 

Configuration Manager, jolla työasemia hallitaan keskitetysti. Työasemat 

voidaan pitää yhdenmukaisina, tietoturvallisina ja käyttövalmiina sovellusjakelun 

avulla. Sovellukset asennetaan ylläpitäjän tekemänä ilman käyttäjän 

vuorovaikutusta. Työasemalla vaikuttava hallintasovellus lataa asennustiedostot 

palvelimelta ja asentaa ne taustalla niin, ettei käyttäjältä vaadita mitään 

toimenpiteitä. Käyttäjille on myös mahdollista määritellä erityinen 

sovelluskauppa, josta käyttäjät voivat itse käydä asentamassa ja poistamassa 

sovelluksia tarpeensa mukaan. 

 

Opinnäytetyö on yleishyödyllinen, ja sitä voivat käyttää kaikki SCCM-

järjestelmää hyödyntävät organisaatiot. Opinnäytetyöllä ei ollut toimeksiantajaa, 

vaan se tehtiin opiskelijan omien kiinnostuksen kohteiden pohjalta ja sillä 

pyrittiin oppimaan enemmän järjestelmien hallinnasta ja työasemien 

elinkaarenhallinnasta. Aiheeseen on kuitenkin vaikea päästä tutustumaan 

yritysmaailmassa, koska kyseessä on äärimmäisen herkkä järjestelmä, jonka 

operoiminen vaatii asiantuntijuutta.  
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Opinnäytetyötä varten perustettiin uusi toimialueympäristö, johon asennettiin 

SCCM ja sen vaatimat sovellukset, asetukset ja palomuurisäännöt. Tarkka 

asennusdokumentaatio näistä löytyy opinnäytetyön liitteistä. Dokumentaatiota 

voidaan hyödyntää käyttöohjeena uuden järjestelmän käyttöönotossa. SCCM-

testiympäristöllä oli tavoite tutkia miten SCCM:n käyttöönotto onnistuu ja mitä 

se vaatii. Tarkoituksena oli luoda toimiva sovellusjakelu, jolla tutustuttiin 

SCCM:n jakelutapoihin ja määrityksiin.  



10 

 

2 SYSTEM CENTER CONFIGURATION MANAGER 

 

2.1 Yleistä SCCM:stä 

 

System Center Configuration Manager (SCCM) on Microsoftin julkaisema 

työkalu Windows-, Mac- ja Linux-pohjaisten ympäristöjen järjestelmänhallintaan. 

Sen keskeisimpiin toimintoihin kuuluvat sovellusten ja käyttöjärjestelmien jakelu, 

päivitykset, etähallinta sekä laite- ja käyttäjäinventointi ja niiden seuranta. 

Configuration Manager on osa Microsoftin System Center -tuoteperhettä, joka 

sisältää monia eri järjestelmänhallintakomponentteja ja mahdollistaa IT-

ympäristön keskitetyn hallinnoinnin niin, että kaikki järjestelmiä koskevat 

muutokset voidaan toteuttaa yhdestä paikasta.  

 

Configuration Managerin keskeisimpiä ominaisuuksia on sovellushallinta, jolla 

voidaan luoda, hallita ja jakaa sovelluksia verkkoympäristössä. Sen kautta 

työasemille voidaan jakaa käytännössä mitä vain, kuten skriptejä, asetuksia, 

tiedostoja ja sovelluksia. Sen avulla voidaan myös määrittää, mitä jaetaan ja 

kenelle. (Martinez, Daalmans & Bennett 2017.) Esimerkiksi yksi sovellus 

voidaan määrittää asennettavaksi kaikille työasemille, toinen vain Windows 10-

koneille ja kolmas käyttäjän itse asennettavaksi. 

 

SCCM-ympäristö koostuu tyypillisesti yhdestä tai useammasta palvelimesta, 

jotka ylläpitävät tietokantaa työasemien tiedoista ja sisältävät ohjelmisto-, 

sovellus- ja käyttöjärjestelmätiedostoja. Hallinnoitaville resursseille asennetaan 

sovellus, jota kutsutaan clientiksi. Tämä sovellus kommunikoi palvelimen 

kanssa ja kerää tietoa työaseman asetuksista, laitteistosta ja ohjelmistoista, 

vastaanottaa ja toteuttaa sovellusten asentamis- ja poistamispyyntöjä, sekä 

palvelee työaseman loppukäyttäjiä Software Center -nimisen sovelluksen 

kautta, josta käyttäjä voi käydä itse asentamassa tarjolla olevia sovelluksia. 

(Microsoft 2015.) 

 

2.2  Sitet ja hierarkia 

 

Configuration Managerin toiminnan perustana ovat sitet, jotka muodostavat 

hierarkian. Niiden laajuus määrittyy sen mukaan, kuinka monta työasemaa 
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SCCM-ympäristössä tulee olemaan, ja niitä voidaan lisätä ja laajentaa tarpeen 

mukaan. SCCM-hierarkiassa on kolmen tyyppisiä sitejä:  

 

 Central administration site, joka on keskeinen hallinnointipiste hierarkian 

alaisuudessa oleville siteille ja sopii suurikokoiseen verkkoympäristöön. 

Central administration site mahdollistaa useamman primary site:n 

hierarkian ja sillä voidaan kontrolloida verkon kaistankulutusta. 

 

 Primary site hallinnoi sen alaisuudessa olevia laitteita ja on pienikokoisen 

hallintaympäristön keskipiste.  

 

 Secondary site voidaan asentaa vain jonkin primary site:n alaiseksi. 

Secondary site ei hallinnoi sen alla olevia laitteita lainkaan, vaan 

laajentaa primary site:n kapasiteettia, joka hallinnoi myös secondary 

site:n alaisia laitteita. 

 

Microsoftin kaavio (kaavio 1) kuvaa esimerkkejä erilaisista SCCM-hierarkioista. 

 

KAAVIO 1. SCCM-hierarkiamalleja (Microsoft 2016a.) 
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Yksinkertaisin hierarkia on yksi ainoa site, jonka alla kaikki operointi tapahtuu ja 

sitä voidaan pitää ihanteellisena pienessä hallintaympäristössä. Tätä hierarkiaa 

voidaan lähteä kasvattamaan niin, että olemassa olevan site:n alle luodaan 

secondary siteja. Olemassa oleva primary site voidaan myös liittää central 

administration site:n alle, mutta primary sitesta ei voida lähteä muodostamaan 

uutta central administration sitea. (Microsoft 2016a.) 

 

2.3 Historia 

 

System Center Configuration Managerin historia alkaa vuodesta 1994, jolloin 

siitä julkaistiin ensimmäinen versio 1.0, joka tunnettiin nimellä Systems 

Management Server (SMS). Se ei kuitenkaan saavuttanut vielä suurta suosiota 

johtuen sen monimutkaisuudesta ja epäkäytännöllisyydestä. Esimerkiksi 

valvontaan liittyvät toiminnot suoritettiin käyttäjätilin sisäänkirjautumisskriptissä, 

mikä pidensi sisäänkirjautumiseen kuluvaa aikaa huomattavasti. (Ramsey, 

Sandys, Oh, Holt & Meyler 2012.) 

 

SMS 2.0 julkaistiin vuonna 1999, ja se pyrki kehittämään sovellusta eteenpäin 

ja korjaamaan sitä alkuperäisen version saaman kritiikin ja kehitysehdotuksien 

mukaan. Järjestelmä voitiin nyt asentaa toiselle palvelimelle domain controllerin 

sijaan ja valvonta tapahtui taustasovelluksien kautta, mikä mahdollisti myös 

reaaliaikaisen seurannan. Sitä pidettiin kuitenkin hyvin bugisena eli virheitä 

sisältävänä ja epävakaana, ja sen suurin puute oli Active Directory (AD)-

integraation puuttuminen. (Ramsey, Sandys, Oh, Holt & Meyler 2012.) 

 

Vuoden 2003 lopussa Microsoft julkaisi Systems Management Server 2003:n, 

jonka tärkein ominaisuus olikin integraatio Active Directoryn kanssa ja parempi 

tuki esimerkiksi kannettaville työasemille, joiden verkkoyhteydet olivat välillä 

hitaita tai poikki kokonaan. SMS 2003 sisälsi myös paljon uudistuksia, jotka 

eivät näkyneet tavalliselle käyttäjälle, mutta paransivat toimintaa huomattavasti, 

kuten HTTP:n protokollan ja Background Intelligent Transfer Servicen (BITS) 

käyttäminen, joka tehosti tiedostojen siirtoa ja uudisti raportointijärjestelmää. 

(Ramsey, Sandys, Oh, Holt & Meyler 2012.) 
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Elokuussa 2007 julkaistiin uudelleenbrändätty Systems Management Server 

versio, joka oli osa System Center -tuoteperhettä ja tunnettiin nyt nimellä 

Configuration Manager. Tämä versio pyrki edelleen parantamaan 

toiminnallisuutta liikkuvien työasemien hallinnassa. Päivityksien ansiosta 

Configuration Managerin skaalautuvuus nousi jopa kolmeensataan tuhanteen 

työasemaan, ja Configuration Manageriin lisättiin tuki hallita virrankulutuksen 

asetuksia ja seurantaa. (Ramsey, Sandys, Oh, Holt & Meyler 2012.) 

 

System Center Configuration Manager 2012 julkaistiin vuonna 2012 ja sen 

suurimpiin uudistuksiin kuului täysin uusi hallintapaneeli (kuva 1), joka sisälsi 

Office-tuotteista tutun valintanauhan ja oli monin tavoin edeltävää versiota 

käyttäjäystävällisempi. Loppukäyttäjät saivat käyttöönsä täysin uuden 

sovelluksen nimeltä Software Center, jonka kautta he pystyivät itse asentamaan 

ja poistamaan sovelluksia sekä pyytämään lupaa asennuksille, jotka oli 

määritetty rajoitettuun käyttöön. (ConfigMgrBlog 2011.) 

 

 

KUVA 1. System Center Configuration Manager 2012:n hallintapaneeli 

 

Seuraava SCCM:n versio julkaistiin vuonna 2015, ja se oli nimeltään System 

Center Configuration Manager 1511, jossa luku 1511 muodostui vuosi- ja 

kuukausiluvusta, jolloin se julkaistiin. Tämä perustui Microsoftin uuteen 

Software-as-a-Service (SaaS)-malliin, jossa päivitysjaksot olivat selkeästi 

lyhyempiä ja versiot nimettiin niiden julkaisuajan mukaan. Samaa 
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nimeämiskäytäntöä käytettiin myös aiemmin samana vuonna julkaistun 

Windows 10 -käyttöjärjestelmän versioiden kanssa. SCCM 1511:n 

merkittävimpiä uusia ominaisuuksia olivat tuki Windows 10:lle ja Microsoft 

Intunelle, joka on Azure-pilviympäristössä toimiva mobiililaitehallintajärjestelmä. 

(Microsoft 2019a.) 

 

Uuden SaaS-mallin jälkeen System Center Configuration Manageriin on 

julkaistu uusia versioita noin kolme kertaa vuodessa. Vuodesta 2017 lähtien 

ensimmäinen, maaliskuun aikana julkaistava versio on ollut baseline eli niin 

sanottu lähtötilanneversio, jonka pohjalta voidaan päivittää vanhasta versiosta 

uuteen tai aloittaa täysin uusi asennus. Jokaisella versiolla on ollut yhdestä 

kahteen vuotta pitkä tukiaika, jonka päätyttyä versioon ei ole tarjottu enää uusia 

päivityksiä. Uuteen versioon päivittäminen on tehty entistä helpommaksi ja 

erillisten päivitystiedostojen lataamisen sijaan päivittäminen onnistuu suoraan 

Configuration Managerin kautta. (Microsoft 2019b.) 

  

2.4 SCCM-ympäristön esivaatimukset 

 

2.4.1 SQL Server 

 

SCCM käyttää toiminnassaan Microsoft SQL Server -ohjelmaa, ja se voidaan 

asentaa joko samalle palvelimelle kuin mihin itse SCCM asennetaan tai se voi 

olla erillisellä palvelimella. Samalla palvelimella sijainti vähentää ylläpitämisen 

tarvetta ja parantaa toimivuutta ja on parempi ratkaisu pienelle 

hallintaympäristölle, kun taas erillisellä palvelimella sijainti vähentää 

huoltokatkosten aiheuttamia häiriöitä. (Krstevski 2014.)  

 

2.4.2 Active Directory -scheman laajennus 

 

Kaikki objektit Active Directoryssä ovat määritetty johonkin luokkaan, joka taas 

sisältää attribuutteja, jotka kuvaavat näitä objekteja. Esimerkiksi käyttäjät, 

työasemat ja tulostimet ovat objekteja ja nimi, sijainti ja puhelinnumero ovat 

attribuutteja. Tätä nimitetään Active Directoryn schemaksi eli vapaasti 

suomennettuna malliksi. (Ramsey, Sandys, Oh, Holt & Meyler 2012.) 
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Configuration Managerin käyttöönotto edellyttää, että toimialueen Active 

Directoryyn on tehty mallin laajennus eli schema extension. Tämä tarkoittaa 

käytännössä uusien objektiluokkien luomista ja olemassa olevien 

muokkaamista. Laajennuksen myötä Configuration Manager voi julkistaa tietoa 

AD:hen. Huomioitavaa on, että mallin laajennus on peruuttamaton prosessi eikä 

sitä voida kumota jälkikäteen. AD:hen luotavat uudet objektit ovat lähinnä 

SCCM-hallintapalvelimeen liittyviä tietoja, joilla paikannetaan hallintapiste ja 

sopivin jakelupiste tiedostoille. (Ramsey, Sandys, Oh, Holt & Meyler 2012.)  

 

Configuration Managerin asennusmedian mukana tulee komentotiedosto, jolla 

laajennus voidaan tehdä, eikä se vaadi muita toimenpiteitä, kuin että 

komentotiedoston suorittaja on Schema Admins -käyttäjäryhmässä, joka löytyy 

aina pääkäyttäjältä. Komentotiedosto suoritetaan toimialueen domain 

controllerilla. (Krstevski 2014.)  

 

2.4.3 Windows ADK ja Windows PE 

 

Windows Assessment and Deployment Kit (ADK) on kokoelma Microsoftin 

työkaluja, jotka ovat suunniteltu helpottamaan käyttöjärjestelmien jakelua 

työasemiin sekä Windowsin toiminnan laadun ja suorituskyvyn testaamista. 

(Microsoft 2017.)  

 

SCCM:n käyttöönoton kannalta tarpeelliset työkalut ovat Deployment Tools ja 

User State Migration Tool (USMT), joista jälkimmäisellä voidaan hakea 

työasemalta käyttäjän tiedot ja asetukset, ja paketoida ne yhdeksi arkistoksi, 

joka voidaan viedä toiseen työasemaan. Tällä tavoin voidaan palauttaa 

käyttäjän tiedot toiseen työasemaan tai pohjustaa uusi työasema käyttövalmiiksi 

esimääriteltyjen tietojen pohjalta, esimerkiksi toimialueeseen valmiiksi liitettynä, 

jolloin manuaalinen prosessi uuden työaseman käyttöönotossa jää vähäiseksi. 

(Ramsey, Sandys, Oh, Holt & Meyler 2012.) 

 

Windows Preinstallation Environment (PE) on Microsoftin kehittämä 

minimaalinen käyttöjärjestelmä, jota käytetään Windows 10:n, Windows 

Serverin ja muiden työasemille kehitettyjen Windows-käyttöjärjestelmien 

asentamiseen ja korjaamiseen. Se eroaa edellä mainituista käyttöjärjestelmistä 
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esimerkiksi sillä, ettei sitä varten tarvitse kiintolevyä, vaan se voidaan ajaa 

suoraan tietokoneen muistista. Windows PE on lisäosa ADK:lle, joka tulee 

asentaa erikseen ADK:n asennuksen jälkeen. (Microsoft 2018.) 

 

2.5 SCCM-ympäristön konfigurointi 

 

2.5.1 Resurssien tietojen hakeminen 

 

System Center Configuration Managerilla on useita tapoja löytää ja kerätä tietoa 

hallinnoitavista resursseista. Näitä ovat network discovery, joka kerää 

lähiverkosta IP-osoitteita, ja tarkistaa onko Configuration Managerin client-

sovellus asennettuna, heartbeat discovery, jossa clientit lähettävät itse SCCM-

palvelimelle ja ilmoittavat olemassaolostaan, sekä Active Directoryn tietojen, 

kuten käyttäjien, käyttäjä- ja turvallisuusryhmien ja laitteiden tuominen 

SCCM:ään. Oletuksena käytössä on vain heartbeat discovery, joka on myös 

ainoa pakollinen resurssien löytömetodi. (Ramsey, Sandys, Oh, Holt & Meyler 

2012.) 

 

2.5.2 Boundaryt 

 

Boundaryt ovat SCCM-hierarkiassa toimivia rajoja, joilla erotetaan hallinnoitavia 

resursseja sisältäviä verkkosijainteja toisistaan ja niiden avulla määritetään, 

mitä jakelupistettä clientin tulee käyttää. Boundaryt määrittyvät esimerkiksi IP-

aliverkon, osoiteavaruuden, IPv6-etuliitteen tai Active Directoryn site:n mukaan. 

Boundaryt ovat taas osa boundary grouppeja, joilla voidaan organisoida 

boundaryt loogisesti. Esimerkiksi kansainvälisesti toimivalla organisaatiolla voisi 

olla oma boundary group Suomelle, joka sisältäisi oman boundaryn jokaiselle 

toimipisteelle/paikkakunnalle.  (Krstevski 2014.)  

 

2.5.3 Kokoelmat 

 

Kokoelmat ovat loogisia ryhmittelyitä joko käyttäjistä tai laitteista, ja niitä 

käytetään jakeluiden ja asetusten kohdistamisessa ja hallinnoimisessa. 

Kokoelman jäsenyys määrittyy sääntöjen mukaan, joita löytyy neljä eri tyyppiä: 
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 Direct rule 

 Query rule  

 Include rule  

 Exclude rule  

 

Direct rulessa objekti lisätään kokoelmaan suoraan, ja siinä kokoelman sisältöä 

ei tarvitse päivittää. Direct rulea voidaan ajatella staattisena sääntönä ja siihen 

tulisi käyttää arvoja, jotka eivät muutu, kuten työaseman nimi. (Ramsey, 

Sandys, Oh, Holt & Meyler 2012.) 

 

Query rulessa objekti lisätään kokoelmaan kyselyn tulosten perusteella. Query 

rule on dynaaminen sääntö ja sitä varten kokoelman tulee päivittää tietonsa 

määritetyn aikataulun mukaisesti. (Ramsey, Sandys, Oh, Holt & Meyler 2012.) 

 

Include rulessa objektit lisätään kokoelmaan muun kokoelman jäsenyyden 

perusteella eli sitä voidaan käyttää muodostamaan kokoelma muista 

kokoelmista. Jos objektin jäsenyys muuhun kokoelmaan muuttuu, se päivittyy 

myös tällä säännöllä tehtyihin kokoelmiin. (Ramsey, Sandys, Oh, Holt & Meyler 

2012.) 

 

Exclude rulessa objekti jätetään pois kokoelmasta muun kokoelman jäsenyyden 

perusteella. Tämä sääntö ajaa aina kaikkien muiden sääntöjen edelle, joten 

exclude rulella voidaan varmistaa, ettei tietty objekti tule koskaan osaksi tätä 

kokoelmaa, ellei sen jäsenyys edellä mainittuun muuhun kokoelmaan pääty. 

(Ramsey, Sandys, Oh, Holt & Meyler 2012.) 

 

2.6 Sovellusten jakelutavat 

 

2.6.1 Packaget ja applicationit 

 

SCCM:stä löytyy kaksi erilaista sovellusten jakelutapaa, package ja application. 

Package on vanhempi, jo pitkään SCCM:ssä käytössä ollut tapa jakaa sovellus, 

ja se tunnettiin ennen nimellä Software Distribution. SCCM 2012:ssa julkaistiin 

sen rinnalle uusi tapa application, joka tarjoaa paljon enemmän ominaisuuksia 

packageen verrattuna. (WindowsManagementExperts 2013.) 



18 

 

 

Applicationin asennus voidaan määrittää konditionaaliseksi, kuten vain tiettyä 

käyttöjärjestelmää käyttäville työasemille, ja se voidaan asettaa tukemaan 

päivityksiä, jolloin client päivittää sovelluksen automaattisesti aina kun se on 

tarjolla, eikä sitä varten tarvitse tehdä uutta jakelua. Application tarjoaa myös 

tarkempia tietoja jakelun tuloksista ja tilasta sekä mahdollistaa virhekoodien 

tarkastelun, kun taas packaget antavat vain tiedon siitä onnistuivatko ne vai 

eivät. (WindowsManagementExperts 2013.) 

 

Molemmat tavat ovat päteviä, mutta applicationeiden edut ovat huomattavia 

etenkin usein päivitettävien sovellusten, kuten selainten kanssa, kun taas 

packageja voidaan pitää kätevämpänä yksinkertaisempia jakeluita, kuten 

skriptien suorittamista varten. (WindowsManagementExperts 2013.) 

 

2.6.2 Jakelun simulointi 

 

Configuration Managerissa on mahdollista simuloida sovellusjakelua niin, ettei 

sovellusta oikeasti asenneta tai poisteta työasemalta. Simuloidussa jakelussa 

arvioidaan sovelluksen vaatimukset ja riippuvuudet muista sovelluksista. SCCM 

ilmoittaa tulokset raporttina, jota voidaan käyttää apuna uutta jakelua 

suunnitellessa ja siihen valmistautuessa. Tätä ominaisuutta voidaan käyttää 

vain applicationeiden kanssa. (Microsoft 2016c.) 
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3 TUTKIMUSMENETELMÄT 

 

SCCM on monimutkainen järjestelmä, joka TAMKin tietohallinnon edustajan 

mukaan ”tekee sen, mitä sille käsketään”. Kokemattomalla käyttäjällä on riski 

tehdä virheitä ja häiriöitä, joiden korjaaminen voi osoittautua hyvin haastavaksi. 

Tämän vuoksi järjestelmään haluttiin tutustua testiympäristössä, jossa SCCM 

pystytetään täysin tyhjältä pöydältä. Tavoitteena oli tutustua, mitä kaikkea täysin 

uusi ympäristö vaatii pohjaksi ja mitä kaikkea siinä tulee konfiguroida, jotta 

sovellusjakelu saadaan käyttöönotettua. Vastapainoksi opinnäytetyötä varten 

haastateltiin Tampereen ammattikorkeakoulun tietohallinnon edustajaa, jolta 

saatiin tietoa ja kokemuksia suuren organisaation järjestelmänhallinnasta 

SCCM:llä.  

 

3.1 Testiympäristö 

 

Opinnäytetyötä varten pystytettiin virtuaalikoneilla Windows-pohjainen 

verkkoympäristö (kuva 2), jota varten luotiin uusi toimialue nimeltä Labra.com. 

Verkkoon kuuluivat kaksi palvelinta, LABRA-DC ja LABRA-CM. Molempien 

palvelimien käyttöjärjestelmänä toimi Windows Server 2019 Datacenter Edition. 

 

 

 

KUVA 2. Opinnäytetyön testiympäristö 

 

3.1.1 Toimialuepalvelin (domain controller) 

 

Toimialuepalvelin oli nimeltään LABRA-DC ja siihen asennettiin Active Directory 

Domain Services-rooli. Palvelin oli ylennetty domain controlleriksi uuteen 
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toimialueeseen. Palvelimelle asennettiin myös DHCP- ja DNS-roolit ja se jakoi 

IP-osoitteita toimialueen työasemiin 192.168.0.0 osoiteavaruudesta.  

 

3.1.2 SCCM-palvelin (configuration manager) 

 

SCCM-palvelin oli nimeltään LABRA-CM ja siihen asennettiin webpalvelin (IIS)-

rooli sekä .NET Framework 3.5 ja 4.7, Background Intelligent Transfer Service 

(BITS) -ominaisuudet tiedostojen siirtämistä toimialueella varten. Nämä kaikki 

tuli löytyä valmiiksi asennettuna, jotta SCCM:n asennus voitiin aloittaa. 

 

3.1.3 Virtuaalityöasemat 

 

Virtuaalityöasemia oli kaksi ja ne toimivat Hyper-V:n kautta. WIN10-työaseman 

käyttöjärjestelmänä oli Windows 10 Enterprise Edition ja WIN8-työaseman 

käyttöjärjestelmänä oli Windows 8.1 Enterprise Edition. 

 

3.2 Haastattelu 

 

Opinnäytetyön yhtenä tutkimusmenetelmänä käytettiin haastattelua, joka 

toteutettiin yhdessä Tampereen ammattikorkeakoulun tietohallinnon edustajan 

kanssa. Haastateltava vastasi työasemien hallinnasta ja omisti kokemusta 

SCCM:n käytöstä seitsemän vuoden ajalta. Haastattelun tuloksia käydään 

tarkemmin läpi Toteutus- ja Pohdinta-kappaleissa ja haastattelukysymykset 

löytyvät opinnäytetyön liitteestä 1. 
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4 SCCM-YMPÄRISTÖN ASENNUS 

 

4.1 Microsoft SQL Server  

 

Opinnäytetyötä varten asennettiin Microsoft SQL Server 2017 configuration 

managerille eli LABRA-DC:lle. Asennuksessa käytettiin stand-alone installation 

-asennusvaihtoehtoa ja tuoteavaimeksi valittiin Evaluation, joka on sovelluksen 

testikäyttöä varten, ja jonka lisenssi on voimassa 180 päivää. Asennettava 

ominaisuus oli Database Engine Services. Asennuksessa huomioitavaa oli, että 

tietokannan käyttämäksi merkkitiedoiksi valittiin 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS. Ilman tätä valintaa Configuration Managerin 

asennus ei onnistunut. Asennusdokumentaatio löytyy liitteestä 2. 

 

4.2 Active Directoryn scheman laajennus 

 

Toimialueen Active Directorylle tuli suorittaa scheman laajennus. Tämä tehtiin 

komentotiedostolla extadsch.exe, joka löytyi asennusmedian kansiosijainnista 

SMSSETUP\BIN\X64. Tiedosto suoritettiin komentoriviltä, ja se ilmoitti, kun 

scheman laajennus oli valmis (kuva 3). 

 

 

KUVA 3. extadsch.exe suoritus komentorivillä 

 

Komentotiedoston suorituksen jälkeen C-asemaan syntyi ExtADSch.log-

niminen lokitiedosto, josta laajennuksen onnistuminen voitiin myös tarkistaa.  
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4.3 System Management -objektin luonti Active Directoryyn  

 

Active Directoryn scheman laajennuksen jälkeen täytyi luoda toimialueen Active 

Directoryyn uusi objekti nimeltä System Management, joka oli tyypiltään 

container. Objekti luotiin ADSI Edit -ohjelmalla domain controller LABRA-DC:llä. 

SCCM-palvelin LABRA-CM:lle myönnettiin täydet käyttöoikeudet System 

Management-objektiin. Tarkat ohjeet tähän löytyvät liitteessä 3. 

 

4.4 Palomuurisääntöjen muutokset 

 

Toimialueen palomuurisääntöihin täytyi tehdä muutoksia, jotta SCCM:n liikenne 

kulkisi sisäverkossa. Muutokset tehtiin domain controller LABRA-DC:llä Group 

Policy Managementin kautta ja säännöt jaettiin kaikkiin toimialueen työasemiin. 

Säännöissä sallittiin sisäinen tiedostonjakeluliikenne ja WMI-liikenne. Lisäksi 

avattiin portit 1433 ja 4022 SQL-liikennettä varten. Tarvittavat muutokset 

kuvataan yksityiskohtaisesti opinnäytetyön liitteessä 4.  

 

4.5 Windows Assessment and Deployment Kit ja Windows PE 

 

SCCM:n asentaminen vaati, että palvelimelle oli valmiiksi asennettuna Windows 

ADK-työkalut ja Windows PE-lisäosa ADK:lle. Näiden asennusmediat löytyivät 

Microsoftin sivuilta ja niiden asennus kuvataan liitteessä 5. 

 

4.6 Configuration Managerin asennus 

 

Kun kaikki esivaatimukset olivat täytetty, voitiin aloittaa itse Configuration 

Managerin asennus. Asennettavaksi valikoitui tuorein baseline versio Microsoft 

System Center Configuration Manager 1902. 

 

Opinnäytetyötä varten haluttiin rakentaa pienimallinen hallintaympäristö, joten 

site:n tyypiksi valittiin stand-alone primary site. Lisenssinä käytettiin evaluation 

editionia, joka salli 180 päivän kokeilujakson Configuration Managerille. 

Sitekoodiksi määritettiin CM1 ja site:n nimeksi Labra Configuration Manager. 

Tämän jälkeen asennus alkoi ja siinä kului noin tunti ja kaksikymmentä 

minuuttia. Tarkka asennusdokumentaatio löytyy liitteessä 6. 
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5 SOVELLUSJAKELUN TOTEUTUS 

 

5.1 SCCM-ympäristön konfiguroiminen 

 

Kun SCCM-ympäristön asennus oli valmis, aloitettiin uuden ympäristön 

konfiguroiminen hakemalla tietoja resursseista, luomalla kokoelmia ja jakelemalla 

etähallinnan mahdollistavaa client-sovellusta työasemille.  

 

5.1.1 AD-tietojen hakeminen 

 

Active Directory -tietoja haettiin navigoimalla Configuration Manager Con-

solessa sijaintiin Administration\Overview\Hierarchy Configuration\Discovery 

Methods, jossa nähtiin hakumetodien tila (kuva 4). 

 

 

KUVA 4. Käytössä olevien tietojenhakumetodien tila LABRA-CM:llä. 

 

Aluksi kytkettiin Active Directory Forest Discovery päälle valitsemalla Enable 

Active Directory Forest Discovery. Tämän jälkeen valittiin automaattinen sitejen 

rajojen ja aliverkkojen rajojen luominen, joka havaitsi AD:hen luodut rajaukset ja 

toi ne suoraan Configuration Manageriin. Käyttäjät, järjestelmät ja ryhmät tuotiin 

AD:sta samalla tavalla kytkemällä ne päälle valitsemalla Enable. Näiden 

kategorioiden kohdalla Configuration Manager kysyi, mistä sijainnista tiedot 

haetaan käyttäen LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) -protokollaa, 

joka on AD-tietojen hakemista varten kehitetty kyselykieli. Testiverkossa haettiin 

tiedot koko toimialueelta (kuva 5), mutta hakua olisi voitu rajata määrittämällä 

se vain johonkin tiettyyn toimialueen kansiorakenteeseen, joita kutsutaan 

nimellä organizational unit (OU).  
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KUVA 5. LDAP-haun kohteeksi valitaan koko toimialue 

 

5.1.2 Boundary 

 

Koska Configuration Managerille tehtiin kappaleessa 5.1.1 Active Directory For-

est Discovery, testiverkon AD-sitelle LABRA.COM oli muodostunut oma bound-

ary. Tämä boundary piti viedä vielä osaksi boundary grouppia, jotta clientit 

pystyivät yhdistämään siihen. Tämä tehtiin navigoimalla Configuration Manager 

Consolessa sijaintiin Administration\Overview\Hierarchy Configuration\Bound-

ary Groups, jossa luotiin uusi boundary group. Uuden boundary groupin alle 

lisättiin boundaryja ja valittiin kenttä Use this boundary group for site assign-

ment. Seuraavaksi valittiin site:n palvelin LABRA-CM, joka palveli boundary 

groupin alla olevia resursseja. Tämän jälkeen kaikki vaaditut määritykset 

Configuration Manageriin oli tehty, joten clientit pystyivät yhdistämään siihen.  

 

5.2 Kokoelmien luonti 

 

Labraverkkoon luotiin omat kokoelmat Windows 8.1 ja Windows 10 -koneille, 

jotka löytyivät Device Collections -sivun alta. Aluksi määritettiin kokoelmille nimi 

ja lähdekokoelma, josta laitteita valittiin. SCCM loi oletuksena kokoelman All 

Systems, jota käytettiin lähteenä muita kokoelmia varten. Seuraavaksi valittiin 

säännöt, joiden mukaan kokoelman jäsenyys määräytyi. Koska työasemat 

haluttiin eriyttää käyttöjärjestelmän version mukaan, ja kyseessä on muuttuva 

tieto, käytettiin query rulea.  
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Kokoelman jäsenyyden määrittävän kriteerin attribuuttiluokaksi valittiin 

Operating System ja attribuutiksi Name. Kriteeriarvoksi määritettiin Microsoft 

Windows 10 Enterprise Evaluation|C:\Windows|\Device\Harddisk0\. Kriteerin 

valitseminen loi vastaavanlaisen WQL-lauseen: 

 

select * from SMS_R_System inner join SMS_G_System_OPERATING_SYS-

TEM on SMS_G_System_OPERATING_SYSTEM.ResourceID = SMS_R_Sys-

tem.ResourceId where SMS_G_System_OPERATING_SYSTEM.Name = "Mi-

crosoft Windows 10 Enterprise Evaluation|C:\\Windows|\\De-

vice\\Harddisk0\\Partition1" 

 

Kokoelman määritys oli valmis ja SCCM:n tiedossa ollut Windows 10 -työasema 

siirtyi tämän kokoelman alle. Valitsemalla Membership Rules-sivulla Use 

incremental updates for this collection-kenttä määritettiin myös, että uusia 

resursseja lisätessä SCCM tarkisti, kuuluiko resurssi tähän kokoelmaan. Tämä 

tarkoitti käytännössä, että kun uusi Windows 10 -työasema lisättäisiin 

Configuration Managerin pariin, se kuuluisi automaattisesti Windows 10 -

työasemien kokoelmaan. 

 

Seuraavaksi valittiin kokoelman päivityksen aikataulu, jossa määritettiin 

aloituspäivämäärä, kellonaika sekä päivityksen tiheys, joka voi olla mitä vain 

minuuteista viikkoihin. Oletuksena kokoelmat päivitetään 7 päivän välein, mutta 

tätä kokoelmaa varten valittiin kolmen päivän päivitystahti, aina kello 03.00 

aikaan. Tämän jälkeen tarvittavat määritykset kokoelman asetuksiin olivat 

valmiit. Työasemien määrästä riippuen SCCM:llä saattoi kestää hetki kerätä 

kaikki laitteet kyselyn perusteella kokoelmaan. Valmista kokoelmaa voitiin 

tarkistella Device Collections-sivulla. Myös Windows 8 -laitteille luotiin oma 

kokoelma samanlaisella säännöllä, mutta vaihtaen kriteerin arvoksi Microsoft 

Windows 8.1 Enterprise Evaluation Edition. Tämän jälkeen luotiin vielä kolmas 

kokoelma, All Windows devices, jonka jäsenyys määräytyi include rulella 

Windows 8 ja 10 -kokoelmista. Lopputuloksena oli kolme kokoelmaa (kuva 6). 

 

 

KUVA 6. Labraverkkoa varten luodut laitekokoelmat 
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Testiverkkoa varten luodut kokoelmat olivat työasemien vähästä määrästä 

johtuen melko suppeita, kun taas haastattelussa ilmeni, että TAMKin SCCM-

ympäristössä löytyi kokoelmat jokaisen luokkahuoneen työasemille. Tällöin 

voitiin jaella esimerkiksi liiketalouden luokkien työasemiin eri sovelluksia kuin 

tietojenkäsittelyn luokissa. Samoin opettajien käytössä olevat koneet oli eritelty 

omiin kokoelmiinsa, jolloin niihin voitiin jakaa esimerkiksi kirjautumista vaativia 

Office 365 -sovelluksia, kun taas luokkahuoneiden käytössä oli Office 2016 -

sovellukset, jotka eivät vaatineet kirjautumista. Haastattelun aikana tuli esille 

eräs mahdollinen kehitystoimenpide, jossa henkilökunnan koneita jaettaisiin 

kokoelmiin esimerkiksi opettajan koulutusohjelman mukaan. Tällöin opettajilla 

olisi käytössään valmiiksi omaan alaansa liittyviä sovelluksia, eikä niistä 

syntyvät tukipyynnöt kuormittaisi tietohallintoa ja help deskiä. 

 

5.3 Clientin asennus työasemille 

 

Configuration Manager hallitsi työasemia client-sovelluksella, joka voitiin 

asentaa keskitetysti kaikkiin site:n sisällä oleviin työasemiin. Tämä vaati, että 

työasema oli liitettynä toimialueeseen, ja Configuration Managerissa on Active 

Directory System Discovery päällä. Alkutilanteessa toimialueen työasemat olivat 

löydetty ja lisätty Devices-kokoelmaan, mutta Client-sovellusta ei ollut asennettu 

ja hallinnointi ei ollut vielä mahdollista (kuva 7). 

 

 

KUVA 7. Labraverkon työasemien Client-tila No merkitsi, ettei 

hallinnointisovellusta ollut vielä asennettu. 

 

Client-sovelluksen keskitetty asennus aloitettiin navigoimalla Configuration 

Manager Consolessa sijaintiin Administration\Overview\Site Configuration\Sites, 

jonka alta valittiin aiemmin luotu site CM1. Asetukset-valikosta valittiin Client 

Installation Settings > Client Push Installation. Sieltä valittiin kohta Enable 
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automatic site-wide client push installation, jolloin Configuration Manager asensi 

client-sovelluksen kaikkiin site:n resursseihin, joilla ei ollut sitä vielä 

asennettuna. Oletusarvoina clienttia ei asennettu sitepalvelimiin ja domain 

controllereihin, mutta se asennettiin muun tyyppisiin palvelimiin sekä kaikkiin 

työasemiin. System types-kohdasta voitiin määritellä, millaisiin resursseihin 

clientin sai asentaa. Labraverkossa määriteltiin client-sovellus asennettavaksi 

vain työasemiin. Accounts-välilehdellä täytyi vielä määritellä, millä käyttäjällä 

sovellus asennettiin työasemille. Valitulla käyttäjällä tuli olla paikalliset 

järjestelmänvalvojaoikeudet työasemalle. Kun nämä valinnat olivat tehty, 

clientin jakelu voitiin aloittaa. Hetken kuluttua client alkoi asentua työasemilla. 

Tämä voitiin tarkistaa avaamalla tehtävienhallinta, jonka prosesseista löytyi 

ccmsetup.exe (kuva 8).  

 

 

KUVA 8. Client asentuu WIN10-työasemalle 

 

Kun asennus oli valmis, työaseman Client-tila Devices-kokelmassa muuttui 

tilaan Yes. Lisäksi Configuration Manager pystyi nyt esittämään enemmän 

tietoja laitteesta, kuten esimerkiksi sillä hetkellä sisäänkirjautuneen käyttäjän, 

sitekoodin ja clientin toiminnan (kuva 9). Configuration Manager pystyi nyt 

aloittamaan myös keräämään tietoja laitteesta, kuten esimerkiksi ensisijaiset 

käyttäjät, joka määritettiin tietokoneen käyttäjädatasta. 
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KUVA 9. Virtuaalityöasemien client oli asentunut onnistuneesti ja niiden tilaa 

voitiin seurata reaaliaikaisesti 

 

5.4 Sovellusjakelun toteutus 

 

Configuration Managerissa löytyy kaksi tapaa asentaa ohjelmisto, package 

(paketti) ja application (sovellus). Tässä luvussa tutustutaan molempiin 

jakelutapoihin. 

 

5.4.1 Packagen lisäys ja jakelu 

 

Labraverkon testityöasemiin asennettiin packagen muodossa VLC Media 

Player-niminen avoimen lähdekoodin mediantoistosovellus. Asennettavaksi 

valikoitui kirjoitushetkellä tuorein versio 3.0.7, johon löytyi .msi-muotoinen 

asennustiedosto. 

 

Uuden paketin luominen aloitettiin valitsemalla Create Package from Definition. 

Tämä toi Package Definition-näkymän, joka sisälsi kaikki aiemmin tuotujen 

pakettien julkaisijat ja niiden selitteet. Uusi paketti haettiin valitsemalla Browse 

ja navigoimalla sen kansiosijaintiin, jonka jälkeen paketin tiedot näkyivät 

package definition -listassa (kuva 10). 

 

 

KUVA 10. Paketin tiedot 

 

Seuraavalla sivulla määritettiin paketin lähdesijainti, jota käytetään aina kun 

pakettia jaellaan. Lähteeksi määritettiin Always obtain source files from a source 

folder, joka toi kansiosijainnin valintasivun. Sijainniksi valittiin LABRA-CM:llä 

verkkoon jaettu kansio Software, jonka alle oli tehty sovellukselle oma kansio 

VLC Player.  

 



29 

 

Pakettia lähdettiin jakelemaan työasemiin valitsemalla se ja painamalla Deploy. 

Uuden jakelun luonti-ikkunassa määritettiin, miten paketti haluttiin asentaa ja 

mihin kokoelmaan se oli kohdennettu. Software-kentän kohdalla valittiin 

Browse, joka toi asennuspaketin vaihtoehdot esiin (kuva 28.) 

 

 

KUVA 11. VLC Media Playerin asennuspaketin tarjoamat vaihtoehdot 

 

Kuvassa 28 VLC media player tarjoaa mahdollisuuden asentaa sovellus joko 

työasemalle (per-system) tai käyttäjälle (per-user). Asennus voi olla joko 

hiljainen ja automaattisesti taustalla pyörivä (unattended) tai käyttäjän 

ohjattavana (attended). Lisäksi sovelluksen poistoa varten on tarjolla vaihtoehto 

uninstall.  

 

Sovellus jaeltiin työasemiin hiljaisesti taustalla pyörivällä asennusohjelmalla 

valitsemalla Per-system unattended. Jakelun kohdekokoelmaksi valittiin 

aiemmin luotu All Windows devices -kokoelma, joka sisälsi WIN10 ja WIN8-

työasemat. 

 

Seuraavaksi valittiin asennustiedostojen jakelupisteeksi \\LABRA-

CM.labra.com. Deployment Settings -sivulla määritettiin, oliko kyseessä 

Software Centerissä tarjolla oleva sovellus (Available) vai pakotettu asennus 

(Required). Jakelu määritettiin pakolliseksi.  Scheduling-sivulla määritettiin 

jakelun aikatauluksi As soon as possible, jolloin asennus tehtiin heti kun 

mahdollista. Tämän jälkeen tarvittavat määritykset olivat tehty ja pakettia alettiin 

jakelemaan työasemille. Työasemat vastaanottivat tiedon uudesta paketista 

melko lyhyellä viiveellä, mutta itse paketin asennuksen alkamiseen kului n. 30 

minuuttia. Kun WIN10-työasema käynnistettiin uudelleen, Software Center alkoi 

lataamaan asennustiedostoa. Hetken kuluttua havaittiin, että VLC media 

playerin pikakuvake oli ilmestynyt työpöydälle. Ohjelmiston tiedot näkyivät 
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tarkistellessa asiaa Software Center-sovelluksen kautta (kuva 12). Sama toistui 

WIN8-työasemalla. 

 

 

KUVA 12. Asennetun paketin tiedot näkyvät Software Centerissä 

   

5.4.2 Sovelluksen lisäys sovelluskirjastoon 

 

Labraverkon sovelluskirjastoon lisättiin Google Chrome 64bit versio 

78.0.3904.70. Uuden sovelluksen lisäys aloitettiin valitsemalla Configuration 

Manager Consolessa Software Library\Applications. Sovelluksen 

asennustiedoston sijainniksi määritettiin verkkoon jaettu kansio \\LABRA-

CM\Software\Google Chrome\, josta löytyi asennustiedosto 

GoogleChromeStandaloneEnterprise64.msi. Asennustiedostosta tuotiin tämän 

jälkeen sovelluksen tietoja, kuten nimi, julkaisija, versio ja kommentit, jotka 

esitettiin General Information -sivulla. Tietoja voitiin myös itse täydentää. Sivulla 

voitiin myös määrittää, miten asennusohjelma ajettiin ja asentuiko se käyttäjälle 

vai työasemalle.  

 

Asennustiedosto loi itsestään komentorivikoodin msiexec /i 

"GoogleChromeStandaloneEnterprise64.msi" /q. Msiexec viittaa 

asennuspaketteja käsittelevään ohjelmaan, /i ohjelman asentamiseen ja /q 

siihen, että asennus tapahtuu ilman käyttöliittymää.  
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Kun sovellus oli lisätty sovelluskirjastoon, se lisättiin jakelupisteelle klikkaamalla 

sovellusta oikealla hiirenpainikkeella ja valitsemalla Distribute Content. Tämä 

avasi valikon, josta jakelupiste määritettiin valitsemalla Add > Distribution Point 

ja arvoksi annettiin \\LABRA-CM.labra.com\.  

 

5.4.3 Jakelun simulointi 

 

Jakelusimulointi aloitettiin valitsemalla jaeltava sovellus sovelluskirjastossa ja 

valitsemalla Simulate Deployment. Ainoat valinnat, jotka simulointia varten 

tarvittiin, olivat mihin kokoelmaan simulointi kohdennettiin ja oliko kyseessä 

sovelluksen asennus vai poisto. Google Chromen jakelu simuloitiin Windows 

8.1 -laitteisiin. Tuloksena oli raportti, jota voitiin tutkia Monitoring-sivun 

Deployments-välilehdellä (kuva 13). Raportin pohjalta oli syytä olettaa, että 

Chrome asentuu WIN8-työasemalle ongelmitta. 

 

 

KUVA 13. Simuloidun jakelun raporttinäkymä 

 

5.4.4 Jakelun käyttöönotto 

 

Sovelluksen jakelu aloitettiin valitsemalla se Software Libraryn Applications-

välilehdellä, ja valitsemalla Deploy. Jakelun kohteeksi määritetään aiemmin 

luotu All Windows Devices -kokoelma, joka sisältää molemmat 

virtuaalityöasemat. Jakelupisteeksi valittiin \\LABRA-CM.labra.com\ ja sovellus 

määritettiin tarjolla olevaksi asetuksella Purpose: Available, joten käyttäjät 

saivat itse päättää asentavatko sovelluksen vai ei. Jakelun asetukset 



32 

 

viimeisteltiin jatkamalla Nextillä eteenpäin, kunnes Configuration Manager 

ilmoitti jakelun olevan valmis. 

 

Virtuaalikoneilla jakelun onnistuminen voitiin tarkistaa Software Centeristä. 

WIN8-työasemalla havaittiin, että sovellusvalikoimaan oli ilmestynyt Google 

Chrome (kuva 14). Klikkaamalla sitä saatiin esiin sovelluksen tiedot ja Install-

painike. Chrome asennettiin työasemalle klikkaamalla sitä.  

 

  

KUVA 14. Sovellusvalikoima Software Centerissä.  

 

Asennus latasi tiedostot, ja suoritti asennuksen taustalla vaatimatta käyttäjältä 

mitään toimenpiteitä. Kun asennus oli valmis, Google Chromen pikakuvake 

löytyi työpöydältä. Software Centeriä uudelleen tarkistellessa havaittiin, että 

Chromen status oli nyt installed ja install-painike oli muuttunut uninstalliksi. 

(kuva 15) Chromen poistaminen onnistui samalla tavoin kuin asentaminen, 

vaatimatta mitään toimenpidettä käyttäjältä.  
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KUVA 15. Software Centerin tila Chromen asennuksen jälkeen 

 

Software Centerin tarjoama sovelluskauppa vaatii hieman säätämistä, jotta se 

saadaan toimivaksi, mutta lopputulosta voidaan pitää täysin vaivan arvoisena. 

Loppukäyttäjälle voidaan tarjota täysin tietoturvallinen tapa asentaa sovelluksia 

työasemalleen. Ohjaamalla käyttäjät käyttämään Software Centeriä voidaan 

vähentää asennus- ja tukipyyntöjen määrää sekä mahdollisia tietoturvariskejä, 

joita syntyy käyttäjän ladatessa tiedostoja Internetistä. 

 

Opinnäytetyötä varten tehdyssä haastattelussa ilmeni, ettei Software Center 

ollut vielä tarjolla käyttäjille TAMKin SCCM-ympäristössä. Kun opettajat 

toivoivat jonkin sovelluksen asentamista työasemalleen, he esittivät pyynnön 

suoraan tietohallinnolle, joka suoritti nämä asennukset jakeluina yksittäisille 

työasemille. Software Centerin saattamista henkilökunnan käyttöön pidettiinkin 

tärkeimpänä kehitystoimenpiteenä TAMKin SCCM-ympäristöön.    

 

5.5 Haastattelutulokset 

 

Opinnäytetyötä varten haastateltiin Tampereen ammattikorkeakoulun 

tietohallinnon edustajaa, joka toimenkuvassaan vastaa koulun työasemien 

hallinnasta ja ylläpidosta. Haastattelun aikana ilmeni monia mielenkiintoisia 

asioita TAMKin SCCM-ympäristöstä, laajuudesta ja etenkin haasteista, joita oli 

ilmennyt Tampereen korkeakoulujen yhdistyessä vuonna 2019 yhteiseksi 

korkeakoulusäätiöksi. Muutoksen myötä syntyi uusi TUNI-ympäristö, johon 

vanhojen ympäristöjen työasemia on pyritty siirtämään hiljalleen vuoden aikana, 
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joten käytössä oli yksi uusi yhteinen ympäristö ja korkeakoulujen kolme vanhaa 

ympäristöä. Uutta ympäristöä varten jouduttiin myös paketoimaan joitain 

sovelluksia uudestaan.  

 

Haastattelu vahvisti käsitystä siitä, ettei SCCM-ympäristön tarvitse olla turhan 

monimutkainen, vaan jopa yli kolmetuhatta laitetta sisältävän organisaation 

tarpeisiin riitti yksinkertainen ratkaisumalli. TAMKin SCCM-ympäristössä oli 

käytössä vain yksi site, jolla oli kaksi jakelupistettä, ja niistäkin toinen oli lisätty 

hiljattain syksyn aikana konsultin suosituksesta kuormantasaamiseksi. 

Korkeakoulujen yhdistyessä oli harkittu myös ratkaisua, jossa jokaisella 

kampuksella olisi oma jakelupisteensä, mutta lopulta todettiin, ettei tälle ole 

tarvetta. Ympäristössä oli yksi fyysinen laite, jonka alla oli omat VMwarella 

virtualisoidut palvelimensa jokaisella roolille, kuten hallintapisteelle ja 

jakelupisteille. TAMKissa on käytössä myös testiympäristö, jossa jakeluita ja 

paketteja testataan ennen kuin ne otetaan käyttöön tuotantoympäristössä. 

 

Kiinnostavaa oli myös kuulla, millainen prosessi oli saada uusi sovellus jakeluun 

työasemille. Korkeakoulussa eri alojen opettajilla oli paljon pyyntöjä ja toiveita 

erityissovelluksista, joita halutaan käyttöön, ja näitä pyyntöjä pyrittiin keräämään 

aina kouluvuoden aikana kevään loppuun mennessä. Pyynnöt välitettiin 

eteenpäin koulutusalojen johtajille, jotka tekevät päätöksen mitä sovelluksia ja 

kuinka monta kappaletta lisenssejä ostetaan, ja he toimittavat asennusmedian 

linkit ja muut tiedot paketointiryhmälle, joka alkaa kesän aikana paketoimaan 

sovellusta korkeakoulun käyttöön, pyrkien saamaan sen syksyksi valmiiksi, kun 

uusi lukukausi alkaa.  

 

TAMKin edustajan mukaan SCCM:n käytössä esiintyi myös välillä haasteita, 

esimerkiksi sellaisten sovellusten kanssa, joita ei saatua paketoitua millään 

täysin automaattisiksi. Samoin ongelmia ilmeni välillä raporttien kanssa, jotka 

ilmoittivat esimerkiksi sovellusasennuksen epäonnistuneen, mutta kun tilannetta 

tutkittiin väitetyllä ongelmakoneella, sovellus oli asentunut ja toimi moitteetta. 

Myös Configuration Managerin yleistä hitautta arvosteltiin. Sovelluksen 

asentumisessa on yleensä pitkä viive, vaikka työasema vastaanottaisikin tiedon 

jakelusta heti. Esimerkkinä kerrottiin, että jos yhteen luokkaan pakotettiin uuden 

sovelluksen asennus, sen voitiin olettaa löytyvän kaikilta luokan koneilta vasta 
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2-3 päivän kuluttua. Samaa hitautta havaitsin myös opinnäytetyön labraverkon 

parissa. Lokeja tutkimalla nähtiin, että virtuaalityöasema vastaanotti tiedon 

viiden minuutin kuluttua sen mainostuksesta, mutta asennus alkoi vasta kahden 

tunnin kuluttua. TUNI-ympäristöön siirtämisen kanssa esiintyi myös haasteita, 

kun työasemien SCCM-client lakkasi toimimasta toimialueen vaihtamisen 

jälkeen. Tämä korjaantui yleensä melko helposti poistamalla client ja 

asentamalla se uudestaan.  

 

Kokonaisuudessaan haastattelusta sai hyvää tietoa ja mielenkiintoisen 

näkymän siitä, millaista SCCM:n hallinta oikeassa tuotantoympäristössä on. 

Tietohallinnon edustaja oli käyttänyt SCCM:ää vuodesta 2012 lähtien eli 

seitsemän vuoden ajan ja oli ollut mukana, kun SCCM otettiin käyttöön 

TAMKissa. Tätä ennen työ oli ollut paljon manuaalisempaa, aluksi koneelta 

koneelle kiertämistä, ja myöhemmin kiintolevyjen kopiointia Ghost-nimistä 

sovellusta käyttäen, ja SCCM:n myötä työn oltiin koettu helpottuneen 

huomattavasti. Haastateltava kertoi myös, kuinka SCCM oli uusien versioiden ja 

päivitysten myötä parantanut toimivuuttaan ja mennyt aina parempaan 

suuntaan. Kehitettävääkin olisi esimerkiksi hitauden puolesta, mutta SCCM:ää 

pidettiin hyvänä ratkaisuna järjestelmänhallintaan TAMKissa. 
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6 POHDINTA 

 

Opinnäytetyö oli mielenkiintoinen ja hyvä mahdollisuus tutustua System Center 

Configuration Managerin toimintaan ja ominaisuuksiin. Aiheeseen lähdettiin 

tutustumaan melko vähäisen aiemman tietämyksen lähtökohdista. Tämän 

vuoksi opinnäytetyön aihetta oli hyvä rajata koskemaan vain SCCM:n ja 

sovellusjakelun käyttöönottoa ja toteutusta, vaikka aiheesta voisi kirjoittaa 

paljon enemmänkin esimerkiksi sovelluspaketoinnin tai käyttöjärjestelmäjakelun 

saralta.  

 

Opinnäytetyössä ilmeni haasteita esimerkiksi fyysisen raudan rajallisen määrän 

takia, kun virtuaalipalvelimien ja -työasemien käyttämää muistia jouduttiin 

rajoittamaan toiminnallisuuden vuoksi. Mikäli olisi ollut mahdollista, olisin myös 

lisännyt paljon enemmän virtuaalityöasemia SCCM-ympäristön hallintaan, jotta 

sovellusjakelun toimimisesta olisi saatu enemmän dataa. Opinnäytetyön 

tavoitteena oli kuitenkin tutustua Configuration Manageriin ja saada 

asiantuntevuutta sen käytöstä. Mahdollisuutta päästä tutustumaan tarkemmin 

järjestelmän toiminnasta olisi ollut hankalaa saada yritysmaailmassa johtuen 

sen haastavuudesta ja arkaluontoisuudesta. Tämän takia uskon saaneeni 

enemmän irti toteuttamalla SCCM-ympäristön kokonaan testiverkossa.  

 

System Center Configuration Manager on monimutkainen ja työläs järjestelmä 

ottaa käyttöön ja ylläpitää, mutta se on tehokas työkalu työasemien keskitettyyn 

hallintaan. Yhden ainoan palvelimen kautta voidaan hallita suuria määriä 

työasemia organisaatiossa niin, että kaikki koneet noudattavat vakiomallia, joka 

yhdenmukaistaa työasemia ja helpottaa niiden hallintaa ja tukitoimia. Puitteet 

toiminnassa, tietoturvassa ja ajantasaisuudessa voidaan havaita raportoinnissa 

ja monitoroinnissa, ja niihin tarvittavat toimenpiteet tehdään saman sovelluksen 

kautta.  

 

SCCM:n selkein vahvuus on sen sovellusjakelu, jolla voidaan automatisoida 

käytännössä kaikki työasemien asennukset ja päivitykset. Client-sovelluksen 

kautta hallinnoiduilla työasemilla ei käytännössä tarvitse tehdä mitään 

toimenpiteitä loppukäyttäjän toimesta. Hallinnoituihin työasemiin on myös 

mahdollista luoda käyttäjille oma sovelluskauppa Software Center, jonka kautta 
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jaetaan sovelluksia. Asennus hoituu yhden Install-painikkeen kautta ja se 

suoritetaan taustalla niin, ettei käyttäjä näe asennusohjelmaa tai joudu 

tekemään valintoja siinä. Käyttäjä ei myöskään joudu lataamaan epämääräisiä 

asennusmedioita Internetistä, vaan ne löytyvät aina SCCM:n jakelupisteeltä.  

 

SCCM:n käyttöönoton ja järjestelmän ylläpidon haastavuuden vuoksi sitä ei 

voida pitää kovin suositeltavana pienelle ympäristölle, kuten alle 100 työasemaa 

sisältävälle yritykselle, ryhmälle tai organisaatiolle. Configuration Manageria 

myydään osana System Center -tuoteperhettä, jonka lisenssimaksut ovat noin 

1300-3600 dollaria per vuosi riippuen palvelimien määrästä. Tämän lisäksi sen 

ylläpito vaatii asiantuntijuutta, joka voi tulla kalliiksi. Pienemmissä ympäristöissä 

parempi ratkaisu työasemien hallintaan on kiintolevyjen kopiointi tai 

manuaalinen työ. Sen sijaan suuressa ympäristössä SCCM:n hyödyt ovat 

selkeät ja mittavat. Manuaalinen työ vähenee, työasemia voidaan hallita etänä 

ja vakioidun työasemamallin käyttäminen vähentää tukitoimissa tarvittavaa 

selvitystyötä ja ongelmanratkontaa, sekä parantaa tietoturvaa.  

 

Opinnäytetyön aihe ja testiverkkoympäristö olivat täydellinen tilaisuus päästä 

tutustumaan Configuration Managerin toimintaan ja sen vaatimuksiin. 

Sovellusjakelun hyödyntäminen on iso osa nykypäivän IT-toimintoja ja aihe on 

varmasti relevantti myös muutaman vuoden päästä. Haaveenani on 

työskennellä tulevaisuudessa järjestelmänhallinnan ja työasemien 

elinkaarenhallinnan parissa.  
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LIITTEET 

Liite 1. Haastattelukysymykset 

 

1. Mikä on työnkuvasi TAMKissa? 

  

2. Kuinka kauan olet käyttänyt SCCM:ää? 

  

3. Miten hyödynnät SCCM:ää työtehtävissä? 

  

4. Kuinka monta työasemaa TAMKilla on SCCM:n piirissä? 

  

5. Millainen SCCM-hierarkia TAMKilla on käytössä? 

  

6. Miten Tampere3 (Tampereen yliopiston, TTYn ja TAMKin yhdistyminen) 

vaikutti TAMKin SCCM-ympäristöön? 

  

7. Millaisia haasteita SCCM:n käytössä esiintyy? 

  

8. Miten päivitykset usein päivitettäviin sovelluksiin (kuten selaimet, Java) 

hoidetaan? 

  

9. Kuvaile, millainen prosessi on saada uusi sovellus jakeluun TAMKissa. 

  

10. Miten TAMKin järjestelmänhallintaa voisi kehittää?  
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Liite 2. SQL Serverin asennus 

 

Asennus aloitetaan käynnistämällä asennusmedia palvelimella. Vasemmasta 

valikosta valitaan Installation ja New SQL Server stand-alone installation or add 

features to an existing installation (kuva 16). 

 

 

KUVA 16. SQL Server 2017 Installation Centerin aloitusnäkymä 

 

Asennus pyytää aluksi tuoteavainta. Opinnäytetyötä varten valitaan 

alasvetovalikosta Evaluation, joka tarkoitettu sovelluksen testikäyttöä varten ja 

jonka lisenssi on voimassa 180 päivää. Tämän jälkeen tulee hyväksyä 

lisenssiehdot. Seuraavaksi asennus kysyy, etsitäänkö sovellukseen päivityksiä, 

jotka ladataan asennuksen yhteydessä. Valitaan Use Microsoft Update to check 

for updates ja jatketaan painamalla Next. 

 

Seuraavaksi asennus tarkistaa, ovatko palvelimen rekisterin SQL Serveriin 

liittyvät tiedot kunnossa, ja tukevatko ne uuden asennuksen tekemistä. Jos 

palvelimella ei ole aiempaa SQL Serverin asennusta taustalla, rekisteritietojen 

tulisi olla kunnossa. Asennus tarkistaa myös, onko palvelin domain controllerin 

asemassa toimialueella. Mikäli näin on, asennus ei voi edetä, jonka vuoksi jopa 

pienessä hallintaympäristössä vaaditaan vähintään kaksi erillistä palvelinta. Jos 

ongelmia ei ilmene, asennusta voidaan jatkaa painamalla Next. 
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Ominaisuuksista valitaan Database Engine Services ja edetään painamalla 

Next (kuva 17). 

 

 

KUVA 17. Asennettavat ominaisuudet 

 

Tämän jälkeen annetaan SQL-tietokannalle nimi. Mikäli käytössä on useampia 

tietokantoja, ne on hyvä eritellä selkeästi omilla nimillä. Tässä tapauksessa 

verkkoympäristössä on vain yksi SQL-tietokanta configuration managerin 

toimintaa varten, joten voidaan käyttää oletusarvoja. Valitaan Default instance 

ja painetaan Next. 

 

Seuraavaksi määritetään, minkä nimisillä käyttäjätileillä SQL Serverin eri 

palvelut toimivat palvelimella (kuva 18). Näitä tietoja ei ole tarvetta muuttaa, 

vaan siirrytään Collation-välilehdelle ja määritetään tietokannan käyttämät 

merkkitiedot muotoon SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS (kuva 19). Tämä on 

edellytys sille, että SCCM voidaan lähteä asentamaan. 
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KUVA 18. SQL-palvelujen käyttämät käyttäjätilit 

 

 

KUVA 19. SQL-tietokannan käyttämät merkkitiedot 

 

Lopuksi määritetään SQL Serverin ylläpitäjä. Tunnistautumiseen voidaan 

käyttää joko Windows-käyttäjätiliä tai sen lisäksi myös erikseen määritettävää 

käyttäjätunnusta. Testiympäristöä varten valitaan Add Current User, jolloin 

toimialueen ylläpitäjätunnukselle annetaan myös SQL Server-ylläpitäjän 

oikeudet. Kun käyttäjätili on määritetty, voidaan valita Next ja siirtyä 

asennukseen painamalla Install. Kun asennus on valmis, palvelin tulee 

käynnistää uudelleen (kuva 20). 

 

KUVA 20. SQL Server 2017 asentunut onnistuneesti 
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Liite 3. System Management-objektin luonti Active Directoryyn  

 

Objektin luonti aloitetaan avaamalla ADSI Edit domain controllerilla. Ohjelman 

avauduttua, klikataan oikealla hiirenpainikkeella ADSI Edit-tekstiä vasemmalta 

ja valitaan Connect to. Yhdistäminen tapahtuu oletusasetuksilla, joten valitaan 

OK. Seuraavaksi selataan toimialueen System-nimisen containeriin, klikataan 

oikealla hiirenpainikkeella ja valitaan New > Object (kuva 21). 

 

 

KUVA 21. Uuden objektin luonti ADSI Edit-ohjelmalla 

 

Uuden objektin luokaksi valitaan container ja sen nimeksi annetaan System 

Management. Painamalla Finish uuden objektin luonti on valmis, mutta 

seuraavaksi tulee vielä myöntää täydet käyttöoikeudet objektiin SCCM-

palvelimelle.  

 

Oikeudet myönnetään avaamalla Server Managerista Active Directory Users 

and Computers. Järjestelmäkansioiden näkyviin saamiseksi tulee valita 

työkalupalkista View > Advanced Features. Sen jälkeen System Management-
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kansio löytyy polusta Domain > System > System Management. Klikkaamalla 

oikealla hiirenpainikkeella ja valitsemalla Delegate Control päästään oikeuksien 

myöntämisnäkymään. Koska oikeuksia määritetään tässä tapauksessa 

palvelimelle, ne täytyy tuoda mukaan valitsemalla Object Types ja lisäämällä 

Computers haettaviin tyyppeihin mukaan. Objektin nimeksi määritetään SCCM-

palvelimen nimi, tässä tapauksessa LABRA-CM. Annettavaksi oikeudeksi 

määritetään Custom task ja oikeuden laajudeksi This folder. Permissions-

näkymässä valitaan Full Control-kenttä, joka asettaa kaikki muut kentät valituksi 

(kuva 22).  

 

 

KUVA 22. Käyttöoikeuksien myöntäminen SCCM-palvelimelle System 

Management-containeriin  

 

Valitsemalla Finish SCCM-palvelimella on nyt täydet käyttöoikeudet System 

Management-containeriin ja kaikki tarvittavat muutokset domain controllerille 

SCCM:n käyttöönottoa varten ovat nyt valmiit. 
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Liite 4. Palomuurisääntöjen muutokset 

 

Palomuurisääntöjen muutokset tulee jakaa kaikille toimialueen työasemille ja ne 

tehdään ryhmäpolitiikkojen kautta. Muutosta varten avataan domain 

controllerilla Server Managerin kautta Group Policy Management-sovellus ja 

navigoidaan toimialueen alle ja tuodaan hiiren oikealla painikkeella esiin valikko, 

josta valitaan Create a GPO in this domain, and Link it here. Uuden 

ryhmäpolitiikan nimeksi annetaan jotain kuvaavaa, tässä tapauksessa nimeksi 

annettiin Tiedostojakelun palomuurisäännöt. 

 

Uutta GPO:ta muokataan valitsemalla Edit. Tämä tuo ryhmäpolitiikkanäkymän 

esiin, jossa navigoidaan sijaintiin Computer Configuration > Policies > Windows 

Settings > Security Settings > Windows Defender Firewall with Advanced 

Security > LDAP > Inbound rules, johon luodaan uusi sisääntulevan liikenteen 

palomuurisääntö klikkaamalla oikealla > New Rule.  

 

Uuden säännön tyypiksi määritetään Predefined > File and Printer Sharing ja 

oletusarvona se määritetään koskemaan kaikkea Windowsin tiedostonjakelua, 

joten säännön määrittämisessä edetään painamalla Next ja valitaan Allow the 

connection > Finish. Nyt sisääntuleva tiedostojakeluliikenne on sallittu, mutta 

sama sääntö tulee luoda myös ulosmenevää liikennettä kohtaan. Siirrytään 

Outbound Rules-kohtaan, valitaan siellä New Rule ja määritetään samat arvot 

kuin aiemmassa säännössä. 

 

Seuraavaksi luodaan vielä uusi sisääntuleva sääntö koskemaan WMI-

liikennettä, jolla voidaan suorittaa etähallintaskriptejä ja -toimintoja Windows-

pohjaisella työasemalle. Siirrytään Inbound Rules > New Rule ja määritetään 

säännön tyypiksi Windows Management Instrumentation (WMI). Edetään taas 

oletusarvoilla, eli kaikki liikennetyypit valitaan ja määritetään säännön tehtäväksi 

Allow the connection.  

 

SCCM-palvelin käyttää toiminnassaan SQL Serveriä, jonka liikenne tulee 

päästää palomuurin läpi. Uuden palomuurisäännön luonti aloitetaan samalla 

tavalla kuin aiemmin, Group Policy Managementin kautta, jossa navigoidaan 
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toimialueen alle, tuodaan hiiren oikealla painikkeella esiin valikko, josta valitaan 

Create a GPO in this domain, and Link it here. Uudelle ryhmäpolitiikalle 

annetaan kuvaava nimi, kuten SQL-portit SCCM:lle. Sisääntulevan liikenteen 

palomuurisääntöjä luodaan samasta sijainnista kuin aiemmassa kappaleessa, 

Computer Configuration > Policies > Windows Settings > Security Settings > 

Windows Defender Firewall with Advanced Security > LDAP > Inbound rules.  

 

Sisääntulevaa liikennettä varten luodaan kaksi uutta sääntöä, joissa se 

päästetään SQL:n kuuntelemien porttien läpi. Säännöt luodaan valitsemalla 

New Rule ja niiden tiedot ovat vastaavanlaiset (taulukko 1). 

 

TAULUKKO 1. Avattavat portit SQL-liikenteelle 

Portti Protokolla Sääntö Profiili 

1433 TCP Allow Domain, Private, Public 

4022 TCP Allow Domain, Private, Public 
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Liite 5. Windows ADK ja Windows PE asennus 

 

SCCM 1902 asentaminen vaatii, että configuration managerille on asennettu 

ADK:lta työkalut Deployment Tools ja User State Migration Tool (USMT), sekä 

lisäosa ADK:lle nimeltä Windows PE. Asennusmediat löytyvät Microsoftin 

sivuilta nimellä Windows Assessment and Deployment Kit (Windows ADK) for 

Windows 10 ja Windows PE add-on for the ADK. ADK:n asennussovelluksessa 

(kuva 23) ei tarvitse valita muita ominaisuuksia asennettavaksi kuin Deployment 

Tools ja User State Migration Tool (USMT).  

 

 

KUVA 23. Windows ADK asennus adksetup.exe 

 

Windows PE:n asennussovelluksessa (kuva 24) ei tarvitse tehdä mitään 

valintoja, vaan siinä voidaan edetä suoraan painamalla Install. 
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KUVA 24. Windows PE asennus adkwinpesetup.exe 
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Liite 6. Configuration Managerin asennus 

 

Kun Configuration Managerin esivaatimukset ovat täytetty ja tarpeelliset roolit ja 

ominaisuudet ovat asennettu, voidaan edetä itse Configuration Managerin 

asennukseen. Asennettavaksi valikoitui tuorein baseline versio Microsoft 

System Center Configuration Manager 1902.  

 

Asennussovelluksen alkunäkymässä valitaan Install. Ensin lähdetään 

määrittämään, millainen site palvelimelle asennetaan. Tuoreessa asennuksessa 

vaihtoehtoina ovat primary site, joka voidaan määritellä stand-alone primary 

siteksi ja central administration site (kuva 25). Opinnäytetyötä varten on 

päätetty lähteä rakentamaan hierarkiaksi stand-alone primary site, joka hoitaa 

kaikkia SCCM-ympäristön tehtäviä.  

 

 

KUVA 25. Asennuksen tyypin valintanäkymä 

 

Valittaessa stand-alone primary site asennussovellus ilmoittaa vielä, että site 

voidaan laajentaa osaksi suurempaa hierarkiaa myöhemmin asentamalla 

central administration site, jonka alle primary site liitettäisiin (kuva 26). 

Jatketaan painamalla Yes. 
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KUVA 26. Stand-alone primary site-asennusta valitessa tuleva ilmoitus 

 

Seuraavaksi tulee antaa lisenssiavain. Testikäyttöä varten voidaan valita 

evaluation edition, jonka lisenssi on voimassa 180 päivää, jonka jälkeen 

Configuration Manager lakkaa toimimasta. Lisenssiavain voidaan kuitenkin 

syöttää jälkikäteen, jolloin sovellus toimii taas normaalisti. Tämän jälkeen tulee 

hyväksyä kaikki lisenssiehdot, jotta asennussovellus voi edetä ja ladata 

tarpeelliset lisätiedostot, joita asennuksessa käytetään, jonka jälkeen siirrytään 

site:n nimen määrittämiseen. 

 

SCCM-hierarkiassa sitet yksilöidään ja erotetaan toisistaan kolmemerkkisillä 

sitekoodeilla. Siteille määritetään myös nimi, mutta työasemat yhdistetään site:n 

hallinnoitavaksi aina sitekoodilla. Annetaan testiverkon configuration managerin 

sitekoodiksi CM1 ja nimeksi Labra Configuration Manager (kuva 27). 

 

 

KUVA 27. Configuration Manager site:n tiedot 
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Seuraavaksi määritetään, yhdistetäänkö site Configuration Managerin 

pilvipalveluun, jonka kautta voidaan hakea päivitykset SCCM:ään. Microsoft 

suosittelee yhden site:n hoitavan päivitystenhakuroolia (service connection 

point), joihin muut sitet yhdistävät päivitysten hakemisessa. Valitaan LABRA-

CM service connection pointiksi ja edetään painamalla Next. Asennussovellus 

antaa koosteen annetuista tiedoista ja etenee ennakkotarkistukseen, jossa 

tarkistetaan, täyttääkö palvelin ja verkkoympäristö kaikki sille määritetyt 

vaatimukset, että Configuration Managerin asennus voidaan aloittaa. 

 

 

Kun ennakkotarkistus on valmis, se antaa listaa havaitut ongelmat joko 

varoituksina (Warning) tai epäonnistumisina (Failed). Mikäli tarkistus havaitsee 

yhdenkin epäonnistumisen, asennusta ei voida aloittaa. Allaolevassa 

esimerkissä (kuva 28) tarkistus haluaa käyttäjän varmistavan, että Active 

Directoryyn on luotu System Management-container, johon palvelimella on 

muokkausoikeudet. Nämä toimenpiteet tehtiin kappaleessa 4.3., mutta 

asennussovellus ei pysty niitä itse tarkistamaan, jonka vuoksi varoitus tulee joka 

kerta. Muut varoitukset tulevat SQL Serverin asetuksiin liittyvistä määrityksistä, 

joita asennussovellus ei voi havaita. Jokaisen varoituksen kohdalla voidaan 

tarkistaa, mitä asennussovellus haluaa varoituksen suhteen tehtävän tai 

tarkistettavan.  
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KUVA 28. Configuration Managerin esivaatimusten tarkistus on valmis 

 

Kun varoitukset on käyty läpi, asennus voidaan viimein aloittaa painamalla 

Begin Install. Asennuksessa voi kestää pitkään. Testiverkkoympäristössä 

tehdyssä asennuksessa kului tunti ja kaksikymmentä minuuttia. Kun asennus 

on valmis, sovellus voidaan sulkea ja palvelin tulee käynnistää uudelleen.  
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