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Labøving 1c: Installere Windows 10 på en ny virtuell maskin 

I denne øvingen skal du lage en ny virtuell maskin og installere Windows 10 på den. Denne skal 

brukes som klientmaskin i resten av øvingene. Selv om du har en 64-bits fysisk maskin, anbefaler vi å 

bruke 32-bits versjonen av Windows 10. Denne krever mindre av maskinvaren og vil vanligvis gi bedre 

ytelse når du kjører to virtuelle maskiner i Oracle VirtualBox / VMware Player. 

Forberedelser 

Last ned ISO-image for installasjons av Windows 10 slik:  

• Logg inn på Azure Dev Tools for Education med din Microsoft-bruker fra USN 

(studentnummer@usn.no). Dette er det samme som din FEIDE-bruker og -passord. Kontakt 

emneansvarlig hvis du ikke får tilgang. 

• Velg Software og søk etter Windows 10.  

• Velg bare 32-bits under System Type: 

 
Du bør installere 32-bits Windows 10 fordi den er mindre ressurskrevende enn 64-bits. 

• Finn produktet Windows 10 Education, version 22H2 

• Klikk View Key og kopier produktnøkkelen med symbolet  

• Bruk knappen  Download  for å laste ned ISO-filen til en mappe på lokal disk. 

ISO-filen er på mer enn 4 GB, så nedlastingen vil ta litt tid. 

 

 

  

https://azureforeducation.microsoft.com/devtools


Oppgavebeskrivelse 

Her forklares kort hva deloppgave a) og b) går ut på for deg som «vet hva du gjør» og ønsker å finne 

løsningen selv. Hvis du ønsker punkt-for-punkt veiledning eller «ikke har peiling», kan du hoppe rett 

til overskriften Veiledning nederst på siden. 

Obs! Pass på at du aktiverer "Skip unattended install" når du lager VMen nedenfor. 

a) Lag en ny virtuell maskin (i ) for Windows 10 (32-bits) med følgende egenskaper: 

• Navn: VM_2 

• Velg samme plassering som VM_1 fra øving 1a. (VM_2 lagres i en egen undermappe) 

• ISO Image for Windows 10 fra Azure Dev Tools for Education 

• 1 GB (1024 MB) minne (gjerne mer hvis du har)  

• 1 prosessorer (CPU) (eller 2 hvis du har tilgjengelig) 

• 60 GB virtuell disk (VDI) 

• Etter at VMen er opprettet endrer du følgende med Settings:  

➢ Sett Shared Clipboard til Bidirectional 

➢ Sett Chipset til ICH9 og TPM til v2.0 

➢ Koble maskinen til det virtuelle nettverket NatNetwork som du laget i øving 
1a. 

Obs! Pass på at du ikke kobler administratorbrukeren i Windows 10 til din Microsoft-konto under 

installasjonen nedenfor! 

b) Start VM_2 og installer Windows 10 32-bits på denne.   

• Bruk produktnøkkel fra Azure Dev Tools for Education 

• Bruk hele den virtuelle disken for installasjonen 

• Velg Join a domain instead når du blir spurt om å logge inn med Microsoft-konto. 

• Lage en lokal administratorbruker med brukernavn admin og passord Password.10  

Følg veiledningene til disse deloppgavene nedenfor: 

c) Skru av brannmur og endre maskinnavn til WORKSTATION 

d) Gjør deg kjent med Windows 10 (hvis du trenger det) 

e) Oppdatere Windows.  

  



Veiledning 

Oppgave a: Opprette ny virtuell maskin 

 

Obs! Pass på at du aktiverer "Skip unattended install" når du lager VMen. 

1. Bruk VirtualBox (eller VMware) og lag en ny virtuell maskin slik du gjorde i øving 1a, men bruk 
følgende valg: 

• Navn: VM_2 

• Velg samme plassering på disken som den første VMen fra øving 1a.  
Det vil si at den nye VMen blir plassert i en ny mappe parallelt med den første VMen. 

• ISO Image for Windows 10 fra Azure Dev Tools for Education 

• Type (Guest operating system): Microsoft Windows  

• Versjon Windows 10 (32-bits).  
Du bør installere 32-bits Windows 10 fordi den er mindre ressurskrevende enn 64 bits. 

Hardware 

➢ 1 GB internminne eller mer hvis du har 

➢ 1 prosessor (CPU), eller 2 hvis du har 

Bruk gjerne 2 GB minne og 2 prosessorer hvis du har nok på den fysiske maskinen. 

Hard Disk 

➢ 60 GB disk (eller mer) virtuell VDI disk 

2. Vent til VMen er opprettet. 

3. Bruk Settings for VMen og endre følgende innstillinger: 

a. Sett Shared Clipboard til Bidirectional (under General → Advanced) 

b. Sett Chipset til ICH9 og TPM til v2.0 (under System → Motherboard) 

c. Koble maskinen til det virtuelle nettverket NatNetwork som du laget i øving 1a.  
(under Network → Adapter 1) 

 

  



Oppgave b: Installere Windows 10 fra ISO-fil med installasjonsimage 

Obs! Pass på at du ikke kobler administratorbrukeren i Windows 10 til din Microsoft-konto under 

installasjonen. 

1. Start den nye virtuelle maskinen 
VM_2. 

Du får etter hvert opp vinduet Install 
Windows 

2. Velg ønsket språk, format for tid og 
valuta, og tastatur. 

3. Klikk Next og Install Now og vent 
mens Setup programmet starter. 

 

4. Du får opp et vindu ber deg oppgi produktnøkkel. Bruk den nøkkelen som du fikk i Azure Dev 
Tools for Education. (Product Key på på nedlastingssiden). 

Hvis du ikke har hentet lisensnøkkel ennå, kan du gå videre uten nøkkel ved å klikke lenken 
I Don’t Have a Product Key nederst i bildet til høyre. 

5. Aksepter lisensvilkårene. 

6. Neste vindu ber deg velge installasjonstype. Velg Custom (Advanced) 

7. Nå kommer det opp en liste over harddisker og partisjoner (formaterte og uformaterte).  Du 
skal se den virtuelle harddisken din som Drive 0: 

 

8. Marker Drive 0 og klikk Next. 

9. Installasjonsprogrammet starter nå installasjonen som består av følgende 5 trinn: 

 

Disse installasjonstrinnene kan ta ca. 10-15 minutter til sammen avhengig av hvor kraftig den 
fysiske maskinen din er.  

10. Velg ønsket region og tastaturlayout  (og Skip "second keyboad layout") 



Installasjonsprogrammet vil fullføre installasjonen og restarte VMen.  
Dette tar 8-10 minutter. 

11. I vinduet «Sign in with Microsoft» skal du velge 
Domain join instead på nederste linje.  

(Maskinen skal ikke plasseres i noe domene 
ennå, men dette er nødvendig for å slippe å 
koble maskinen til din Microsoft-konto.) 

 

12. I vinduet "Who's going to use this PC?" skal du 
lage en lokal bruker med brukernavn admin og 
passord Password.10 (Denne vil få fullstendige 
administrasjonsrettigheter til maskinen.) 

Obs! Du kan velge et annet brukernavn og 
passord hvis du vil. MEN: Hvis du glemmer dem 
for denne brukeren, vil du ikke kunne komme 
inn på maskinen for å endre/sette nytt passord.  

 

13. Du må også fylle ut valgene for sikkerhetsspørsmål. (Dessverre ikke mulig å hoppe over) 

14. Fyll ut disse valgene på de neste spørsmålene slik du ønsker selv: 

• Use your location 

• Find my device 

• Send diagnostic data  

• Improve inking and typing  

• Tailored experiences 

• Advertising ID 

15. Installasjonen logger deretter automatisk inn med brukeren 
som du oppga (admin).  

Windows bruker nå litt tid på å klargjøre den nye brukerkontoen.  

16. Når Windows «oppdager» nettverket vil den vise spørsmålet 
om nettverk til høyre. Det skal du svare Yes på. Maskinen blir 
da synlig for andre maskiner i (det virtuelle) lokalnettet. 

 

17. Du kan nå koble bort filen med ISO Imaget fra den optiske driven slik: 

I VirtualBox: 

• Velg menyvalg Machine > Settings > Storage. 

• Marker DVD-enheten med installasjonfilene under 
Controller: SATA 

 

• Klikk DVD-ikonet til høyre for teksten  
Optical drive: SATA Port1 

• Velg Remove disk from virtual drive. 

 

 

I VMware: 



• Velg menyvalg Player > Removable Devices > CD/DVD (Sata) > Disconnect 

18. Du kan nå installere tilleggsprogrammer for hypervisoren. Disse gjør integrasjon mellom 
VMen og den fysiske maskinen enklere (bl.a. musbevegelser og klipp-og-lim). 

I VirtualBox: 

• Velg menyvalget Devices → Insert Guest Additions CD, som vil koble opp 
installasjonsprogrammet til den virtuelle DVD-stasjonen (D:). 

• Kjøre installasjonsprogrammet VBoxWindowsAdditions fra D: disken 

• Restart den virtuelle maskinen når installasjonsprogrammet ber om det, og logg inn på 
nytt som admin etter omstart. 

I VMware: 

• Velg menyvalget Player > Manage > Install VMware Tools, som vil koble opp 
installasjonsprogrammet til den virtuelle DVD-stasjonen (D:). 

• Kjør installasjonsprogrammet D:\setup.exe 

• Restart den virtuelle maskinen når installasjonsprogrammet ber om det, og logg inn på 
nytt som admin etter omstart. 

Oppgave c: Skru av brannmur og endre maskinnavn 

I denne oppgaven skal du skru av brannmuren i Windows 10 og deretter gi den virtuelle Windows 10 

maskinen maskinnavnet WORKSTATION. 

Du skal senere lære mer om brannmuren i Windows, men foreløpig vil den bare være «i veien» for 

noen av øvingene, så du skal skru den av nå. 

Skru av brannmur 

1. Velg Settings  fra Windows-menyen og Update & 
Security (helt nederst). (Innstillinger > Oppdatering og 
sikkerhet) 

2. Velg Windows Security → Firewall & network protection 
(Windows Sikkerhet → Brannmur og nettverksbeskyttelse) 

3. Skru av brannmuren for alle tre nettverksprofiler (Domene, 
privat og offentlig (public). 

4. Lukk vinduene Windows Security og Settings 

 

Endre maskinnavn 

5. Høyreklikk på Windows-menyen og velg System 

6. Bruk knappen  et stykke ned på siden About 

7. Gi maskinen navnet WORKSTATION. 

8. Du må restarte den virtuelle maskinen etter navneendringen. 



  



Oppgave d: Gjør deg kjent med Windows 10 

Hvis du har lite erfaring med Windows 10 før, bør du bruke litt tid til å gjøre deg kjent med menyene 
og standardprogrammene i Windows 10. Du kan f.eks. gjør følgende: 

1. Justere skjermoppløsningen ved å høyreklikke på skrivebordet og velge Display Settings. Velg 
selv passende oppløsning under Display resolution. (Etter installasjon av Guest Addons vil 
VirtualBox automatisk justere skjermstørrelse/-oppløsning når du endrer størrelsen på 
vinduet som VMen kjører i.) 

2. Gjør evt. andre justeringer av bakgrunn, skjermbeskytter o.l. ved å høyreklikke på 
skrivebordet og velge Personalize. 

3. Åpne Windows-menyen nede til venstre:  og start programmet Settings . Gjør deg 
kjent med de ulike innstillingsmulighetene.  
Anbefaling: Velg System → Power&Sleep og angi at den virtuelle maskinen aldri skal gå i 
dvalemodus. 

4. Hvis du har en annen favorittnettleser enn Edge, f.eks. Chrome, kan du godt laste ned og 
installere den.  

5. Velg  fra hovedmeneyen i Settings (Innstillinger).  

• Som du ser, har Windows 10 et innebygget antivirusprogram (Virus & threat 
protection). Du behøver ikke noe annet antivirusprogram enn dette. 

• Velg Virus & Tread Protection og kjør en  av maskinen. 

• Noen av de andre valgene krever at du er pålogget med en Microsoft-konto. I 
øvingene til dette emnet skal vi i stedet bruke lokale brukerkontoer og etter hvert 
domenekontoer. 

Oppgave e: Oppdatere Windows 

Etter installasjon, er Windows 10 konfigurert for å laste ned og installere nye oppdateringer 

automatisk. Dette kan gjøre at den virtuelle maskinen virker treg til alle oppdateringer er ferdig. 

Du kan også manuelt tvinge fram installasjon av alle tilgjengelige oppdateringer slik: 

1. Start Settings  fra Windows-menyen og velg Update & Security og Windows Update 

2. Klikk på knappen  eller .  
Nedlasting og installasjon vil ta noe tid og krever omstart av VMen etter installasjon. 

3. Skru av Windows 10 med  og Shut down når du er ferdig. 
 

Obs! Gjør det til en vane å avslutte Windows i de virtuelle maskinene på en "kontrollert" måte som i 

siste punkt over. Hvis du bare "X-er" ut VM-vinduet blir det som å skru av strømmen på en fysisk 

maskin uten å avslutte Windows. Dette kan gi uforutsigbare effekter, f.eks. tap av endringer/data. 

Slutt på øvingen 


