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A Windows Server 2003 használatával számos új, jól használható szolgáltatás, 
és természetesen számos megoldandó feladat jelenik meg a hálózat és a rend-
szergazda életében. Bár az ügyfélgépek felügyelete közben megszerzett ismere-
tek jelentős része a kiszolgálók üzemeltetéséhez is jól felhasználható, rengeteg 
új kihívással is szembe kell néznünk: a kiszolgáló számítógép mind a hardver, 
mind pedig az operációs rendszer szintjén jelentős újdonságokat nyújt. 

A következőkben megismerkedünk a kiszolgálók telepítésének, valamint 
az alapszolgáltatások beállításának és felügyeletének legfontosabb elemeivel. 
Az alábbi témaköröket fogjuk megtárgyalni: 

• Kiszolgáló alkalmazása: előnyök, alapismeretek – áttekintjük, 
hogy milyen előnyökkel jár, és milyen esetekben szükséges a kiszolgáló 
számítógépek alkalmazása.  

• Előkészületek és telepítés – sorra vesszük azokat a szempontokat, 
amelyeket figyelembe kell vennünk a kiszolgáló operációs rendszer te-
lepítése előtt, majd áttekintjük a telepítés menetét és a kész operációs 
rendszerben elvégzendő ellenőrző műveleteket.  

• A kiszolgálók alapfunkciói – megismerkedünk a Windows kiszolgá-
lók alapszolgáltatásaival, a fájlok tárolásának és megosztásának kü-
lönféle módszereivel. Bemutatjuk a Windows Server 2003 R2 verziójá-
ban megjelenő, a fájl- és nyomtatómegosztással kapcsolatos legfonto-
sabb újdonságokat.  
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• Hálózati szolgáltatások – a kiszolgálók valamennyi szolgáltatása a 
hálózaton keresztül érhető el, így számos funkció kapcsolódik a megfe-
lelő hálózati működés, és az ügyfelek hálózati hozzáférésének biztosí-
tásához. Ebben a részben áttekintjük az IP-címek kiosztásának mód-
szereit, a WINS-névszolgáltatással kapcsolatos legfontosabb tudniva-
lókat, és a hálózathoz, illetve az egyes számítógépekhez való távoli 
hozzáférés lehetőségeit. Ide tartozik természetesen a hálózatok névfel-
oldását biztosító, és az Active Directory címtár működéséhez feltétlenül 
szükséges DNS-szolgáltatás is, de ezzel a következő fejezetben fogunk 
részletesen foglalkozni. 

• Egyéb kiszolgálóoldali összetevők – ebben a részben röviden ismer-
tetünk néhány további szolgáltatást, majd megismerkedünk a Windows 
alkalmazáskiszolgáló platformjával és két erre épülő alkalmazással is. 

Kiszolgáló alkalmazása: előnyök, 
alapismeretek 

Mielőtt nekifognánk a kiszolgálók telepítésével és üzemeltetésével kapcsolatos 
tudnivalók tárgyalásának, mindenképpen tisztáznunk kell egy fontos kérdést, 
amely joggal merülhet fel egy kisebb, mondjuk négy-öt számítógépből álló háló-
zat esetében: kell nekünk egyáltalán kiszolgáló? Hiszen a számítógépekből ki-
alakított egyenrangú hálózat (látszólag) mindent tud, amire egy kiszolgálót 
használnánk: létrehozhatunk megosztott mappákat és közösen használt nyom-
tatókat, definiálhatunk felhasználói fiókokat, hozzáférési jogosultságokat stb. 
Mindenünk megvan, minek ide még egy számítógép, amely nagy, drága, han-
gos, sokat kell vele foglalkozni és még egy Word se futhat rajta? 

A kiszolgáló számítógép azonban még egy egészen kis hálózat esetében is 
igen fontos és hasznos lehet. Az ügyfél-kiszolgáló hálózat rengeteg előnyös tu-
lajdonsággal rendelkezik, számos olyan szolgáltatást vehetünk igénybe, ame-
lyek egyenrangú hálózat esetében nem elérhetők, illetve az ott meglévő szol-
gáltatások is jelentősen eltérő formában, sokkal hatékonyabban használhatók 
és felügyelhetők. A kiszolgálók a következő előnyöket biztosítják az egyen-
rangú számítógépekből álló hálózatokkal szemben: 

• Állandó, folyamatos üzem, folyamatos erőforrás-megosztás – egy 
kiszolgáló számítógépet már a hardver szintjén arra terveztek, hogy 
képes legyen a folyamatos, megszakítás nélküli üzemre, hónapokon, 
vagy akár éveken keresztül. A megbízhatóbb, sok esetben redundáns 
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hardverelemekből felépített gépek sokkal ritkábban hibásodnak meg, 
illetve meghibásodás esetén is nagyon rövid idő alatt, sőt esetenként fo-
lyamatos üzem közben is elvégezhető a hiba elhárítása. A kiszolgálók 
tehát képesek arra, hogy erőforrásaikat folyamatosan, megszakítás 
nélkül ügyfeleik rendelkezésére bocsássák. 

• Nagyobb teljesítmény – Természetesen a kiszolgáló általában jóval 
nagyobb teljesítményre képes, mint egy átlagos asztali gép, ráadásul az 
erőforrások használata a hálózatból érkező kérések minél hatékonyabb 
kiszolgálására van optimalizálva. Például fájlmegosztás esetén egy ki-
szolgáló számítógép jóval hatékonyabban képes feladatának ellátására 
sok beérkező kérés esetében is.  

• Jogosultságok központi kezelése – ha az erőforrások megosztását a 
kiszolgáló végzi, akkor a hozzáférési jogosultságokat is a kiszolgáló ke-
zeli, így azok beállítását és felügyeletét csak egy helyen kell elvégez-
nünk. További lehetőséget nyújt ezzel kapcsolatban, ha a kiszolgáló 
beüzemelésével kapcsolatban a címtárat, vagyis az Active Directoryt is 
telepítjük. A címtár képes arra, hogy a hálózat objektumait egységes, 
jól kezelhető formában tegye elérhetővé a felhasználók és a rendszer-
gazdák számára, így a jogosultságok központi kezelése a hálózat va-
lamennyi elemére vonatkozóan megvalósítható. Az Active Directory 
címtárszolgáltatás felépítésével, telepítésével és használatával a kö-
vetkező fejezetben részletesen is foglalkozni fogunk. 

• Központi felügyelet – kiszolgáló (vagy kiszolgálók) használatával meg-
valósítható a teljes hálózat központi felügyelete (leginkább akkor, ha az 
Active Directory szolgáltatásait is igénybe vesszük). A központi felügye-
let alapját képező csoportházirend segítségével a kiszolgálók és ügyfél-
gépek beállításait nem egyesével, hanem a kiszolgálón létrehozott beállí-
tás-gyűjtemények használatával, központilag adhatjuk meg. Ez a meg-
közelítés lehetővé teszi azt, hogy valamennyi számítógép és felhasználó 
biztosan megkapja a neki járó beállításokat – vagyis az ügyfélgépek tel-
jesen egységesen, pontosan a rendszergazda által meghatározott módon 
működhetnek –, és jelentősen megkönnyíti a sok számítógépet, illetve 
felhasználót érintő változtatások kezelését is. A központi felügyelet ré-
szeként olyan célszoftvereket is használhatunk (például System Center 
Esentials 2007 (SCE), System Center Operations Manager 2007 
(SCOM), Windows Server Update Services (WSUS), amelyek lehetővé 
teszik, hogy gyakorlatilag minden, a hálózatot, illetve a számítógépeket 
érintő felügyeleti műveletet központilag végezhessünk el, és a rendszer 
működését befolyásoló valamennyi jelentős eseményről már a bekövet-
kezésével egy időben (sőt sok esetben előre is) értesüljünk. 
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• Alkalmazásplatform – a Microsoft kiszolgáló operációs rendszerei 
stabil, megbízható alkalmazásplatformot nyújtanak különféle kiszolgá-
ló termékek számára (legyen szó akár a Microsoft, akár külső gyártók, 
akár a vállalat saját fejlesztőinek termékeiről). Az infrastruktúrában 
rejlő lehetőségek kihasználásával az egészen bonyolult, összetett al-
kalmazások is viszonylag gyorsan és könnyen elkészíthetők. 

A kiszolgáló feladatai 

Hogy valóban szükség van-e kiszolgáló beszerzésére és üzembe állítására, az 
attól is függ, hogy milyen szolgáltatásokat igényel a hálózat és a felhasználók. 
Ezek közül bizonyos feladatokat az ügyfélgépek maguk is elláthatnak, de a 
fent felsorolt előnyök miatt, nagyobb igénybevétel, vagy kritikus fontosságú 
funkció esetén már mindenképpen érdemes megfontolni a kiszolgáló alkalma-
zását. A következőkben áttekintjük a tipikus kiszolgálói feladatokat, és szót 
ejtünk arról is, hogy milyen esetben lehet ezek egy részét ügyfélgépre bízni. 

• Fájl-, és nyomtatómegosztás – a fájlok és nyomtatók megosztása a ki-
szolgáló számítógépek klasszikus funkciója. Ez a funkció látszólag azo-
nos módon megvalósítható ügyfélgépeken is, azonban intenzívebb, biz-
tonságos és folyamatos használatra ez a megoldás már nem alkalmas, 
ráadásul számos kiegészítő funkció csak kiszolgáló operációs rendszer 
esetén érhető el. Nagyjából azt mondhatjuk, hogy az ügyfélgépek által 
biztosított fájl- és nyomtatómegosztás az egyetlen szobányi cégméretig 
használható, már csak azért is, mert az ügyfelek megosztásaihoz egy 
időben maximum tíz felhasználó csatlakozhat. A kiszolgálók fájl- és 
nyomtatómegosztásai elvileg korlátlan számú felhasználó kiszolgálására 
képesek, intenzív használat esetén is biztosíthatják a megfelelő teljesít-
ményt, a folyamatos hozzáférést és az adatbiztonságot, a kiegészítő szol-
gáltatások (árnyékmásolatok, elosztott fájlrendszer, mappa alapú kvótá-
zás, fájlszűrés stb.) pedig sok felhasználó esetén is biztosítják a hatékony 
üzemeltetés feltételeit.  

• Hálózati szolgáltatások – a hálózati szolgáltatások egy része (például 
az internetkapcsolat megosztása) elérhető ügyfélgépek esetében is, de 
erre is vonatkoznak a hálózat méretével és a számítógépek számával 
kapcsolatos korábban már említett korlátozások, a vállalati hálózatok 
számára legfontosabb szolgáltatások (DHCP, DNS, távoli elérés, útvá-
lasztás) pedig csak kiszolgáló operációs rendszereken érhetők el.  
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• Biztonsági mentés – a biztonsági mentést és helyreállítást végző 
NTBackup.exe alkalmazás természetesen elérhető az ügyfélrendszere-
ken is, de ebben az esetben csak az ügyfél saját merevlemezén tárolt 
adatok mentését végezhetjük el segítségével. A központi (kiszolgálón 
történő) adattárolás (például a felhasználók dokumentumtároló map-
páinak átirányításával) nagymértékben megkönnyíti a biztonsági men-
téssel és visszaállítással kapcsolatos feladatok hatékony és biztonságos 
elvégzését, az elosztott fájlrendszer és a replikáció használatával pedig 
tovább fokozhatjuk a tárolt adatok biztonságát.  

• Levelezés és csoportmunka – ha a vállalat saját kezébe kívánja 
venni a levelezés és csoportmunka kezelését (vagyis nem elégszik meg 
az internetszolgáltató által nyújtott lehetőségekkel, vagy a különféle 
ingyenes megoldásokkal), akkor Windows-platformon mindenképpen 
szükség van a kiszolgáló operációs rendszer beépített POP3 és SMTP-
szolgáltatásra (vagy a kiszolgálóra telepíthető Exchange Serverre), il-
letve a Windows SharePoint Services-szolgáltatásra.  

• Web- és ftp-szolgáltatások – a web- és ftp-szolgáltatásokat, illetve a 
webkiszolgálón alapuló hálózati alkalmazások hátterét az IIS (Internet 
Information Services) biztosítja. Az IIS ügyfélrendszereken is elérhető, 
de ebben az esetben több szempontból is korlátozott lehetőségekkel 
rendelkezik. Nyilvánosan elérhető web-, vagy ftp-hely üzemeltetésére 
például az ügyfél-IIS semmiképpen nem alkalmas, már csak azért sem, 
mert egy időben legfeljebb tíz felhasználó csatlakozhat hozzá. Egészen 
más a helyzet azonban a kiszolgálón futó IIS esetén, ez a változat már 
tökéletesen megfelelő nagy terheléssel működő, nyilvános web- vagy 
ftp-szolgáltatás biztonságos üzemeltetésére is. 

Egy vagy több kiszolgáló kell? 

A vállalatunk számára szükséges kiszolgálók számának meghatározásakor 
alapvetően három szempontot kell figyelembe vennünk:  

• Teljesítmény – teljesítmény szempontjából a Windows-rendszerek 
igen jól méretezhetők, a Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition 
64-bites változata például 8 processzor, 2 TB memória és a jövőbeli ál-
mok szintjén mozgó tárolókapacitás kezelésére képes. Természetesen 
az operációs rendszer mellett figyelembe kell vennünk az elérhető 
hardverkonfigurációk teljesítményét (és árát) is, mindenesetre ez a 
szempont még meglehetősen nagy teljesítményigény esetén sem indo-
kolja feltétlenül több kiszolgáló használatát. Mindenképpen több ki-
szolgálóra van szükség azonban akkor, ha valamilyen hálózati szolgál-
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tatás teljesítményét terheléselosztást végző fürt (Network Load Balan-
cing, NLBS) használatával szeretnénk megnövelni. A hálózati terhe-
léselosztást végző fürtök legfeljebb 32 darab Windows-kiszolgáló egye-
sítésével biztosítják a TCP- és UDP-alapú szolgáltatások és alkalmazá-
sok méretezhetőségét. A hálózati terheléselosztás segítségével például 
a web- és ftp-kiszolgálók, a távoli elérést biztosító VPN-kiszolgálók, és 
a terminálszolgáltatások teljesítményét növelhetjük. 

• Igényelt szolgáltatások – egyáltalán nem mindegy, hogy a rendelke-
zésre álló teljesítményt milyen szolgáltatások megvalósítására fordítjuk, 
bizonyos esetekben a különféle funkciókat nem ajánlott (esetleg nem is 
lehetséges) egyetlen kiszolgálón elhelyezni. A vállalat SBS-kiszolgálója 
(Small Business Server) nem lehet például terminálkiszolgáló; ha erre a 
szolgáltatásra is szükségünk van, mindenképpen egy második kiszolgá-
lót kell üzembe állítanunk. Bár elvileg lehetséges, de biztonsági jellegű 
problémákat okozhat az, ha a tűzfalszoftver (ISA Server) a belső hálózat 
által igényelt szolgáltatásokkal (tartományvezérlő, belső DNS-kiszolgáló, 
Exchange stb.) egy számítógépen osztozik, mivel ebben az esetben kény-
szerűen növelnünk kell a tűzfalat futtató számítógép támadható felüle-
tét (bár ez a kifelé néző interfészre természetesen nem vonatkozik). Meg-
felelő hardver esetén azonban ezek a problémák a különböző virtualizá-
ciós technológiák (például az ingyenesen használható Virtual Server 
2005) segítségével is kezelhetőek. 

• Üzembiztonság (redundancia) – a legtöbb esetben ez a szempont 
indítja el a kisvállalatokat a több kiszolgáló felé vezető úton. Bár a ki-
szolgálók a legtöbb esetben már a hardver szintjén is rendelkeznek bi-
zonyos redundanciával (tápegység, RAID lemezvezérlők stb.), a teljes 
hálózat üzemképessége olyan fokon függ a kiszolgálók által biztosított 
szolgáltatásoktól (például az Active Directorytól), hogy nem érdemes 
kockáztatni, ha kritikus fontosságú a hálózat folyamatos működése (és 
hol nem az?), akkor például tartományvezérlőből minimálisan kettőre 
van szükség. A kiszolgálófürtök alkalmazása szintén az üzembiztonság 
fokozását szolgálja, amihez természetesen ugyancsak több kiszolgálóra 
van szükség (maximálisan nyolc csomópontot használhatunk). 
A Microsoft Cluster Service (MSCS) segítségével feladatátvételi fürtö-
ket (Fail-Over Cluster) valósíthatunk meg, azaz, ha a fürt valamelyik 
csomópontja kiesik, az azon futó szolgáltatásokat egy másik csomópont 
veszi át. Kiszolgálófürt esetén a közös szolgáltatások adatai egyetlen 
példányban, megosztott elérésű lemezeken tárolódnak.  
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Előkészületek és telepítés 

A következőkben megismerkedünk a Windows-kiszolgálók különféle változa-
taival, áttekintjük, hogy milyen szempontokat kell figyelembe vennünk a ki-
szolgáló telepítése előtt, és mely kérdésekre kell választ találnunk, mielőtt a 
telepítőlemezt a meghajtóba helyezzük. Tulajdonképpen ez a telepítés nehe-
zebb része; a későbbi esetleges problémák nagy része a tervezésre, (illetve 
annak hiányára) vezethető vissza. Megfelelő előkészítés után a telepítőprog-
ram futtatása tulajdonképpen már semmiféle problémát nem okozhat. 

A Windows Server 2003 különféle változatai 

A tervezés egyik fontos lépése az operációs rendszer vállalatunk számára 
megfelelő változatának kiválasztása. A vállalatok eltérő igényeinek figyelem-
be vételével a Windows Server 2003 számos különféle változatban is elérhető, 
amelyek részben az elérhető szolgáltatások körében, részben pedig a skáláz-
hatóságban különböznek egymástól. A következőkben áttekintjük az egyes 
változatok legfontosabb tulajdonságait: 

• Windows Server 2003 Datacenter Edition R2 – Ez a változat biz-
tosítja a legmagasabb szintű méretezhetőséget és rendelkezésre állást, 
kritikus üzleti megoldásokhoz, nagy mennyiségű „real-time” tranzakció-
hoz, szerverkonszolidációhoz használható. A Datacenter Edition 32-
bites és 64-bites változatban is létezik. A 32-bites változatban mini-
mum 8, maximum 32 processzor és 128 GB RAM használható, a 64-
bites változat pedig maximálisan 2 TB memória és 64 processzor keze-
lésére képes. A Datacenter Edition persze nem kapható akármelyik 
boltban (sőt önmagában sehol sem), a Microsoft ezt a változatot csak 
speciális, többnyire igen nagy teljesítményű, testreszabott hardverkon-
figuráció részeként értékesíti. 

• Windows Server 2003 Enterprise Edition R2 – Közepes és nagy-
vállalati környezetben képes a hálózati infrastruktúrához tartozó va-
lamennyi fontos szolgáltatás biztosítására, kiválóan használható válla-
lati alkalmazások, és elektronikus kereskedelmi rendszerek háttere-
ként. A 32-bites változat 64 GB, a 64-bites pedig 2 TB RAM kezelésére 
képes, és mindkét változat 1…8 processzoron használható. 
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• Windows Server 2003 Standard Edition R2 – Kisvállalati és telep-
helyi környezetben képes az alapvető hálózati és alkalmazásszolgálta-
tások biztosítására. A Standard változat maximum 4 processzor hasz-
nálatát támogatja, és 4 GB a használható RAM felső határa. 

• Windows Server Web Edition – Dedikált webkiszolgáló, feladata web-
oldalak, webalkalmazások és webszolgáltatások hátterének biztosítása. 
A kiszolgáló kifejezetten webes alkalmazásokhoz van optimalizálva, tar-
talmazza az ehhez szükséges alapvető felügyeleti és biztonsági funkciókat. 
Egy- és kétprocesszoros gépekre telepíthető, és 2 GB RAM kezelésére ké-
pes (egyéb korlátozásokkal is találkozhatunk használatakor). 

• Windows Small Business Server 2003 (SBS) Standard Edition R2 – 
Komplett kiszolgálócsomag kisvállalatok részére. A csomag az önálló 
komponensekhez képest jelentősen kedvezőbb áron kapható, de hasz-
nálata bizonyos korlátozásokkal jár. Az SBS szolgáltatásait legfeljebb 
75 felhasználó veheti igénybe, és a licencfeltételek szerint a csomagot 
alkotó valamennyi kiszolgáló-alkalmazásnak egyetlen gépen kell fut-
nia. További korlátozás, hogy az SBS-tartomány nem integrálható más 
tartományokkal (viszont az SBS-tartományban több kiszolgáló, sőt tar-
tományvezérlő is használható). A standard változat a következő kom-
ponenseket tartalmazza: 

• Microsoft Windows Server 2003. 

• Microsoft Exchange Server 2003 SP2, Standard Edition – cso-
portmunka, internetes levelezés. 

• Microsoft Office Outlook 2003 – levelezőprogram az SBS-ügyfélgé-
pekre. 

• Health Monitor 2.1 – a kiszolgáló és az alkalmazások teljesítmé-
nyének, paramétereinek ellenőrzése, naplózása. 

• Remote Web Workplace (Távoli webes munkahely) – a legfonto-
sabb szolgáltatások interneten keresztül történő elérése. 

• Windows Server Update Services (WSUS) – a frissítőcsomagok 
központi letöltése és elosztása. 

• Windows Small Business Server 2003 Premium Edition – A Pre-
mium Edition minden korlátozása megegyezik a Standard változaté-
val, de dobozában a fentieken kívül a következő komponenseket is 
megtalálhatjuk:  



Előkészületek és telepítés 

193 

• Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2004 – tűz-
fal és proxykiszolgáló 

• Microsoft SQL Server 2005, Workgroup Edition – adatbázis ki-
szolgáló 

Valamennyi változatból már csak az R2 kiadás kapható, ez a megelőzőhöz 
képest 21 új komponenst tartalmaz, amelyek közül a legfontosabbakkal a to-
vábbiakban meg is fogunk ismerkedni.  

~ 2 ~ 2 éévv

~~ 4 4 éévv

Windows Windows 
Server Server 
20032003

Windows Windows 
Server Server 
20032003
R2R2

Windows Windows 
ServerServer
20082008

Windows Windows 
ServerServer

2008 R22008 R2

„„ViennaVienna””
ServerServer

 
4.1. ábra: A Windows Server fejlesztési ciklusa 

A fenti ábrán látható a Microsoft kiszolgáló operációs rendszereinek tervezett 
fejlesztési ciklusa. A nagyjából négyévente megjelenő új fővonalbeli verziók 
között félúton szerepel egy-egy köztes változat, amelyben alapvető technoló-
giai változás nélkül jelenik meg jó néhány új szolgáltatás. Ennek a vonalnak 
az első képviselője a Windows Server 2003 R2, ami az SP1-re alapul, és tele-
pítésekor szabadon válogathatunk a megjelent új komponensek közül.  

A telepítés előkészületei 

A kiszolgáló telepítésének megkezdése előtt (különösen, ha egy kisvállalat első 
kiszolgálójáról van szó) rengeteg körülményt kell figyelembe vennünk, hogy jó 
döntéseket hozhassunk, és a beüzemelt számítógép beválthassa a hozzá fűzött 
reményeket. Nagyon fontos, hogy minden lényeges körülményt tisztázzunk előre, 
vagyis még a telepítés megkezdése előtt. Alapos tervezéssel egy rugalmas és át-
látható, könnyen kezelhető és a cég későbbi, akár nem tervezett igényeinek is 
megfelelő rendszert hozhatunk létre. A következőkben felsoroljuk azokat az alap-
vető szempontokat, amelyek az előkészítés során figyelmet érdemelnek. 
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Hardverigény (eredetileg ajánlott) 

Az alábbi táblázatban a Windows Server 2003 elméleti jellegű hardverigényét 
láthatjuk, a valós igények meghatározása azonban nem minden esetben egy-
szerű feladat. A szükséges hardver erősen függ a körülményektől, minél több 
szolgáltatást futtatunk, minél több felhasználót kell kiszolgálnunk, annál iz-
mosabb hardverre lesz szükség. 

Komponens Minimális követelmény 

Processzor P-III 550 MHz 

RAM 256 MB 

Merevlemez 2,9 GB szabad terület a rendszerpartíción 

Optikai meghajtó CD-ROM vagy DVD-ROM meghajtó 

Képernyő VGA, vagy a konzolátirányítást támogató hardver 

Egyebek Hálózati csatoló 

Általánosságban a következő szempontok megfontolását javasoljuk: 

• Több processzor – a processzorok számának növelésével általában je-
lentős teljesítménynövekedés érhető el, mivel ebben az esetben az erre 
felkészített programok több processzor egyidejű használatával párhu-
zamosíthatják működésüket, illetve az egyes alkalmazások is több pro-
cesszoridőt kaphatnak. 

• RAM – Gyakran a fizikai memória bővítése a legfőbb teljesítményjaví-
tó tényező. 

• Hardver RAID – Több gyors lemezmeghajtó külön lemezvezérlőkkel 
való használata jelentős mértékben gyorsíthatja az I/O-feldolgozást és 
lerövidítheti az írási/olvasási időt. A különféle RAID-megoldások hasz-
nálata a sebességen kívül az adatbiztonságot és megbízhatóságot is je-
lentősen növelheti. 

• Több lapozófájl – Ha a lapozófájlt több fizikai lemezre osztjuk szét, 
valamelyest gyorsulhat a virtuális memóriához való hozzáférés. 
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Előzetes hibafelderítés 

A minimális hardverkövetelmények betartásán kívül némi figyelmet kell fordíta-
nunk hardvereszközeink, illetve alkalmazásaink kompatibilitására is. A hard-
vereszközök előzetes vizsgálatára a Hardware Compatibility List (Windows-
hardverkompatibilitási lista) weboldalt (http://www.microsoft.com/hcl), illetve a 
telepítőlemezen található hcl.txt fájlt is használhatjuk. Természetesen, még a 
kompatibilis eszközök esetében is gondoskodnunk kell a legfrissebb meghajtó-
programok beszerzéséről, illetve esetleg a számítógép BIOS-ának frissítéséről is. 

Ha a számítógépen már van valamiféle Windows operációs rendszer, ak-
kor alkalmazásaink és a meghajtóprogramok kompatibilitás-vizsgálatát a te-
lepítőprogram nyitóképernyőjéről indítható kompatibilitás-vizsgáló program 
segítségével is elvégezhetjük. A program segítségével automatikus vizsgálatot 
indíthatunk, amelynek eredményeként listát kapunk a problémás alkalmazá-
sokról, illetve meghajtóprogramokról. 

 
4.2. ábra: A negyedik menüponttal indítható a telepítés előtti kompatibilitás-vizsgálat 

A programot elindíthatjuk a telepítőprogram futtatása nélkül is, ha a telepí-
tőlemez \i386 mappájában kiadjuk a winnt32 /checkupgradeonly parancsot. 

Aktív internetkapcsolat esetén a telepítés, vagy a kompatibilitás-vizsgálat 
közben is frissíthetjük a rendszerben található meghajtóprogramokat, sőt a te-
lepítőprogram által használt rendszerállományokat is. 
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Az operációs rendszer nyelvi verziója 

Bár látszólag jelentéktelen, de a későbbiekre való tekintettel mégis megfonto-
lásra érdemes a kiszolgáló operációs rendszer nyelvi verziójának kiválasztá-
sa. A magyar nyelvű rendszer talán kényelmesebbnek tűnhet, különösen a 
kezdő rendszergazdák számára, de ha bármilyen hibaüzenetre kell rákeres-
nünk az interneten, akkor az angol változat begépelésével valószínűleg nagy-
ságrendekkel több releváns találatot kapunk. Persze bőven elég egyetlen jó 
találat is, de sajnos magyarul az esetek jelentős részében ennyire sem szá-
míthatunk. További előnye az angol verzió használatának, hogy ebben az 
esetben hetekkel, esetleg hónapokkal korábban jutunk hozzá a különféle javí-
tócsomagokhoz és szoftverfrissítésekhez. 

Milyen környezetbe kerül az új kiszolgáló? 

Figyelembe kell vennünk, hogy pontosan milyen a környezet, amivel már 
rendelkezünk, milyen körülményekhez kell alkalmazkodnunk, esetleg mi az, 
amit éppen a kiszolgáló telepítésével szeretnénk megváltoztatni. Ugyancsak 
tekintettel kell lennünk a hálózatunkban használt többi kiszolgáló kompo-
nensre, és a különféle speciális alkalmazásokra. Könnyen megtörténhet, hogy 
a jelenleg használt verziót nem támogatja az új operációs rendszer, de ha már 
elérhető a frissített változat, akkor erősen ajánlott ezt még a telepítés előtt 
tisztázni, és megtenni a szükséges intézkedéseket. Ugyanez vonatkozhat kü-
lönféle egzotikus hardvereszközökre; elképzelhető az is, hogy a régóta meglé-
vő eszköz már egyáltalán nem használható. 

Fontos kérdés a kiszolgáló beállításainak megadásakor, hogy milyen ügy-
félrendszerek fogják igénybe venni annak szolgáltatásait. Ha régebbi ügyfél-
rendszerek használatára kényszerülünk, a velük való együttműködés befo-
lyásolhatja a használható biztonsági paraméterek körét, illetve támogatásuk 
speciális szolgáltatások használatát is szükségessé teheti (például WINS). 
Természetesen figyelembe kell vennünk a kiszolgálóhoz és az ügyfélrendsze-
rekhez kapcsolódó licenceket, be kell szereznünk a szükséges példányokat. 

Ha már meglévő számítógépen frissítjük az operációs rendszert (akár Win-
dows NT 4.0 Server rendszerről is frissíthetünk), fel kell készülnünk arra az 
eshetőségre is, hogy valami miatt nem sikerül az új kiszolgáló telepítése (hard-
ver inkompatibilitás, esetleg egy kritikus fontosságú szoftver, amely az új rend-
szeren nem működik megfelelően), és ezért vissza kell állítanunk a korábbi ki-
szolgálót. Hogy ezt megtehessük, a frissítés előtt mindenképpen készítsünk az 
NTBACKUP-program segítségével rendszerállapot- (System State) mentést 
(kényesebb esetben teljes mentésre is szükség lehet) a régi rendszerről. 

Ha korábban is volt már kiszolgálónk, újra kell gondolnunk a kiszolgáló-
szerepek elosztását, és fontos lehet a kiszolgálók frissítésének sorrendje is. 
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Lemezparticionálás és fájlrendszer 

Még a telepítés megkezdése előtt tervezzük meg a létrehozandó partíciók mé-
retét és a használandó fájlrendszert. Kiszolgálónk teljesítményét jelentősen 
megnövelheti, ha az operációs rendszert és az adatokat külön lemezmeghaj-
tón (vagy legalább külön partíción) tároljuk. Több lemezegység használatával 
az időigényes írási/olvasási műveletek párhuzamosan hajthatóak végre. Szin-
tén teljesítménynövelő hatású, és az adatok elvesztésének esélyét is csökken-
ti, ha a több lemezt tartalmazó kiszolgálók esetében hibatűrő köteteket ho-
zunk létre (tükrözött és RAID-5 kötetek) dinamikus lemezekkel. Szoftveres 
RAID-5 kötetek létrehozhatók az operációs rendszer Lemezkezelés eszközé-
vel, de választhatunk hardveres megoldást is. 

A rendszert tartalmazó partíció mérete természetesen erősen függ a hasz-
nálandó szolgáltatások mennyiségétől, de ezen nem nagyon érdemes takaré-
koskodni. 10 GB-nál kisebb rendszerpartíciót csak komoly kényszerítő eszkö-
zök hatásának engedve hozzunk létre, de a 15-20 GB sem túlzás, ha azt sze-
retnénk, hogy ne kelljen zavarba jönnünk egy-egy kiegészítő komponens, 
vagy javítócsomag telepítésekor, elférjen a lapozófájl stb. Szintén célszerű 
előre átgondolni azt, hogy fogunk-e használni olyan komponenst, amelyhez 
önálló partícióra van szükség. Ilyen lehet például (nagyon sok várható objek-
tum esetén) a címtár, vagy például a WSUS-kiszolgáló. 

A rendszer számára kiválasztott partíció formázását mindenképpen NTFS 
fájlrendszer használatával végezzük el, sőt erősen ajánlott az összes többi 
partíciót is ilyen módon formázni. Az NTFS fájlrendszer használata számos 
előnnyel jár, ezek közül csak a legfontosabbakat soroljuk fel: 

• Az NTFS maximális partíció- vagy kötetmérete jóval nagyobb a FAT 
rendszerénél, ráadásul a kötet- vagy a partícióméretek növekedésével az 
NTFS fájlrendszer teljesítménye nem csökken, ellentétben a FAT-tal.  

• Az NTFS által biztosított jogosultsági rendszer a megosztások használa-
takor is előnyös, mivel segítségével nemcsak mappák, hanem egyedi fáj-
lok szintjén is szabályozható a hozzáférés. 

• A fájltitkosítás szolgáltatás nagymértékben növelheti az adatok biztonságát. 

• NTFS fájlrendszer esetén működik a lemezműveletek helyreállítási napló-
zása, amelynek segítségével a fájlrendszer képes az adatok áramszünet, 
vagy más rendszerproblémák utáni helyreállítására, így nem kell erős iz-
galmi állapotban újraindítanunk a kiszolgálót egy váratlan leállás után. 

• Az alkalmazások által létrehozott nagyon nagyméretű, de átmenetileg 
csak kevés adatot tároló fájlok esetében az NTFS fájlrendszer csak a fájl 
azon része számára foglal le lemezterületet, ahová már adatok íródtak. 
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Hálózati paraméterek 

Gondolkodjuk el előre (és lehetőleg írjuk is fel az eredményt) a különféle háló-
zati paramétereken. Mi legyen például a számítógép, vagy a tartomány neve? 
Mivel a TCP/IP-protokollkészlet kötelező elem a Windows Server 2003 esetén 
is, nem árt, ha előre tisztázzuk, hogy mely hálózati interfész milyen módszer-
rel fog IP-címet kapni. Ha statikus beállítást használunk (ez a különböző ki-
szolgáló komponensek miatt sok esetben kötelező), akkor mi legyen az IP-cím, 
az alapértelmezett átjáró (ha szükséges egyáltalán), mi a DNS- vagy WINS 
kiszolgáló(k) címe a választott névfeloldás típusától függően stb. Feltétlenül 
célszerű előre tisztázni a fentieket, mivel gépünk már a telepítés közben (de 
legkésőbb az első bejelentkezéskor) használni fogja ezeket az adatokat, így 
sok múlhat a megadott értékeken. 

Tartomány vagy munkacsoport? 

A kiszolgáló telepítésének előkészületei közben joggal merül fel a kérdés, 
hogy érdemes-e belevágni az Active Directoryra épülő tartományi rendszer 
kiépítésébe, vagy jobban járunk az egyszerűbben beüzemelhető munkacsopor-
tos környezet használatával. A válasz tulajdonképpen nagyon egyszerű, a bo-
nyolultabb tartományi rendszer kiépítésébe fektetett munka, és az elérhető 
haszon összehasonlításából könnyen levezethető.  

Talán meglepő lesz az állítás, de a határvonal valahol öt(!) ügyfélszámító-
gép környékén van. Ennél kevesebb gép esetén, bár kiszolgálóra már szükség 
lehet, de az Active Directory-rendszer beüzemelésével és felügyeletével (és 
még inkább a megtanulásával) kapcsolatos tennivalók elvégzése helyett való-
színűleg jobban járunk a munkacsoportos környezet kialakításával. Nagyjá-
ból tíz számítógépig a befektetés és a haszon többé-kevésbé megegyezik, vagy-
is a bevezetéskor elvégzett munkát már kompenzálják a későbbi előnyök. Tíz 
gép fölött egyértelműen az Active Directory javára billen a mérleg, munka-
csoportos környezetben a jó színvonalú üzemeltetés már aránytalanul több 
munkával jár, sőt néhány újabb ügyfélgéppel később egyszerűen lehetetlenné 
válik. Bizonyos esetekben a gépek számától függetlenül sincs mérlegelési le-
hetőségünk: ha például Exchange Serverre van szükség, akkor mindenkép-
pen tartományi környezetet kell kialakítanunk. 

Az Active Directory-rendszer kialakításával és üzemeltetésével a követke-
ző fejezetben fogunk részletesen foglalkozni. 
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Az operációs rendszer telepítése 

A telepítőprogram elindítására két lehetőségünk van: bootolhatunk közvetle-
nül a telepítőlemezről, illetve már telepített Windows rendszer esetén futtat-
hatjuk a Setup.exe programot a CD gyökérmappájából. Ha a CD-lemezről in-
dítjuk a számítógépet, és valamiféle speciális tárolóeszközt használnánk (is-
meretlen SCSI vagy RAID lemezvezérlő stb.), a gép elindulása némi izga-
lommal járhat, mivel összesen kettő másodpercünk van arra, hogy F6-ot 
nyomjunk, és hajlékonylemezről beadjuk a megfelelő eszközmeghajtó fájlt. 

Ha ezen túljutottunk, a telepítőprogram futása közben már nincs sok teen-
dőnk, sorban meg kell adnunk a korábban összegyűjtött adatokat, és ki kell 
várnunk az a nagyjából 30-40 percet, amíg a folyamat lezajlik. Ebben a sza-
kaszban már igen kicsi rá az esély, hogy bármilyen izgalmas esemény történ-
jen, de ha esetleg megáll a telepítőprogram, akkor sem kell kétségbe esni. Ha 
biztosan nem csak a türelmetlenség miatt estünk tévedésbe, akkor nyugodtan 
indítsuk újra a gépet, a telepítő onnan fogja folytatni, ahol abbahagyta. 

Nagyobb a baj, ha ez azt jelenti, hogy ugyanott újra meg is áll (esetleg 
„kék halált” hal), ekkor biztosan valami komolyabb (várhatóan hardverrel 
kapcsolatos) problémába sikerült belefutnunk. Írjuk fel pontosan a hibaüze-
netet, és nézzünk utána a jelenségnek a Microsoft Knowledge Base-ben (Tu-
dásbázis) a http://support.microsoft.com címen. 

Ha a telepítő lefutott 

A telepítő sikeres lefutása esetén azonban még nem vagyunk készen: ellenőriz-
nünk kell a hardver és szoftvereszközök megfelelő működését. Teszteljünk min-
dent! Kezdjük a Device Managerrel (Eszközkezelő), bizonyosodjunk meg róla, 
hogy a Windows valóban helyesen felismerte és telepítette a számítógépben lévő 
hardvereszközök meghajtóprogramjait, különös tekintettel a hálózati csatolókra. 

Nézzük át az Event Viewer (Eseménynapló) különféle bejegyzéseit! Ha 
már ebben a szakaszban sorozatos hibákat találunk, akkor annak minden-
képpen utána kell nézni. 

Ha frissített kiszolgálóról van szó, akkor próbáljuk meg elindítani vala-
mennyi örökölt alkalmazást, amit az új gépen is használni szeretnénk!  

Vizsgáljuk meg részletesen a hálózati kapcsolatot! Elérhető minden, ami-
nek elérhetőnek kell lenni? Van névfeloldás (ha kellene lennie)? Az ügyfelek-
ről elérhető a kiszolgáló? A hálózaton kívülről elérhető minden, aminek elér-
hetőnek kell lennie? Esetleg olyasmi is elérhető, ami inkább nem kéne? 

Ha minden rendben van, akkor a kiszolgáló telepítésének első részével ké-
szen vagyunk. Azért csak az első résszel, mert amit kaptunk, az még csak egy 
üres váz, a továbbiakban ki kell választanunk, és fel kell telepítenünk azokat 
a szolgáltatásokat, amelyekre a vállalatnak és a felhasználóknak (és persze a 
rendszergazdának) szüksége van. 
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A 4.3. ábrán látható lista azokat a szolgáltatásokat tartalmazza, amelyekre 
a Windows Server 2003 R2 változata külső erők bevonása nélkül képes. A kö-
vetkezőkben minden „Yes” megjelölésű (vagyis valamennyi) szolgáltatással 
meg fogunk ismerkedni, bár néhány esetben (IIS, Sharepoint stb.) csak a leg-
fontosabb funkciók leírására szorítkozunk. Az egyes szolgáltatások telepítését 
innen, vagyis a Configure Your Server Wizard (Kiszolgáló konfigurálása va-
rázsló) felületéről, illetve az Add or Remove Programs (Programok telepíté-
se/törlése) modulból is elvégezhetjük. 

 
4.3. ábra: A Windows 2003 R2 szolgáltatásai  

A Windows Server 2003 különféle szolgáltatásainak felügyeletére szinte minden 
esetben az ügyfél operációs rendszernél már megismert Microsoft Management 
Console (MMC) technológián alapuló felügyeleti konzolok szolgálnak. Valameny-
nyi konzol esetében lehetőség van távoli kiszolgálók elérésére is, vagyis akár 
egyetlen konzol segítségével felügyelhetjük a vállalat összes kiszolgálóját. 

A kiszolgálóhoz tartozó felügyeleti konzolokat telepíthetjük bármelyik 
ügyfélgépre is, így a rendszergazda saját gépéről is megadhatja a kiszolgálók 
beállításait. A konzolok telepítéséhez az ügyfélgépen el kell indítanunk a 
Windows Server telepítőlemezén, az i386 mappában található adminpak.msi 
nevű fájlt. A telepítés után az új konzolokat a Start menü Administrative 
Tools (Felügyeleti eszközök) csoportjában fogjuk megtalálni.  
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A kiszolgálók alapszolgáltatásai 

Ebben a szakaszban megismerkedünk a kiszolgáló számítógépek klasszikus 
funkcióival: a fájlok és nyomtatók megosztásával. Elsőként áttekintjük a le-
mezkezeléshez kapcsolódó fogalmakat, megismerkedünk az alap- és dinami-
kus lemezekkel, a tükrözött, csíkozott, és RAID-5 kötetekkel, a GUID partíciós 
táblával, az NTFS-tömörítéssel és a hagyományos lemezkvótákkal. 

Ezután következnek a fájlok tárolásához, kezeléséhez kapcsolódó kiegészítő 
szolgáltatások: a Removeable Storage (Cserélhető tároló), a Remote Storage 
(Távtároló) és a Storage Area Network (Tárolóhálózatok).  

Szót ejtünk a fájlok megosztásához kapcsolódó alapszolgáltatásokról, a 
Shadow Copies-ról (Árnyékmásolat) és a Distributed File System-ről (Elosz-
tott fájlrendszer). Végül következhetnek az R2 verzióban megjelenő újdonsá-
gok: a File Server Resource Manager, FSRM (Fájlkiszolgálói erőforrás-kezelő), 
és a Print Management Console, PMC (Nyomtatáskezelő). 

Fájlkiszolgáló szolgáltatások 

Mielőtt hozzálátnánk a fájlkiszolgálók alapszolgáltatásaink ismertetéséhez, 
feltétlenül tisztáznunk kell, hogy az ügyfélgépeken elérhető megosztott map-
pák szolgáltatásai közel sem azonosak a kiszolgáló által megvalósítható fájl-
megosztással. A fájlkiszolgáló egyrészt a szolgáltatások és felügyeleti lehető-
ségek szintjén is jelentős többlettel rendelkezik, másrészt a kiszolgáló számí-
tógép jellemzően nagy CPU-teljesítménnyel, sok memóriával, lemezterülettel 
és hálózati sávszélességgel rendelkezik, vagyis képes sok egyidejű kérés ki-
szolgálását is megfelelő sebességgel elvégezni.  

A fájlkiszolgálók alapszolgáltatásai 
Ebben a screencastban áttekintjük a fájlkiszolgálók kezeléséhez kapcsolódó legfontosabb esz-
közök használatát. 
Fájlnév: II-1-1a–fajlszerver-alapok.avi 

Ahogyan már korábban említettük, a kiszolgálók esetében természetesen nem 
érvényes az ügyfél operációs rendszerek fájlmegosztással kapcsolatos korláto-
zása (maximálisan tíz egyidejű kapcsolat), a kapcsolatok számát csak az ügy-
féllicencek száma és a kiszolgáló számítógép teljesítménye korlátozza. 
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Basic Disks (Alaplemezek) 

A Windows terminológia szerinti alaplemez a hagyományos particionálást és 
formázást lehetővé tevő lemezmeghajtó-sémát jelenti. Az alaplemezeken el-
sődleges és kiterjesztett partíciókat, illetve a kiterjesztett partíción belül logi-
kai meghajtókat hozhatunk létre. A partíciókat és logikai meghajtókat kötet-
nek (volume), illetve alapkötetnek (basic volume) nevezzük. 

A lemezmeghajtón létrehozható partíciók száma a lemez partíciótípusától 
függ. A hagyományos, vagyis fő rendszertöltő rekordot (Master Boot Record, 
MBR) használó lemezeken a partíciós tábla maximálisan négy bejegyzést tar-
talmazhat, vagyis legfeljebb négy elsődleges partíciót, vagy három elsődleges 
és egy kiterjesztett partíciót lehet rajtuk létrehozni. A logikai meghajtók nyil-
vántartása már nem a partíciós táblában található, így ezek száma nem kor-
látozott. A 64-bites rendszereken elérhető GUID partíciós tábla esetén a fenti 
korlátozások nem érvényesek (lásd később). 

NTFS fájlrendszer használata esetén az elsődleges partíciók és logikai 
meghajtók területe létrehozásuk után is megnövelhető, vagyis a partíció ki-
bővíthető az adott lemezen rendelkezésre álló szabad területtel. 

A Windows Server 2003 termékcsaládba tartozó rendszerek nem támogat-
ják a Windows NT 4.0 különféle többlemezes kötettípusait (tükrözött kötetek, 
különféle csíkkészletek) ilyen struktúrák csak dinamikus lemezek használa-
tával hozhatók létre. 

Dinamikus lemezek (Dynamic Disks) 

A dinamikus lemezek használatával számos olyan szolgáltatást vehetünk 
igénybe, amelyek az alaplemezek esetében nem érhetők el, a dinamikus le-
mezeken például több lemezre kiterjedő (átnyúló vagy csíkozott) köteteket, il-
letve hibatűrő (tükrözött és RAID-5) köteteket is létrehozhatunk. A dinami-
kus lemezeken elméletben lemezcsoportonként akár 2000 dinamikus kötet is 
létrehozható, bár az ajánlott maximális kötetszám 32. 

A dinamikus lemezeken létrehozható kötetek öt típusba sorolhatók:  

• Egyszerű kötet (Simple volume) – az egyszerű kötetek egyetlen di-
namikus lemezen helyezkednek el. Állhatnak a lemez egy meghatáro-
zott területéből, illetve a lemez több különálló területét is összekap-
csolhatjuk egyetlen dinamikus kötetté. Ha a kötet nem rendszer- vagy 
rendszerindító kötet, akkor az egyszerű kötet a lemezen belül tetszés 
szerint bővíthető. Lehetőség van másik lemezre kiterjedő bővítésre is, 
ám ebben az esetben a bővítéssel együtt az egyszerű kötet átnyúló kö-
tetté alakul. Az egyszerű kötetek nem hibatűrők. 
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• Átnyúló kötet (Spanned volume) – az átnyúló kötetek kettő, vagy több 
fizikai lemezre (dinamikus lemez) terjednek ki. Az átnyúló kötetek mé-
rete tetszés szerint bővíthető bármelyik fizikai lemezen lévő üres terü-
let terhére. Az átnyúló kötetek nem hibatűrők és nem is tükrözhetők. 

• Csíkozott kötet (Striped volume) – a csíkozott kötetek az adatokat két 
vagy több fizikai lemezen (több fizikai lemez használatával növekszik a 
teljesítmény) lévő csíkokban tárolják. A több lemezvezérlő és merevle-
mez miatt az olvasási és írási műveletek ebben az esetben rendkívül jól 
párhuzamosíthatók, így a Windows operációs rendszerekben használ-
ható kötetek közül ez nyújtja a legnagyobb teljesítményt, bár hibatű-
rést nem biztosít. Ha egy csíkozott kötet valamelyik lemeze meghibá-
sodik, akkor az egész kötet adatai elvesznek. A csíkozott kötetek nem 
tükrözhetők és nem is bővíthetők. 

 
4.4. ábra: Különféle dinamikus kötetek a Disk Management (Lemezkezelés) konzolban 

• Tükrözött kötet (Mirrored volume) – a tükrözött kötetek két fizikai 
lemezt használnak, ilyen kötet esetén valamennyi adatunk egyszerűen 
két példányban tárolódik. Ha az egyik tükröt tartalmazó fizikai lemez 
meghibásodik, és a rajta lévő adatok elérhetetlenné válnak, a másik 
lemezen található tükörkép használatával a rendszer továbbra is mű-
ködőképes marad. A tükrözött kötetek bővítése nem lehetséges. 

• RAID-5 kötet (Redundant Array of Inexpensive Disks, olcsó merevleme-
zek redundáns tömbje) – RAID-5 kötet esetén a tárolt hasznos adat és a 
helyreállításhoz szükséges paritásadatok három, vagy több fizikai leme-
zen elosztva tárolódnak. Ha valamelyik fizikai lemez meghibásodik, a 
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rajta tárolt adatok a másik két lemez adatai és a paritásadatok alapján, 
egy új merevlemezen helyreállíthatók. A RAID-5 kötetek nem tükrözhe-
tők és nem bővíthetők. A RAID-5 kötetek adatolvasási műveletek eseté-
ben jelentősen gyorsabbak például a tükrözött köteteknél, de írás közben 
a paritásadatok számítása lassítja a műveleteket. Az egyik lemez meg-
hibásodása esetén azonban az olvasási teljesítmény is jelentősen csök-
kenhet, hiszen ekkor az adatok egy részét a paritásadatok segítségével 
az olvasási művelet közben kell generálni. A Windows Server 2003 ter-
mékcsalád által kínált szoftveres RAID-megoldás esetében a paritásada-
tok létrehozása és a sérült adatok helyreállítása szoftveresen történik, 
vagyis a művelet a számítógép processzorát terheli. 

Hardveres RAID-megoldások 

Hardveres RAID esetén a redundáns adatok létrehozását és a sérült adatok ja-
vítását egy önálló, intelligens lemezvezérlő végzi. A hardveres megoldások leg-
főbb előnye, hogy teljes mértékben mentesítik az operációs rendszert a lemez-
kezelés feladataitól, sőt az operációs rendszer egyáltalán nem is tud a valós, fi-
zikai lemezkonfigurációról, a Lemezkezelőben általában csak egy közönséges 
alaplemezt találunk. Az operációs rendszer szintjén megjelenő fizikai lemez tu-
lajdonképpen már csak a RAID-vezérlő által létrehozott logikai lemez, a való-
ságos fizikai elrendezést a vezérlőkártya eltakarja az operációs rendszer elől. 
Ebben az esetben a Lemezkezelőben egyáltalán nem célszerű még dinamikus 
lemezek létrehozása sem, a lemezekkel kapcsolatos valamennyi beállítást a ve-
zérlőkártya szoftveres beállítófelületén kell megadnunk. Hardveres RAID-
megoldások olyan rendszerekben is használhatók, amelyek szoftveresen nem 
támogatják ezek használatát (például Windows XP). 

A hardveres RAID-eszközök általában saját BIOS-vezérlőprogrammal, és 
önálló konfigurációs programmal rendelkeznek. A logikai lemezek létrehozá-
sát és a különféle beállítások megadását (csíkozás, tükrözés, RAID-5 stb.) 
ezekkel a programokkal végezhetjük el. 

A hardveres RAID-megoldás további nagy előnye, hogy a tömb valamelyik 
merevlemezének meghibásodása esetén a csere akár a számítógép leállítása 
nélkül is elvégezhető (Hot Swap), így a különféle karbantartási műveletek 
nem okoznak kiesést. 

Ha a Windowst RAID-vezérlővel felszerelt számítógépre telepítjük, speciális 
eszközmeghajtó-illesztőprogramra lehet szükség ahhoz, hogy az operációs rend-
szer elérje a számítógépben lévő lemezeket. A meghajtóprogramot a Windows 
telepítésének elején, az F6 billentyű megnyomása után telepíthetjük, méghozzá 
kizárólag hajlékonylemezről. Bizonyos RAID-vezérlők illesztőprogramját a 
Windows beépítetten tartalmazza, ha ilyet használunk, akkor a fenti probléma 
nem jelentkezik. 
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GPT-lemezek  

A GPT (GUID Partition Table, globálisan egyedi azonosítók partíciós táblája) az 
EFI (Extensible Firmware Interface, bővíthető belső vezérlőprogram-felület) 
csatoló által az Itanium-alapú számítógépeken használt lemezparticionálási 
séma. A GPT számos előnyös tulajdonsággal rendelkezik az MBR-en alapuló 
particionálással szemben, az ilyen lemezeken például lemezenként akár 128 
partíciót is létrehozhatunk, és ezek mindegyike akár 18 exabájt (azaz 18 millió 
GB) méretű is lehet. A jobb hibatűrés érdekében a partíciós tábla két példány-
ban tárolódik, de – az MBR-particionálású lemezektől eltérően – nem particio-
nálatlan vagy rejtett szektorokban, hanem magukban a partíciókban. 

A GPT-lemezek a Windows valamennyi 64-bites változatában használha-
tók. A GPT-lemezek a Lemezkezelés programban is az MBR-lemezektől jól 
megkülönböztethető módon, GPT-lemezekként jelennek meg. 

NTFS-tömörítés (NTFS Compression) 

Az NTFS-tömörítés a szokásos tömörítéséi eljárásokkal (zip, rar stb.) szemben 
teljesen transzparens megoldást biztosít, a tömörített fájlok és mappák kezelé-
se semmiben nem különbözik a szokásostól. Az NTFS-tömörítés segítségével 
fájlokat, mappákat, és teljes NTFS-meghajtók is tömöríthetők, az ilyen eleme-
ket a könnyebb azonosítás miatt a többitől különböző színnel is megjeleníthet-
jük. Az NTFS-tömörítés természetesen kissé csökkenti a fájlműveletek sebes-
ségét, mivel a fájlok megnyitásakor azokat ki kell tömöríteni, bezáráskor pedig 
automatikusan újra tömörített állapotba kerülnek.  

Az NTFS-eljárással tömörített fájlok és mappák csak addig maradnak tö-
mörítettek, amíg azokat NTFS-meghajtón tároljuk. 

A Cserélhető tároló (Removeable Storage) 

Cserélhető tároló eszköz egy Microsoft Management Console (MMC) beépülő mo-
dulként megvalósított kezelőfelületből, egy API-val rendelkező Windows-
szolgáltatásból és egy adatbázisból áll. A Cserélhető tároló az adathordozókkal 
kapcsolatos szolgáltatásokat nyújt az adatkezelő programok számára, és meg-
könnyíti a különféle adathordozók (szalagok és optikai lemezek) rendszerezését, 
valamint az ezeket tartalmazó hardveres tárak (például CD-tárak, szalagos 
meghajtók) kezelését. A Cserélhető tároló segítségével címkéket rendelhetünk az 
adathordozókhoz, katalogizálhatjuk őket, és nyomon követhetjük használatukat. 

A Cserélhető tároló modul együttműködik az adatkezelő programokkal, 
például az NTBackup-programmal. Az adatkezelő programok végzik a külön-
böző adathordozókon ténylegesen tárolt adatok kezelését, a Cserélhető tároló 
pedig lehetővé teszi, hogy ugyanazokat a tároló-erőforrásokat több program 
megosztva használja. 



Kiszolgáló a hálózatban — Windows Server 2003 R2 

206 

A Cserélhető tároló a felügyelete alatt álló összes adathordozót adathordozó-
készletekbe rendezi. A Cserélhető tároló MMC segítségével az adathordozók 
áthelyezhetők egyik adathordozó-készletből a másikba, így biztosíthatjuk, hogy 
az egyes alkalmazások által igényelt adattároló-kapacitás rendelkezésre álljon. 

A Távtároló (Remote Storage) 

A Távtároló a kiszolgáló számítógép lemezterületének jobb kihasználását te-
szi lehetővé különféle cserélhető adathordozók felhasználásával. A Távtároló 
szolgáltatás a felügyeletére bízott NTFS-köteteken található ritkán használt 
fájlokat automatikusan cserélhető adathordozóra másolja, és szükség esetén 
elő is keresi onnan. 

A távtároló szolgáltatás tehát két adattárolási szintet használ. A felső 
szint, a helyi tároló, a távtároló szolgáltatást futtató számítógépen található 
NTFS-kötetek közül tartalmazza azokat, amelyekre engedélyeztük a szolgál-
tatást. Az alsó szint, a távtároló, a kiszolgálóhoz csatlakoztatott automatizált 
adathordozótáron, szalagos meghajtón vagy lemezmeghajtón található. 

 
4.5. ábra: A Távtároló felügyeleti konzolja. Külön kell telepíteni! 

Amikor egy adott köteten engedélyezzük a távtároló használatát, meg kell 
adnunk, hogy a kötet területének hány százalékát szeretnénk szabadon tar-
tani, és azt is, hogy a szolgáltatás hány napnál régebben használt fájlokat 
kezdjen el a megadott külső tárolóeszközre másolni (megadhatunk egy alsó 
méretkorlátot is, mivel a nagyon kis fájlokkal nem érdemes foglalkozni, több 
velük a baj, mint amennyit az elérhető helymegtakarítás ér). Amíg a köteten 
van elegendő szabad hely, addig a régen használt (és már lemásolt) fájlok 
megmaradnak az eredeti helyükön is, vagyis ha mégis szükség lenne rájuk, 
akkor gyorsan elérhetők. Ha viszont a szabad terület a megadott érték alá 
csökken, akkor a szolgáltatás elkezdi törölni a kötetről azokat a fájlokat, ame-
lyeket már átmásolt a külső tárolóeszközre. A helyileg tárolt adatokat tehát a 
szolgáltatás csak akkor törli, ha valóban szükség van az általuk elfoglalt te-
rületre, viszont a mappalistákban látszólag megmaradnak a törölt fájlok is. 
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A távtároló által kezelt fájlok minden esetben a szokásos módon kereshetők, 
és nyithatók meg. Ha a fájl már nincs a merevlemezen, a távtároló szolgáltatás 
automatikusan előkeresi azt a külső tárolóból és visszaírja az eredeti helyére. 

Alapértelmezés szerint a távtároló szolgáltatás nem települ az operációs 
rendszerrel együtt, de kiválasztható a telepítendő komponensek között, illetve 
a Control Panel (Vezérlőpult) Add or Remove Programs (Programok telepítése 
és törlése) elemének segítségével bármikor telepíthető. 

Tárolóhálózatok támogatása 

A tárolóhálózatok (Storage Area Network, SAN), a tényleges tárolási kapaci-
tást biztosító lemezmeghajtó-alrendszerekből, a köztük lévő speciális hálózat-
ból, és a számítógépek kapcsolódását lehetővé tevő elemekből állnak. A me-
revlemezeket tartalmazó alrendszerek között igen gyors hálózati kapcsolat 
van, a kiszolgálók számára pedig elméletben a teljes tárolókapacitás egyetlen 
darabban elérhető. Jól megtervezett hálózat esetén a sebesség és a jó kapaci-
tás-kihasználás mellett előny lehet a megnövekedett biztonság is, mivel a tá-
rolóhálózat egyes elemei akár földrajzilag is elkülöníthetőek egymástól, így 
megfelelő redundancia esetén előre nem látható katasztrófa bekövetkeztekor 
is garantálhatja az adatok biztonságát. 

A kiszolgálók és a tárolóeszközök közötti kapcsolat általában az SCSI vagy a 
Fibre Channel (szálcsatorna) interfészeken alapul, de mindkettőnek létezik 
TCP/IP-felületet használó változata is. Az iSCSI csatolófelület segítségével az 
SCSI-parancsok TCP/IP-hálózaton vihetők át, így lehetővé válik a nagy kiterje-
désű SAN-hálózatok létrehozása. A tárolóhálózat kiépítése általában viszony-
lag nagy költséggel jár, de a hagyományos megoldásokhoz képest rugalmasab-
ban használható, nagyobb kihasználtsággal üzemelhet és jobban bővíthető. 

A SAN saját lemezvezérlővel rendelkezik, ami eltakarja a lemezek fizikai 
paramétereit, így azok a kiszolgálók számára logikai egységekként (Logical 
Unit Number, LUN) érhetők el. A logikai egységek tulajdonképpen a tárolási 
alrendszerek egyes részeire mutató hivatkozások. Egy logikai egység állhat 
egy teljes lemezből, egy lemezrészből, egy teljes lemeztömbből vagy a lemez-
tömb egy részéből. A Tárolóhálózati tárkezelő (Storage Manager for SANs) a 
tárolóhálózat szálcsatornás és iSCSI rendszerű lemezmeghajtó-alrendsze-
reihez tartozó logikai egységek létrehozására és kezelésére szolgál. 

Lemezkvóták (Disk Quota) 

A lemezkvóták segítségével nyomon követhetjük és korlátozhatjuk a felhasz-
nálók által elfoglalt lemezterületet. A kvótákat kötetenként (csak NTFS fájl-
rendszer esetén) engedélyezhetjük az adott kötet tulajdonságlapján. 
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A következő leírás a „hagyományos”, R2 előtti kvótarendszerre vonatkozik. Az R2-ben meg-
jelent mappa alapú kvótázás (amelyet később szintén bemutatunk) lényegesen jobban és ru-
galmasabban használható. Az R2-ben megmaradt azonban a „régi” kvótarendszer is.  

Miután egy köteten engedélyezzük a kvótahasználatot, a rendszer folyamato-
san nyomon követi az elfoglalt terület nagyságát, és a beállított határértékek 
elérésekor naplózza az eseményt, illetve a beállításoktól függően az adott fel-
használó számára megakadályozza a további helyfoglalást. 

 
4.6. ábra: A kvótahasználat engedélyezése és beállításai 

A lemezkvóták engedélyezésekor két értéket adhatunk meg: a lemezhasználat 
felső korlátját, és a kvótához tartozó figyelmeztetési szintet. Ha például a fel-
használó korlátját 1 GB-ra, a figyelmeztetési szintet pedig 950 MB-ra állítjuk, 
akkor a korlát elérése előtt figyelmeztető üzenet kerül az Eseménynaplóba, bár 
sajnos, maga a felhasználó erről nem kap semmiféle tájékoztatást. Az adott kö-
tet tulajdonságlapjának megjelenítésekor viszont a felhasználók a kvótának 
megfelelően módosított értékeket láthatják a Kapacitás, Foglalt terület és Sza-
bad terület mezőkben, vagyis az 1 GB kvótával korlátozott felhasználó a kötet 
teljes méretét 1 GB-nak látja, annak valódi méretétől függetlenül. A 4.6. ábrán 

!
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látható beállítólapon megadott értékek minden felhasználóra egységesen vo-
natkoznak, de a Quota Entries (Kvótabejegyzések) gomb megnyomásával megje-
leníthető listában már egyedileg módosíthatjuk a felhasználókra vonatkozó ha-
tárértékeket, és ellenőrizhetjük az aktuális területfoglalást. 

Megadhatjuk azt is, hogy a felhasználók túlléphessék a beállított kvótát. 
Ennek akkor van értelme, ha nem akarjuk ugyan korlátozni a lemezhaszná-
latot, de szeretnénk folyamatosan figyelemmel kísérni az egyes felhasználók 
által elfoglalt területet. 

 
4.7. ábra: Minden fájl a tulajdonos kvótáját terheli, de a rendszergazdának többnyire nincs 

félnivalója☺ 

Fontos hangsúlyozni, hogy a korlátozás az egy adott felhasználó által a kvó-
tával védett köteten tárolt fájlok összesített méretére vonatkozik, függetlenül 
attól, hogy a fájlok melyik mappában vannak. A fájl annak a felhasználónak 
a kvótáját terheli, aki a fájl tulajdonosa, vagyis aki létrehozta azt a köteten 
(például átmozgatta oda egy másik kötetről). Egy fájl tulajdonosát a fájlhoz 
tartozó tulajdonságlap Biztonság (Security) lapján, a Speciális (Advanced) 
gomb megnyomásával jeleníthetjük meg. 

Az NTFS-tömörítés használatával a felhasználók nem kerülhetik el kvótá-
juk túllépését, mivel a tömörített fájlokat a rendszer a tömörítetlen méretük 
alapján számítja be az összesítésbe. 
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Árnyékmásolatok (Shadow Copies) 

Az árnyékmásolatokkal kapcsolatos beállítási lehetőségek 
Ebben a screencastban engedélyezzük és beállítjuk az árnyékmásolatok szolgáltatást a kiszol-
gálón, illetve bemutatjuk az ügyféloldali nézetet is, vagyis visszaállítunk segítségével néhány 
törölt fájlt. 
Fájlnév: II-1-1b–arnyekmasolatok.avi 

A megosztott mappák árnyékmásolatai a megosztott erőforrásokon (például 
fájlkiszolgálón) tárolt fájlok esetében a felhasználók által kezelhető, egyszerű 
visszaállítási lehetőséget biztosítanak. A szolgáltatás segítségével a megosztott 
fájlok múltbeli állapotait jeleníthetjük meg, illetve állíthatjuk vissza. A korábbi 
változatok elérésének lehetősége a következő esetekben lehet hasznos: 

• Véletlenül törölt fájlok visszaállítása – A törölt fájlok korábbi vál-
tozatai megnyithatók és újra elmenthetők.  

• Véletlenül felülírt fájl helyreállítása – A véletlenül felülírt fájlok 
korábbi változatai az árnyékmásolatok között még megtalálhatók.  

• Fájlok különböző változatainak összehasonlítása – A túlszerkesz-
tett fájlok korábbi változatai közül a felhasználók kiválaszthatják azt 
az állapotot, amikor a fájl még megfelelő volt. 

Miután engedélyezzük egy köteten az árnyékmásolatok készítését, meg kell 
adnunk, hogy a rendszer mekkora területen tárolhatja a fájlok korábbi válto-
zatait. Ha ezután töröljük, vagy módosítjuk, és elmentjük a kötet valamelyik 
fájlját, a törlés, illetve mentés tényleges elvégzése előtt a régebbi változat az 
árnyékmásolatok számára lefoglalt területre kerül.  

Az árnyékmásolatok beállításai között meg kell adnunk egy ütemezést 
(alapértelmezés szerint reggel 7 és déli 12 óra), de ez nem a tényleges máso-
lást jelenti, hanem csak azt, hogy a megadott időpontoknál régebbi fájlok és 
mappák minősülnek korábbi változatnak. Vagyis például reggel 7 és 12 között 
akárhányszor is mentünk el újra egy fájlt, nem készül minden esetben újabb 
árnyékmásolat. Az alapértelmezett időzítés tehát azt határozza meg, hogy 
naponta legfeljebb két előző változatunk keletkezhet (persze ennyi is csak 
akkor, ha a fájl valóban módosult a megadott időpontok között). Minden 
egyes árnyékmásolat készlet a beütemezett időpontok között megváltozott fáj-
lok előző változatát tartalmazza. A szolgáltatás maximálisan 64 darab ilyen 
készlet tárolására képes, ha túllépjük ezt a számot, akkor a legrégebbi máso-
latok törlődnek.  
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Ha gyakrabban van szükségünk az árnyékmásolatok elkészítésére, akkor 
beállíthatunk például óránkénti időzítést is, de ebben az esetben sokkal ha-
marabb el fogjuk érni a maximális 64 fájlmásolatot, vagyis a régebbi változa-
tok rövidebb idő után kezdenek törlődni. 

 
4.8. ábra: Az árnyékmásolatok engedélyezése és tiltása 

Eszközmeghajtók frissítésekor az árnyékmásolatok szolgáltatás menti a 
meghajtó előző állapotát, ez teszi lehetővé, hogy az eszközmeghajtók kezelé-
sénél vissza tudjunk térni egy korábbi változatra (Driver Rollback). Biztonsá-
gi mentések készítésekor az árnyékmásolatok segítségével menthetjük el a 
megnyitott fájlokat – legalábbis azok korábbi verzióját. 

Az árnyékmásolat szolgáltatás kiszolgáló oldali beállításait a lemezmeg-
hajtó Tulajdonságok (Properties) paneljének Árnyékmásolatok (Shadow 
Copies) lapja segítségével adhatjuk meg, illetve ugyanez a beállítólap elérhető 
a Számítógép-kezelés (Computer management) konzolból is. 

Az árnyékmásolat készítése csak teljes kötetekre engedélyezhető és tiltha-
tó, azaz nem lehet csak a kötet bizonyos megosztott mappáinak és fájljainak 
másolását beállítani. Ennek megfelelően a beállítólapon elsőként ki kell vá-
lasztanunk azt a kötetet, amelyre a további műveletek vonatkozni fognak. 
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A kiválasztott kötetre engedélyezhetjük, illetve tilthatjuk az árnyékmáso-
latok létrehozását, a Készítés most (Create Now) gombra kattintva pedig nem 
készítünk másolatokat, csak azt állítjuk be, hogy mostantól a változásokról 
(ha vannak változások) újra készüljön egy árnyékmásolat-példány. Lehetőség 
van a már meglévő másolatok törlésére is. 

A Beállítások (Settings) gombra kattintva megadhatjuk a kiválasztott kötetre 
vonatkozó méretkorlátozásokat, és átállíthatjuk az alapértelmezett ütemezést. 

 
4.9. ábra: A C:\ kötet árnyékmásolatának beállításai 

Komolyabb használat esetén mindenképpen érdemes tárolóterületként olyan 
önálló kötetet (még jobb, ha az külön fizikai meghajtón is van) megadni, 
amelyről nem készül árnyékmásolat, így jelentősen nagyobb teljesítmény ér-
hető el. Ezt a beállítást azonban csak addig tehetjük meg, amíg nincsenek en-
gedélyezve a kötet árnyékmásolatai, a korábban létrehozott árnyékmásolatok 
áthelyezésére nincsen lehetőség. 

Ha meglévő fájl régebbi változatát állítjuk vissza, annak hozzáférési enge-
délyei nem változnak, meg fognak egyezni az eredeti fájllal. Ha törölt fájlt ál-
lítunk vissza, az arra vonatkozó engedélyek a mappa alapértelmezett engedé-
lyei lesznek. 

Természetesen az árnyékmásolatok szolgáltatás használata nem helyette-
sítheti, de jól kiegészítheti a rendszeres biztonsági mentéseket.  
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Régebbi ügyfélrendszerek esetén az árnyékmásolat szolgáltatás használa-
tához szükség van a megfelelő ügyfélszoftver telepítésére is, de a Windows XP 
és Windows Vista rendszerekben a szoftver gyárilag benne van. Ha mégis 
szükség lenne az ügyfélprogramra, a telepítőt a kiszolgáló %SYSTEMROOT% 
\system32\clients\twclient mappájában találhatjuk meg.  

Az árnyékmásolatok ügyféloldali nézetét a megosztott mappához tartozó 
Tulajdonságok (Properties) panel Előző verziók (Previous Versions) lapján ér-
hetik el a felhasználók. 

 
4.10. ábra: Az árnyékmásolatok ügyféloldali nézete 

Itt a megjelenő dátum és idő alapján kiválasztható a mappa elérhető árnyék-
másolatai közül a megfelelő, amellyel a következő műveletek végezhetők el: 

• View (Megtekintés) – a másolat egy külön ablakban nyílik meg, így meg-
tekinthető annak tartalma, és összehasonlítható a jelenlegi állapottal. 

• Copy (Másolás) – a másolat kimenthető a kiválasztott mappába, így 
megmarad a jelenlegi változat is. 

• Restore (Visszaállítás) – a gomb megnyomása után a kiválasztott má-
solat felülírja a mappa jelenlegi változatát. 
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Az elosztott fájlrendszer (Distributed File System, DFS) 

A DFS tulajdonképpen egy virtuális könyvtárfa, amely a különböző fájlkiszol-
gálókon található megosztásokat egyetlen névtérbe rendezi, vagyis a felhasz-
nálók egyetlen pontból kiindulva, összefüggő fájlrendszerként érhetik el a 
DFS-be felvett valamennyi megosztott mappát. A DFS alkalmazásával a ki-
szolgálókon tárolt fájlok úgy jeleníthetők meg a felhasználóknak, mintha 
azok a hálózat egyazon helyén lennének, a fájlok eléréséhez tehát nincsen 
szükség azok valódi helyének ismeretére. 

További igen előnyös tulajdonság, hogy egy megosztott mappa fizikai he-
lyének módosításakor a felhasználói élmény érintetlen marad, vagyis a fel-
használók ugyanúgy érhetik el a mappát, mint azelőtt, hiszen annak elérési 
útja a DFS-névtéren belül nem változik. A rendszergazda által meghatározott 
logikai neveket a DFS-szolgáltatás fordítja el a fizikai megosztások neveire, a 
virtuális névtér stabil és állandó. 

Az elosztott fájlrendszer szolgáltatás jelentős változáson ment keresztül az R2 
verzióban, többek között megújult a felügyeleti felület is. Az új konzolt az 
Administrative Tools (Felügyeleti eszközök) csoportban találjuk DFS Manage-
ment (Elosztott fájlrendszer kezelése) néven. A konzol segítségével hozhatjuk létre 
a DFS-névtereket, amelyek a virtuális és fizikai mappák összerendelését tartal-
mazzák. A névterek hierarchiáját mappák létrehozásával alakíthatjuk ki. Min-
den DFS-mappához valódi, fizikai mappapéldányok tartoznak (egy virtuális 
DFS-mappához több, akár különböző kiszolgálón elhelyezkedő fizikai mappát is 
hozzárendelhetünk), az ügyfelek a DFS-mappákból álló névtérben tallózva, a 
háttérben, titokban megkapják a szükséges átirányítást a megfelelő fizikai map-
pa eléréséhez. Az ügyfelek számára prioritásokat is meghatározhatunk, vagyis 
megadhatjuk, hogy egy adott virtuális mappát melyik fizikai mappapéldány szol-
gáljon ki elsősorban. Ha az előnyben részesített kiszolgáló éppen nem érhető el, 
akkor az ügyfél természetesen a többi mappapéldányt is használhatja, de a hiba 
elhárítása után újra vissza fog találni a neki kiosztott kiszolgálóhoz. A fizikai 
mappák tartalmának szinkronizálásáról a DFS replikációs szolgáltatása gondos-
kodik (lásd később). 

Minden DFS-mappához tehát a hálózat különböző helyein lévő fizikai 
mappák tartozhatnak, vagyis a gyakran használt, nagy adatforgalmat bonyo-
lító mappákat párhuzamosan több kiszolgáló is kezelheti, így a terhelés elosz-
tásával nagyobb teljesítményt érhetünk el. 

Az elosztott fájlrendszer a fizikai mappákhoz tartozó szabványos NTFS- és 
fájlmegosztási engedélyeket használja, így a már meglévő biztonsági csopor-
tok és felhasználói fiókok segítségével a szokásos módon szabályozhatjuk a 
hozzáférési jogokat. 
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4.11. ábra: Tartományi névtér a DFS-konzolban 

Az elosztott fájlrendszer alapvetően két üzemmódban működhet: 

• Különálló névtér (Stand-Alone Namespace) – ebben az esetben a 
DFS-névtér szerkezetére vonatkozó minden adatot maga a kiszolgáló 
tárol. Különálló névtér esetén az egyes DFS-mappák hivatkozásai a ki-
szolgáló nevével kezdődnek, vagyis az elosztott fájlrendszer például a 
következő módon érhető el: \\SERVER\DFS. Különálló névtér esetén 
maga a névtér nem hibatűrő, így a névteret tároló kiszolgáló nem érhe-
tő el, akkor a teljes DFS-fa hozzáférhetetlenné válik. 

• Tartományi névtér (Domain-based Namespace) – ebben az esetben 
az elosztott fájlrendszer topológiai adatait az Active Directory tárolja, 
vagyis azok minden tartományvezérlőn megtalálhatók. A DFS névtér 
elérése nem egy konkrét számítógépre, hanem a tartomány nevére való 
hivatkozással lehetséges, vagyis a következő módon: \\ceg.local\DFS. 
Mivel az adatok több tartományvezérlőn is megtalálhatók, ez a megol-
dás a névtér szintjén is hibatűrést biztosít. 

Az elosztott fájlrendszer használata a következő esetekben jelenthet jó meg-
oldást: 

• Ha várhatóan új fájlkiszolgálók telepítésére, vagy a meglévők cseréjére 
lesz szükség.  

• Ha a felhasználók sok megosztott mappához szeretnének hozzáférni.  
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• Ha a nagy forgalmú megosztott mappák miatt terhelésmegosztásra 
van szükség. 

• Ha folyamatos (hibatűrő) hozzáférést kell biztosítanunk a megosztott 
mappákhoz. 

• Ha a távoli telephelyek és a központban lévő kiszolgálók között bizton-
ságos és nagyon kis sávszélességet igénylő fájlreplikációra van szükség. 

Az elosztott fájlrendszer replikációja 

Az elosztott fájlrendszer replikációja (Distributed File System Replication, 
DFS-R) gondoskodik arról, hogy a fizikai mappák tartalma a több helyen tör-
ténő módosítás ellenére is megfelelő módon szinkronban maradjon. A DFS-R 
multimaster (több főkiszolgálós) replikációs modellt használ, vagyis vala-
mennyi mappapéldány módosítható, az adatok átviteléhez pedig rendkívül ala-
csony sávszélesség is elegendő lehet. Az adatok átvitele az általunk megadott 
időközönként történik meg, nem a fájlok megváltozása váltja ki azt. A repli-
káció ütemezésekor minimálisan 15 perc, maximálisan pedig 7 nap frissítési 
időközt adhatunk meg, és meghatározhatjuk a szolgáltatás által igénybe ve-
hető sávszélességet is (minimum 16 kbit/sec). A replikációban részvevő map-
pákat nem kell feltétlenül megosztani, vagyis nem kell feltétlenül részt ven-
niük a DFS-szolgáltatásban sem (hiszen a DFS-névtérbe csak megosztott 
mappákat csatolhatunk be). A DFS-R-szolgáltatás tehát kiválóan felhasznál-
ható (DFS nélkül is) tetszőleges mappák sávszélesség-takarékos replikációjára, 
például egy távoli telephely fájlkiszolgálója és a központban lévő, biztonsági 
mentéseket végző kiszolgáló között. A globális replikációs beállításokat az 
Active Directory tárolja. 

Az adatok átviteléhez a DFS-R a Remote Differential Compression (távoli 
különbségi tömörítés, RDC) technológiát használja. Az RDC minden fájlt vál-
tozó nagyságú (a tartalomtól függően) részekre, úgynevezett chunkokra dara-
bol, majd minden egyes darabkához MD4 hasht, vagyis gyakorlatilag egy 
egyedi ujjlenyomatot készít. Ha a fájl egy adott része megváltozik, akkor ter-
mészetesen megváltozik az adott töredékhez tartozó ujjlenyomat is, az RDC 
pedig ez alapján azonosítja a fájlokon belüli változásokat. A replikáció során a 
töredékekhez tartozó ujjlenyomatok összehasonlításával az RDC meghatároz-
za, hogy melyik darabok különböznek egy adott fájlon belül, és a hálózaton 
csak a megváltozott (a teljes fájlhoz képest általában minimális méretű) töre-
dékeket mozgatja, a megváltozott fájl pedig a helyben már meglévő változat-
lan, és a hálózaton érkező frissített darabokból áll össze. 
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Ez tehát azt jelenti, hogy a replikáció nem a teljes fájlok, hanem a viszony-
lag kisméretű chunkok szintjén történik, vagyis az RDC tulajdonképpen nem a 
fájlokat, hanem csak a változást replikálja. Sőt az RDC még arra is képes, hogy 
ha több fájlon belül vannak azonos töredékek (például egy kissé módosított és 
más néven elmentett fájl esetén), akkor a változatlan töredékeket a teljesen új 
fájlok létrehozásához is felhasználja. A nagy fájlok módosításai (például egy 
Outlook postafiókfájl (pst) esetén) általában csak néhány töredéket érintenek, 
vagyis ilyen módon igen jelentős sávszélesség megtakarítás érhető el. 

A Microsoft mérései szerint például egy 3,5 MB-os PowerPoint-bemutató 
egyik címsorának megváltoztatása utáni replikáció a teljes fájl másolásával já-
ró 3,5 MB forgalom helyett mindössze 16 kB hálózati forgalmat eredményezett. 
A DFS-R tartományvezérlők esetén nem váltja ki a fájlreplikációs szolgáltatást 
(File Replication Service, FRS), hanem vele párhuzamosan működik. 

A fájlkiszolgáló újdonságai: az FSRM 

A fájlok központi tárolása alapvető igény minden számítógépes rendszerrel 
szemben. Az adatok mennyiségének (és fontosságának) növekedésével a 
rendszergazdáknak egyre összetettebb tárolási struktúrát kell áttekinteniük, 
ráadásul a viszonylag drága, és többnyire szűkös központi tárolási kapacitás-
sal való hatékony gazdálkodáshoz folyamatosan figyelemmel kell(ene) kísér-
niük a felhasználók által tárolt fájlok mennyiségét, sőt lehetőleg azt is, hogy 
minden állomány esetében indokolt-e a központi tárolás. 

A Windows Server 2003 R2 változatában megtalálható File Server Re-
source Manager (Fájlkiszolgálói erőforrás-kezelő) olyan eszközkészletet ad a 
rendszergazdák kezébe, amelynek segítségével a központilag tárolt adatok 
mennyiségét és típusát is szoros ellenőrzés alatt tarthatják. Az új szolgáltatá-
sok három témához kapcsolódnak: 

• Quota Management (Kvótakezelés) – a korábbi kvótarendszert kiegé-
szítő, szemléletében teljesen új kvótarendszer. 

• File Screening Management (Fájlszűréskezelés) – az egyes mappák-
ban tárolható fájltípusokat (a fájlok neve, illetve kiterjesztése alapján) 
korlátozó szabályokat adhatunk meg. 

• Storage Reports Management (Tárolási jelentések kezelése) – részle-
tes jelentéseket kaphatunk az állományokról, a lemezhasználatról, a 
foglaltságról stb. 
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A fájlkiszolgálói erőforrás-kezelő használata 
Ebben a screencastben kipróbáljuk a fájlkiszolgálói erőforrás-kezelő segítségével beállítható új 
szolgáltatásokat: általunk készített sablonok alapján beállítjuk a felhasználók mappáira vonat-
kozó kvótát, korlátozzuk a tárolható fájlok körét és részletes jelentéseket készítünk a fájlki-
szolgáló állapotáról. 
Fájlnév: II-1-1c–FSRM.avi 

Kvótakezelés 

A Windows Server 2003 R2 verziójának egyik újdonsága a mappa alapú kvó-
tázás lehetősége. Az új kvótarendszerrel az egyes mappák méretét korlátoz-
hatjuk a benne lévő fájlok tulajdonosától függetlenül. 

 
4.12. ábra: A lemezhasználat korlátozása az egyes mappák által elfoglalható területre 

vonatkozik 

A tárterület limitálása tehát ebben az esetben nem kötetenként és felhaszná-
lónként, hanem az egyes mappák szintjén történik. Minden mappához hozzá-
rendelhetünk egy limitet, ami a mappába helyezhető fájlok (és almappák) 
összesített méretének felső korlátja lesz.  

A határértékeknek két típusát adhatjuk meg: a szigorú (Hard) kvóta tény-
leges korlátozást jelent, míg az enyhe (Soft) határérték az elfoglalható terület 
tényleges limitálása nélkül aktiválja a határértékhez rendelt eseményeket, 
vagyis a területhasználat megfigyelésére alkalmas. 

A kvótarendszer szorosan együttműködik az NTFS fájlrendszerrel, így 
természetesen csak NTFS-köteteken használható.  
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4.13. ábra: A kvóta tulajdonságainak beállítása (célszerű a „sablonos” megoldást választani) 

Hard kvóta esetén a határérték elérésekor az I/O-műveletek szintjén akadá-
lyozza meg a további helyfoglalást, vagyis a kvóta túllépése a legkisebb mér-
tékben sem lehetséges. A kvóta nem a fájlok logikai méretét, hanem minden 
esetben az adott mappán belüli tényleges lemezfoglalást veszi alapul, vagyis 
a különféle speciális állományok (tömörített fájlok, hard linkek, felcsatolt 
mappák) beszámítása is ennek alapján történik. 

Minden egyes határérték esetén, a határérték százalékaként adhatjuk 
meg azokat a foglaltsági szinteket, amelyek elérésekor a beállítható tevé-
kenységek valamelyikét el szeretnénk végezni. Az eseményekhez kapcsolható 
tevékenységek a következők lehetnek: 

• E-mail küldése a rendszergazdának, illetve az eseményt kiváltó fel-
használóknak. A felhasználók esetében a rendszergazda adhatja meg 
az elküldendő levél szövegét is.  

• Eseménynapló bejegyzés készítése. 
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• Megadott program, illetve szkript futtatása. Ilyen módon érhetjük el 
például azt, hogy a határérték elérésekor a kvóta megemelkedjen; a 
dirquota.exe parancssori segédprogramot kell elindítanunk a megfelelő 
paraméterezéssel. 

• Tárolási jelentés (Storage Report) generálása (lásd később). 

Valamennyi beállítást sablonként is elmenthetjük, hogy később, illetve másik 
mappa esetén már csak egyetlen mozdulat legyen a megfelelő beállításcsoport 
alkalmazása. Természetesen kapunk előre elkészített mintákat is, ezeket kis-
sé módosítva (esetleg ezután új névvel elmentve) könnyen előállíthatjuk az 
igényeinknek megfelelő sablont, ami jelentősen megkönnyíti és meggyorsítja 
a beállítások megadását. Lehetőség van a sablonok exportálására és másik 
gépen való importálására is. 

 
4.14. ábra: A kvótákat eredeti sablonjuk módosításával is megváltoztathatjuk 

A „sablonos” módszer használata azért is ajánlott, mert a sablon módosítása-
kor lehetőségünk van arra, hogy ezt a módosítást utólag érvényesítsük a sab-
lon alapján létrehozott kvótákra is. Módosíthatjuk csak azokat a kvótákat, 
amelyek teljesen megfelelnek az eredeti sablonnak (vagyis amelyikben nin-
csenek egyedi módosítások), de hozzáigazíthatjuk az összes kvótát sablonjá-
nak változásaihoz. Ha így döntünk, akkor a sablonban megadott beállítások-
kal felülírhatunk minden egyedileg megadott kvótatulajdonságot (nem csak 
azokat, amelyeket a sablonban módosítottunk). 

A mappák korlátját rugalmas (vagyis határérték eléréséhez rendelt pa-
rancs által ideiglenesen megnövelt) korlátként is megadhatjuk, így az érintett 
felhasználók e-mailben értesítést kaphatnak a túllépésről, és azonnal neki-
láthatnak a szükségtelen fájlok törlésének.  
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4.15. ábra: A határérték elérésekor lefutó parancs akár a kvótát is megnövelheti, 

vagyis adhat még egy kis haladékot 

Beállíthatjuk azt is, hogy a rendszer ne korlátozza ugyan egy mappa méretét, 
de küldjön értesítést egy megadott e-mail címre, ha a méret elér egy megha-
tározott értéket. Nem célszerű például a különféle szolgáltatásokhoz tartozó 
ideiglenes mappák méretét korlátozni (mert esetleg egy csendes hétvégén 
emiatt leállhat az adott szolgáltatás), de fontos lehet, hogy a rendszergazda 
azonnal tudomást szerezzen róla, ha a mappa mérete a szokásos és elfogad-
ható érték fölé emelkedik. 

Az új kvótarendszer természetesen nemcsak a régi helyett, hanem mellet-
te is használható, akár ugyanarra a tárterületre is érvényesülhet mindkét 
korlátozási szemlélet. 
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Fájlok szűrése (File Screening) 

A fájlszűrés segítségével kötet, illetve mappaszinten korlátozhatjuk a tárolható 
fájlok típusát, vagyis meghatározhatjuk, hogy egy mappában a megadott típusú 
(például végrehajtható fájlok, vagy mozgóképek) fájlokat ne tárolhassák a fel-
használók. A tiltott fájltípusokat az adott mappában sem létrehozni, sem oda-
másolni (vagy mozgatni) nem lehet. A tiltólista ellenőrzése a fájlműveleteket 
megelőzően történik, vagyis azok a fájlok, amelyek már a tiltás bevezetésekor is 
a mappában voltak, természetesen továbbra is ott maradhatnak. 

A fájlok típusának meghatározása a fájl kiterjesztése, (illetve a fájlnévben 
tetszőleges helyen megtalálható minta) alapján történik, tehát az átnevezett, 
vagy például zippelt állományok másolását a szűrő nem akadályozza meg. 

 
4.16. ábra: A mappában tilos bármiféle végrehajtható fájl tárolása 

A tiltást fájlcsoportok alapján adhatjuk meg, a végrehajtható fájl kategóriába 
például számos kiterjesztés tartozik (exe, com, bat, cmd, vbs stb.), de vala-
mennyi fájlcsoport szerkeszthető is, vagyis magunk határozhatjuk meg, hogy 
egy fájltípushoz milyen konkrét fájlnévminták tartozzanak. Természetesen, a 
meglévőkön kívül új típusokat is definiálhatunk, így tetszőleges kiterjeszté-
seket válogathatunk össze. Lehetőségünk van helyettesítő karakterek hasz-
nálatára is, vagyis például akár azt is beállíthatjuk, hogy egy mappában ne 
lehessen olyan fájlokat tárolni, amelyek nevének második betűje „a” (?a*). 
Persze egy ilyen korlátozás gyakorlati haszna legalábbis megkérdőjelezhető. 

A korlátozások a kvótákhoz hasonlóan ebben az esetben is két különböző 
módon adhatók meg: 
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• Az aktív szűrés (Active Screening) valódi korlátozást jelent, a tiltott 
fájlok ebben az esetben nem kerülhetnek a kötetre, illetve mappába. 

• A passzív szűrés (Passive Screening) a fájlok megfigyelésére szolgál, 
vagyis nem tiltja a fájlok létrehozását, de a megfigyelt fájlok megjele-
nése kiváltja a rendszergazda által meghatározott tevékenységek vég-
rehajtását.  

Természetesen a kvótákhoz hasonlóan a beállításcsoportokat itt is sablonok 
segítségével adhatjuk meg, és a különféle értesítések (Eseménynapló, e-mail, 
tárolási jelentések) és tevékenységek (szkript vagy program futtatása) is 
megegyeznek a kvótákkal kapcsolatban már megismert lehetőségekkel. 
Egyetlen lényeges különbség van: a fájlszűréssel kapcsolatos eseményeket a 
rendszer alapértelmezés szerint nem tárolja, vagyis ezek nem fognak szere-
pelni a megfelelő tárolási jelentésben sem. Az események tárolását az FSRM 
beállítólapján (jobb egérgomb -> Configure Options) kell engedélyeznünk. 

 
4.17. ábra: A fájlszűréssel kapcsolatos események tárolását külön kell engedélyezni 

Az FSRM felületén számos alapértelmezett fájlszűrősablont találhatunk, 
amelyek segítségével megtilthatjuk a hang- és mozgóképfájlok, végrehajtható 
fájlok, képfájlok stb. tárolását. 

A fájlszűrés természetesen szintén csak NTFS-köteteken használható, mi-
vel a korlátozások megvalósítása csak a fájlrendszerrel szoros együttműkö-
désben lehetséges. A korlátozások (akárcsak a hozzáférés-vezérlési listák) 
közvetlenül a fájlrendszerben tárolódnak. 

A mappákra (vagy a kötetre) beállított korlátozások alapértelmezés sze-
rint továbböröklődnek a hierarchia mentén. Ha ezt módosítani szeretnénk, 
akkor konkrétan meg kell adnunk azokat a fájltípusokat, amelyek tárolását a 
szülőmappára érvényes korlátozás ellenére is engedélyezni szeretnénk az 
adott almappában. Az engedélyezés a tiltáshoz hasonló módszerrel történik, a 
szülőmappán megadott tiltó (Block) típusú szabály mellett az almappára en-
gedélyező (Allow) típusú szabályt kell létrehoznunk. 
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A fájlszűrés segítségével a rendszergazda biztosíthatja például, hogy a fel-
használók a kiszolgálón tárolt, és rendszeresen szalagra mentett személyes map-
páikat ne használhassák különféle mozifilmek és mp3 fájlok tárolására, így meg-
akadályozhatja a tárterület és a mentési kapacitás szükségtelen igénybevételét. 

Megadhatunk olyan szűrési beállításokat is, hogy a rendszer ne tiltsa le 
például a végrehajtható fájlok megosztott mappákba másolását, de az ilyen 
eseményekről a rendszergazda kapjon e-mail értesítést a másolást végző fel-
használó és a megfigyelt fájl adataival. 

 
4.18. ábra: Alapértelmezett fájlcsoportok. Minden fájlcsoporthoz a fájlnévben szereplő 

tetszőleges mintákat adhatunk meg 

Tárolási jelentések 

A tárolási jelentések segítségével részletesen figyelemmel kísérhetjük a fájlki-
szolgáló merevlemezein tárolt adatokat. A legtöbb jelentés paraméterezhető (a 
paraméterek természetesen típusonként különbözők), így egyedileg határozhat-
juk meg, hogy pontosan mit tartalmazzon az adott jelentés. Beállíthatjuk pél-
dául, hogy mely kötetekről vagy mappákról készüljön a jelentés, illetve megad-
hatunk különféle feltételeket a jelentésbe kerülő bejegyzésekre vonatkozóan. 

A jelentések ütemezetten, illetve igény szerint azonnal is előállíthatók a 
megadott beállítások alapján. Függetlenül az előállítás módjától, a rendszer a 
megadott formátumban (HTML, XML, CSV, vagy egyszerű szöveg) mentést is 
készít az egyes jelentésekről. A mentett jelentéseket alapértelmezés szerint a 
%SYSTEMDRIVE%\StorageReports\ mappa almappáiban találhatjuk meg, 
de a tárolómappa az FSRM beállítólapján megváltoztatható. A fájlok nevéből 
megállapítható a jelentés típusa és a készítés pontos dátuma is. 
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Nyolc különféle jelentést készíthetünk az alábbiak szerint: 

• Nagyméretű fájlok (Large Files) – a jelentés segítségével azonosít-
hatjuk azokat a fájlokat, amelyek nagyobbak a paraméterként meg-
adott méretnél. 

• Fájlok tulajdonos szerint (Files by Owner) – a jelentésben az egyes 
fájlokat tulajdonosuk alapján csoportosítva tekinthetjük meg. Paramé-
terként megadhatjuk, hogy melyik felhasználók fájljaira vagyunk kí-
váncsiak, és a jelentésbe kerülő állományokat is szűrhetjük a nevük-
ben szereplő minta alapján. 

• Fájlok fájlcsoport szerint (Files by File Group) – a jelentés a paramé-
terként megadott fájlcsoportokhoz tartozó fájlokat tartalmazza. A kivá-
lasztható fájlcsoportok megegyeznek a fájlszűrés szakaszban megadott 
csoportokkal. 

• Fájlszűrő naplózás (File Screening Audit) – a jelentés a fájlszűrési 
szabályok megsértésével kísérletező felhasználókat, illetve alkalmazáso-
kat sorolja fel a paraméterként megadható időtartamra visszamenőleg. 

 
4.19. ábra: A fájlszűrőhöz kapcsolódó eseményekről szóló jelentés 
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• Duplikált fájlok (Duplicate Files) – a jelentés mappában vagy köteten 
több példányban megtalálható (vagyis azonos nevű, méretű és módosí-
tási időpontú) fájlokat sorolja fel.  

• Legrégebben használt fájlok (Least Recently Accessed Files) – a je-
lentés a paraméterként megadott időtartamnál régebben használt fáj-
lokat sorolja fel. 

• Legutóbb használt fájlok (Most Recently Accessed Files) – az előző je-
lentés ellentéte, vagyis azok a fájlok szerepelnek benne, amiket a meg-
adott időpont óta valaki megnyitott. 

• Kvótahasználat (Quota Usage) – a jelentés azokat a kvótákat tartalmaz-
za, amelyek kihasználtsága magasabb a megadott százaléknál. A jelentés 
csak a Fájlkiszolgálói erőforrás-kezelő kötetei és mappái számára létreho-
zott kvótákat tartalmazza, a hagyományos NTFS-kvótákat nem. 

Nyomtatási szolgáltatások (PMC) 

A Print Management Console (Nyomtatáskezelő) a hálózati nyomtatók köz-
ponti kezelését és felügyeletét teszi lehetővé. A PMC használata megoldást je-
lenthet a hálózati nyomtatók kezelésével kapcsolatos problémáinkra; elérhet-
jük vele, hogy a számítógépek között vándorló felhasználókat kövessék a 
számukra kiosztott nyomtatók, illetve azt is, hogy egy adott gépen minden be-
jelentkező felhasználó elérhessen bizonyos nyomtatókat. A konzol segítségé-
vel részletes információkat kaphatunk a hálózaton elérhető valamennyi meg-
osztott nyomtató és a nyomtatókiszolgálók állapotáról, az egyedileg meghatá-
rozható szűrők pedig lehetővé teszik a hibát jelző nyomtatók egyszerű azono-
sítását. A beépített webkiszolgálóval rendelkező nyomtatók esetén a konzol-
ablakon belül is könnyen elérhetjük a nyomtató saját felügyeleti weblapját, 
ahol további információkat kaphatunk – például a rendelkezésre álló festék 
vagy papír mennyiségéről – és lehetőségünk van különféle felügyeleti művele-
tek távolról történő végrehajtására. 

Bár a konzol csak a Windows Server 2003 R2 változatán futtatható, de ké-
pes a régebbi rendszerek (Windows 2000 Server, Windows Server 2003) nyom-
tatóinak kezelésére is. A konzolhoz hozzá kell adnunk a kezelendő nyomtatóki-
szolgálókat, amelyek ezután a Print Servers (Nyomtatókiszolgálók) csomópont 
alatt fognak megjelenni, ahol hozzáférünk a rajtuk elérhető nyomtatók és meg-
hajtóprogramok különféle tulajdonságaihoz. 
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A Nyomtatáskezelő konzol használata 
Ebben a screencastban a Windows Server 2003 R2 nyomtatókkal kapcsolatos új és széleskörűen 
használható komponensét, a Nyomtatáskezelő konzolt próbáljuk ki. 
Fájlnév: II-1-1d–PMC.avi 

A PMC együttműködik az Active Directory csoportházirend szolgáltatásával, 
így lehetőséget nyújt arra, hogy a hálózaton elérhető megosztott nyomtatókat 
automatikusan telepítsük az ügyfélgépekre. A telepítést számítógépre (ekkor 
az adott számítógépen bejelentkező valamennyi felhasználó elérheti az adott 
nyomtatót) és felhasználói fiókra is kérhetjük (ekkor a nyomtató „követi” az 
adott felhasználót, bármelyik gépen is jelentkezik be). 

 
4.20. ábra: Nyomtató közzététele az ügyfélgépek számára 

Minden nyomtatóhoz megadhatjuk azt a csoportházirend objektumot, amely 
az adott nyomtatót szállítja majd az ügyfelek számára. A telepítés a csoport-
házirendnél megszokott módon, vagyis az adott számítógép, vagy felhasználó 
szervezeti egységhez, illetve biztonsági csoporthoz való tartozása, vagy WMI-
szűrő alapján is vezérelhető. (Az Active Directoryval és a csoportházirenddel 
a következő, a „Tartományi környezet” című fejezet foglalkozik részletesen.) 

Windows Vista előtti ügyfélgépek esetén szükség van még rendszerindí-
táskor a pushprinterconnections.exe nevű program futtatására, ami „olvassa” 
a vonatkozó csoportházirend objektumot, majd telepíti, illetve szükség esetén 
el is távolítja a nyomtatókat. 
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A program futtatását a számítógéphez, illetve felhasználóhoz tartozó beje-
lentkezési parancsfájlból kezdeményezhetjük, célszerű ezt is megadni a 
nyomtatóbeállítást tartalmazó csoportházirend objektumban. Windows Vista 
ügyfélgép esetén a program futtatására már nincsen szükség (természetesen 
a leendő későbbi rendszerek esetén sem fog kelleni). 

Hálózati szolgáltatások 

A következőkben a Windows Server 2003 különféle hálózati szolgáltatásaival 
fogunk megismerkedni. Egy rövid ismétlés után áttekintjük a hálózathoz 
csatlakozó számítógépek TCP-IP konfigurációjának központi megadására al-
kalmas DHCP-szolgáltatást, majd röviden ismertetjük a korábbi Windows 
rendszerekben használt névfeloldási módszert, a WINS-szolgáltatást. 

Ezután következik a Windows-hálózatok távoli elérését, és különféle útvá-
lasztási szolgáltatásokat biztosító RRAS-szolgáltatás, végül pedig a Windows 
felhasználói felületének továbbítására képes Terminálszolgáltatások (Termi-
nal Services) ismertetése. 

Egy kis ismétlés: az IP-cím és típusai 

Az IP-cím az IP-hálózat csomópontjait azonosító 32-bites szám (IPv4 estén). 
A hálózat minden csomópontjának egyedi címmel kell rendelkeznie, amely a 
hálózat azonosítójából és az állomás azonosítójából áll, és amelynek az adott 
hálózaton belül egyedinek kell lennie. A cím a bájtok decimális értékét tar-
talmazza pontokkal elválasztva (például 192.168.16.2). Az IP-címek tehát az 
internetre, (illetve bármilyen IP-hálózatra) kapcsolódó eszközök hálózati csa-
tolófelületeinek egyedi azonosítói. 

Az IP-címek osztályokba sorolása annak alapján történik, hogy a cím 
mekkora része azonosítja a hálózatot, és mekkora rész marad a hálózaton be-
lül az állomás azonosítására. Ennek alapján megkülönböztethetünk A, B és C 
osztályú címeket (a D és E osztályokkal most nem foglalkozunk). 

• A-osztályú címek – az A-osztályú címek használatára csak rendkívül 
nagyszámú állomást tartalmazó hálózatok esetén lehet szükség, mivel 
ebben az esetben mindössze 7-bit szolgál a hálózat azonosítására, a ma-
radék 24 pedig az egyes állomásokat különbözteti meg. (A hiányzó egy 
bit a cím típusának jelzésére szolgál.) Ez azt jelenti, hogy összesen 128 – 
2 = 126 ilyen hálózat lehet az egész világon. Viszont minden egyes háló-
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zat 224 – 2, vagyis több mint 16 millió állomást tartalmazhat. (Azért kell 
mindkét számból kettőt levonnunk, mert a csupa nullából álló azonosító 
az adott hálózatot, illetve állomást jelenti, a csupa egyesből álló cím pe-
dig a szórt (broadcast) üzenetek számára van fenntartva.) 

• B-osztályú címek – a B-osztály esetében 14-bit azonosítja a hálózatot 
(két bit a címtípust), a maradék 16-bit pedig a hálózaton belül magát 
az állomást. Ez a címosztály tehát még mindig meglehetősen nagy (leg-
alábbis a magyarországi méreteket tekintve) hálózatokban is használha-
tó, mivel a hálózaton belül kiosztható címek száma több mint 65 ezer. 
A hálózatot azonosító 14-bit nagyjából 16 ezer ilyen hálózat megkülön-
böztetésére elegendő.  

• C-osztályú címek – a C-osztályú címek kisebb hálózatokban való 
használatra alkalmasak, a hálózaton belül 254 állomást (8-bit) külön-
böztethetünk meg C-osztályú címek használatával. Viszont meglehető-
sen sok (több mint 2 millió) ilyen hálózat lehet, mivel 21-bit alkotja a 
hálózat azonosítóját. 

Az IP-címen belül a hálózati azonosító és az állomásazonosító az alhálózati 
maszk (subnet mask) alapján választható szét. Az alhálózati maszkok 32-bites 
számok, amelyekben az egymás utáni „egy” értékű bitek jelzik a hálózatazo-
nosítót, az egymás utáni nullás bitek pedig állomásazonosító részt. 

Publikus címek 

A publikus címmel rendelkező hálózati csomópontok közvetlenül bekapcso-
lódhatnak az internet vérkeringésébe, semmiféle közvetítőre nincsen szüksé-
gük. Az interneten csak olyan adatcsomagok közlekedhetnek, amelyek feladója 
és címzettje is publikus címmel rendelkezik, mivel a forgalomirányító eszkö-
zök (routerek) csak az ilyen csomagokat továbbítják. Ebből mindjárt követke-
zik is a publikus címekkel kapcsolatos egyik probléma: minden publikus cím-
nek a teljes internetre nézve egyedinek kell lennie, vagyis a publikus címek 
erősen szűkös erőforrásnak tekinthetők. 

Publikus IP-címet tehát akkor használunk, ha: 

• közvetlen, akadálytalan internetelérésre van szükség, 

• bőven van saját, publikus IP-címünk. 

A publikus IP-címekkel kapcsolatos hátrányok egyenes következményei az 
előnyöknek: 
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• Mivel egyedinek kell lennie, nincs elég belőle. 

• Nincs elég belőle, tehát drága. 

• Kevésbé biztonságos, mivel az, hogy közvetlen internetelérésre ad lehe-
tőséget, egyben azt is jelenti, hogy fordítva, az internetről is közvetle-
nül elérhető a publikus címmel rendelkező számítógép. Ez a felállás 
pedig csak olyan gépek esetében engedhető meg, amelyek erre teljes 
mértékben fel vannak készítve, különben igen gyorsan meg fogjuk ta-
pasztalni az internetes világ összetettségét. 

Privát címek 

A címtér egy része olyan állomások számára van fenntartva, amelyek nem 
csatlakoznak közvetlenül az internetre, vagyis ezeket a címeket bármely vál-
lalat vagy szervezet szabadon felhasználhatja a belső hálózatán található ál-
lomások azonosítására. Három címtartomány tartozik ebbe a kategóriába: 

• 10.0.0.0 – vagyis egy A-osztályú hálózat valamennyi címe. 

• A 172.16.0.0-től a 172.31.0.0-ig terjedő címtartomány, vagyis 16 egy-
más utáni B-osztályú hálózat valamennyi címe. 

• A 192.168.0.0-től a 192.168.255.0-ig terjedő címtartomány, vagyis 256 
egymás utáni C-osztályú hálózat. 

Mivel a fenti címeket bárki használhatja, azok természetesen nem egyediek, 
így nem használhatók az internet közvetlen elérésére. Azok az állomások, 
amelyek csak privát címmel rendelkeznek, az internetet csak közvetítő (háló-
zati címfordító) segítségével érhetik el. 

Privát címeket tehát akkor használunk, ha: 

• nem kell, vagy nem lehetséges közvetlenül elérni az internetet, 

• nincs elég publikus IP-címünk. 

A privát címek használata számos előnnyel jár, például ebben az esetben nincs 
szükség semmiféle regisztrációra, gyakorlatilag bármennyi IP-címet kiosztha-
tunk saját belátásunk szerint. Természetesen a privát címek használata költ-
séggel sem jár, ráadásul biztonságosabb is a publikus címeknél, mivel az ilyen 
címet használó állomások nem érhetőek el az internet felől közvetlenül. 

Ha a privát címeket használó hálózatból mégis ki szeretnénk látni az in-
ternetre, szükségünk van egy olyan eszközre, ami a privát címeket az inter-
neten is továbbítható publikus címekké alakítja. Vállalatok esetben a szolgál-
tató általában biztosít néhány publikus IP-címet, a belső, privát címek kiosz-
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tását és a címfordítást pedig a vállalaton belül kell megoldani. Ez a legegy-
szerűbb esetben azt jelenti, hogy szükség van egy kiszolgáló számítógépre, 
amely minimálisan két hálózati csatolóval rendelkezik (ideális esetben ez egy 
tűzfal, amin egyetlen más kiszolgálószolgáltatás sem fut). Az egyik csatoló 
megkaphatja a szolgáltatótól bérelt publikus címet, a másik pedig a belső há-
lózatnak megfelelő, privát címmel fog rendelkezni. Az internetre közvetlenül 
tehát csak ez az egy gép csatlakozik, a többiek pedig az ő szolgáltatásait ve-
hetik igénybe bármiféle internetes adatforgalomhoz. 

Egy kis ismétlés: az IP-beállítás módszerei 

A következőkben áttekintjük azokat a módszereket, amelyekkel a TCP/IP-t 
használó állomások hozzájuthatnak a működésükhöz szükséges paraméte-
rekhez. Hogy melyik megoldás a leginkább kedvező, az erősen függ a körül-
ményektől, de természetesen nem kell feltétlenül csak egyetlen módszert vá-
lasztanunk, az is lehetséges, hogy bizonyos eszközök statikus beállításokat 
használnak, a többi pedig például DHCP-kiszolgálótól kapja az IP-címét és 
többi TCP/IP-paramétert is. 

APIPA (Automatic Privat IP Addressing) 

Ha egy számítógépen nincs statikusan beállított IP-cím, és DHCP segítségével 
sem sikerül címet kapnia, akkor az APIPA (Automatic Private IP Addressing, 
automatikus magánhálózati IP-címkiosztás) szolgáltatást fogja használni az 
automatikus konfigurációhoz. A gép a 169.254.0.1-től 169.254.255.254-ig ter-
jedő tartományból fog címet kapni a 255.255.0.0 alhálózati maszkkal. Az 
alapértelmezett átjárót, a DNS-kiszolgálót és a WINS-kiszolgálót az APIPA 
nem állítja be, mivel az így kiosztott címek csak egyetlen hálózati szegmens-
ben működhetnek, és a gépeknek internetkapcsolata sem lehet (arról nem is 
beszélve, hogy elég nehezen találhatná ki mondjuk a DNS-kiszolgáló IP-
címét). Az APIPA-címhozzárendelést tehát akkor használhatjuk, ha:  

• nincs DHCP-kiszolgáló, 

• a hálózat egyetlen szegmensből áll, 

• nincs szükség a címek feletti kontrollra, 

• nincs szükség központi beállításra. 
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Statikus cím, kézi beállítás 

Ha a TCP/IP-protokoll tulajdonságait a hálózati kapcsolat tulajdonságlapján 
kézzel állítjuk be, meg kell adnunk az IP-címet, az alhálózati maszkot, az alap-
értelmezett átjárót (default gateway), a DNS-kiszolgálót és esetleg a WINS-
kiszolgálót. A kézi beállításra a következő esetekben lehet szükség: 

• nincs DHCP-kiszolgáló, és egynél több alhálózatunk van (egy alhálózat 
esetén használható az APIPA), 

• kevés számítógép, illetve hálózatra csatlakozó eszköz van, 

• teljes kontrollra van szükség a címek felett. 

DHCP — dinamikus 

A DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) protokoll alkalmazásával a 
számítógép bekapcsolásakor a TCP/IP-protokoll beállítása dinamikusan és 
automatikusan történik. A DHCP-kiszolgáló megfelelő beállítása esetén a 
számítógépek (és egyéb eszközök) hozzájuthatnak IP-címükhöz, az alhálózati 
maszkhoz, és az alapértelmezett átjáróval, DNS-kiszolgálóval és WINS-ki-
szolgálóval kapcsolatos beállítási információkhoz. 

Közepes és nagyobb hálózatok esetén a számítógépek többsége számára a 
dinamikus DHCP címhozzárendelés lehet a legjobb megoldás. A Windows 
operációs rendszerrel működő számítógépek alapértelmezés szerint DHCP-
ügyfelek, vagyis az ügyfélgépeken semmiféle beállításra nincs szükség. Ezt a 
megoldást célszerű használni, ha: 

• van DHCP-kiszolgáló, 

• központi beállítás szükséges, és szeretnénk lehetőséget biztosítani a 
központilag vezérelt változtatásokra. 

DHCP — fenntartott 

A fenntartott címeket és egyéb paramétereket a DHCP-kiszolgáló osztja ki, de 
olyan módon, hogy az adott állomás minden esetben egy meghatározott IP-
címet kapjon. Akkor használjuk ezt a módszert, ha: 

• van DHCP-kiszolgáló, 

• egy adott gépen valamilyen ok miatt mindig ugyanarra a címre van 
szükség, 

• de mégis szeretnénk, ha a DHCP-kiszolgálótól kapna címet, például 
azért, hogy a többi paramétert ne kelljen kézzel beállítanunk. 
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A DHCP-kiszolgáló 

A DHCP egy TCP/IP szolgáltatóprotokoll, amely az állomások számára ki-
osztható IP-címek bérleti konstrukcióban történő hozzárendelését teszi lehe-
tővé, és más paramétereket is eloszt az ezt igénylő hálózati ügyfelek számára. 
A DHCP biztonságos, üzembiztos és egyszerű TCP/IP hálózati konfigurációt 
tesz lehetővé, segítségével elkerülhetjük a címütközéseket, és jelentősen egy-
szerűsíthetjük az IP-címek kiosztásával kapcsolatos adminisztrációt. A DHCP 
ügyfél/kiszolgáló modellt használ, amelyben a DHCP-kiszolgáló végzi a háló-
zatban használt IP-címek nyilvántartását és kiosztását, a DHCP-protokollt 
támogató ügyfelek pedig hálózati bejelentkezésük részeként meghatározott 
időtartamra IP-címet bérelhetnek, és egyedi TCP/IP konfigurációt kaphatnak 
a DHCP-kiszolgálótól. 

A DHCP-kiszolgáló beállításai 
Ebben a screencastban a Windows Server 2003 DHCP-szolgáltatásának telepítésével és részle-
tes beállításaival ismerkedhetünk meg. 
Fájlnév: II-1-2a–DHCP-kiszolgalo.avi 

Érdekes kérdés, hogy vajon hogyan működhet egy olyan TCP/IP-alapú szolgálta-
tás, amelynek az a kiinduló állapota, hogy az egyik résztvevő állomásnak egyál-
talán nincsen érvényes IP-címe, és a többi paraméter sincs beállítva. A DHCP-
ügyfélnek ráadásul nyilvánvalóan semmiféle elképzelése nem lehet arról, hogy 
kitől is kellene címet kérnie, nem tudhatja például a DHCP-kiszolgáló IP-címét. 

Nos, a DHCP szórt üzenetekkel (broadcast) működik, mivel az ügyfél egyetlen 
dolgot tud biztosan, mégpedig azt, hogy a 255.255.255.255 broadcast címre kül-
dött csomagot mindenki (így, ha van ilyen egyáltalán, akkor a DHCP-kiszolgáló 
is) meg fogja kapni. Miután bekapcsolunk egy DHCP-címkérésre beállított gépet, 
az első hálózati művelet egy ilyen csomag kiküldése lesz. A címkérés teljes folya-
mata négy lépésből áll, vagyis négy hálózati csomagra van szükség: 

• DHCP Discover (felderítés) – ezt a csomagot az ügyfél küldi ki 
(broadcast), vagyis tulajdonképpen belekiabál az ismeretlenbe: Hahó, va-
laki! Címet kérek! Ha esetleg senki nem válaszol, akkor jöhet APIPA. 

• DHCP Offer (ajánlat) – ezt a csomagot a DHCP Discover üzenetre vá-
laszul a kiszolgáló küldi vissza, még mindig broadcast címzéssel, vagyis 
az ügyfélnek az üzenetekben szereplő azonosítószámok segítségével el 
kell döntenie, hogy a válasz valóban az ő kérésére érkezett-e. A csomag 
tartalmazza a felajánlott IP-címet és a hozzá tartozó egyéb paraméte-
reket, vagyis szabad fordításban ezt jelenti: Ez jó lesz? 
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• DHCP Request (kérés) – ezután az ügyfél még mindig broadcast üze-
netet küld, ami azt jelenti: Rendben, jöhet. Talán fölöslegesnek tűnhet 
ez a plusz kör a folyamatban, hiszen az ügyfél akár mindenféle vissza-
beszélés nélkül beállíthatná a kapott paramétereket. A pontos egyezte-
tésre tulajdonképpen csak akkor van szükség, ha több DHCP-kiszolgáló 
is üzemel a hálózatban. 

• DHCP Ack (visszaigazolás) – az utolsó üzenet a visszaigazolás, az ügy-
fél az ebben szereplő IP-címet és opciókat fogja beállítani. Szintén eb-
ben az üzenetben szerepel, hogy mikor fog lejárni a címbérlet, vagyis az 
üzenet tartalma ennyi: OK, nyolc napig a tiéd ez a cím. 

Mivel a szórt üzenetek csak az adott alhálózaton belüli számítógépeket érik 
el, alapállapotában a DHCP-szolgáltatás csak egyetlen fizikai alhálózaton 
használható. Ha több alhálózatra szeretnénk egyetlen kiszolgáló segítségével 
címeket osztani, akkor az alhálózatokat összekötő útválasztókon DHCP-to-
vábbító ügynököket (DHCP Relay Agent) kell telepítenünk. Az ügynök fogja a 
hozzá érkező broadcast DHCP-üzeneteket a többi alhálózatra továbbítani. 

A DHCP-szolgáltatás segítségével az IP-címen kívül még számos más pa-
ramétert is beállíthatunk, ezek szintén a DHCP Ack üzenetben szerepelnek. 
A következőkben a leggyakrabban használt paramétereket soroljuk fel: 

• Útválasztó (Router) – a paraméter segítségével az ügyfeleken beállí-
tandó alapértelmezett átjárót (default gateway) határozhatjuk meg. Az 
alapértelmezett átjáró egy olyan cím, amelyre az ügyfél azokat a cso-
magokat küldi el, amelyeket ő maga nem tud közvetlenül kézbesíteni 
(vagyis nincsenek a saját alhálózatában). Az ilyen csomagok továbbítá-
sa az alapértelmezett átjáróként megadott állomás feladata. 

• DNS-kiszolgálók (DNS Servers) – az ügyfeleken beállítandó DNS-ki-
szolgálókat adhatjuk itt meg. 

• DNS-tartománynév (DNS Domain Name) – a DHCP-ügyfelek névfel-
oldási folyamata során használható DNS-tartománynév. 

• WINS-csomóponttípus (WINS/NBT Node Type) – a NetBIOS-névfel-
oldás módja (4 variáció van). 

• WINS-kiszolgálók (WINS/NBNS Servers) – a DHCP-ügyfelek által 
használható WINS-kiszolgálók IP-címei. 

• A DHCP-kiszolgáló az ügyfeleinek bérbe adható címeket egy általunk 
előre beállított címtartományból, az úgynevezett hatókörből (scope) ve-
szi. A hatókör tehát a DHCP-szolgáltatást használó alhálózat számító-
gépeihez tartozó IP-címek csoportja. A DHCP-szolgáltatás beállítása 
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során minden egyes fizikai alhálózat számára létre kell hoznunk egy 
hatókört, ennek különféle tulajdonságait beállítva határozhatjuk meg 
az adott hatókörből IP-címet bérlő ügyfeleknek ténylegesen elküldendő 
paramétereket. A hatókörök létrehozásakor a következő tulajdonságo-
kat kell beállítanunk: 

• Address Pool (címkészlet) – a címkészlet határozza meg a 
DHCP-szolgáltatás címbérleti szolgáltatásához használható, és 
az abból kizárt IP-címek tartományát. 

 
4.21. ábra: A DHCP konzol a hatókör beállítható tulajdonságaival 

• A hatókörön belül azokból az IP-címekből kell kizárási tarto-
mányt létrehoznunk, amelyeket a DHCP-kiszolgálónak nem 
szabad felajánlania az ügyfelek részére. A kizárt IP-címek ter-
mészetesen használhatók a hálózaton, de ezeket kézzel kell beál-
lítanunk azokon az állomásokon, amelyek nem veszik igénybe a 
DHCP-szolgáltatást. Statikus IP-címet kell használnunk például 
magán a DHCP-kiszolgálón, a DNS-kiszolgálón, a tartományve-
zérlőkön, a hálózati nyomtatókon stb. Ezeket a címeket feltétle-
nül zárjuk ki a DHCP-kiszolgáló által kiosztható címek közül. 

• Subnet Mask (alhálózati maszk) – az IP-címek alhálózatát ha-
tározza meg.  

• Lease Duration (bérleti időtartam) – az az időintervallum 
(alapértelmezés szerint nyolc nap), ameddig a dinamikus címe-
ket bérlő DHCP-ügyfelek a kiosztott címeket megújítás nélkül 
használhatják.  
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4.22. ábra: A hatókör címkészletének meghatározása 

• DHCP Options (DHCP-opciók) – a DHCP-ügyfeleknek elkül-
dött valamennyi TCP/IP-paraméter.  

• Reservations (fenntartások) – a fenntartások biztosítják, hogy 
egy-egy adott DHCP-ügyfél mindig ugyanazt az IP-címet kapja 
meg. Fenntartott cím használatára olyan gépeken van szükség, 
amelyeknek fix IP-címmel kell működniük, de mégsem szeret-
nénk statikus beállítást használni, hogy a többi paramétert köz-
pontilag állíthassuk be. A fenntartott IP-cím beállításához az 
ügyfélgépen semmi teendőnk nincs, viszont a DHCP-kiszolgálón 
meg kell adnunk a fenntartott címet igénylő állomás fizikai cí-
mét (MAC-address). 

Hogy megtudhassuk egy csatoló MAC-címét, szerencsére nem kell feltétlenül odamennünk a kér-
déses számítógéphez. Ha megpingeljük az adott gépet, akkor annak MAC-címe bekerül az ARP-
protokoll (Address Resolution Protocol) helyi gyorsítótárába (és kerek két percig ott is marad), 
így kiíratható az arp –a parancs segítségével. Sajnos, azonban ez a módszer csak az első routerig 
működik, mivel az útválasztók csereberélik az Ethernet keretekben található MAC-címeket. 

!
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Ha új fenntartott címet szeretnénk definiálni a kiszolgálón, ak-
kor ellenőriznünk kell, hogy az adott címre van-e már érvényes 
bérlet, ugyanis a fenntartás létrehozása önmagában nem szaba-
dítja fel a már kiadott IP-címet. Ha a cím már használatban van, 
akkor vagy ki kell várnunk a bérleti idő lejártát, vagy az ügyfél-
gépen ki kell adnunk az ipconfig /release parancsot. Hiába hoz-
zuk létre a fenntartást, az adott ügyfél csak akkor kapja azt meg 
ténylegesen, ha ő maga kéri, a DHCP-kiszolgáló nem fogja kez-
deményezni semmiféle cím kiadását. Új cím kéréséhez az ügyfél-
gépen az ipconfig /renew parancsot kell kiadnunk. 

A fenti listában már találkozhattunk a DHCP-kiszolgáló által elküldött pa-
ramétereket meghatározó DHCP-opciók megadásával, azonban ezeket nem 
csak a hatókörben, hanem összesen négy különböző szinten is megadhatjuk: 

• Server Options (Kiszolgáló beállításai) – az itt megadott beállítások a 
DHCP-kiszolgálón definiált valamennyi hatókörre vonatkoznak, vagyis 
minden ügyfél meg fogja kapni azokat. 

• Scope Options (Hatókör beállításai) – az itt megadott beállítások egy 
adott hatókörön belüli címbérletet megszerző valamennyi ügyfélre vo-
natkoznak. 

 
4.23. ábra: A hatókörhöz tartozó számítógépekre küldendő paraméterek beállítása 
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• Class Options (Osztály beállításai) – ezek a beállítások csak azokra az 
ügyfelekre vonatkoznak, amelyeket egy cím megszerzésekor a kiszolgá-
ló egy adott felhasználói vagy forgalmazói osztály tagjaként azonosí-
tott. A DHCP-osztályokkal kapcsolatos tudnivalókról később még rész-
letesen szót ejtünk. 

• Reservation Options (Fenntartott cím beállításai) – az itt megadott 
beállítások csak arra az egyetlen ügyfélgépre vonatkoznak, amely az 
adott fenntartott címet kapja. 

A különböző szinteken megadott beállítások öröklődnek is az alsó szintek felé, de 
ütközés esetén mindig a később megadott paraméter győz a fenti sorrend szerint. 

A DHCP-szolgáltatás beállítását tehát a következő módon kell megten-
nünk. A DHCP-konzolban létrehozunk egy új hatókört és beállítjuk a: 

• kiosztható és a kizárt címeket, 

• a címek érvényességének intervallumát, 

• a fenntartott címeket, 

• az ügyfeleknek küldendő valamennyi opciót. 

Ezután még aktiválnunk kell a hatókört és (majdnem) készen is vagyunk. 
Amennyiben Active Directory környezetben használjuk a DHCP-kiszolgálót, 
egy engedélyeztetést (Authorize) is el kell végeznünk, ugyanis a DHCP-kiszol-
gálóról az Active Directory címtár is tudni szeretne. Az engedélyezést csak a 
címtárban definiált Enterprise Admins (Vállalati rendszergazdák) csoport tag-
jai végezhetik el a különféle kalóz DHCP-szolgáltatások zavaró hatása elleni 
védekezésül. Alapértelmezés szerint a csoportnak egyetlen tagja van, mégpedig 
az eredeti, beépített Administrator (Rendszergazda) felhasználói fiók. 

A DHCP-kiszolgáló számára néhány további fontos paramétert is meg kell 
adnunk (ezek a beállítások minden hatókörre vonatkoznak). Ha a kiszolgáló 
több hálózati csatolóval is rendelkezik, akkor kiválaszthatjuk, hogy melyik 
csatolón keresztül válaszoljon a DHCP-ügyfelek kéréseire, és a kiszolgáló tu-
lajdonságlapján megadhatjuk a DHCP- és DNS-szolgáltatás együttműködését 
befolyásoló paramétereket is. A régebbi ügyfélrendszerek (Windows 2000 
előtt) nem képesek a dinamikus DNS-bejegyzések létrehozására, de megfelelő 
beállítás esetén a címeket kiadó DHCP-kiszolgáló megteheti ezt helyettük. 
Alapértelmezés szerint a DHCP-kiszolgáló csak akkor próbálkozik a kiadott 
címek bejegyzésével, ha az ügyfél ezt kifejezetten kéri, a régi ügyfélrendsze-
rek viszont nem tudnak erről a lehetőségről, így ha szükséges, be kell állíta-
nunk, hogy az ő bejegyzéseiket a kiszolgáló kérés nélkül is elkészítse. 
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A DHCP-kiszolgáló szolgáltatásait igénybe venni kívánó számítógépeken 
semmiféle beállításra nincsen szükség, mivel a Windows operációs rendsze-
rek alapértelmezés szerint DHCP-ügyfélként kezdik pályafutásukat. 

A beállításosztályok 

A beállításosztályok további lehetőséget kínálnak, arra, hogy egy hatókör 
ügyfeleit csoportokba rendezzük, és az egyes csoportok számára különböző 
beállítás-készleteket határozzunk meg. 

A beállításosztályok a következő két típusba sorolhatók: 

• Felhasználói osztályok (User Classes) – a felhasználói osztályokat 
teljesen egyénileg definiálhatjuk, de ehhez az ügyfélgépeken egyesével 
meg kell határoznunk, hogy a gép melyik felhasználói osztály tagja le-
gyen. A felhasználói osztályokkal tehát a hasonló DHCP-beállításokat 
igénylő ügyfelekhez rendelhetjük hozzá a megfelelő beállításokat. 

• Szállítói osztályok (Vendor Classes) – A szállítói osztályok segítségé-
vel azonos szállítói típussal (operációs rendszerrel) rendelkező ügyfe-
lekhez rendelhetők speciális beállítások. 

A felhasználói osztályokat a DHCP-kiszolgálón kell létrehoznunk, és minden 
osztályhoz meg kell adnunk egy osztályazonosítót, ami alapján a kiszolgáló 
majd megismeri az adott osztályhoz tartozó ügyfeleket. Természetesen min-
den ügyfélnek is ismernie kell saját osztályának (csoportjának) azonosítóját, 
ezt az ipconfig /setclassid parancs használatával állíthatjuk be az egyes háló-
zati csatolókra vonatkozóan. Az azonosító segítségével tehát az egy hatókörön 
belüli, hasonló konfigurációt igénylő ügyfelek csoportosítását végezhetjük el. 

A felhasználói osztályok használatára akkor lehet szükség, ha az ügyfélgé-
pek meghatározott csoportjai a szokásostól bizonyos mértékig eltérő beállításo-
kat (például rövidebb címbérleti időt, vagy másik DNS-kiszolgálót) igényelnek. 
Miután az ügyfélgépeken megtettük a szükséges beállítást (vagyis meghatároz-
tuk, hogy az adott ügyfélgép melyik DHCP-osztályhoz tartozik), a DHCP-
kiszolgálóhoz való csatlakozás után a hatókörük számára megadott beállításo-
kon kívül az osztály szintjén definiált paraméterek is eljutnak hozzájuk. 

A szállítói osztályok szerint azok a DHCP-ügyfelek kaphatják meg paraméte-
reiket, amelyek a címbérlet megszerzésekor a DHCP-kiszolgálónak küldött üze-
netben a szállítótípusuk szerint azonosítják magukat. A Windows Server 2003 
DHCP-kiszolgálóján például rendelkezésre áll a „Microsoft Options”, vagy a „Mic-
rosoft Windows 2000 Options” szállítói osztály. Ennek segítségével a Microsoft 
operációs rendszerek, illetve ezen belül a Windows 2000 rendszerek a többi szá-
mítógéphez képest eltérő beállításokat kaphatnak a DHCP-kiszolgálótól. 
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4.24. ábra: Az ügyfelek osztályuknak megfelelő beállításokat kaphatnak 

Az LMHOSTS-fájl és a WINS-kiszolgáló 

A Windows operációs rendszerek korábbi verziói (Windows 2000 előtt) a Net-
BIOS-neveket használják a hálózaton elérhető számítógépek és egyéb megosz-
tott erőforrások azonosítására. Ezekben a rendszerekben a NetBIOS-nevek 
használata a hálózati szolgáltatások elérésének alapfeltétele. 

A WINS-kiszolgáló telepítése és beállítása 
Ebben a screencastban a NetBIOS-névfeloldás biztosítására képes WINS-kiszolgáló telepítésével 
és beállításaival ismerkedünk meg. 
Fájlnév: II-1-2b–WINS-kiszolgalo.avi 

A NetBIOS-névtér egyetlen szintből áll, ami azt jelenti, hogy a névtérben talál-
ható valamennyi névnek egyedinek kell lennie, a NetBIOS-nevek pedig maxi-
málisan 16 karakter hosszúak lehetnek. A NetBIOS munkamenetek minden 
esetben két névvel azonosított erőforrás között jönnek létre, de két erőforrás 
között egy időben csak egyetlen NetBIOS-munkamenet lehet. A további fájl-, 
vagy nyomtatómegosztási kapcsolatok ugyanazon a munkameneten osztoznak. 

A NetBIOS-neveket használó erőforrások azonosítása szórt (broadcast) 
üzenetek használatával lehetséges, így meglehetősen nagy hálózati forga-
lommal jár. A hálózati forgalom csökkentéséhez valamilyen módon tárolnunk 
kell a nevek és címek összerendelését, és ezt az adatbázist elérhetővé kell 
tennünk a hálózaton. A NetBIOS-nevek és IP-címek összerendelésének nyil-
vántartására a Windows-rendszerekben két módszer áll rendelkezésre: 

• LMHOSTS-fájl használata 

• WINS-kiszolgáló (Windows Internet Name Service) használata 
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Az LMHOSTS a %SYSTEMROOT%\System32\Drivers\Etc mappában találha-
tó, illetve nem található, mivel a mintaként kapott fájl neve lmhosts.sam. A fájlt 
a megfelelő módosítások után a megfelelő átnevezéssel kell élesítenünk. A fájl-
ban megadhatunk egy másik (tetszőleges nevű) központilag tárolt lmhosts fájlt 
is, így megvalósítható a teljes hálózat számára egyetlen, központilag karban-
tartott lmhosts fájl használata is. Az lmhosts-fájl azonban még ebben az eset-
ben is kézi feltöltést igényel, vagyis csak egészen kis hálózatokban ajánlható. 
Teljesen alkalmatlan például a DHCP-szolgáltatással való együttműködésre, 
minden számítógépen statikus IP-beállításokat kell használnunk. 

A WINS-kiszolgáló a hálózaton használt számítógépekhez és csoportokhoz 
tartozó NetBIOS-nevek és IP-címek összerendeléseinek regisztrálásához és le-
kérdezéséhez biztosít dinamikusan felépíthető, elosztott adatbázist. A WINS-
kiszolgáló teljesen automatikusan építi fel a névszolgáltatás biztosító adatbá-
zist, és lehetőség van a kiszolgálók közötti replikációra is, így gyakorlatilag 
bármilyen méretű rendszerben használható. A központi adatbázis jelentősen 
csökkenti a NetBIOS-nevek használatával együtt járó szórt üzenetek számát, 
és a dinamikusan frissülő adatbázis miatt nem igényel statikus IP-címeket. 

A WINS-kiszolgáló tehát kezeli a WINS-ügyfelek névregisztrációs kérel-
meit, regisztrálja neveiket és IP-címeiket, és válaszol az ügyfelek által be-
nyújtott NetBIOS-névkérdésekre, vagyis visszaküldi a lekérdezett névhez 
tartozó IP-címet, amennyiben az szerepel az adatbázisban. 

 
4.25. ábra: A WINS-szolgáltatás adatbázisa 

A WINS-kiszolgáló felügyeletével a legtöbb esetben nincsen sok gond, a telepí-
tés után a szolgáltatás gyakorlatilag teljesen automatikusan működik. Tiszta 
Windows Server 2003 tartományokban tulajdonképpen nincsen rá szükség, mi-
vel itt a névfeloldás alapértelmezés szerint a DNS-szolgáltatáson alapul, de 
tartalék módszerként azért alkalmanként jó szolgálatot tehet, és bizonyos spe-
ciális alkalmazások is megkövetelhetik a NetBIOS-névfeloldás használatát. 
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Az RRAS-infrastruktúra 

A Routing and Remote Access Server (RRAS, Útválasztás és távelérés) képes 
biztosítani azt, hogy külső eszközökről (internet, másik hálózat, mobil eszkö-
zök stb.) csatlakozhassunk a vállalat hálózatához. A kapcsolódás analóg tele-
fonvonal, ISDN, ADSL, vagy az interneten keresztül megvalósított VPN-kap-
csolat segítségével is lehetséges. A távoli felhasználók éppen úgy dolgozhat-
nak, mintha számítógépük fizikailag csatlakozna a hálózatra. A távelérésű 
kapcsolatok számára engedélyezett minden olyan szolgáltatás, amely a LAN-
kapcsolattal rendelkező felhasználók számára szokásosan elérhető (például 
fájl- és nyomtatómegosztás, levelezés stb.), és az erőforrások kezelésére a he-
lyi hálózatokban megszokott eszközök használhatók. 

Az RRAS további fontos szolgáltatása, hogy szoftveres útválasztóként, il-
letve átjáró-kiszolgálóként képes működni, így lehetőséget nyújt a külső és 
belső hálózatok rugalmas összekapcsolására. Az internet használatával meg-
valósított kapcsolatok biztonságát a PPTP, L2TP és IPSec protokollok támo-
gatása biztosítja. A következőkben megismerkedünk a RRAS különféle ké-
pességeivel és az alkalmazott protokollok működésével. 

Útválasztás és távelérés (RRAS) és a virtuális magánhálózatok 
Ebben a screencastban feltelepítjük és beállítjuk a Windows Server 2003 RRAS-komponensét, 
majd VPN-kiszolgálót építünk és aztán az ügyfélről ki is próbáljuk. 
Fájlnév: II-1-2c–RRAS-infrastruktura.avi 

Az RRAS képességei 

Az RRAS a következő szolgáltatásokat nyújthatja a hálózat számára: 

• Távoli elérés (Remote access) – Az RRAS használatával a felhaszná-
lók távolról kapcsolódhatnak a vállalati hálózathoz betárcsázós kapcso-
laton (dial-up connection), illetve VPN (virtuális magánhálózat) hasz-
nálatával az interneten keresztül. 

• Hálózati címfordítás (Network address translation, NAT) – vagyis az 
RRAS a privát IP-címmel rendelkező gépek számára biztosíthatja az 
internet elérését, és ezzel kapcsolatban alapfokú tűzfal szerepkör betöl-
tésére is képes. A Network Address Translation (hálózati címfordítás) 
lehetővé teszi, hogy a belső hálózatra kötött, privát IP-címmel rendel-
kező gépek tetszőleges protokollokon keresztül elérjék az internetet. 
A hálózati címfordítást végző számítógépben két hálózati csatolóra van 
szükség, az egyiknek a belső hálózat felé néző privát címmel, a másik-
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nak pedig az internethez való közvetlen kapcsolódást biztosító publikus 
címmel kell rendelkeznie. A belső hálózaton lévő gépek internetes adat-
forgalomra vonatkozó kéréseit a hálózati címfordítást végző kiszolgáló 
fogadja, és a beérkező csomagokat az internetre továbbítás előtt úgy 
módosítja, hogy azok feladójaként a saját publikus IP-címét tünteti fel. 
Így a csomagok már akadálytalanul eljuthatnak címzettjükhöz. A vá-
laszüzenetek (mivel a csomagok feladója a kiszolgáló volt) szintén hoz-
zá érkeznek be, ezekben most a címzett mezőt kell módosítania a meg-
felelő privát címre, hogy az eredeti feladó megkaphassa azt. A NAT-
szolgáltatást használó ügyfélgépek semmit nem tudnak a csereberéről, 
vagyis az ügyfeleken semmiféle beállításra nincs szükség. 

Network Access
Server azaz pl. az 

RRAS

IAS Server
(RADIUS)

DHCP-
kiszolgáló

Tartomány-
vezérlő

Dial-up 
ügyfél

VPN 
ügyfél

Fiókiroda 
hardveres 

VPN

Wireless
Network

Fiókiroda 
szoftveres 

VPN  
4.26. ábra: Az RRAS segítségével megvalósítható kapcsolatok 

• Telephelyek közötti kapcsolatok (Site-to-Site connections) – az 
RRAS hálózatok között kapcsolatok megvalósítására is képes, tárcsá-
zós és VPN (állandó, illetve igény szerint tárcsázó [Dial on Demand, 
DoD)] kapcsolódás felhasználásával. 

• LAN-útválasztó (LAN router) – több Ethernet csatoló esetén a belső 
hálózat szegmensei közötti útválasztó funkció megvalósítása is lehet-
séges az RRAS használatával.  
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4.27. ábra: Az RRAS számos képességgel rendelkezik 

Természetesen a fenti listából nem csak egy tételt választhatunk, az RRAS 
bármiféle kombinációban képes biztosítani az említett szolgáltatásokat. Az 
RRAS használatával elérhető teljesítmény (vagyis a megfelelő válaszidővel 
kiszolgálható kapcsolatok maximális száma) számos tényezőtől függ, de meg-
felelő hardver és konfiguráció használatával az RRAS képes lehet a közepes 
kategóriájú hardveres megoldások helyettesítésére. 

Az RRAS-szolgáltatás alapértelmezés szerint az operációs rendszer telepí-
tésével együtt felkerül a számítógépre, de ekkor még teljesen kikapcsolt álla-
potban van. Használat előtt, az engedélyezéssel együtt néhány beállítást is 
meg kell adnunk, például ki kell választanunk, hogy a RRAS mely funkcióit 
szeretnénk használni. 

Távelérési házirendek 

Hiába élesítettük azonban a kiszolgálót, a távoli ügyfelek kapcsolódása még min-
dig nem lehetséges, mivel a távelérési házirendek (Remote Connection Policies) 
alapértelmezés szerint semmiféle kapcsolatot nem engednek meg. A kapcsolatok 
engedélyezésével együtt azonban célszerű mindjárt áttekinteni a lehetséges be-
állításokat, és az éppen elégséges szintre korlátozni a kapcsolódás lehetőségét. 
Célszerű például megadni azt a tartományi, vagy helyi csoportot, amelynek en-
gedélyezni szeretnénk a távoli hozzáférést. 
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Számos más korlátozás megadására is módunk van, szabályozhatjuk az 
üresjárati kapcsolatok bontását, megadhatjuk azt az időszakot, amikor a ki-
szolgáló hajlandó kapcsolatok fogadására stb. Ugyancsak a házirendekben 
kell beállítanunk a csomagszűrést, valamint a hitelesítésre és a titkosításra 
vonatkozó paramétereket. 

 
4.28. ábra: A távelérési házirend beállítása 

Ha több távelérés-kiszolgálót üzemeltetünk, akkor célszerű lehet a közös házi-
rendek használata. A Windows Internetes hitelesítési szolgáltatása (Internet 
Authentication Service, IAS) RADIUS-kiszolgálóként használható, így közpon-
tosított kapcsolat-hitelesítést és -engedélyezést tesz lehetővé a telefonos és VPN 
távelérés, az útválasztók közötti kapcsolatok, valamint a vezetéknélküli háló-
zatok hozzáférési pontjai (WLAN Acces Points) számára. A RADIUS a Remote 
Authentication Dial-In User Service protokoll rövidítése. 

Ha a távelérés-kiszolgálót RADIUS-hitelesítés használatára állítjuk be, ak-
kor a rajta tárolt távelérési házirendek helyett a rendszer az IAS-kiszolgálón 
található házirendeket fogja használni. 
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4.29. ábra: A távoli hozzáférés tulajdonságainak egy része a felhasználó oldaláról 

szabályozható 

RRAS-beállítások a címtárban 

A távoli eléréssel kapcsolatos paraméterek egy részét a hozzáférési házirend 
mellett, a felhasználók oldaláról a címtárban (Active Directory) is meghatá-
rozhatjuk. A tartományi felhasználók tulajdonságlapjának Dial-in (Behívás) 
fülén meghatározhatjuk, hogy az adott felhasználónak legyen-e lehetősége a 
távoli kapcsolódásra, illetve megadhatjuk azt is, hogy a jogosultság szabályo-
zását a távelérési házirendre bízzuk. Ugyanitt állíthatjuk be az adott fel-
használóhoz hozzárendelendő statikus IP-címet, és a csatlakozó számítógép 
útválasztási tábláját (routing table) is kiegészíthetjük az itt megadott bejegy-
zésekkel. Engedélyezhetjük a betárcsázós kapcsolaton keresztül érkező fel-
használók visszahívását (ekkor a cég fizeti a telefonszámlát), illetve megad-
hatjuk azt a telefonszámot, amelyről az adott felhasználó számára engedé-
lyezzük a csatlakozást. 
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Connection Manager (Csatlakozáskezelő) 

A Csatlakozáskezelő sokoldalúan paraméterezhető tárcsázó és kapcsolatfelvé-
teli szoftver, amelynek segítségével az ügyfelek telefonos vagy VPN-kapcsolat 
kiépítésével csatlakozhatnak az RRAS-kiszolgálóhoz. A Csatlakozáskezelő 
felügyeleti csomag (Connection Manager Administration Kit, CMAK) segítsé-
gével a rendszergazdák olyan, a Csatlakozáskezelő programra épülő csoma-
gokat hozhatnak létre, amelyek tartalmazzák azokat az egyedi paramétere-
ket, amelyekre a hálózathoz való csatlakozáshoz szükség van. 

 
4.30. ábra: Az előre gyártott tárcsázó csak a felhasználónévre és a jelszóra kíváncsi 

(esetleg még arra se) 

A csomag részeként rengeteg információ automatikusan eljuthat az ügyfél-
hez, sőt olyan beállításokat is megtehetünk, amelyekre a „kézi” kapcsolódás-
nál egyáltalán nincs lehetőség.  

Egyedi feliratokat kérhetünk a csatlakozáskor megjelenő ablakba, súgófájlt 
és különféle telefonszámokat küldhetünk az ügyfeleknek, megadhatjuk a kap-
csolódáskor beállítandó TCP/IP paramétereket, előírhatunk biztonsági beállítá-
sokat, a kapcsolódás különböző fázisaiban szkripteket indíthatunk stb. 
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A varázsló segítségével létrehozott, testre szabott telepítőcsomagot (ez tu-
lajdonképpen egy exe fájl) az ügyfeleknek eljuttatva (például egy webes letöl-
tés formájában), a felhasználóknak nem kell megadniuk a csatlakozáshoz 
szükséges különféle paramétereket, mivel ezeket a csomag már tartalmazza, 
és elvégzi az ügyfélgép szükséges beállításait.  

Alapértelmezés szerint a csomagkészítő varázsló nincs feltelepítve, de ezt 
könnyen pótolhatjuk az Add or Remove Programs (Programok hozzáadása 
vagy törlése) eszköz segítségével. A telepítő a Windows komponensek között 
lévő Management and Monitoring Tools (Kezelési és figyelési eszközök) cso-
portból indítható. 

Telefonos kapcsolódás 

A telefonos kapcsolódás azt jelenti, hogy a távoli ügyfél valamiféle kapcsolt vo-
nalon megvalósuló telekommunikációs szolgáltatás (például analóg telefonvonal, 
ISDN-vonal, vagy X.25 rendszer) segítségével korlátozott ideig fennálló kapcso-
latot létesít a távelérés-kiszolgálón lévő valamelyik fizikai porttal. Tipikus példa 
ilyen kapcsolatra, az analóg telefonvonalra modemmel kapcsolódó ügyfél, aki a 
távelérés-kiszolgáló egyik fizikai portjához tartozó telefonszámot hív. 

Az analóg telefonvonalon vagy ISDN-kapcsolaton keresztül megvalósuló 
hálózati kapcsolat az ügyfél és a kiszolgáló közötti közvetlen fizikai kapcsola-
tot jelenti, így nincs feltétlenül szükség az átvitt adatok titkosítására. 

VPN-kapcsolatok 

A virtuális magánhálózat (Virtual Private Network, VPN) a helyi hálózat 
olyan kiterjesztése, amely megosztott vagy nyilvános hálózatokon (például az 
interneten) keresztüli titkosított kapcsolatokat tartalmaz. VPN-kapcsolat 
használatával úgy küldhetünk adatokat két számítógép között megosztott 
vagy nyilvános hálózaton keresztül, mintha a két gép közvetlen kapcsolatban 
lenne egymással. A VPN-kapcsolatot kiépítő számítógép, gyakorlatilag a belső 
hálózat része lesz (a hálózaton belüli privát IP-címet kap akkor is, ha az in-
terneten keresztül csatlakozik), és hozzáférhet minden olyan szolgáltatáshoz 
(például fájlmegosztások, DNS-kiszolgáló, címtár stb.), amelyek a vállalat 
többi számítógépe számára elérhetőek. 

A közvetlen kapcsolat emulálása érdekében az átvitt adatokhoz hozzáfűző-
dik egy fejléc (ezt a műveletet nevezzük beágyazásnak), amely a végpont meg-
osztott vagy nyilvános hálózaton keresztül történő eléréséhez szükséges útvo-
nalra (ezt nevezzük VPN-alagútnak) vonatkozó információkat tartalmazza. 
A VPN-kapcsolatokon átvitt adatok biztonsági szempontok miatt minden eset-
ben titkosítva vannak, így a titkosító kulcsok nélkül az esetlegesen elfogott 
csomagok megfejthetetlenek. 
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A mobil, illetve az otthon dolgozó felhasználók VPN-kapcsolatok segítségé-
vel nyilvános hálózatokon keresztül tudnak távelérésű kapcsolatot létesíteni 
vállalatuk távelérési-kiszolgálójával. A felhasználó szempontjából a VPN-kap-
csolat közvetlen kapcsolatként jelenik meg a számítógépe (a VPN-ügyfél) és a 
VPN-kiszolgáló virtuális portjai (és így a belső hálózat) között. VPN-kapcsola-
tok használata esetén az egyidejű hozzáférések számát csak a kiszolgáló erőfor-
rásai korlátozzák (meg persze a vállalat internetkapcsolatának sávszélessége).  

A megosztott vagy nyilvános hálózat pontos infrastruktúrája lényegtelen, 
mert az adatok logikailag egy állandó összeköttetésű kapcsolaton keresztül 
közlekednek. 
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4.31. ábra: VPN-infrastruktúra 

A VPN-kapcsolatok segítségével a szervezetek földrajzilag különálló irodákkal, 
vagy más szervezetekkel is létesíthetnek kapcsolatot nyilvános hálózaton ke-
resztül úgy, hogy a kommunikáció biztonságos maradjon. Az interneten keresz-
tüli VPN-kapcsolat logikailag úgy működik, mintha állandó összeköttetésű 
WAN-kapcsolat (például bérelt vonal) lenne. Ha például mindkét telephely ál-
landó kapcsolattal csatlakozik az internethez, a kapcsolódást kezdeményező 
ügyfél telephelyének VPN-kiszolgálója automatikusan felépíti a virtuális kap-
csolatot és elérhetővé teszi a másik telephely hálózatát, méghozzá olyan módon, 
hogy az ügyfélgépek (és a felhasználók) ebből semmit nem vesznek észre. Eb-
ben az esetben a VPN-kiszolgálók egyben útválasztóként is működnek, vagyis 
biztosítják a mögöttük lévő teljes hálózat elérését a másik fél számára. Termé-
szetesen nem szükséges, hogy mindkét oldalon RRAS legyen a VPN-kiszolgáló, 
használhatóak a hardveres megoldások (például egy ADSL router) is. 
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A fizikai kapcsolatot jelentő telefonos hálózattal szemben, a virtuális ma-
gánhálózat mindig logikai, közvetett kapcsolat a virtuális magánhálózati ügy-
fél és a kiszolgáló virtuális portja között, így VPN-kapcsolatok esetén a biz-
tonságos átvitelhez az adatok titkosítására van szükség. 

VPN-protokollok 

A PPP (Point-to-Point Protocol) olyan szabványos protokollkészlet, amely lehe-
tővé teszi a távelérést biztosító különféle szoftverek együttműködését. A PPP 
használatára képes szoftverek képesek minden olyan hálózathoz csatlakozni, 
amely szabványos PPP-kiszolgálón keresztül érhető el. 

A PPP több LAN-protokoll becsomagolására is képes, így hálózati proto-
kollként a TCP/IP és az IPX is használható. Választhatunk több különféle hi-
telesítési módszer közül, adataink pedig tömörített és titkosított formában is 
átvihetők. A PPP az alapja az RRAS által a biztonságos VPN-kapcsolatok lét-
rehozásához használt PPTP és L2TP protokolloknak.  

• PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol, pont–pont alagútproto-
koll) – a PPTP a PPP (Point-to-Point Protocol) kiterjesztéseként meg-
határozható alagútprotokoll. A PPTP-protokoll használatát a Windows 
9x-től kezdve valamennyi Windows operációs rendszer támogatja (bár a 
régebbi rendszerek esetén külön kell letölteni és telepíteni). A PPTP-
protokoll beágyazza (vagyis hozzáfűzi a saját fejlécét) és titkosítja az 
átviendő PPP-keretet az MPPE (Microsoft Point-to-Point Encryption, 
128-bites RC4) titkosítás használatával az MS-CHAP, az MS-CHAP v2 
vagy az EAP-TLS hitelesítési eljárásból generált titkosító kulcsok se-
gítségével. Az EAP-TLS hitelesítési eljárás a SmartCard-alapú hitele-
sítést is lehetővé teszi. A PPTP-protokoll egyszerűen NAT-olható (ez 
akkor lehet fontos, ha például az RRAS mögül szeretnénk kifelé VPN-
kapcsolatot létrehozni), beüzemelése egyszerű, használata pedig megfe-
lelő biztonságot nyújt. 

• L2TP (Layer Two Tunneling Protocol, második rétegbeli alagútpro-
tokoll) – az L2TP szintén a PPP-keretek beágyazására képes, de ebben 
az esetben a titkosítási szolgáltatások a hálózati adatok biztonságos át-
vitelére szolgáló IPSec-protokollon alapulnak. Az L2TP és az IPSec kom-
binációja L2TP/IPSec-protokollként ismert. A VPN-ügyfélnek és a ki-
szolgálónak is támogatnia kell az L2TP és az IPSec-protokollt, vagyis az 
L2TP használata Windows 2000 és 2003 Server kiszolgálók és Windows 
2000/XP/Vista ügyfelek számára lehetséges. Az IPSec tanúsítvány alapú 
hitelesítést használ, így az L2TP alkalmazásához teljes PKI-infrastruk-
túrára, vagyis tanúsítványkiadó szolgáltatásra (esetleg a jóval kevésbé 
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biztonságos előre megosztott kulcson (pre-shared key) alapuló hitelesítés-
re) van szükség, ezért beüzemelése lényegesen bonyolultabb, viszont a 
tanúsítvány alapú hitelesítés használatával fokozottan biztonságos. To-
vábbi nehézséget jelenthet az, hogy a IPSec nem NAT-olható (mivel a 
NAT-kiszolgáló módosítja a csomagok fejléceit, amit az IPSec integritás-
védelme nem enged meg), csak a NAT-Traversal technológia használa-
tával. A NAT-T működése azon alapul, hogy a VPN-forgalom UDP-cso-
magok képében utazik, ezek fejléceit a NAT-kiszolgáló már minden to-
vábbi nélkül módosíthatja.  

VPN-karantén 

A VPN-kapcsolatok használatának számos előnye mellett van egy súlyos hát-
ránya is. A felhasználók számára nagyon jó, hogy bárhonnan, egyszerűen és 
biztonságosan elérik a vállalat hálózatát, a rendszergazda számára viszont a 
„bárhonnan” kifejezés komoly fejtörést okozhat. A bárhonnan ugyanis jelentheti 
például kedves kollégánk otthoni számítógépét is, amin a gyerekek sokat szok-
tak ugyan internetezni, de frissítve esetleg a múlt évezredben volt utoljára. Ho-
gyan engedhetünk be a hálózatba egy olyan gépet, amin esetleg nincs tűzfal, 
nincs rendszeresen frissített víruskereső, nincsenek javítócsomagok és csoport-
házirend, viszont ezekből következően nyilván van rajta sok egyéb érdekesség? 

A VPN-karantén arra jó, hogy elvárásainkat konkrét formában közöljük a 
csatlakozni kívánó számítógépekkel, ha pedig nem teljesítik a feltételeket, 
akkor rövid úton megszakíthatjuk velük a kapcsolatot. Csatlakozás után 
minden számítógép a karanténban kezdi pályafutását, vagyis egy erősen kor-
látozó házirend (IP-szűrők és munkamenet időzítők) beállításai érvényesül-
nek rá. Például csak annyit érhet el a hálózatból, ami a különféle frissítések 
és egyéb, a megfelelő állapot eléréséhez szükséges elemek letöltéséhez szük-
séges. Eközben lefut rajta egy teljesen egyedileg összeállítható ellenőrző 
szkript, ami megvizsgálja tetszőleges programok, registry-kulcsok, fájlok 
meglétét, megfelelő eredmény esetén feloldja a karantén korlátozásait és a 
szokásos távelérési házirendet érvényesíti kapcsolatra. A VPN-karantén lét-
rehozásához szükséges eszközök a Windows Server 2003 Resource Kit Tools 
csomagban (http://tinyurl.com/6p6cy) találhatók. 

A csomagból négy fájlra lesz szükségünk: Rqs.exe (Remote Quarantine Server), Rqc.exe (Remote 
Quarantine Client), Rqs_setup.bat (a Remote Access Quarantine Agent szolgáltatás telepítője (a 
kiszolgálón) és RqsMsg.dll (Remote Access Quarantine Agent Message). A csomag telepítése után 
célszerű frissíteni az RQS.exe-t a http://tinyurl.com/dc2u7 címről letölthető példánnyal. 

!
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Terminálszolgáltatások és Távoli asztal 

A Windows Server 2003 Terminal Services (Terminálszolgáltatások) segítségé-
vel elérhetővé tehetjük a Windows-alapú alkalmazásokat, vagy a Windows Asz-
talt magát szinte bármilyen számítógépről, még azokról is, amelyek nem Win-
dows operációs rendszert futtatnak. A Terminálszolgáltatások csak a program 
felhasználói felületét továbbítja az ügyfélhez, az pedig a billentyűzet- és az 
egérmozgatás jeleit küldi vissza a kiszolgálóra, maguk az alkalmazások a ki-
szolgálón futnak. A kiszolgáló operációs rendszere a felhasználó számára látha-
tatlanul, és egymástól függetlenül kezeli az ügyfélmunkameneteket. A csatla-
kozáshoz szükséges ügyfélszoftver számos hardvereszközön futhat, beleértve a 
számítógépeket és a Windows alapú terminálokat. Egy kiegészítő szoftver se-
gítségével más eszközök, például Macintosh számítógépek vagy UNIX alapú 
munkaállomások is csatlakozhatnak a terminálkiszolgálóhoz.  

Távoli asztal kapcsolatok és a Remote Desktops konzol 
Ebben a screencastban engedélyezzük a kiszolgálóhoz való távoli kapcsolódást és megismerke-
dünk az előre beállított kapcsolatok kezelését megkönnyító Remote Destops konzollal. 
Fájlnév: II-1-2d–RDP.avi 

Terminálkiszolgáló használatával, a nagy adatmennyiséggel dolgozó alkalma-
zásokat is futtathatjuk korlátozott sávszélességet biztosító környezetben (tele-
fonvonal vagy megosztott WAN-kapcsolat), mivel így az adatok helyett csak 
azok képernyőn megjelenő képét kell átvinnünk a hálózaton. A Terminálszol-
gáltatások (Terminal Services) használata nem igényel túl nagy sávszélességet 
(akár egy betárcsázós kapcsolaton keresztül is használható), mivel a képernyő-
képek helyett a képek létrehozásához használt ablakrajzoló parancsokat (GDI, 
Graphical Device Interface) viszi át a Remote Desktop Protocol (RDP). 

A terminálszolgáltatások két különböző üzemmódban futtatható, bár a kü-
lönbség csak a licencfeltételekben van, az alkalmazott technológia mindkét 
esetben azonos: 

• Távoli asztal (Remote Desktop) – a távoli asztal a terminálszolgáltatá-
sok távfelügyeleti üzemmódja, leginkább arra szolgál, hogy a rendszer-
gazdának ne kelljen a hideg és huzatos szerverszobában üldögélnie ak-
kor sem, ha egészen komoly műtétet kell elvégezni a kiszolgálón. A szol-
gáltatás használatához nincs szükség telepítésre, egyszerűen a Rendszer 
(System) tulajdonságpanel Távoli használat (Remote) lapján engedélyez-
hetjük a távoli asztalhoz való kapcsolódást. Ebben az esetben a Windows 
Server 2003 két párhuzamos távoli munkamenet fogadására hajlandó, il-
letve csatlakozhatunk a konzol munkamenethez is (akár a gép előtt ülve, 
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akár távolról). A konzol munkamenethez azonban egy időben csak egyet-
len felhasználó csatlakozhat, ha ezt egy távoli munkamenet foglalja el, 
akkor lokálisan már nem lehet a gépre bejelentkezni. Ez a szolgáltatás 
ügyfélrendszerek esetében is használható (Windows XP és Vista), de ott 
mindössze egyetlen kapcsolatra van lehetőség (a helyi munkamenettel 
együtt), vagyis sajnos nem tudunk a felhasználó megzavarása nélkül, ve-
le párhuzamosan bejelentkezni az ügyfélgépekre. 

• Terminálkiszolgáló (Terminal Server) – a terminálkiszolgáló üzem-
mód csak kiszolgáló operációs rendszereken használható, de ebben az 
esetben a kapcsolatok számát csak a megvásárolt ügyféllicencek szá-
ma, és a számítógép erőforrásai korlátozzák. A licenc kiszolgáló be-
üzemelésére és az ügyféllicencek megvásárlására 120 nap türelmi időt 
kapunk. A Terminálszolgáltatások aktiválásához a Terminal Server 
komponenst kell feltelepítenünk a Programok telepítése és törlése (Add 
or Remove Programs) varázsló segítségével. 

 
4.32. ábra: Az RDC 6.0 telepíthető a Windows Server 2003-ra, és Windows XP-re is 

A Terminálszolgáltatásokhoz a Remote Desktop Users (Távoli asztal felhasz-
nálói) biztonsági csoport tagjai csatlakozhatnak, illetve tartományvezérlő ese-
tén figyelembe kell vennünk azt is, hogy alapértelmezés szerint sem a Users, 
sem pedig a Remote Desktop Users (Asztal távoli felhasználói) csoport tagjai-
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nak nincs helyi bejelentkezési joga a kiszolgálóra, így nem használhatják a 
terminálkiszolgálót sem. További problémákat okozhat az a tény, hogy üres 
jelszóval egyáltalán nem lehet bejelentkezni terminál munkamenetbe, még 
akkor sem, ha a konzolon ez lehetséges. 

A Terminálszolgáltatások ügyfélprogramjának (Remote Desktop Connection, 
RDC) 6.0-ás, legújabb verziója számos újdonságot tartalmaz a korábbi kiadá-
sokhoz képest. Az RDC-program segítségével csatlakozhatunk a Windows-
kiszolgálókon futó terminálszolgáltatásokhoz, és az ügyfélgépek távoli asztalá-
hoz is. Windows XP és Windows Server 2003 esetén az ügyfélprogram 5.2-es 
verziójával találkozhatunk, de ezekre a rendszerekre is letölthető (az automati-
kus frissítés segítségével is) a Vistában megjelent 6.0 változat is. A program az 
mstsc.exe parancs beírásával, illetve a Start menüből indítható. 

Az ügyfélprogram és a kiszolgáló között alapértelmezés szerint 128-bites 
kétirányú RC4 titkosítás védi az adatokat, de ha nem tiltjuk le, lehetséges a 
régebbi, alacsonyabb titkosítási szintet biztosító ügyfelek csatlakozása is. 

A távoli kapcsolatok különféle opciói az Options (Beállítások) gomb segít-
ségével érhetők el. A megnyíló tulajdonságlapon megadhatjuk a bejelentke-
zéssel, a megjelenítéssel, a helyi erőforrásokkal és a munkamenet létrehozás-
kor automatikusan elinduló programokkal kapcsolatos adatokat. Az RDC se-
gítségével a felhasználók és rendszergazdák elmenthetik és betölthetik a 
kapcsolatok beállításait tartalmazó, rdp kiterjesztésű fájlokat. 

Az RDC-program segítségével számos adattípus átirányítását megvalósít-
hatjuk. Biztonsági okokból minden átirányítás az ügyfélen és a kiszolgálón is 
letiltható. Figyelmeztető üzenet jelenik meg a fájlrendszerre, valamely portra, 
vagy smart card-ra vonatkozó átirányítási kérelemkor; a felhasználó megsza-
kíthatja a kapcsolatot, vagy letilthatja az átirányítást. 

A következő átirányításokat állíthatjuk be: 

• Fájlrendszer – Az ügyfél meghajtói (a hálózati meghajtók is) elérhe-
tők a kiszolgálói munkamenetből. Az engedély egyszerre az összes meg-
hajtóra vonatkozik, ráadásul alapértelmezés szerint a kiszolgálói mun-
kamenetben Everyone > Full Control jogosultsággal jelennek meg az 
ügyfélgép meghajtói, így az átirányítás használatához némi óvatosság 
szükséges. 

• Vágólap – Lehetőség van (csak RDP 6.0 esetén) a vágólap megosztásá-
nak engedélyezésére és tiltására, vagyis ilyen módon nagyon egyszerűen 
cserélhetünk szövegeket és képeket a helyi gép és távoli munkamenet 
között. Fájlok átvitele viszont nem lehetséges a vágólap használatával.  
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• Portok – Az ügyfél soros portjai elérhetővé tehetők a kiszolgálói mun-
kamenetből, így a kiszolgálón futó szoftverek hozzáférhetnek az ügyfél 
bizonyos hardvereszközeihez. 

• Nyomtatók – Az ügyfél valamennyi telepített nyomtatója (a hálózati 
nyomtatók is) elérhető a kiszolgálói munkamenetből (a Windows 2000 
Terminálszolgáltatások csak a helyi nyomtatók átirányítását tette lehe-
tővé). Az átirányított nyomtatók könnyen értelmezhető nevet kapnak. 

• Hangok – A hibaüzenetekhez kapcsolódó hangjelzések, vagy például az új 
elektronikus levél érkezését jelző hangok átirányíthatók az ügyfelekre. 

• Smart Card bejelentkezés – A Windows-rendszer bejelentkezési 
adatait tartalmazó smart card használható a Windows Server 2003 tá-
voli munkamenetbe történő bejelentkezéshez is. A funkció használatá-
hoz olyan ügyfél rendszer szükséges, amely önállóan is képes a smart 
card kezelésére (Windows 2000, XP, Vista). 

• Windows billentyűkombinációk – Az ügyfél a Windows billentyű-
kombinációkat (Alt-Tab, Ctrl-Esc stb.) alapértelmezés szerint továbbít-
ja a távoli munkamenetnek. A Ctrl-Alt-Del billentyűkombinációt azon-
ban biztonsági okokból mindig az ügyfél dolgozza fel, a kiszolgálón a 
Ctrl-Alt-End megnyomásával érhetjük el ugyanazt a hatást. Az átirá-
nyítás működik Windows 2000 terminálkiszolgáló esetén is, de csak 
NT-alapú ügyfél operációs rendszerrel (Windows 9x-el nem). 

• Időzóna – Az RDC-ügyfél képes az időzónára vonatkozó adatok auto-
matikus átadására, illetve a felhasználók manuálisan is beállíthatják a 
megfelelő időzónát. Így a különböző időzónában lévő felhasználók 
egyetlen kiszolgálót használhatnak. 

Nagyszámú kapcsolat kényelmes kezelését biztosítja a Remote Desktops 
MMC-konzol, amelyet az Administrative Tools (Felügyeleti eszközök) prog-
ramcsoportból indíthatunk el. A konzolfához hozzáadhatjuk a szükséges kap-
csolatokat, beállíthatjuk azok tulajdonságait, megadhatjuk a szükséges fel-
használóneveket és jelszavakat. A csatlakoztatott kiszolgálók képernyőképe a 
konzolon belül jelenik meg. A konzol a korábban már említett Administrative 
Tools csomag (adminpak.msi) telepítése után ügyfélgépeken is használható. 
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RDP over SSL 

A Windows Server 2003 SP1 verziójában jelent meg az a lehetőség, hogy SSL 
(Secure Socket Layer) protokollt használhatunk az RDP-kapcsolódás hitelesíté-
séhez és az átvitt adatok titkosításához. Az SSL-kapcsolat kiépítéséhez azon-
ban szükség van egy digitális számítógép-tanúsítványra, amit természetesen 
beszerezhetünk valamelyik elismert hitelesítés-szolgáltatótól vagy a vállalat 
saját PKI-infrastruktúrájától, de a SelfSSL.exe program használatával önaláírt 
tanúsítványt is készíthetünk. (A SelfSSL.exe a http://tinyurl.com/27n8qs cím-
ről letölthető Internet Information Services (IIS) 6.0 Resource Kit Tools cso-
magban található). Az elkészített (vagy megvásárolt) tanúsítványt (Certificate) 
kiválasztva már elérhető az SSL-beállítás. 

 
4.33. ábra: Ha megadjuk a szükséges tanúsítványt, akkor SSL használatával is 

kapcsolódhatunk a terminálkiszolgálóhoz 

Ügyféloldalon az SSL-kapcsolat használatához Windows 2000, XP, illetve 
Windows Server 2003 operációs rendszerre, és legalább 5.2-es verziójú RDP-
ügyfélre van szükség. Természetesen az is szükséges, hogy a kiszolgáló tanú-
sítványának kibocsátója, (illetve a kibocsátó root CA-ja) szerepeljen az ügyfél 
által hitelesnek tekintett tanúsítvány-szolgáltatók között.  
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Távoli asztal webkapcsolat (Remote Desktop Web Connection) 

Az Internet Information Server (IIS) webkiszolgáló komponensének részeként 
telepíthető egy webes (ActiveX) terminálügyfél (nem feltétlenül a terminál-
kiszolgálóra), amelynek segítségével olyan rendszerekről is elérhetőek a válla-
lat terminálkiszolgálói, amelyekre nincs RDP-ügyfél telepítve (nincsen például 
Windows 2000 rendszeren sem). A webes ügyfél persze nem igazi webes alkal-
mazás, a webes (http, vagy https) csatlakozás csak az ActiveX alapú program 
letöltéséhez szükséges, ami ezután már a szokásos (3389) RDP-porton kapcso-
lódik a kiszolgálóhoz, de nem támogatja az RDP over SSL használatát. Telepí-
tés után az ActiveX-ügyfél a http://server/tsweb címen érhető el. 

böngésző

IIS +
RDWC

Terminal
Server

http://server/tsweb

ActiveX control letöltése
HTTP (80 / TCP)

HTTPS (443 / TCP)

TS
over RDP (3389 / TCP)

 
4.34. ábra: Webes letöltés formájában is rendelkezésre áll egy terminálügyfél 

Egyéb kiszolgálókomponensek 

A következőkben a Windows Server 2003 további kiszolgáló-komponensének 
(SMTP és POP3 kiszolgáló, Tanúsítványszolgáltatások, Internet Information 
Services, Windows SharePoint Services és Streaming Media Server) egészen 
rövid, csak a legfontosabb funkciók felsorolására szorítkozó leírása következik. 
Utolsó témánk, a Windows Server Update Services (WSUS) esetében azonban 
már a részletekbe is belemegyünk, mert bár a szoftver nem része az alaptelepí-
tésnek, de a kis és közepes vállalatok esetében egy patch management rendszer 
központjaként nagyon jól használható, és teljesen komplex megoldást nyújt. 
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Levelezési szolgáltatások (SMTP- és POP3-kiszolgáló) 

A Windows Server 2003 önállóan (Exchange Server nélkül) is képes levelezési 
szolgáltatások biztosítására, a szokásos SMTP-protokoll (Simple Mail Transfer 
Protocol) biztosítja a levélküldés, a POP3-protokoll (Post Office Protocol) pedig 
a postafiókok elérésének, és az üzenetek letöltésének lehetőségét. A POP3-szol-
gáltatás gyakorlatilag minden levelezőprogramból elérhető (Outlook, Outlook 
Express stb.), így a felhasználók bármilyen ügyfélrendszer használata esetén is 
hozzáférhetnek leveleikhez. 

A levelezési szolgáltatás két önálló kiszolgáló komponensből áll, így beállítá-
saikat is két különböző helyen kell megadnunk (az SMTP-kiszolgáló önállóan is 
telepíthető). A komponenseket a Configure Your Server Wizard (Kiszolgáló kon-
figurálása varázsló) felületéről (Mail Server), illetve az Add or Remove Programs 
(Programok telepítése vagy eltávolítása) használatával is telepíthetjük. 

• SMTP-kiszolgáló – a leveleket a feladótól a címzett postaládájáig az 
SMTP-kiszolgálók továbbítják. A felhasználó levelezőprogramja az el-
küldendő üzenetet átadja a SMTP-kiszolgálónak, az pedig a cím alap-
ján (esetleg több másik kiszolgáló közreműködésével) eljuttatja azt a 
címzett kiszolgálójáig. A címzett kiszolgálója fogadja a beérkező levele-
ket, és továbbítja azokat a megfelelő felhasználó postaládájába. A Win-
dows SMTP-kiszolgálója az IIS (Internet Information Services) része, 
így beállítási lehetőségeit az IIS felügyeleti konzolján találhatjuk meg 
(Administrative Tools -> IIS Manager). A virtuális SMTP kiszolgálók 
(több virtuális kiszolgálót is létrehozhatunk, és mindegyik kiszolgáló 
több e-mail tartomány kezelésére képes) tulajdonságlapján adhatjuk 
meg a naplózásra, a hozzáférési jogokra, az üzenetek továbbítására stb. 
vonatkozó különféle beállításokat. 

• POP3-kiszolgáló – a levelezőprogramok a POP3-szolgáltatás segítségé-
vel tölthetik le a felhasználók postaládáiban lévő leveleket az ügyfélgé-
pekre. A levelezőprogram elküldi a felhasználó hitelesítő adatait a 
POP3-kiszolgálónak, az pedig átadja a megfelelő postaládában lévő üze-
neteket. A POP3 szolgáltatás képes az Active Directory-integrált hitele-
sítés használatára, vagyis a tartományi felhasználók (miután létrehoz-
tuk a felhasználóhoz tartozó postafiókot), a megszokott felhasználónevük 
és jelszavuk használatával érhetik el üzeneteiket. A sikeres letöltés után 
az üzenetek törlődnek a kiszolgáló által tárolt postaládából (hacsak az 
ügyfélprogram nem rendelkezik másképp). A POP3-kiszolgáló felügyeleti 
felülete az Administrative Tools -> POP3 Service menüpont segítségével 
érhető el. Itt adhatjuk meg a kiszolgáló által kezelt e-mail tartományok 
nevét, és itt hozhatjuk létre az egyes felhasználók postaládáit. A POP3-
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szolgáltatás telepítésével az SMTP-szolgáltatás is automatikusan tele-
pül, hogy a levélküldés is lehetővé váljon a POP3-ügyfelek számára, a 
POP3 Manager felületén megadott e-mail tartományok pedig automati-
kusan bekerülnek az SMTP-szolgáltatásba is. 

Tanúsítványszolgáltatás (Certification Authority) 

A tanúsítvány a hitelesítés szolgáltató szervezet által elektronikusan aláírt 
dokumentum, mely tartalmazza a tanúsítvány tulajdonosának azonosítására 
szolgáló adatokat (pl. név) és a tulajdonos nyilvános kulcsát. A szolgáltató a 
tanúsítvány segítségével igazolja, hogy a tanúsítvány tulajdonosa létezik, és 
valóban az, akinek állítja magát. 

A Windows tanúsítványszolgáltatásainak segítségével a vállalaton belül 
hozhatunk létre olyan hitelesítés szolgáltatót, (illetve hitelesítés szolgálta-
tókból álló hierarchiát), amely fogadja a felhasználóktól, illetve számítógé-
pektől érkező tanúsítványkérelmeket, ellenőrzi a kérelemben lévő informáci-
ókat és az igénylő azonosítóját, kiadja a megfelelő tanúsítványokat, és elérhe-
tővé teszi a visszavont tanúsítványok listáját (Certificate Revocation List, 
CRL). A Tanúsítványszolgáltatás képes a nyilvános kulcsú technológiát al-
kalmazó biztonsági rendszerekben használt tanúsítványok kiállításának és 
kezelésének teljes körű megvalósítására, így alapja lehet a vállalat nyilvános 
kulcsú infrastruktúrájának (Public Key Infrastructure, PKI). 

 
4.35. ábra: A CA által kiadott felhasználói és számítógép tanúsítvány 

A vállalati hitelesítés szolgáltató által kiadott tanúsítványok segítségével lét-
rehozhatóak digitális aláírások, lehetővé válik a webes adatforgalom bizton-
ságossá tétele a Secure Socket Layer (SSL), vagy a Transport Layer Security 
(TLS) használatával, az Active Directory alapú tartományba való bejelentke-
zéshez pedig Smart Card is használható. 
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A tanúsítványszolgáltatás telepítését az Add or Remove Programs eszköz se-
gítségével végezhetjük el, felügyeletéhez pedig az Administrative Tools -> Cer-
tification Authority menüpont segítségével elindítható MMC-konzol használható. 

A felhasználók tanúsítványaikat egy webes felületen, vagy a Tanúsítvá-
nyok (Certificates) nevű MMC-modul segítségével igényelhetik a CA-tól, illet-
ve lehetőség van arra is, hogy a különféle alkalmazások észrevétlenül igényel-
jenek tanúsítványt a felhasználó számára.  

Internet Information Services 6.0 

Az Internet Information Services (IIS) 6.0 szolgáltatás a Microsoft Windows 
Server 2003 integrált, megbízható, biztonságos és jól kezelhető alkalmazás-
kiszolgáló komponense. Az IIS képes weboldalak, FTP-helyek tárolására és ke-
zelésére, hírek és levelek küldésére a Network News Transfer Protocol (NNTP) 
és a Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) protokollok felhasználásával. 

Az Internet Information Services kezelése 
Ebben a screncastban megismerkedünk az IIS különféle komponenseihez kapcsolódó beállítási 
lehetőségekkel. 
Fájlnév: II-1-3a–IIS.avi 

Az IIS tehát a következő alapkomponensekből áll: 

• Web- és alkalmazáskiszolgáló – a HTML alapú tartalmak szolgálta-
tásához. A webkiszolgáló lehetővé teszi több egymástól teljesen függet-
len webhely üzemeltetését. A hozzá tartozó felügyeleti konzol segítsé-
gével beállíthatjuk a biztonsági paramétereket, illetve monitorozhat-
juk, felügyelhetjük az egyes webhelyeket. Számos más kiszolgáló kom-
ponens is igénybe veszi a webkiszolgáló szolgáltatásait, erre épül pél-
dául a Windows SharePoint Services és a WSUS is. 

• FTP-kiszolgáló (File Transfer Protocol) – a fájl le- és feltöltéshez. 
A komponens segítségével a kiszolgáló meghatározott mappáit tehetjük 
elérhetővé az FTP-alapú fel és letöltések számára. Az FTP-kiszolgáló 
képes több (látszólag) önálló FTP-hely kezelésére (különböző hálózati 
csatolókon, illetve portokon keresztül), és minden helyhez tetszőleges 
számú virtuális könyvtárat csatolhatunk. Ez azt jelenti, hogy az FTP-
ügyfél (például Internet Explorer) segítségével csatlakozó felhasználók 
egy virtuális könyvtárfát látnak, amelynek elemei a számítógép tetsző-
legesen megadott fizikai mappáira néznek. Az FTP-kiszolgálóhoz a szá-
mítógépen, (illetve az Active Directoryban) megadott felhasználók csat-
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lakozhatnak, viszont mivel az FTP-ügyfelek igen kevéssé biztonságos 
kódolással (ASCII☺) küldik át jelszavainkat a hálózaton, indokolt lehet 
némi óvatosság. Beállíthatjuk például, hogy csak hitelesítés nélküli 
(Anonymous) felhasználók jelentkezhessenek be, így nem utaznak a há-
lózaton könnyen elolvasható jelszavak, viszont nincs mód az FTP-
ügyfelek megkülönböztetésére. Korlátozhatjuk a hozzáférést az ügyfe-
lek IP-címe alapján, és lehetőség van a közzétett fájlok hozzáférési jo-
gosultságok beállítására is. Az FTP-könyvtárakhoz való hozzáférési jo-
gok bizonyos mértékig az FTP-kiszolgáló szintjén is szabályozhatók 
(olvasás, írás), de természetesen a fájlrendszerben megadott NTFS-jo-
gok is érvényesülnek. 

• NNTP-kiszolgáló (Network News Transfer Protocol) – a hírcso-
portok létrehozását és elérését teszi lehetővé. 

• SMTP-kiszolgáló (Simple Mail Transfer Protocol) – az elektroni-
kus levelek küldésére, illetve továbbításra használható. 

A Biztonsági megfontolások miatt az IIS alapértelmezés szerint nincsen telepítve 
a Windows Server 2003 kiszolgálókon. A telepítést az Add or Remove Programs 
Windows (Programok telepítése vagy törlése) Components szakaszában indíthat-
juk el (ügyeljünk a szükséges komponensek kiválogatására, mivel az IIS rengeteg 
önállóan telepíthető részből áll). Az IIS 6.0 a telepítés után zárolt üzemmódban 
fut, ami azt jelenti, hogy csak a statikus weboldalak kiszolgálása engedélyezett. 
Az IIS-re épülő egyéb szolgáltatások (ASP, ASP.NET, CGI parancsfájlkezelés, 
WebDAV stb.) tiltott állapotban vannak, nem használhatók. Ezeket a szolgálta-
tásokat, ha szükség van rájuk az IIS Manager (IIS-kezelő) Web Sevice Extensions 
(Webszolgáltatás-bővítmények) lapján egyenként engedélyezhetjük. 

Windows SharePoint Services 

A Windows SharePoint Services (a SharePoint Portal Server kistestvére) 
olyan központi csoportmunka alkalmazás, amely lehetővé teszi a különféle in-
formációk, dokumentumok, feladatok és események megosztását. 

A Windows SharePoint Services 2.0 a Windows kiszolgáló operációs rendszerek R2 verzióiban 
már beépített komponens, és szabadon letölthető (http://tinyurl.com/2mtgdc) a legújabb 
(3.0) verzió is, amelynek telepítéséhez minimálisan Windows Server 2003 SP1 szükséges. !
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A SharePoint webhelyeken a felhasználók létrehozhatnak dokumentumtára-
kat, webnaplókat, vitafórumokat, közzétehetnek naptárakat és feladatlistá-
kat. A SharePoint helyek webkijelzőkből és más ASP.NET alapú komponen-
sekből épülnek fel, a kijelzők elhelyezésével és tulajdonságaik beállításával a 
rendszergazdák és felhasználók teljes alkalmazásokat készíthetnek el egy-egy 
oldalon. A Windows SharePoint Services számos előre gyártott webkijelzőt is 
tartalmaz, a jövőben pedig újabbak is fognak készülni. 

A Windows Share Point Services telepítése és beállításai 
Ebben a screencastben feltelepítjük, beállítjuk és kipróbáljuk a Windows Share Point Services 
csoportmunka alkalmazást. 
Fájlnév: II-1-3b–WSS.avi 

A SharePoint felületen létrehozható dokumentumtárak használatával a fel-
használók egy központi helyen hozhatnak létre, oszthatnak meg és tekinthet-
nek át dokumentumokat. A dokumentumtárak több fájltípust, illetve al-
könyvtárakat is tartalmazhatnak. Ha a felhasználó megnyit egy dokumen-
tumtárat, a benne lévő fájlok webes hivatkozásként jelennek meg, és az ilyen 
módon tárolt információk közvetlenül elérhetők a különféle Office-alkalmazá-
sokból. A hivatkozásra kattintva az adott dokumentum az Internet Explorer 
ablakban, vagy a SharePoint Services szolgáltatással kompatibilis alkalma-
zás ablakában, (például Word 2003, 2007) nyílik meg. 

Az Outlook segítségével megtekinthetők a SharePoint helyeken tárolt 
naptárak és partnerlisták, illetve lehetőséget nyújt dokumentumszerkesztés-
re és értekezletszervezésre szolgáló helyek létrehozására. 

Adatfolyam-kiszolgáló (Streaming Media Server)  

A Streaming Media Server segítségével hangból és mozgóképből álló tartal-
makat „sugározhatunk” az ügyfelek számára a vállalati intraneten, vagy az 
interneten keresztül. Az ügyfelek lehetnek olyan számítógépek (vagy mobil 
eszközök), amelyeken a felhasználók egy lejátszóprogram (például a Media 
Player) segítségével „veszik az adást”, illetve más médiakiszolgálók, amelyek 
tárolják és továbbosztják a kapott tartalmat. 

A kiszolgálói szerepkör a Configure Your Server Wizard (Kiszolgáló konfi-
gurálása varázsló) segítségével telepíthető, a további beállításokat pedig az 
Administrative Tools -> Windows Media Services MMC-konzol segítségével 
adhatjuk meg. 
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Windows Server Update Services (WSUS) 

A kiszolgálók és ügyfélgépek javítócsomagjainak telepítése még egy kisebb 
hálózat esetében is szinte reménytelenül nagy terhet ró a rendszergazdára, 
ha nem használ valamilyen egységes, automatizált, és központilag felügyel-
hető megoldást a feladat elvégzésére. A javítócsomagok nagy száma miatt a 
kellő időben történő telepítés ilyen rendszer nélkül gyakorlatilag megoldha-
tatlan, ezért gyakran csak több hónapos késéssel kerülnek fel a kritikus fon-
tosságú javítások a számítógépekre. 

A Windows Server Update Services telepítése és használata 
Ezekben a screencastokban feltelepítjük a Windows Software Update Services 3.0 alkalmazást, 
és elvégezzük a kezdeti beállításokkal kapcsolatos teendőket. Ezen kívül megmutatjuk a WSUS 
importálási lehetőségeit a Microsoft Update katalógusból, valamint — érdekességképpen — a 
több WSUS szerveres környezet részleteiből is felvillantunk néhány lehetőséget. 
Fájlnév: II-1-3c–WSUS.avi, II-1-3c–WSUS2.avi, II-1-3c–WSUS3.avi 

„Kisebb” hálózatok (nagyjából 1000 számítógépig, ám a támogatás felső hatá-
ra elvileg 20.000 számítógép) esetén a WSUS (Windows Server Update Servi-
ces) lehet a tökéletes választás, mivel önálló, komplex és ingyenes megoldást 
jelent. Természetesen más eszközök is képesek a feladat ellátására (például a 
Microsoft System Center Configuration Manager, vagy System Center Edition 
terméke), de ezek nagy, illetve középvállalati felhasználásra tervezett szoft-
verek, kis hálózatok esetén használatuk túlságosan költséges lenne. Egyébként 
mindkét említett rendszerfelügyeleti szoftvercsomag tartalmazza a WSUS-t, és 
ezt használja a javítócsomagok kezeléséhez. 

Az önálló WSUS-csomag a Microsoft webhelyéről szabadon letölthető, és in-
gyenesen használható (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=89379). A kö-
zelmúltban jelent meg a WSUS 3.0 végleges változata, amely elődjével ellen-
tétben már nem webes, hanem MMC-alapú felügyeleti eszköz segítségével 
konfigurálható, használata pedig több szempontból is kényelmesebbé és ha-
tékonyabbá vált. 

Természetesen akár azt is megtehetnénk, hogy az egyes számítógépekre 
(Windows 2000 SP2, XP, Vista) telepített AU (Automatic Updates, Automati-
kus frissítések) ügyfélszoftver segítségével minden gép közvetlenül a Micro-
soft Update (MU) kiszolgálókról töltögeti le külön-külön a frissítéseket, de ez 
a megoldás csak az otthoni felhasználók igényeinek felel meg. 

Ilyen módon ugyanis, ha hálózatunk például ötven gépből áll, a szüksé-
gesnél ötvenszer nagyobb adatmennyiséget kell letöltenünk, ami jelentősen 
megterheli a vállalat internetkapcsolatát (és esetleg a bankszámláját is). 
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További problémát jelent az is, hogy nincs mód a javítások esetleges „mellék-
hatásainak” előzetes felderítésére, és a probléma megoldására, mivel a javító-
csomagok ellenőrzés nélkül kerülnek fel a vállalat valamennyi számítógépére. 

A WSUS-kiszolgáló tulajdonképpen a MU-kiszolgálók, és a gépeinken futó 
AU-ügyfél közé kerül; egyetlen példányban letölti, és tárolja az ügyfélgépek 
összes szükséges javítócsomagját, amelyeket így az AU-ügyfelek már nem az 
internetről, hanem tőle kapnak meg és telepítenek (de csak akkor, ha a rend-
szergazda erre engedélyt ad). 

A teljes rendszer tehát három komponensből áll (bár ebből csak kettő tar-
tozik a mi fennhatóságunk alá): 

• A Microsoft Update kiszolgálók biztosítják a szükséges javítócsomagokat. 

• A hálózatunkban Windows 2000/2003 kiszolgálóra telepített WSUS-
kiszolgáló ezekről tölti le a csomagokat, majd tárolja őket. 

• Az ügyfélgépeken (vagy kiszolgálókon) futó AU-ügyfelek az engedélye-
zett javításokat letöltik a WSUS-kiszolgálóról, és telepítik azokat. 

A WSUS üzemeltetése viszonylag egyszerű, szolgáltatásai pedig a legújabb 
verzióban már szinte minden igényt kielégítenek. A teljes patch management 
infrastruktúrát felépíthetjük egyetlen kiszolgáló használatával, de lehetőség 
van a vállalaton belüli WSUS-hierarchia kialakítására is. Bár a WSUS 3.0 
már nem webes felügyeleti felügyeletet használ, a szolgáltatás továbbra is az 
IIS 6.0 használatára épül. Webes alkalmazás tölti le a frissítéseket, tartja 
karban az SQL adatbázist, és az ügyfelek is egy webszolgáltatás segítségével 
érik el a számukra kiosztott frissítőcsomagokat. 

A WSUS telepítése 

Hogy a WSUS-t telepíthessük, kiszolgálónknak a következő feltételeket kell 
teljesítenie: 

• Windows Server 2003 Service Pack 1 

• Microsoft .NET Framework 2.0 

• Internet Information Services (IIS) 6.0 

• Microsoft Report Viewer 2005 Redistributable – ez az egy komponens 
az, amit várhatóan külön kell majd letölteni és telepíteni. 

• Microsoft Management Console 3.0 

• Opcionálisan SQL Server 2005 SP1 
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• 1 GB szabad lemezterület a rendszert tartalmazó köteten. 

• Minimálisan 20 GB szabad tárolókapacitás a javítócsomagok tárolásá-
hoz. A szükséges lemezterület erősen függ az ügyfélgépek nyelvi verziói-
nak számától, mivel minden nyelvhez külön csomagokat kell letölteni és 
tárolni. A minimálisan ajánlott 20 GB, angol és magyar nyelvű Windows 
2000, XP és Vista ügyfelekkel nagyjából elegendő lehet. 

• 2 GB szabad terület a rendszer adatbázisának tárolásához. Az adatbá-
zis lehet az SQL Server 2005 SP1 bármelyik kiadása, illetve maga a te-
lepítő is tartalmazza a WMSDE adatbázis-kezelőt. 

A telepítés nem mondható túlságosan bonyolultnak, csak néhány kérdésre 
kell válaszolnunk. Elsőként azt kell eldöntenünk, hogy a teljes kiszolgálót, 
vagy csak a felügyeleti konzolt szeretnénk telepíteni. Ezután következik a li-
cencszerződés elfogadása, majd meg kell adnunk a letöltött javítócsomagok és 
a rendszerhez tartozó adatbázis tárolására szolgáló mappákat (mindkettő 
csak NTFS-köteten lehet). A javítócsomagokat tároló mappát célszerű lehet 
külön, önálló partícióra helyezni, de mindenesetre lehetőleg ne tegyük a 
rendszert tartalmazó kötetre. Ez után azt kell kiválasztanunk, hogy a WSUS 
felügyeleti konzol (és maguk a frissítéscsomagok is) az IIS alapértelmezett 
webhelyén, vagy külön a WSUS-szolgáltatás számára létrehozott webhelyen 
legyenek elérhetők. 

 
4.36. ábra: A WSUS 3.0 MMC-alapú felügyeleti konzolja 
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Külön létrehozott webhely esetén az ügyfélszoftver HTTP-protokollon, a 8530-as 
porton éri el WSUS-kiszolgálónkat, így az ügyfelek beállításakor majd a http:// 
SERVER:8530 URL-t kell megadnunk. 

A telepítés végén azonban a telepítés még nem ér véget, mivel automati-
kusan elindul a WSUS Server Configuration Wizard (WSUS-kiszolgáló konfi-
gurálása varázsló), amelynek segítségével elvégezhetjük a kiszolgáló beállítá-
sának lépéseit. Nem kell azonban feltétlenül a varázslót használnunk, min-
den beállítási lehetőség elérhető a WSUS 3.0 felügyeleti konzoljáról is, ame-
lyet a Start menü Administrative Tools (Felügyeleti eszközök) programcso-
portjából indíthatunk el (ugyanitt újra elindíthatjuk a varázslót is). 

A konzol természetesen nemcsak a WSUS-kiszolgálón használható, hanem 
bármelyik ügyfélgépre is telepíthetjük, és lehetőségünk van a felügyeleti jogok 
delegálására is. Az Active Directory-címtárban, vagy a helyi csoportok között a 
telepítéskor létrejön a WSUS Administrators (WSUS-rendszergazdák), és a 
WSUS Reporters (WSUS-jelentéskészítők) biztonsági csoport, ezek tagjai teljes 
jogosultságot, illetve a jelentések elkészítésének lehetőségét kapják. 

A WSUS-kiszolgáló beállításai 

Amint a 4.37. ábra mutatja, a WSUS-kiszolgáló a beállított ütemezésnek 
megfelelően letölti és eltárolja azoknak a termékeknek a frissítéseit, amelye-
ket a rendszergazda kiválasztott. 

Beállítható automatikus engedélyezés is, ami a megadott feltételek telje-
sülése esetén a megadott csoportok számára további beavatkozás nélkül en-
gedélyezi a terjesztést, de ezt a lehetőséget csak a kötelező óvatosság figye-
lembevételével érdemes használni. A tesztgépeinkre például minden további 
nélkül automatikusan rászabadíthatjuk valamennyi javítócsomagot (éppen 
ezért vannak), a többi gép esetében pedig az eredmény ismeretében már kéz-
zel végezhetjük el a jóváhagyás beállítását. Beállítható az is, hogy a kevésbé 
kritikus komponensek (például az Office) valamennyi javítása automatikusan 
települjön minden gépre. A következőkben áttekintjük a WSUS-kiszolgáló 
legfontosabb beállítási lehetőségeit, és megismerkedünk az egyes paraméte-
rek jelentésével: 

• Update Source and Proxy Server (Frissítés forrása és proxykiszol-
gáló) – itt kell kiválasztanunk azt a kiszolgálót, amelyről a WSUS le 
fogja tölteni a frissítéseket. Kisvállalati környezetben általában nincs 
szükség több WSUS használatára, de lehetőségünk van a csomagok 
forrásaként másik kiszolgálót is megadni, így több WSUS-példány 
használata esetén is csak egyszer kell közvetlenül a Microsofttól letöl-
teni frissítéseket. Ha proxykiszolgálón (például ISA Server) érjük el az 
internetet, akkor ugyanitt kell megadnunk a kiszolgáló nevét, portszá-
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mát, és a kapcsolódáshoz szükséges felhasználói adatokat (természete-
sen csak akkor, ha a proxy hitelesítést is igényel), hogy a WSUS elér-
hesse a Microsoft Update kiszolgálókat. 

Kiszolgálóoldal

1. WSUS - időzített letöltés

Nem

2. Teszt?

3. A csomagok engedélyezése

A 
frissítések 
tesztelése

Igen

 
4.37. ábra: A letöltött csomagokra a rendszergazdának is rá kell bólintania 

• Products and Classifications (Termékek és besorolások) – itt adhat-
juk meg azokat a termékeket, amelyeket A WSUS segítségével szeret-
nénk frissíteni, illetve itt kell kiválasztanunk a letöltendő csomagok tí-
pusát (biztonsági frissítés, javítócsomag stb.). A WSUS gyakorlatilag 
minden Microsoft termék frissítéseinek kezelésére képes, csak a legfon-
tosabbak: a Windows 2000, XP, Vista valamennyi változata, a Windows 
Server 2003 különféle kiadásai, Office, Exchange Server, SQL Server, 
ISA Server, Windows Defender stb. 

• Update File and Languages (Frissítésfájlok és nyelvek) – ebben a 
szakaszban a frissítőcsomagok letöltésének módját meghatározó para-
métereket adhatunk meg, illetve beállíthatjuk azt is, hogy a csomagok 
maradjanak a Windows Update kiszolgálókon, bár ennek szokványos 
esetben nyilvánvalóan nincs túl sok értelme. Nagyon fontos pont a le-
töltendő nyelvi verziók kiválasztása, mivel egyáltalán nem valószínű, 
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hogy az alapértelmezett viselkedés megfelelő lenne. Ez ugyanis vala-
mennyi nyelv (köztük például az arab, kínai és japán) csomagjainak le-
töltését jelenti. 

• Synchronization Schedule (Szinkronizálás ütemezése) – A WSUS-
kiszolgáló és a Microsoft Update-szolgáltatás szinkronizálása, vagyis a 
javítócsomagok letöltése történhet automatikusan (ütemezetten), illet-
ve kézi indítással is. Itt választhatunk a két üzemmód között, illetve 
ütemezett szinkronizáció esetén megadhatjuk a kívánt időpontokat is. 

• Automatic Approvals (Automatikus jóváhagyások) – a letöltött frissí-
tések telepítésének engedélyezése automatikusan is elvégezhető. A mód-
szer (a 3.0-ás változatban) erősen hasonlít például az Outlook levélke-
zelő szabályaihoz: a frissítés besorolása (biztonsági frissítés, javítócso-
mag stb.), illetve a frissítendő termék (Office, Windows Vista stb.) alap-
ján kiválogatott csomagokat a kiválasztott csoportok számára automa-
tikusan engedélyezhetjük. A WSUS és az AU-ügyfelek saját frissítései 
alapértelmezés szerint automatikusan telepítésre kerülnek. 

• Computers (Számítógépek) – egy nagyon fontos beállítást találhatunk 
itt: ki kell választanunk azt a módszert, amely szerint a WSUS csoporto-
sítani fogja a frissítendő számítógépeket. A csoportosításnak két szem-
pontból is nagy jelentősége van, egyrészt sok ügyfélgép esetén jelentősen 
javítja az áttekinthetőséget (lehetőség van egymásba ágyazott csoportok 
létrehozására is, így követhetjük például a vállalat szervezeti egységei-
nek hierarchiáját), másrészt pedig az automatikus engedélyezést az így 
kialakított csoportok szerint határozhatjuk meg. A csoportosítás két 
alapvetően eltérő módszerrel történhet. A csoporttagságot beállíthatjuk 
közvetlenül a WSUS-konzolon (ebben az esetben tehát a kiszolgáló hatá-
rozza meg a csoporttagságot), illetve a csoporthoz tartozásukat meghatá-
rozhatják maguk az ügyfelek is. A második esetben a kívánt csoportnak 
a registryben, az AU-ügyfél beállításai között kell szerepelnie, ezt a meg-
felelő csoportházirend beállítás használatával, vagy esetleg közvetlen 
registry módosítással érhetjük el. Bármelyik módszert is választjuk, a 
csoportstruktúrát mindenképpen a WSUS-konzolon kell létrehoznunk. 
A kiszolgálóoldali csoportosítás elsősorban munkacsoportos környezet-
ben (vagyis viszonylag kevés ügyfélgép esetén) ajánlható, sok számító-
gép, illetve a csoportosítás gyakori változtatása esetén mindenképpen a 
csoportházirend használata a megfelelő a csoporthoz tartozás, és a többi 
ügyfélparaméter beállítására is. 
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• Server Cleanup Wizard (Kiszolgáló karbantartása varázsló) – a va-
rázsló segítségével eltávolíthatjuk a kiszolgálóról a zavaró elemeket: a 
különféle okok miatt lejárt szavatosságú, már nem használt frissítése-
ket, illetve a csatlakozásra képtelen (például már régen leselejtezett) 
számítógépeket. 

 
4.38. ábra: A Server Cleanup Wizard segít a takarításban 

• Reporting Rollup (Jelentések összesítése) – itt azt határozhatjuk meg, 
hogy több, hierarchikusan elrendezett WSUS-kiszolgáló között milyen 
módon történjen a jelentések készítéséhez szükséges adatok áramlása. 

• E-mail Notifications (Értesítés e-mailben) – itt állíthatjuk be a külön-
féle eseményekhez (például új frissítések letöltése) kapcsolódó e-mail 
értesítésekre vonatkozó paramétereket. 

• Personalization (Személyre szabás) – Az adatok megjelenítésére vo-
natkozó különféle paramétereket adhatunk meg itt.  
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Ezzel végére is értünk a kiszolgáló legfontosabb beállításainak, a szinkronizá-
ció (vagyis a javítócsomagok letöltése) után már csak a tesztelés és a frissítő-
csomagok jóváhagyása van hátra. 

Frissítések jóváhagyása 

A Software Update Services szolgáltatást futtató kiszolgáló szinkronizálása 
alkalmával letöltött frissítések nem válnak automatikusan hozzáférhetővé 
azoknak a számítógépeknek, amelyek a kiszolgálón lévő frissítések fogadásá-
ra vannak beállítva. Erre csak akkor kerül sor, ha a rendszergazda jóváhagy-
ja a frissítéseket. Így a rendszergazdának módja nyílik rá, hogy a csomagok 
telepítése előtt elvégezze a szükséges teszteket. 

Ügyféloldal

5. Az AU-ügyfél
várja a következő 
ellenőrzést.

Újraindítás4. Szükséges az
újraindítás?

3. Időzített letöltés életbe lép > telepítés.

1. AU-ügyfél figyeli a 
WSUS-t: frissítés 
érkezett!

2. Admin lépett be?
Igen

Nem

Az admin kapja 
az üzenetet, és 
ideiglenesen 
negligálhatja a 
telepítést

Igen

Nem

 
4.39. ábra: A WSUS ügyféloldali komponense a Windows-rendszerek beépített 

Automatic Updates szolgáltatása 
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A WSUS-ügyfelek beállításai 

A letöltött frissítőcsomagok négy különféle állapotban lehetnek, ezek közül 
választhatunk a jóváhagyás során: 

• Approved for Install (Telepítésre jóváhagyva) – a frissítés letöltődik és 
települ az ügyfélgépekre. 

• Approved for Remove (Eltávolításra jóváhagyva) – az adott csomag tör-
lődik az ügyfélgépekről (csak akkor választható, ha a frissítés támogatja). 

• Not Approved (Jóvá nem hagyott) – minden frissítés ebben az állapot-
ban érkezik. 

• Declined (Elutasítva) – az adott frissítésre nincs szükségünk. 

A frissítések jóváhagyását elvégezhetjük kézzel (egyenként vagy csoportosan), il-
letve a korábbiak szerint beállítható a letöltött frissítések automatikus jóváha-
gyása is. A jóváhagyással együtt szükség esetén megadhatunk egy határidőt is, 
ameddig az adott frissítésnek mindenképpen települnie kell az ügyfélgépeken. 

A kiszolgáló beállításai és a csomagok jóváhagyása után már csak az ügyfe-
leknek kell megmondanunk, hogy új WSUS-kiszolgáló került a hálózatba, le-
gyenek szívesek ezentúl ezt használni a Microsoft Update-kiszolgálók helyett. 

Az AU-ügyfelet a Windows 2000 SP2-tól kezdve bármelyik operációs rend-
szer futtathatja (természetesen a kiszolgálók is). A Windows 2000 SP2, és a 
Windows XP RTM (vagyis javítócsomag nélküli) változata azonban nem tar-
talmazza az ügyfélszoftvert, ezekre kézzel (vagy csoportházirenddel) kell te-
lepítenünk a Microsofttól letölthető csomagot. 

Az ügyfélszoftver felhasználói felületén (Vezérlőpult → Automatikus frissí-
tések) csak egyetlen beállítási lehetőséget kapunk, minden mást csak a megfe-
lelő csoportházirend-opciók segítségével (vagy esetleg közvetlen registry módo-
sítással) adhatunk meg. A WSUS 3.0 esetén összesen 15 csoportházirend-opció 
segítségével határozhatjuk meg az ügyfelek viselkedését, a következőkben ezek 
közül tekintjük át a legfontosabbakat: 

• Configure Automatic Updates (Az automatikus frissítés konfigurá-
lása) – az opció azt határozza meg, hogy az AU-ügyfelek hogyan kapják 
meg és telepítsék a frissítéseket. Ez az opció érhető el a felhasználói fe-
lületen keresztül is, de ott más beállítás nélkül természetesen csak a 
Microsoft Update kiszolgálókról való letöltésekre vonatkozik. Négy le-
hetőség közül választhatunk: 
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• Notify for download and notify for install (Értesítsen a frissíté-
sek letöltése előtt, és értesítsen újra a telepítés megkezdése előtt) – eb-
ben az esetben a letöltés, és a telepítés is „kézzel” indítandó az ügy-
félgépen. 

• Auto download and notify for install (Töltse le a frissítéseket 
automatikusan, és értesítsen, amikor készen állnak a telepítésre) 
– ha ezt választjuk, akkor már csak a telepítéshez kell az enge-
délyezés. 

 
4.40. ábra: Az AU-ügyfeleket vezérlő csoportházirend-opciók 

• Auto download and scheduled for install (Töltse le a frissí-
téseket automatikusan, és az alább megadott ütemezés szerint te-
lepítse őket) – a letöltés és a telepítés is automatikusan történik, 
az időzítést a panel alján állíthatjuk be. Ha ebben az időpontban 
a gép éppen kikapcsolt állapotban van, akkor a frissítés letöltése 
és telepítése a következő bejelentkezés után fog megtörténni. 

• Allow local admin to choose setting (A helyi rendszergazda 
adja meg a beállítást) – A helyi rendszergazda jogosultsággal 
rendelkező felhasználók maguk választhatnak a fenti lehetősé-
gek közül. 
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• Specify intranet Microsoft update service location (Adja meg az 
intraneten található Microsoft frissítési szolgáltatás helyét) – A WSUS-
kiszolgáló, és a statisztikákat tároló kiszolgáló teljes nevét kell itt 
megadnunk. A statisztikákat egy webkiszolgáló tárolja, amelyre az au-
tomatikus frissítést végző ügyfélprogram elküldi az adatokat a letöltött 
frissítésekről, és azok telepítéséről. A statisztikák elküldésére a prog-
ram a HTTP-protokollt használja, az adatok a webkiszolgáló IIS napló-
fájljában jelennek meg. 

• Enable client-side targeting (Ügyféloldali célcsoport-meghatározás 
engedélyezése) – Ha az opciót engedélyezzük, meg kell adnunk azt a 
célcsoportot, amelyhez az ügyfélgép tartozni fog. 

• Automatic Updates detection frequency (Automatikus frissítések ke-
resési gyakorisága) – Az AU-ügyfél az itt megadott időközönként keres új 
frissítéseket a WSUS-kiszolgálón. Az alapértelmezés 22 óra, ami nagyon jó 
választás, mivel így azokra a számítógépekre is sor kerül előbb-utóbb, 
amelyek csak egy meghatározott napszakban vannak bekapcsolva.  

• Allow Automatic Updates immediate installation (Automatikus 
frissítések azonnali telepítésének engedélyezése) – Az opció engedélyezé-
sével azt érhetjük el, hogy az újraindítást nem igénylő, illetve a fel-
használót semmilyen más formában nem zavaró frissítések telepítése 
azonnal a letöltés után megkezdődjön. 

• No auto-restart for scheduled Automatic Updates installations 
(Automatikus újraindítás tiltása ütemezett automatikus frissítések tele-
pítésekor) – Ha bekapcsoljuk az opciót, a program a frissítések telepíté-
se után nem indítja újra a gépet, hanem értesíti a felhasználót az újra-
indítás szükségességéről. Ellenkező esetben sem indul újra szó nélkül 
az ügyfélgép: a felhasználó üzenetet kap, hogy az újraindítás öt perc 
múlva fog megtörténni. 

• Delay Restart for scheduled installations (Újraindítás késleltetése 
ütemezett telepítéseknél) – Az opció segítségével azt a várakozási időt 
adhatjuk meg, ami az első ütemezett újraindítási kísérlet előtt fog el-
telni (alapértelmezés szerint 5 perc). 

• Re-prompt for restart with scheduled installations (Újbóli rákér-
dezés az újraindításra ütemezett telepítéseknél) – Ha a felhasználó nem 
indította újra a gépet az első figyelmeztetés után, a további figyelmez-
tetések között az itt beállított várakozási idő lesz érvényes (alapértel-
mezés szerint 5 perc). 
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• Reschedule Automatic Updates scheduled installations (Auto-
matikus frissítések ütemezett frissítéseinek átütemezése) – Az opció ér-
téke 1–60-ig (percben) állítható, a számítógép bekapcsolása után ennyi-
vel fog megkezdődni a hiányzó javítócsomagok letöltése és telepítése. 

• Allow non-administrators to receive update notifications (Ne 
csak a rendszergazdák kapjanak frissítési értesítést) – Ha az opciót en-
gedélyezzük, valamennyi bejelentkezett felhasználó megkapja a frissí-
tések letöltéséről és telepítéséről szóló értesítéseket. 

A WSUS-beállítások terjesztésére három különböző megoldás közül választ-
hatunk (a csoportházirend használatának részleteiről a következő fejezetben 
lesz szó): 

• A leendő WSUS-ügyfelek számítógépfiókjainak külön szervezeti egysé-
geket (Organizational Unit, OU) készítünk, és külön GPO-kkal csak 
ezekhez rendeljük hozzá a WSUS beállításait. 

• Nem készítünk külön OU-t, hanem az WSUS GPO-kat a meglevő szer-
vezeti egységek közül rendeljük hozzá a megfelelőkhöz. 

• Ha azt szeretnénk, hogy a tartomány összes számítógépe részesüljön a 
WSUS áldásaiból, módosíthatjuk akár a Default Domain Policyt is. 

Jelentések 

A WSUS-kiszolgáló jelentéseinek segítségével mindenre kiterjedő információt 
kaphatunk a rendszer működéséről, lekérdezhetjük az egyes ügyfélgépek 
vagy frissítések állapotát, a szinkronizációval kapcsolatos eseményeket, illet-
ve összefoglaló jelentést kérhetünk a kiszolgáló valamennyi beállításáról is. 
Nagyon látványos és részletes jelentést készíthetünk az előzetesen megadha-
tó számos beállítási, szűrési paraméternek megfelelően, az eredményt pedig 
akár Excel-, vagy pdf-formátumban is elmenthetjük, illetve természetesen a 
közvetlen nyomtatásra is lehetőség van. 

 
 


