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A tartomány koncepció és az ehhez kapcsolódó Active Directory címtárszol-
gáltatás a legtöbb szervezet esetén az informatikai rendszer legfontosabb al-
kotóeleme. A címtár tárolja a hálózat valamennyi objektumának és számos 
erőforrásának adatait, és ezeket egységes, jól kezelhető formában elérhetővé 
teszi a felhasználók és a rendszergazdák számára, így biztosítja a hálózat 
használatához és felügyeletéhez szükséges infrastruktúrát. 

Ebben a fejezetben tehát az Active Directory, és a hozzá kapcsolódó szol-
gáltatások, felügyeleti eszközök használatával kapcsolatos tudnivalókról lesz 
szó. A következő témakörökkel fogunk foglalkozni: 

• Mire jó a címtár? – Áttekintjük milyen szolgáltatásokat nyújt a cím-
tár, és milyen gyakorlati haszonnal jár bevezetése a felhasználók és a 
rendszergazdák számára.  

• Az Active Directory címtárszolgáltatás alapjai – Megismerkedünk 
a címtár felépítésével, alkotórészeivel és az üzemeltetéséhez, felügyele-
téhez szükséges legfontosabb eszközökkel. 

• A DNS-szolgáltatás – Áttekintjük az Active Directory működéséhez 
nélkülözhetetlen DNS-szolgáltatással kapcsolatos alapismereteket. 
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• Az Active Directory telepítése – Az alapismeretek után telepítjük a 
címtárszolgáltatást, sorra vesszük a telepítőprogram által elvégzett 
műveleteket és a hibalehetőségeket. 

• Tipikus címtárobjektumok – A feltelepített címtárszolgáltatást meg 
kell töltenünk tartalommal, vagyis létre kell hoznunk a hálózatunk 
elemeit reprezentáló objektumokat. Ebben a részben a leggyakrabban 
előforduló objektumtípusokkal kapcsolatos tudnivalókat tekintjük át.  

• A címtár mentése és visszaállítása – Mire idáig jutunk, már megle-
hetősen sok munkánk fekszik a címtárstruktúra kialakításában, így 
gondoskodnunk kell a rendszeres mentésről. 

• A csoportházirend – A csoportházirend az Active Directory kiegészítő 
(de rendkívül fontos) komponense. Segítségével megvalósítható az ügy-
félgépek, kiszolgálók és felhasználók tömeges felügyelete, vagyis az 
egyetlen helyen meghatározott beállítások valamennyi kiválasztott 
számítógépen, illetve felhasználón érvényesülni fognak. Ebben a rész-
ben bemutatjuk a csoportházirend működésére és kezelésére vonatkozó 
alapvető tudnivalókat. 

• A replikáció és a telephelyek – Ebben a részben megismerkedünk 
az Active Directory tartományvezérlői között végbemenő adatbázis 
szinkronizáció, vagyis a replikáció működésével, és megtárgyaljuk a te-
lephely struktúra kialakításával kapcsolatos ismereteket. 

Mire jó a címtár? 

Ha definiálni szeretnénk a címtár fogalmát, akkor egyszerűen mondhatjuk 
így: a címtár egy olyan adatbázis, ami képes a hálózat valamennyi erőforrá-
sának azonosítására, és hierarchikus rendszerben való tárolására. Kiegészít-
hetjük a definíciót még azzal is, hogy az azonosítás és tárolás mellett a háló-
zat fizikai felépítését és protokolljait átláthatóvá teszi, így a hálózat erre fel-
jogosított felhasználói elérhetik a hálózat erőforrásait anélkül, hogy tudnák, 
hol találhatóak azok valójában, vagy hogyan kapcsolódnak egymáshoz fizikai-
lag. Ez a meghatározás persze nemcsak a Windows Server 2003 címtárszol-
gáltatására az Active Directoryra, hanem bármilyen más címtárra is igaz. 

Ez eddig rendben is van, de vajon mégis mire jó a címtár a gyakorlatban, 
mennyiben teszi könnyebbé a felhasználók és az üzemeltetők életét? Mit fog 
látni (és használni) a címtárból a gépe előtt ülő felhasználó, és mit a rend-
szergazda, akinek a bevezetéstől kezdve ezzel az újabb technológiával is nap 
mint nap birkóznia kell? 
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Nos, a felhasználó azt fogja tapasztalni, hogy a korábbinál sokkal ritkáb-
ban látja a rendszergazdát, a gépe „magától” tud mindent, a munkakörnyeze-
te szépen észrevétlenül, de folyamatosan alkalmazkodik az igényeihez. Ha új 
programot kell használnia, akkor az feltelepül a gépére, az Asztalán pedig 
megjelennek az új parancsikonok. Ha új gépet kap, vagy átmenetileg át kell 
ülnie egy kolléga gépéhez, akkor nemcsak hogy minden további nélkül be tud 
jelentkezni a megszokott felhasználónevével és jelszavával, de a dokumentu-
mai, parancsikonjai, levelei és nyomtatói is mind a helyükön lesznek. 

A felhasználók tehát szabadon (de ellenőrzötten) vándorolhatnak a gépek 
között, a megszokott környezetük árnyékként követi őket. A rendszergazda vi-
szont majdnem mindent elintézhet a saját szobájában, a saját gépe előtt ülve. 
Kis túlzással azt mondhatjuk, hogy egy jól felépített tartományi hálózatban a 
rendszergazda csak akkor látja a felhasználók gépeit, ha csavarhúzót is kell 
magával vinnie, minden más probléma megoldható távolról is. Sőt, távolról és 
csoportosan, vagyis a különböző beállításokat nem kell egyesével megadni a 
gépeken, minden művelet a gépek előre definiált csoportjaira vonatkozhat. Így 
lehetségessé válik az, hogy a biztonsági beállítások és a jogosultságok kiosztása 
mindenütt egyformán és következetesen érvényesüljön, vagyis felhasználók jo-
gosultságai (saját számítógépükön és a hálózaton is) pontosan megfeleljenek 
annak az elvnek, hogy mindenki csak annyi jogosultsággal rendelkezzen, am-
ennyire feltétlenül szüksége van egy adott feladat ellátásához.  

A címtár tehát megadja a rendszergazda számára azt a lehetőséget, hogy a 
központilag előírható beállítások és korlátozások révén garantálhassa a rend-
szer és az egyes gépek folyamatos működőképességét és biztonságát. Ez per-
sze a felhasználók számára bizonyos korlátozásokkal jár, de egy nagyobb há-
lózat folyamatos működőképességének fenntartása érdekében erre minden-
képpen szükség van. 

Már tíz számítógép esetében is meglehetősen lehangoló feladat, ha minden 
egyes gépen létre kell hoznunk egy új felhasználói fiókot. Ha az új felhaszná-
lónak még jogokat is kell adnunk a fájlrendszerben, akkor már itt is van a 
délután öt óra. Másnap pedig elgondolkodunk rajta, hogy talán mégis jó len-
ne, ha mindenki a user felhasználónévvel jelentkezne be valamennyi gépre, a 
jelszót pedig esetleg kitehetnénk a faliújságra… 

Active Directory környezetben nincsen szükség arra, hogy az új felhaszná-
lói fiókot vagy csoportot minden egyes gépen külön létrehozzuk, a címtár által 
tárolt egyetlen felhasználói fiók tulajdonosa valamennyi (a tartományhoz tar-
tozó) számítógépen bejelentkezhet, a csoportok pedig jogosultságokat kaphat-
nak a hálózati és a helyi erőforrások eléréséhez is, és változás esetén is csak 
ezt az egy objektumot kell módosítanunk – értelemszerűen – egyetlen helyen.  

Másrészt, amiből várhatóan sok van egy hálózatban (számítógépek, nyom-
tatók, felhasználói profilok stb.), azt a csoportházirend segítségével egyszerre 
érhetjük el, tulajdonságaik, beállításaik egyetlen mozdulattal módosíthatók. 
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Az Active Directory tehát az alábbi szolgáltatásokat nyújtja hálózatunk 
mindennapi üzemeltetéséhez: 

• Biztosítja a szervezet működéséhez szükséges objektumok és a hálózat 
publikált erőforrásainak (felhasználói fiókok, csoportok, erőforrás-ob-
jektumok, jogosultságok, fájlok és megosztások, perifériák, gép kapcso-
latok, adatbázisok, szolgáltatások stb.) egy helyen történő nyilvántar-
tási lehetőségét. 

• Az Active Directory a hálózat objektumait egységes és jól kereshető 
formátumban tárolja, így azok könnyen elérhetőek mind a felhaszná-
lók, mind pedig a rendszergazdák számára. 

• Lehetővé teszi a fent említett hálózati erőforrások kezelését, létrehozá-
sát, törlését, tulajdonságaik beállítását. 

• Lehetővé teszi a centralizált, vagy éppen a decentralizált felügyeletet 
és az engedélyek delegálását.  

• Csökkenti, optimalizálja a hálózati forgalmat, és számos különböző erőfor-
ráshoz (megosztott mappák, nyomtatók, levelezés stb.) egyetlen felhaszná-
lónév, jelszó megadásával biztosít hozzáférést (Single Sign On, SSO). 

• A felügyeleti rendszer alapját képező, rendkívül összetett lehetőségek-
kel rendelkező csoportházirend megoldás megkönnyíti a legbonyolul-
tabb hálózat felügyeletét is. 

• Az Active Directory-címtárnak igen fontos szerepe van más technológiák 
használatával kapcsolatban is, többek között nincs nélküle Exchange, 
és jelentős szerepet kap például az RRAS, az ISA Server, a Certificate 
Services és még sok más kiszolgáló komponens életében is. 

Az Active Directory alapjául egy JET (Joint Engine Technology) adatbázismo-
tort felhasználó ESE (Extensible Storage Engine) adatbázis számos új tulaj-
donsággal és képességgel kiegészített változata szolgál. Az adatbázisban egy-
szerűen megtalálhatók elérhetők és „elolvashatók” a tárolt adatok, és az Active 
Directory hierarchia és hozzáférési modellje segítségével igen részletesen sza-
bályozható az egyes elemekhez, vagyis a hálózat erőforrásaihoz való hozzáférés. 
Természetesen a hálózat elemei alatt itt nemcsak a tartományvezérlőkön, vagy 
kiszolgáló számítógépeken, hanem magukon az ügyfélgépeken elérhető erőfor-
rásokat is értjük, a hozzáférési jogok szabályozása ezekre is kiterjedhet. 

Az Active Directory szorosan integrálódik a Windows-rendszerek bizton-
sági modelljébe, a felhasználóazonosítással és hozzáférés-vezérléssel kapcso-
latos feladatok legnagyobb részét átveszi az ügyfélgépektől. Ugyancsak az 
Active Directory végzi a felhasználók azonosítását számos kiszolgáló-alkal-
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mazás esetében is, például az SQL Server, az Exchange és az IIS is az Active 
Directory segítségével tartja nyilván a felhasználókat, azok tulajdonságait és 
jogosultságait.  

Az Active Directory beépített biztonsági szolgáltatása két alapvető részből 
áll: elvégzi a bejelentkezési azonosítást (ezzel összefüggésben tárolja és védi 
az azonosítókat), illetve szabályozza az egyes objektumokhoz való hozzáfé-
rést. Az üzemeltetők egyetlen bejelentkezéssel kezelhetik a címtár adatait a 
teljes hálózaton, a megfelelően hitelesített felhasználók pedig a hálózat bár-
melyik pontjából hozzáférhetnek az engedélyezett erőforrásokhoz. 

Az Active Directory-címtárszolgáltatás 
alapjai 

Természetesen ahhoz, hogy kiaknázhassuk az Active Directoryban rejlő lehe-
tőségeket, először be is kell fektetnünk (nemcsak anyagi értelemben), vagyis 
meg kell szereznünk a hatékony használathoz és üzemeltetéshez nélkülözhe-
tetlen tudást. Minél mélyebben ismeri a rendszergazda az általa üzemeltetett 
rendszert, annál kevesebbet kell dolgoznia, az ismétlődő rutinfeladatok au-
tomatizálása a megfelelő technológia és a megfelelő ismeretek birtokában 
nem jelenthet problémát. A következőkben az Active Directory üzemeltetésé-
hez szükséges alapismereteket fogjuk áttekinteni, megismerkedünk a címtár 
alkotórészeivel, és a felügyeletéhez szükséges legfontosabb eszközökkel. 

Az Active Directory a korábban létező meglehetősen egyedi megoldással el-
lentétben, teljes mértékben a bevált iparági szabványokon alapul. (A Windows 
NT „címtár” jellegű adatai a registryben tárolódtak.) Az Active Directory alap-
jául az X.500 szabvány szolgál, hozzáférési protokollja pedig a széles körben 
használt LDAPv3 (Lightweight Directory Access Protocol). Az Active Directory 
felépítése rendkívüli rugalmasságot és skálázhatóságot tesz lehetővé; képes al-
kalmazkodni az öt számítógépet használó kisvállalatok, és a több kontinensen 
elhelyezkedő, kiszolgálók százait vagy ezreit tartalmazó hálózatok igényeihez 
is. Az AD által tárolható objektumokat és azok tulajdonságait a hierarchikus és 
kiterjeszthető, módosítható névtér, a séma határozza meg, így könnyedén képes 
a speciális igények kiszolgálására is. Az Active Directory-adatbázis több, egy-
mással automatikusan szinkronizálódó példányát a tartományvezérlők (Doma-
in Controller, DC) tárolják. Az elosztott tárolás ellenére – az objektumok módo-
sításainak nyilvántartásán alapuló multimaster (több főkiszolgálós) replikáció 
miatt – minden adatbázispéldány teljesen egyenértékű, a szükséges módosítá-
sok bármelyik tartományvezérlőn elvégezhetők. 
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Az Active Directory alkotóelemei 

Az Active Directory névtér az alábbi elemekből épül fel: 

• Erdő (Forest) – A legmagasabb szintű Active Directory tároló neve er-
dő. Az erdő közös sémát és globális katalógust használ, egy vagy több 
tartományt foglal magába. Az erdő első tartományát az erdő gyökértar-
tományának hívják. 

 
5.1. ábra: Az Active Directory hierarchikus felépítése 

• Fa (Tree) – Ha az erdő több tartománya összefüggő DNS-tartomány-
neveket használ, vagyis egymás gyermek, illetve szülőtartományai, 
akkor a struktúrát tartományfának nevezzük. 

• Tartomány (Domain) – A tartomány az Active Directory alapvető szer-
vezeti és biztonsági egysége. A tartomány olyan ügyfelek, kiszolgálók és 
egyéb hálózati erőforrások gyűjteménye, amelyek közös címtáradatbázist 
alkotnak, és egyben a replikáció alapegységét képezik. Egy adott tarto-
mány minden tartományvezérlője fogad módosításokat, és azokat a tar-
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tomány többi tartományvezérlőjére replikálja. Az Active Directory-cím-
tárban minden tartományt egy-egy DNS-tartománynév azonosít, és min-
den tartomány legalább egy tartományvezérlőt tesz szükségessé. 

• Szervezeti egység (Organizational Unit, OU) – A szervezeti egységek 
az Active Directory-objektumtárolói, amelyekbe felhasználók, csoportok, 
számítógép-objektumok, illetve más szervezeti egységek helyezhetők. A 
szervezeti egységek rendkívül fontos szerepet játszanak a csoportházi-
rend érvényesítésével és a felügyeleti jogok delegálásával kapcsolatban 
is. A szervezeti egységek használatával a tartományon belüli hierarchia 
pontosan megfelelhet az adott szervezet hierarchikus felépítésének. 

Bár az átlagos magyarországi vállalatok méretei miatt csak viszonylag ritkán 
lehet szükség egynél több tartományból álló hálózat létrehozására, a fenti fo-
galmak ismeretét mégsem kerülhetjük el, mivel egyetlen tartományunk is 
minden esetben a tartományfa része, az egyetlen fa pedig biztosan egy erdő-
höz tartozik. Ebből következik, hogy bár mindennapi feladataink során több-
nyire csak szervezeti egységekkel és az egyetlen tartománnyal találkozunk, 
például az Active Directory-szolgáltatás telepítésekor mindenképpen vála-
szolnunk kell az erdőre és a tartományfára vonatkozó kérdésekre is. 

A multimaster (több főkiszolgálós) replikáció 

Az Active Directory a multimaster replikációs modellt alkalmazza a címtár-
adatok tartományvezérlők közötti szinkronizációjához. Ez azt jelenti, hogy a 
tartományvezérlők mindegyike tartalmazza a teljes címtáradatbázist, és az 
mindegyik tartományvezérlőn módosítható is. Hogy a címtárpéldányok (rep-
likák) mindegyike folyamatosan a helyes adatokat tartalmazhassa, szükség 
van a tartományvezérlők közötti folyamatos, és lehetőleg minél kevesebb erő-
forrást felhasználó szinkronizációra. Ezt a folyamatot nevezzük replikációnak. 
Ha a replikáció megfelelően működik, akkor a címtárpéldányok a több ponton 
való módosítás ellenére is folyamatosan megtartják a többi példánnyal meg-
egyező, konzisztens állapotukat. 

A több ponton való módosítás általában nem okoz problémát, mert a módosí-
tások többnyire függetlenek egymástól, így a replikáció során könnyen „összefé-
sülhetőek” az adatbázisok. De mi történik, ha két különböző helyen egyszerre 
módosítunk egy objektumot, például egy felhasználói fiókot? Nos, ebben az eset-
ben sem történik semmi különös, mivel a replikáció alapegysége nem a teljes ob-
jektum, hanem az objektumok egyes tulajdonságai, vagyis az adatbázis egyesíté-
se nem az objektumok, hanem azok tulajdonságainak szintjén történik. Ritkáb-
ban ugyan, de az is előfordulhat, hogy a módosítások nem egyesíthetők konfliktus 
nélkül, ütközés esetén a replikáció a későbbi módosítást tekinti érvényesnek. 
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A multimaster replikáció úgynevezett laza konzisztenciát tart fenn a cím-
táron belül, ami azt jelenti, hogy az egyes példányok bármikor tartalmazhat-
nak ugyan ideiglenes, a teljesen konzisztens állapotnak nem megfelelő ada-
tot, de a konfliktusok a replikáció során előbb-utóbb valamilyen módon bizto-
san feloldódnak. 

Címtárpartíciók 

A partíció az Active Directory egy összefüggő részfája, amely egy egységként rep-
likálódik az erdő más, ugyanennek a részfának egy-egy replikáját magukban fog-
laló tartományvezérlői számára. Az Active Directoryban minden tartományvezér-
lő egyenként legalább a következő három címtárpartícióval rendelkezik:  

Sémaadatok  
(minden objektum és 
tulajdonság formális 

leírása)  

 

Séma 

Konfigurációs  
adatok 

Tartományadatok 

A címtár topológiája  
(tartomány, fa, erdő,  

DC / GC-lista)  

Minden DC és GC 

Alkalmazásadatok 

Minden DC a 
tartományban 

Adott DC-k az  
erdőben 

Minden DC az erdőben 

Felhasználó / gép 
fiókok, csoportok, 

e-mail címek adatai 

Alkalmazásadatok 
(opcionális)  

5.2. ábra: Az Active Directory-címtáradatbázis négy különálló partícióra oszlik 

• Séma partíció (Schema Partition) – A séma partíció az osztály- és att-
ribútum-definíciókat, vagyis az objektumok és tulajdonságok formális 
leírását tárolja. A partíció minden tartományvezérlőn és minden globá-
lis katalógusban megtalálható. Az Active Directory séma az egész erdő-
re vonatkozóan megegyezik. 

• Konfigurációs partíció (Configuration Partition) – Ez a partíció a 
címtár topológiájára vonatkozó adatokat tárolja. Megtalálhatók benne 
a tartományokra, a fákra és az erdőre vonatkozó információk, valamint 
itt tárolódik a replikációs topológia, és az ehhez kapcsolódó metaadatok 
is. A konfigurációs adatok az egész erdőre vonatkoznak, és megtalálha-
tók az erdő valamennyi tartományvezérlőjén. 



Az Active Directory-címtárszolgáltatás alapjai 

283 

• Tartomány partíció (Domain Partition) – itt találhatjuk meg a fel-
használókra, számítógépekre, csoportokra és egyéb tartomány szintű 
objektumokra vonatkozó adatokat. A partíció az adott tartomány min-
den tartományvezérlőjén megtalálható. 

• Alkalmazás partíció (Application Partition) – a Windows Server 2003 
rendszert futtató tartományvezérlők a fentieken kívül egy vagy több 
alkalmazás-címtári partíciót is tárolhatnak. 

Az egyedi főkiszolgáló-műveletek (FSMO) 

A Windows Server 2003 tartományvezérlői funkcióinak legnagyobb részét el-
osztottan valósították meg, ezek a funkciók az összes tartományvezérlőn el-
érhetők és használhatók. Öt funkció azonban továbbra is csak a tartomány, 
illetve a teljes erdő egyetlen kiszolgálójához kapcsolható, mivel ezek elosztott 
megvalósítása nem lehetséges. Az egyes szerepköröket önálló kiszolgálókon is 
elhelyezhetjük, de akár egyetlen tartományvezérlő is megvalósíthatja vala-
mennyit. Az öt úgynevezett egyedi főkiszolgáló-művelet (Flexibile Single Mas-
ter Operations, FSMO) a következő: 

• RID-főkiszolgáló (RID Master) – Tartományszintű műveleti főkiszolgá-
ló szerepkör, vagyis minden tartományban legfeljebb egy lehet belőle. A 
szerepkörrel felvértezett tartományvezérlő képes arra, hogy a saját, vagy 
valamelyik másik tartományvezérlő kérésére egy létrehozandó új objek-
tum (felhasználói fiók, csoport stb.) számára kiadja a relatív azonosító 
(Relative Identifier, RID) részt a leendő objektum biztonsági azonosítójá-
hoz (Security Identifier, SID). A RID Mastertől a többi tartományvezérlő 
200-as csomagokban (RID Pool) kap relatív azonosítót, amivel azután 
önállóan gazdálkodik. A rendszer éppen úgy működik, mint a vonalkó-
dok, hálózati kártyacímek (MAC-address), vagy egyéb egyedi sorszámo-
zású termékek kiadása: az ütközések elkerülése érdekében a sorszámo-
kat egy központ bocsátja ki. A relatív azonosító rész teljesen egyértelmű-
en azonosítja az objektumot a tartományon belül. Ha nem érhető el a 
RID-főkiszolgáló, csak addig lehet a tartományban új objektumokat lét-
rehozni, amíg a korábban kiosztott RID Poolok el nem fogynak. 

• PDC-emulátor (PDC Emulator) – Tartományszintű műveleti főkiszol-
gáló szerepkör, minden tartományban csak egy lehet belőle. Feladata, 
hogy a Windows 2000 előtti ügyfelek számára elsődleges Windows NT 
tartományvezérlőként (Primary Domain Controller, PDC) működjön. 
Ennek megfelelően feldolgozza az ügyfelek bejelentkezéseit, jelszóvál-
tozásait, és replikálja a változásokat a többi tartományvezérlő felé. 
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Feladatai közé tartozik még a tartomány összes tartományvezérlője ál-
tal mutatott idő automatikus szinkronizálása a Windows Time szolgál-
tatás segítségével. 

 

Az első tartományvezérlő az erdő első 

tartományában 

Erdőszintű szerep 

• Schema Master 

• Domain Naming 
Master 

• PDC emulator 

• RID master 

• Infrastructure 
master 

Tartományszintű szerep 

• PDC Emulator 

• RID Master 

• Infrastructure 
Master 

Tartomány-szerep 

• RID Master 

• PDC Emulator 

• Infrastructure 
Master 

 
5.3. ábra: Az erdő első tartományvezérlője kapja az erdő szintű, az egyes tartományok első 

tartományvezérlői pedig a tartományszintű szerepeket 

• Infrastruktúra-főkiszolgáló (Infrastructure Master) – Szintén tar-
tományszintű műveleti főkiszolgáló szerepkör, amelyből szintén egy le-
het a tartományon belül, de csak akkor van rá szükség, ha a hálózat 
több tartományból áll. Feladata a saját tartományának objektumai és a 
többi tartományban található objektumok közötti hivatkozások frissí-
tése. Amennyiben nem érhető el, a tartományon belül nem veszünk 
észre változást, azonban a többi tartománnyal való kapcsolattartás so-
rán frissítési problémák keletkeznek. 

• Tartománynév-nyilvántartási főkiszolgáló (Domain Naming Mas-
ter) – Erdőszintű műveleti-főkiszolgáló szerepkör, amelyből az erdőben 
kizárólag egy lehet. A speciális szereppel bíró tartományvezérlő szabá-
lyozza az erdőben a tartományok hozzáadását és törlését. A tartomány-
fákkal kapcsolatos változtatások nem hajtódnak végre, ha a szerepet 
megvalósító tartományvezérlő nem érhető el. 
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• Séma-főkiszolgáló (Schema Master) – Erdőszintű műveleti-főkiszol-
gáló szerepkör, központosítva végzi el a séma összes frissítését és mó-
dosítását. Amennyiben az erdő sémáját frissíteni kívánjuk, hozzáférési 
joggal kell rendelkeznünk a séma-főkiszolgálóhoz. Az előző szerephez 
hasonlóan séma-főkiszolgálóból is csak egy lehet az erdőben, és szintén 
nem vesszük észre a hiányát, egészen addig, amíg nem kerül sor a sé-
ma frissítésére, vagy bővítésére. 

Az erdő első tartományvezérlőjének (ez egyben az elsőként létrehozott tarto-
mány első tartományvezérlője is) telepítésekor valamennyi erdő és tartomány 
szintű szerepkör erre a kiszolgálóra kerül, de később – ha már több tarto-
mányvezérlőnk is van –, az egyes szerepeket tetszés szerint bárhová áthe-
lyezhetjük. Ha egy adott szerepkört megvalósító tartományvezérlőt lefoko-
zunk, illetve eltávolítunk a tartományból, akkor az adott szerepkör áthelye-
zéséről (lehetőleg még akkor, amikor a régi kiszolgáló is elérhető) minden-
képpen gondoskodnunk kell. A tartományszintű szerepkörök (RID Master, 
PDC Emulator, Infrastructure Master) áthelyezésére az Active Directory 
Users and Computers (Active Directory – felhasználók és számítógépek) konzol 
használható, a Domain Naming Master szerepkört az Active Directory 
Domains and Trusts (Active Directory – tartományok és bizalmi kapcsolatok), 
a Schema Master szerepet pedig az Active Directory Schema (Active Directory 
Séma) MMC-modul használatával adhatjuk át másik tartományvezérlőnek.  

A séma 

A séma az Active Directory-adatbázis szerkezete, vagyis a címtárban tárolható 
objektumok definícióinak összessége. A séma minden egyes objektumosztály 
számára meghatározza a kötelező és lehetséges attribútumok körét, valamint a 
szülőként megadható objektumosztályokat. Az alapséma (vagy alapértelmezett 
séma) rengeteg objektumosztályt és attribútumot tartalmaz, így a legtöbb eset-
ben nincs szükség ennek módosítására. Számtalan különböző adatot tartalmaz-
hat például minden egyes felhasználó objektum, a működéssel kapcsolatos beállí-
tások mellett (pl. login szkript, csoporttagság, dial-up engedélyek stb.) informális 
adatok tucatjait is tárolhatjuk (cím, telefonszám, iroda, ország, cég adatai stb.). 

Ha azonban olyan adatokat is tárolni szeretnénk a címtárban, ami nem fér 
bele az alapsémába, akkor lehetőség van a meglévő osztályok és attribútumok 
módosítására, illetve újak hozzáadására is. Alaposan meg kell azonban fon-
tolnunk minden módosítást, mert a megváltozott séma késlekedés nélkül 
replikálódik az erdő valamennyi tartományvezérlőjére, vagyis a művelet min-
den esetben a teljes hálózatot érinti. Ráadásul a módosítások visszavonására 
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egyáltalán nincs lehetőség, a sémából semmi nem törölhető (csak a deaktivá-
lás lehetséges), hiszen a séma alapján létrehozott objektumokban élő hivatko-
zások lehetnek a törölni kívánt elemekre.  

Objektumosztályok 

 User 

 Computer 

 Printer 

Tulajdonságok 

accountExpires 
department 
distinguishedName 
directReports 
dNSHostName 
operatingSystem 

 
5.4. ábra: A létrehozható objektumokat, és azok szerkezetét a séma definiálja 

Jelentős sémabővítést hajt végre például az Exchange Server telepítője, mivel 
az Exchange a felhasználók nyilvántartásával és azonosításával kapcsolatos 
feladatait teljes egészében az Active Directoryra bízza. 

Minden létrehozott címtárobjektum a sémában tárolt objektumosztály egy 
példánya. Az objektumosztályok tartalmazzák a hozzájuk tartozó attribútu-
mok listáját, ami meghatározza az objektumokban tárolható adatokat. Az 
osztályok és attribútumok egymástól függetlenek, ezért egy attribútum több 
osztályhoz is társítható. 

A globális katalógus szerepkör 

A globális katalógus (Global Catalog, GC) olyan tartományvezérlői szerep, 
amelynek hordozója a címtár összes objektumának alapadataival, elérhetősége-
iknek információjával rendelkezik a teljes erdőre vonatkozóan, vagyis minden 
objektumról tud „valamit”. A saját tartományából teljes, a további, szorosan 
kapcsolódó tartományokból részleges objektummásolatokat tartalmaz, így a 
globális katalógus segítségével kereshetőek a címtáradatok függetlenül attól, 
hogy valójában a címtár melyik tartománya tartalmazza azokat. Alapértelme-
zés szerint az erdő első tartományvezérlője tartalmazza a globális katalógust, 
de más tartományvezérlőket is kijelölhetünk erre a célra (több tartományvezér-
lő esetén célszerű, ha legalább két globális katalógus is van a hálózatban), illet-
ve máshová helyezhetjük az automatikusan létrehozott globális katalógust is.  
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Globális katalógus 

 
5.5. ábra: A globális katalógus az erdő összes tartományának valamennyi objektumáról 

tud valamit  

A globális katalógusban lévő részleges másolatok azokat az attribútumokat tar-
talmazzák, amelyek gyakran előfordulnak a felhasználói keresésekben. A glo-
bális katalógusba bekerülő attribútumok körét a séma határozza meg, a kivá-
lasztottak meg vannak jelölve az objektumosztályban. A globális katalógus-
ban történő objektumtárolás segítségével a felhasználók gyorsan és hatéko-
nyan tudnak keresni a címtárban anélkül, hogy a tartományvezérlők közötti 
kommunikáció terhelné a hálózatot. 

Az egyedi főkiszolgáló-műveletek és a globális katalógus szerepkör 
Ebben a screencastban megismerkedünk az egyedi-főkiszolgáló szerepkörök és a globális kata-
lógus szerepkör másik kiszolgálóra való áthelyezésének módszerével, és kipróbálunk két pa-
rancssori eszközt, amelyek a tartományvezérlők működésének ellenőrzésére használhatók. 
Fájlnév: II-2-1a-FSMO.avi 

A működési (funkcionalitási) szintek 

A tartományok és erdők Windows Server 2003 Active Directoryban bevezetett 
működési szintjeinek segítségével engedélyezhetők bizonyos tartományi és 
erdőszintű Active Directory szolgáltatások. A hálózati környezettől függően 
másféle beállítások állnak rendelkezésre a tartományok és az erdők különbö-
ző működési szintjein. A működési szint egyrészt meghatározza a tartomány-
ban, illetve erdőben elérhető szolgáltatások körét, másrészt a működési szint 
emelésével régebbi tartományvezérlők már nem adhatók a tartományhoz. 
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A tartományok működési szintjei a teljes tartományban, és csakis az adott 
tartományban elérhető szolgáltatásokat befolyásolják. A tartományokhoz négy 
működési szint áll rendelkezésre: Windows 2000 – vegyes, Windows 2000 – natív, 
Windows Server 2003 – átmeneti és Windows Server 2003. A telepítéskor létrejö-
vő tartomány alapértelmezett működési szintje Windows 2000 – natív. 

Az alábbi táblázat a tartományi működési szinteket és az azokhoz hasz-
nálható tartományvezérlőket sorolja fel. 

Tartomány működési szintje Támogatott tartományvezérlők 

Windows 2000 – vegyes Windows NT 4.0 
Windows 2000 
Windows Server 2003 termékcsalád 

Windows 2000 – natív Windows 2000 
Windows Server 2003 termékcsalád 

Windows Server 2003 – átmeneti Windows NT 4.0 
Windows Server 2003 termékcsalád 

Windows Server 2003 Windows Server 2003 család 

A működési szint előléptetését követően a korábbi operációs rendszereket futta-
tó tartományvezérlőket nem lehet a tartományba beléptetni. Ha például a tar-
tomány működési szintjét előléptetjük a Windows Server 2003 szintre, Win-
dows 2000 Servert futtató kiszolgálókat tartományvezérlőként már nem lehet 
hozzáadni a tartományhoz. Természetesen továbbra is beléptethető a tar-
tományba a Windows 2000 Server, bármiféle funkciót elláthat, csak tarto-
mányvezérlő nem lehet többé. 

Az erdők működési szintjének beállításával az erdő összes tartományán 
engedélyezhetők szolgáltatások. Az erdőkhöz három működési szint áll ren-
delkezésre: Windows 2000, átmeneti Windows Server 2003 és Windows Ser-
ver 2003. Alapértelmezés szerint az erdők Windows 2000 szinten működnek, 
és ezt Windows Server 2003 szintre lehet előléptetni.  

Az alábbi táblázat az erdők egyes működési szintjeit és az azokhoz hasz-
nálható tartományvezérlőket sorolja fel. 

Erdő működési szintje Támogatott tartományvezérlők 

Windows 2000 Windows NT 4.0 
Windows 2000 
Windows Server 2003 termékcsalád 
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Erdő működési szintje Támogatott tartományvezérlők 

Windows Server 2003 – átmeneti  Windows NT 4.0 
Windows Server 2003 termékcsalád 

Windows Server 2003 Windows Server 2003 család 

Az erdő működési szintjének előléptetését követően, a korábbi operációs rend-
szereket futtató számítógépeket tartományvezérlőként nem lehet az erdőbe 
beléptetni. Ha például az erdő működési szintjét előléptetjük a Windows Ser-
ver 2003 szintre, Windows 2000 Server rendszert futtató tartományvezérlő-
ket már nem lehet hozzáadni az erdőhöz. 

A működési szint emelése több előnnyel is jár, például így tehetjük lehető-
vé bizonyos erdő- vagy tartományszintű új szolgáltatások, megoldások hasz-
nálatát (univerzális csoportok stb.), és az R2 bizonyos szolgáltatásai is csak 
magasabb működési szinteken használhatók. 

Mentett lekérdezések és a tartomány, illetve erdő működési szintjének emelése 
Ebben a videóban megmutatjuk az Active Directory-objektumok közötti keresést és csoportosí-
tást lehetővé tevő Mentett lekérdezéseket (Saved Queries), illetve megemeljük tartományunk, 
illetve erdőnk működési szintjét. 
Fájlnév: II-2-1b-Saved-Queries.avi 

Fizikai tárolás 

Bár szerencsére nehezen képzelhető el olyan helyzet, amikor az Active Direc-
toryt tároló fájlokkal közvetlen kapcsolatba kell kerülnünk, nem árthat, ha 
mégis megismerkedünk az egyes fájlok funkcióival és az általuk tárolt adatok 
jellegével. 

Valamennyi fájl a %systemroot%\NTDS-mappában található. 

• Ntds.dit – a legfontosabb fájl az ntds.dit, ami magát az Active Direc-
tory-adatbázist tárolja. A dit kiterjesztés a „directory information tree” 
kifejezésre utal. 

• Edb.log – a fájlban a tranzakciónapló található, amelynek tartalma 
azonnal követi a címtár minden változását. A változások aztán később, a 
megfelelő pillanatban átkerülnek végleges helyükre, az ntds.dit-be. A fájl 
maximális mérete 10 MB. 
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• Edbxxxxx.log – ezek a fájlok akkor jönnek létre, ha az Edb.log túllépi 
az említett 10 MB-os mérethatárt. Ebben az esetben az aktív tranzak-
ciónapló ebbe a fájlba költözik. A 10 MB méretkorlát természetesen 
ezekre az állományokra is érvényes. 

• Edb.chk – a fájl a címtárba még be nem került adatok „helyzetének” 
jelzője. 

• Res1.log és Res2.log – ezek a fájlok semmiféle hasznos adatot nem 
tartalmaznak, egyszerűen kétszer 10 MB helyet foglalnak a később 
esetleg létrejövő tranzakciónapló-állományok számára. 

• Temp.edb – a fájl, amint a nevéből is látszik, ideiglenes adatokat tárol 
a tranzakciókról. Átmenetileg ide kerülnek az ntds.dit tömörítése köz-
ben eltárolandó adatok is. 

A SYSVOL-mappa 

A címtárszolgáltatás fontos eleme a valamennyi tartományvezérlőn megta-
lálható SYSVOL nevű megosztott mappa. A mappa tartalmazza azokat az 
elemeket (fájlokat), amelyek az Active Directory-szolgáltatásokhoz kapcso-
lódnak ugyan, de mégsem tárolhatók a címtáradatbázisban. Itt találhatjuk 
meg azokat a fájlokat, amelyeket az ügyfélrendszerek indítás, illetve beje-
lentkezés közben letöltenek a tartományvezérlőről, itt tárolódnak például a 
csoportházirend fájlok és sablonok (Policies mappa), valamint a bejelentkezé-
si szkriptek (a scripts mappában, ami a NETLOGON megosztáson keresztül 
érhető el az ügyfelek számára) stb. A megosztott mappa létrehozását és az 
engedélyek beállítását az Active Directory telepítőprogramja automatikusan 
elvégzi. A SYSVOL-mappa tartalmát a File Replication Service (FRS) kompo-
nens rendszeresen szinkronizálja a tartományvezérlők között, így bármelyik 
tartományvezérlőn is végezzük el a szükséges módosításokat, a megfelelő fáj-
lok rövid időn belül a többi példányban is megjelennek. 

Kezelés és eszközök 

A következőkben megismerkedünk az Active Directory felügyeleti eszközei-
vel, sorra vesszük azokat a grafikus felülettel rendelkező és parancssori esz-
közöket, amelyekkel elérhetjük a címtárban tárolt objektumokat, illetve meg-
adhatjuk az Active Directory működésével kapcsolatos egyéb paramétereket. 

A grafikus felülettel felszerelt eszközök mindegyike MMC-konzol, és 
(majdnem) valamennyit a Start menü Administrative Tools (Felügyeleti esz-
közök) mappájából indíthatjuk el: 
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5.6. ábra: Az Active Directory Users and Computers konzol 

• A leggyakrabban használt konzol Active Directory Users and Com-
puters (Active Directory – felhasználók és számítógépek) névre hallgat. 
Segítségével kezelhetjük a címtár objektumait, felhasználói és számító-
gépfiókokat, csoportokat, szervezeti egységeket, megosztott mappákat és 
nyomtatókat hozhatunk létre, illetve beállíthatjuk ezek tulajdonságait. 
Ugyancsak ezt a konzolt használhatjuk a tartomány szintű egyedi főki-
szolgálói-műveleteket (FSMO) végző számítógépek megadására (RID 
Master, PDC Emulator, Infrastructure Master), a felügyeleti jogok dele-
gálására és a tartomány működési szintjének megváltoztatására is. A 
felügyeleti jogok delegálása azt jelenti, hogy tetszőleges felhasználónak, 
vagy biztonsági csoportnak jogosultságot adhatunk bármely Active 
Directory-tárolón (jellemzően szervezeti egységen) belül meghatározott 
felügyeleti jogok gyakorlására. A felügyeleti jog jelentheti például a fel-
használói fiókok létrehozásának, számítógépfiók hozzáadásának, vagy a 
csoporttagság módosításának lehetőségét, a jogosultsági kör igen részle-
tesen meghatározható. Ilyen módon, a szervezeten belül „kis” rendszer-
gazdákat hozhatunk létre, akik rendelkeznek a rendszergazda bizonyos 
jogosultságaival, de ez csak szigorúan meghatározott műveletekre, és az 
objektumok pontosan meghatározott körére vonatkozik. 
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• Az Active Directory Sites and Services (Active Directory – helyek és 
szolgáltatások) a telephelyek kialakítására és a tartományvezérlők kö-
zötti replikáció beállítására szolgál (lásd később). Ugyancsak ezzel az 
eszközzel jelölhetjük ki azokat a tartományvezérlőket, amelyek a glo-
bális katalógus szerepkört fogják tartalmazni. 

• Az Active Directory Domains and Trusts (Active Directory-tarto-
mányok és bizalmi kapcsolatok) konzol, amint a nevéből sejthető, a tar-
tományok közötti bizalmi kapcsolatok (trust relationship) kezelésére 
szolgál. A bizalmi kapcsolat a tartományok közötti olyan kapcsolat, 
amely lehetővé teszi, hogy valamely tartomány felhasználóit egy másik 
tartomány vezérlője hitelesítse. A Windows 2000 és a Windows Server 
2003 erdő tartományai közötti bizalmi kapcsolatok mindig tranzitívak 
és kétirányúak, így a bizalmi kapcsolatokban mindkét tartomány meg-
bízhatónak minősül. Ezzel a konzollal lehet továbbá a tartománynév-
nyilvántartási főkiszolgáló (Domain Naming Master) szerepet megva-
lósító kiszolgálót kijelölni. 

• Az Active Directory Schema (Active Directory Séma) beépülő-modul 
a séma kezelésére szolgál, és ennek segítségével mozgathatjuk másik 
tartományvezérlőre a Schema Master szerepet is. A szerep új számító-
gépre való áthelyezésére például az eredeti Schema Master meghibáso-
dáskor, vagy cseréjekor lehet szükség. A konzol indítása azonban nem 
olyan egyszerű, mint a korábbi eszközöké, mivel a modul nincs regiszt-
rálva, így kész parancsikont sem kapunk hozzá. A regisztráláshoz a 
következő parancsot kell kiadnunk:  

C:\>regsvr32 schmmgmt.dll 

• Ezután nyissunk egy üres MMC-konzolt és a File (Fájl) menüben vá-
lasszuk az Add/Remove Snap-in (Beépülő modul hozzáadása/eltávolí-
tása), pontot, majd kattintsunk az Add (Hozzáadás) gombra. A listában 
jelöljük ki az Active Directory Schema sort, majd nyomjunk néhány 
OK-t. A konzolt tetszés szerinti néven elmenthetjük, és természetesen 
parancsikont is készíthetünk hozzá. 

A fenti konzolokon kívül az Active Directory-objektumainak kezeléséhez szá-
mos parancssori segédprogram is használható, a következőkben ezeket fogjuk 
áttekinteni. 

• DSadd – felhasználót, csoportot, számítógépet, kapcsolattartót és szer-
vezeti egységet adhatunk segítségével az Active Directoryhoz.  
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5.7. ábra: Az Active Directory Séma konzol 

• DSmod – a megadott típusú címtárobjektum módosítására használha-
tó. Az objektum típusa a következő lehet: felhasználó, csoport, számító-
gép, kiszolgáló, kapcsolattartó és szervezeti egység.  

• DSquery – a megadott keresési feltételek alapján kereshetjük és le-
kérdezhetjük a címtárobjektumokat. Általános üzemmódban bármilyen 
típusú objektum, speciális üzemmódban pedig a kiválasztott objektum-
típusok lekérdezésére használható. 

• DSmove – a parancs segítségével objektumokat nevezhetünk át, illet-
ve áthelyezhetjük őket az adott tartományvezérlő másik helyére. 

• DSrm – a megadott típusú objektumot távolít el az Active Directoryból. 

• DSget – az Active Directory megadott objektumtípusainak kiválasztott 
attribútumait jeleníti meg. 

• CSVDE – a program nevéből (Comma Separated Values Directory Ex-
port, vesszővel elválasztott címtárexport) is kitalálható, hogy az a köz-
ismert csv, vagyis vesszővel elválasztott értékekből álló fájlformátum-
mal dolgozik. A címtár adatait ilyen fájlokban exportálhatjuk, illetve 
megfelelő tartalmú csv fájl esetén importálhatjuk is azt a címtárba. A csv 
formátum kiválóan használható, ha az adatokon valamiféle utófeldol-
gozást, módosítást szeretnénk végezni, a fájl akár Excel segítségével is 
megnyitható és módosítható. 
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• LDIFDE – a program segítségével új címtárobjektumokat hozhatunk 
létre, illetve módosíthatjuk, törölhetjük a meglévőket. Az LDIFDE se-
gítségével bővíthető a séma, az Active Directory-felhasználó- és cso-
portadatai exportálhatók más alkalmazásokba vagy szolgáltatásokba, 
illetve az Active Directory feltölthető más címtárszolgáltatás adataival. 
Az LDIFDE speciális szövegfájlformátummal dolgozik, amelyben az 
adatok mellett utasítások is szerepelhetnek. Az LDIF-formátum az 
LDAP-címtárak közötti replikáció szabványa, így segítségével bármi-
lyen művelet elvégezhető. 

• Ntdsutil – a program az Active Directory-adatbázisának karbantartására 
és alkalmazáspartíciók létrehozására használható. A program segítségével 
van lehetőség a hálózatról nem megfelelően eltávolított (meghibásodott, 
ablakon kidobott stb.) tartományvezérlőkön maradt egyedi főkiszolgáló-
műveletek „erőszakos” átadására. Az ntdsutil többszintű parancsrendszer-
rel rendelkezik. Minden szinten használható a help parancs, amely az ak-
tuálisan kiadható utasításokról ad tájékoztatást. Ugyancsak az ntdsutil-
programot használhatjuk a címtáradatok autoritatív (mérvadó) visszaállí-
tásához és a címtár-visszaállítási jelszó beállításához. A címtáradatok visz-
szaállításával és a DSRM-üzemmóddal „A címtár mentése és visszaállítá-
sa” szakaszban részletesen is foglalkozunk. 

A DNS-szolgáltatás 

Ha Active Directoryt szeretnénk, akkor a DNS-szolgáltatás használata nem 
opcionális, a gépek közötti egyszerű névfeloldás, és az Active Directory műkö-
déséhez nélkülözhetetlen szolgáltatások azonosítása is a DNS-adatokon ala-
pul. A Windows tartomány nevének ráadásul minden esetben meg kell 
egyeznie a hozzá tartozó DNS-tartomány nevével, vagyis a két különálló név-
tér szoros szimbiózisban létezik. 

Fontos tisztáznunk, hogy az azonos név ellenére a DNS-tartományok és az 
Active Directory-tartományok szerepe alapvetően eltér egymástól. Bár a két 
névtér azonos tartománystruktúrát használ, a tárolt adatok, és így a kezelt 
objektumok is különbözőek: a DNS-zónákat és erőforrásrekordokat, míg az 
Active Directory-tartományokat és a tartományhoz tartozó objektumokat tá-
rol. A DNS-erőforrásrekordokat ad válaszul a tartomány- és számítógépne-
vekre vonatkozó kérésekre, amelyek a DNS-kiszolgálókhoz érkeznek, míg az 
Active Directory a tartományvezérlőkhöz intézett LDAP-kérések hatására el-
végzi a kért műveletet az adatbázisban tárolt objektumokon. 
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Ez tehát azt jelenti, hogy egy számítógépet reprezentáló Active Directory-
objektum, és az adott számítógéphez tartozó DNS-erőforrásrekord két telje-
sen különböző névtérben található. 

Bár a DNS-kiszolgáló telepítése és beállítása az Active Directory telepíté-
sével együtt, automatikusan megtörténik, és a szükséges erőforrásrekordok 
bejegyzése is automatikus lehet, alapvető fontossága miatt nem kerülhetjük 
el a közelebbi ismeretséget, mivel jól beállított DNS-kiszolgáló nélkül az 
Active Directory alapfunkciói is működésképtelenek.  

A DNS (Domain Name System) az IETF (Internet Engineering Task 
Force) névszolgáltatási szabványán alapuló szolgáltatás, az interneten hasz-
nált névazonosítás alapja. A DNS olyan nemzetközi, többszintű elosztott 
rendszer, amelynek segítségével a hálózati számítógépek a tartomány-, illetve 
hostnevek bejegyzését és feloldását valósítják meg. A DNS-adatbázis a számí-
tógépnevekről (és más szolgáltatásokról) és az egyes nevekhez, illetve szolgál-
tatásokhoz tartozó IP-címekről tárol információt. Ezeket a neveket használ-
juk például az internethez csatlakozó számítógépek erőforrásainak keresésé-
hez és használatához is. A 13 darab úgynevezett „root” DNS-kiszolgálót az 
InterNIC nevű (természetesen amerikai székhelyű) szervezet tartja fenn. Mi-
vel erősen elosztott rendszerről van szó, az IP-címek és hostnevek összerende-
lését tároló adatbázis sok ezer önálló DNS-kiszolgálón található. A DNS há-
rom fő alkotórészből áll: 

• A tartománynévtér és a kapcsolódó erőforrásrekordok elosztott adatbá-
zist alkotnak. 

• A DNS-névkiszolgálók tárolják a tartomány névterét és az erőforrásre-
kordokat, továbbá válaszolnak a DNS-ügyfelek kérdéseire. 

• A DNS-ügyfelek részét képező DNS-lekérdezők (resolver) felveszik a 
kapcsolatot a névkiszolgálókkal, és névlekérdezéseket küldenek, hogy 
hozzájussanak az erőforrásrekordokhoz, vagyis az IP-címekhez. 

A névfeloldás menete 

A következőkben végigkövetjük a névlekérdezés menetét, megvizsgáljuk, 
hogy a lekérdezést kezdeményező alkalmazás honnan, és milyen módon jut-
hat hozzá a kért adatokhoz. Minden alkalmazás a DNS-ügyfél részét képező 
resolver szolgáltatáshoz fordul, ha egy megadott névhez tartozó IP-címre 
(vagy fordítva) van szüksége. 
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A resolver először is a lokálisan tárolt DNS-gyorsítótárban (lásd később) pró-
bálja megkeresni a kért rekordot, ha ez sikeres, akkor a kérés egyáltalán nem 
hagyja el a számítógépet. Ha a keresett adat nem található a gyorsítótárban, ak-
kor a resolver a TCP-IP-paraméterek között megadott DNS-kiszolgálóhoz fordul, 
neki teszi fel a kérdést. Ha a kiszolgáló az általa tárolt adatbázis-töredék alapján 
képes a válaszra, akkor visszaküldi a kérdéses rekordot. 

Ha a rekord itt sem található, akkor a kérés tovább utazik fölfelé a hierar-
chiában, a DNS-kiszolgáló a továbbítóként megadott kiszolgálónak (vagy jobb 
híján közvetlenül a rootkiszolgálóknak) küldi el azt. Innen a lekérdezés meg-
indul újra „lefelé” a hierarchiában, egészen addig, amíg meg nem találja azt a 
kiszolgálót, ami az elosztott adatbázisnak éppen azt a szeletkéjét tárolja, 
amelynek alapján a kérés megválaszolható. Nincs azonban mindig szükség a 
teljes kör végigjárására, mivel minden egyes DNS-kiszolgáló is gyorsítótá-
razza a lekérdezéseket, így a gyakrabban előforduló címekért nem kell tovább 
kérdezősködnie, a kérés sok esetben a gyorsítótárból is kiszolgálható. 

Hogy a lekérdezés útja jobban követhető legyen, nézzünk végig egy konk-
rét esetet: 

Egy számítógépen futó böngészőprogram a www.microsoft.com címen talál-
ható weboldalt szeretné betölteni, ehhez természetesen szüksége van a névhez 
tartozó IP-címre. Feltételezzük (bár valós esetben valószínűleg nem így lenne), 
hogy a címhez tartozó erőforrás-rekord nem szerepel egyetlen gyorsítótárban 
sem. A DNS-kérést a gép saját DNS-kiszolgálója csak akkor tudja megvála-
szolni, ha a microsoft.com tartomány saját kiszolgálójáról van szó, a tarto-
mányban lévő www nevű gép erőforrásrekordja csak itt található meg. 

Általában ez nyilván nem így van, vagyis a kérés (hacsak a DNS-kiszol-
gálón nincs továbbító megadva, ahová a lekérdezéseket el kell küldeni) a root 
kiszolgálókhoz kerül. Ők tudják azt, hogy kik a com tartomány DNS-kiszol-
gálói, tehát a kérést ezekhez fogják elküldeni. A com tartomány kiszolgálói 
ismerik a microsoft.com DNS-kiszolgálóját, ott pedig már valóban megtalál-
ható a www nevű gép erőforrásrekordja, ez fog visszajutni a lekérdezést elin-
dító resolverhez. 

A DNS-névfeloldás nemcsak az interneten, hanem a modern, Active 
Directory alapú Windows tartományokban is alapvető szolgáltatás, amelynek 
esetleges hibája drámai hatással van a teljes belső hálózat életére. A Windows 
hálózatokban is a DNS használatával történik a gépek közötti kommunikáció-
hoz szükséges névfeloldás, a kiszolgálói szerepek és szolgáltatások (tartomány-
vezérlő, globális katalógus stb.) megkeresése. Jól működő DNS-re van szükség, 
hogy új gépeket léptethessünk be a tartományba, részben a DNS-adatokon ala-
pul a tartományadatok replikációja, és még sok, sok más nélkülözhetetlen szol-
gáltatás is. A régi – NetBIOS alapú – névfeloldás csak vésztartalékként jöhet 
szóba, a DNS-kiszolgáló hibája esetén nyerhetünk vele némi időt. 
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A DNS-gyorsítótár (DNS Resolver Cache) 

A Windows DNS-ügyfelei támogatják a DNS-adatok gyorsítótárazását, így 
csökkentve a DNS-lekérdezések által generált hálózati forgalmat, és gyorsít-
va a gyakrabban használt nevek feloldását. A DNS Resolver Cache Service 
támogatja a negatív gyorsítótárazást is, ami a következők szerint működik: 
Ha egy névlekérdezés negatív eredményt ad (vagyis egyetlen DNS-kiszolgáló 
sem volt képes a kért cím biztosítására), az adott névre vonatkozó további ké-
rések már közvetlenül a gyorsítótárból kapnak negatív visszajelzést (alapér-
telmezés szerint 5 percig). 

Még egy funkciója van a negatív gyorsítótárazásnak: ha a lekérdezett 
DNS-kiszolgálók közül egyik sem érhető el, alapértelmezés szerint 30 másod-
percig minden további lekérdezés a timeout periódus kivárása nélkül azonnal 
negatív választ kap a gyorsítótárból. Ez a szolgáltatás különösen a számító-
gép indulásakor takaríthat meg jelentős időt: ha a DNS-kiszolgáló nem vála-
szol, nem kell az induló, DNS-lekérdezést végrehajtó szolgáltatások mind-
egyikének kivárni a timeout periódusok lejártát. Az ügyféloldali gyorsítótár 
tartalmát az alábbi parancs segítségével tekinthetjük meg: 

C:\>ipconfig /displaydns 

Windows IP Configuration 

    1.0.0.127.in-addr.arpa 

    ---------------------------------------- 

    Record Name . . . . . : 1.0.0.127.in-addr.arpa. 
    Record Type . . . . . : 12 

    Time To Live  . . . . : 604667 

... 

Bizonyos esetekben a gyorsítótár problémákat is okozhat, mivel a DNS-
kiszolgálón végzett módosítások csak késve érkeznek meg az ügyfelekre. 
Ilyenkor mindig arra kell gondolnunk, hogy a gyorsítótár még a módosítás 
előtti adatokat tartalmazza. Az ügyféloldali gyorsítótárat az alábbi parancs 
segítségével törölhetjük: 

C:\>ipconfig /flushdns 
Windows IP Configuration 

Successfully flushed the DNS Resolver Cache. 

Magán a DNS-kiszolgálón is van gyorsítótár, ami esetleg szintén okozhat ha-
sonló problémákat. A gyorsítótárat a DNS-kiszolgálóhoz tartozó MMC konzol-
ról (Action -> Clear Cache), illetve az alábbi parancs segítségével törölhetjük: 
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C:\>dnscmd server.ceg.local /clearcache 
server.ceg.local completed successfully. 

Command completed successfully. 

Ez a parancs nemcsak a kiszolgálón, hanem bármelyik ügyfélgépen is lefut-
tatható. 

A dnscmd program a Windows Support Tools része, így azt külön kell telepíteni (\support\ 
tools\suptools.msi a telepítő CD-n). 

A DNS-zóna 

Zónának nevezzük a DNS-adatbázisokban a DNS-fa egy összefüggő részét, 
amelyet a DNS-kiszolgáló önálló egységként kezel. Minden zóna tartalmazza a 
hozzá tartozó nevekhez kapcsolódó valamennyi erőforrásrekordot. Zóna például 
a ceg.hu, a ceg.local, a ceg.priv stb. A zóna beállításainak (például a nevének) 
megadásakor nagyon fontos, hogy tekintettel legyünk a publikus és a tartomá-
nyon belüli DNS-szolgáltatás szigorú elkülönítésére. Semmiképpen nem célsze-
rű például a belső DNS-tartomány neveként a vállalat regisztrált, internetes 
tartománynevét használni, sokkal jobb választás a ceg.local típusú név.  

A DNS-kiszolgálók minden zónát önálló fájlban tárolnak (ha nem Active 
Directory integrált zónáról van szó, lásd később), így a zóna a replikáció, 
vagyis a DNS-adatok szinkronizálásának alapegysége is. Az adatok visszake-
resésének iránya alapján két zónafajtát különböztetünk meg: 

• Forward Lookup Zone (Címkeresési zóna) – a címkeresési zónákban a 
DNS-kiszolgáló a kérésben szereplő IP-cím alapján hostnevet tud vissza-
adni, vagyis a zóna az egyes hostnevekhez tartozó IP-címeket tárolja. 

• Reverse Lookup Zone (Névkeresési zóna) – a névkeresési zónákban 
fordított irányú keresésre van lehetőség, vagyis a DNS-kiszolgáló a le-
kérdezett IP-címhez tartozó hostnevet tudja visszaadni. 

A zónák típusai 

A Windows kiszolgálók DNS-kiszolgálói három különböző zónatípust képesek 
tárolni.  

• Standard Primary (szabványos elsődleges) – a zóna eredeti, módosítha-
tó példányát tárolja, ez fog a másodlagos zónákba replikálódni. A zóná-
ban történő bármiféle változtatás csak az elsődleges zónában történhet. 
Az elsődleges zóna tárolására minden esetben egy egyszerű szöveges ál-

!
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lomány, a zónafájl szolgál. A zónafájlok kiterjesztése dns, és a DNS-
kiszolgálót futtató számítógép %windir%\System32\Dns mappájában 
találhatjuk meg őket. A fájlok neve megegyezik a zóna teljes nevével. 

• Standard Secondary (szabványos másodlagos) – a másodlagos zóna 
adatai csak olvashatók, az minden esetben az elsődleges zóna egy má-
solatát tárolja. A másodlagos zónák használata sok DNS-kérés esetén 
jelentősen lerövidítheti a válaszidőt, az elsődleges zónát tároló számí-
tógép meghibásodása estén pedig azonnal készen álló tartalékként 
szolgálhat. A Windows Server 2003 DNS-kiszolgálóján azt tapasztal-
hatjuk, hogy a másodlagos zóna is írható, de ez csak azért tűnik így, 
mert az ilyen kéréseket a kiszolgáló automatikusan átirányítja az el-
sődleges zónát tároló számítógéphez. 

• Stub Zone (helyettes zóna) – a helyettes zóna csak bizonyos rekordokat 
tartalmaz, amelyek alapján az adott zóna mérvadó DNS-kiszolgálói 
azonosíthatók. 

A zóna tárolása 

A zónaadatokat tárolhatjuk a szokásos módon fájlokban, illetve lehetőségünk 
van Active Directory integrated (Active Directory-integrált) tárolási típus 
használatára is. Ez a tárolási mód a Microsoft saját megoldása, ebben az 
esetben a zóna adatai (vagyis az elsődleges és a helyettesítő zónák rekordjai) 
közvetlenül az Active Directory-adatbázisban tárolódnak a többi objektummal 
együtt. Ebből persze egyenesen következik, hogy ilyen zónát csak tartomány-
vezérlőn hozhatunk létre. Az integrált zóna használata még egy fontos követ-
kezménnyel jár: ebben az esetben az Active Directory replikációja egyben a 
DNS-adatok replikációját is jelenti. A címtárban csak elsődleges zónák tárol-
hatók, de ha minden zónát az Active Directoryban tárolunk, akkor a 
multimaster replikáció miatt egyáltalán nincs szükség másodlagos zónák 
használatára. Ha DNS-kiszolgálónkat elsősorban az Active Directory név-
szolgáltatásának biztosítására szánjuk, akkor mindenképpen célszerű ezt a 
tárolási módot választani a következő előnyök miatt: 

• Címtárba integrált zónatárolás esetén a DNS-zóna mindegyik példá-
nya írható, a szinkronizálás a multimaster replikációs modell alapján 
történik. 

• Különösen fontos, hogy ebben az esetben a zóna mindegyik kiszolgálója 
képes a DNS-ügyfelektől érkező zónafrissítési kérelmek fogadására, 
amíg van hozzáférhető és elérhető tartományvezérlő. 
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• Címtárba integrált zónák használatakor hozzáférés-vezérlési lista kap-
csolható valamennyi erőforrásrekordhoz, így differenciált hozzáférést 
adhatunk akár minden egyes rekordhoz. 

• Integrált tárolás esetén egységesen kezelhető és felügyelhető az Active 
Directory és DNS-zónák replikációja. 

• Az Active Directory replikációja az objektumok tulajdonságainak szint-
jén történik, így a rendszer a lehető legkisebb adatmennyiséget moz-
gatja a zónaadatok szinkronizációjához is. 

A hagyományos módon, vagyis szövegfájlban tárolt zónák esetében minden-
képpen előnyös az önálló, jól átlátható tárolás (ez például a zóna mentését is 
egyszerűbbé és gyorsabbá teszi), viszont a zónák közötti szinkronizáció beállí-
tása, illetve az elsődleges és másodlagos zónákat tároló kiszolgálók kiválasz-
tása több odafigyelést és manuális munkát igényel.  

A névkiszolgálók típusai 

A névkiszolgálók csoportosítása az általuk tárolt (vagy nem tárolt) zóna típu-
sa alapján történik, megkülönböztetünk elsődleges, másodlagos, illetve gyors-
tárazó kiszolgálókat: 

• Primary DNS Server (elsődleges DNS-kiszolgáló) – az elsődleges ki-
szolgáló felelős a zóna karbantartásáért, ő a zóna tulajdonosa, a be-
jegyzett rekordokhoz teljes jogosultsága van. 

• Secondary DNS Server (másodlagos DNS-kiszolgáló) – a másodlagos 
névkiszolgáló legfontosabb feladata az, hogy a névszolgáltatás az elsőd-
leges kiszolgáló kiesése esetén is hozzáférhető legyen, az ügyfelek to-
vábbra is lekérdezhessék a tartomány számítógépeihez tartozó IP-cí-
meket. A másodlagos kiszolgáló a zóna másolatát tartalmazza, és a 
SOA-rekordban meghatározott időközönként (ha az elsődleges zóna 
megváltozott) zónaátvitelt kezdeményez, vagyis átveszi az elsődleges 
zóna tartalmát (pontosabban csak a változásokat). 

• Cache-only DNS Server (gyorstárazó DNS-kiszolgáló) – a gyorstára-
zó DNS kiszolgáló nem tárol zónaadatokat, létének egyetlen értelme a 
kiszolgáló-oldali gyorsítótár fenntartása. 
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Ez a fajta csoportosítás csak a fájlban tárolt zónák (így például az interneten használt publikus 
névkiszolgálók) esetén érvényes. Active Directory-integrált zónatárolás esetén valamennyi ki-
szolgáló adatbázisa módosítható, a zónafrissítés pedig a címtár replikációjával együtt automa-
tikusan megtörténik.  

Milyen rekordokat tartalmaz egy zóna? 

A DNS-zónák adatai rekordokban, vagyis strukturált adatkupacokban táro-
lódnak, a lekérdezésekre adott válasz minden esetben egy teljes rekord. A kü-
lönböző típusú rekordok különféle adatmezőket tartalmaznak, és így különfé-
le adatok tárolására alkalmasak. A Windows kiszolgálókon tárolt DNS-zóna 
számos különböző típusú rekord befogadására és visszaadására képes, a kö-
vetkezőkben ezeket fogjuk áttekinteni.  

 
5.8. ábra: A DNS-tartomány SOA-rekordja 

• SOA-rekord – (Start of Authority) A SOA-rekord minden szabványos 
zóna esetén a zóna első rekordja. Felelős a zóna inicializásáért és a 
többi kiszolgáló számára jelzi a zóna hitelességét. A SOA-rekord hatá-
rozza meg a zónaátvitel időzítését, a másodlagos kiszolgálók pedig az 
itt tárolt (és a zóna minden módosításakor növekvő) sorszám alapján 

!
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dönthetik el, hogy szükséges-e a zóna letöltése. Ugyancsak a SOA-re-
kordban tárolt érték szabja meg, hogy az ügyfelek mennyi ideig tárol-
hatják saját gyorsítótáraikban a letöltött rekordokat.  

• A-rekord: az A-rekordok egy számítógép nevének és IP-címének össze-
rendelését határozzák meg, a lekérdezések többségére a megfelelő A-
rekord a válasz. 

• NS-rekord: az NS-rekordok a zóna további mérvadó névkiszolgálóinak 
kijelölésére szolgálnak. A DNS-kiszolgáló alapértelmezés szerint csak a 
zóna NS erőforrásrekordjaiban szereplő kiszolgálókra engedélyezi a 
zónaletöltést. 

• CNAME-rekord: Egy másodnevet, vagyis aliast rendel a megadott A-re-
kordhoz, (illetve esetleg másik CNAME-rekordhoz). Általában CNAME 
használatával születnek a külvilágnak szóló www, ftp, mail, proxy stb. 
gépnevek, így a valódi gépnév (ami az A-rekordban szerepel) követheti a 
szervezeten belül kialakított elnevezési szokásokat, illetve a terhelés meg-
osztása miatt több gép is elérhetővé tehető egyetlen név használatával.  

• MX-rekord: Az MX-erőforrásrekordot az elektronikus levelezésre szol-
gáló alkalmazások használják az üzenetek címzésében szereplő tarto-
mány levelező kiszolgálójának azonosítására. A rekord annak a számí-
tógépnek (vagy számítógépeknek) a nevét tartalmazza, amely az adott 
tartományba érkező levelek fogadásáért felelős. A számítógép nevén 
kívül a rekord tartalmaz egy számot is, ami az adott kiszolgáló priori-
tását jelzi (az alacsonyabb érték magasabb prioritást jelent). 

• PTR-rekord: a PTR (pointer, mutató) erőforrásrekordok a névkeresési 
műveletek támogatására szolgálnak, egy IP-cím és egy hostnév össze-
rendelését határozzák meg. 

• WINS-rekord: A WINS-erőforrásrekordban egy WINS-kiszolgálót ad-
hatunk meg, ide továbbítódnak majd a DNS-adatok alapján meg nem 
válaszolható IP-cím lekérdezések.  

• WINS-R-rekord: ugyancsak egy WINS-kiszolgáló címét adhatjuk meg 
ebben a rekordban, ide a sikertelen fordított lekérdezések (ilyenkor név 
alapján keresünk IP-címet) fognak továbbítódni. 

• SRV-rekord: az SRV-rekordok az Active Directoryhoz kapcsolódó 
szolgáltatások megtalálását teszik lehetővé. 

Az utolsó három rekordtípus csak az Active Directory-tartomány belső DNS-kiszolgálóiban for-
dul elő, a publikus névkiszolgálók ezeket nem tartalmazzák. !
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Az SRV-rekordok formátuma 

Az SRV-rekordok tehát az Active Directory-szolgáltatások eléréséhez szüksé-
gesek. Használatukkal lehetővé válik az, hogy több, hasonló TCP/IP-alapú 
szolgáltatást nyújtó kiszolgálót egyetlen DNS-lekérdezési művelettel keres-
sünk meg. A DNS-lekérdezés ebben az esetben nem egy konkrét kiszolgálóra, 
hanem magára a szolgáltatásra vonatkozik, a lekérdező pedig az SRV-rekor-
dok által tárolt kiszolgálólistából fogja megkapni azt, amelyik a beállított pri-
oritások alapján jár neki. Ilyen módon történik például az LDAP-protokoll se-
gítségével a 389-es TCP-porton keresztül elérhető Active Directory-szolgálta-
tás megkeresése is. Az ügyfélgépek ebben az esetben nem egy konkrét számí-
tógép IP-címét kérdezik le a névkiszolgálótól, ők csak annyit tudnak, hogy az 
adott tartomány egyik (bármelyik) tartományvezérlőjével kívánják felvenni a 
kapcsolatot, vagyis egy szolgáltatás (amit általában több konkrét számítógép 
is képes nyújtani) IP-címét fogják megkapni. 

Az SRV-erőforrásrekordok egyes mezőinek rendeltetése a következő: 

• Szolgáltatás – A keresett szolgáltatás szimbolikus neve. A szolgálta-
tás neve lehet például _ldap vagy _kerberos. 

• Protokoll – Az átviteli protokoll típusát jelzi. Ez általában TCP vagy 
UDP, bár elméletben más protokollok is használhatók. 

• Név – A DNS-tartománynév, amelyhez az erőforrásrekord tartozik. 

 
5.9. ábra: Az LDAP-szolgáltatás elérését biztosító egyik SRV-rekord 



Tartományi környezet 

304 

• Prioritás – Meghatározza a cél mezőben szereplő kiszolgáló prioritá-
sát. Az SRV-erőforrásrekordokat lekérdező DNS-ügyfelek a legalacso-
nyabb sorszámú (vagyis legmagasabb prioritású) elérhető kiszolgálóval 
próbálják meg felvenni a kapcsolatot. 

• Súlyozás – A prioritás mellett a súlyozás is terheléselosztásra hasz-
nálható. Azonos prioritású kiszolgálók esetén ez az érték határozza 
meg a lekérdezés eredményét. 

• Port – A célállomás kiszolgálóportjának száma, amelyen az adott szol-
gáltatás elérhető. 

• Cél – A kért szolgáltatás nyújtására képes kiszolgáló DNS-tartomány-
nevét tartalmazza. Az itt szereplő névhez tartoznia kell egy megfelelő 
állomáscím (A) erőforrásrekordnak, amely alapján a kérdéses IP-cím 
meghatározható. 

Az alábbi sorokban egy példa SRV-rekord látható, felül az egyes mezők neve, 
alul pedig egy lehetséges értéke: 

Service_.Protocol.Name  Ttl  Class  SRV Priority Weight Port Target  
_ldap._tcp.ceg.local 600 IN SRV 0 100 389 server.ceg.local 

A DNS-kiszolgáló beállításának lépései 

A DNS-kiszolgáló telepítése az első tartományvezérlő telepítése közben au-
tomatikusan megtörténik, a létrejövő zóna neve pedig megegyezik az Active 
Directory-tartomány nevével. Minden tartományban érdemes legalább két 
DNS-kiszolgálót létrehozni, célszerűen ezek a tartományvezérlők lehetnek. 
A DNS-szolgáltatást nyújtó gépek kiválasztásánál azonban mindenképpen fi-
gyelembe kell vennünk, hogy Active Directory-integrált zóna kizárólag tarto-
mányvezérlőn hozható létre. 

A DNS-kiszolgáló beállítási lehetőségei 
Ebben a screencastban áttekintjük az Active Directory alapjául szolgáló DNS-kiszolgáló beállí-
tási lehetőségeit és részletesen megismerjük az egyes opciók jelentését. 
Fájlnév: II-2-2-DNS.avi 

A telepítés után azonban néhány fontos beállítást ellenőriznünk, illetve mó-
dosítanunk kell, hogy a névszolgáltatás működése minden szempontból meg-
felelő lehessen. A beállítások két nagy csoportba tartoznak; elsőként a zóna, 
majd a teljes kiszolgáló opcióit fogjuk áttekinteni. 
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A DNS-kiszolgáló felügyeletére a DNS nevű MMC beépülőmodul szolgál, amit 
legkönnyebben a Start menü Administrative Tools (Felügyeleti eszközök) mappá-
jából indíthatunk el. A zóna opcióinak megjelenítéséhez a bal oldali fában nyis-
suk ki a kiszolgálónk neve alatt található Forward Lookup Zones (Címkeresési 
zónák) csomópontot, kattintsunk jobb gombbal a tartományunk nevének megfele-
lő sorra, majd válasszuk a Properties (Tulajdonságok) parancsot! 

Amint az alábbi képen is látható, az Active Directory telepítése közben auto-
matikusan létrehozott zóna alapértelmezés szerint Active Directory-integrált, 
vagyis az erőforrásrekordok a címtár objektumainak képében tárolódnak. Az 
alapértelmezett állapot szerint engedélyezett a zónaadatok dinamikus frissíté-
se (Dynamic updates) is, vagyis az ügyfélgépek maguk kezdeményezhetik A és 
PTR rekordjaik bejegyzését, illetve módosítását. 

 
5.10. ábra: Az AD telepítése közben létrehozott DNS-zóna tulajdonságai 

• A Name Servers (Névkiszolgálók) lap a másodlagos DNS-kiszolgálók 
felvételére szolgál, az itt megadott számítógépek számára NS-rekord 
készül a zónában. 

• A Zone Transfers (Zónaátvitel) lapon engedélyezhetjük a zóna más 
kiszolgálókra történő átmásolását. Ha minden kiszolgálón Active Di-
rectory-integrált zónát használunk, akkor egyáltalán nincs szükség zó-
naátvitel beállítására, mivel ebben az esetben a címtár replikációja a 
zónaadatok átvitelét is magában foglalja. 
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A zóna beállításai után következzenek a kiszolgáló opciói, ezek az adott ki-
szolgálón létrehozott valamennyi zónára vonatkoznak majd. Keressük meg a 
fában a kiszolgálónk nevét, kattintsunk rá a jobb gombbal, és válasszuk a 
Properties (Tulajdonságok) parancsot! 

Ha több hálózati csatoló is van a gépben, akkor nagyon fontos, hogy a meg-
felelő csatolóra korlátozzuk a DNS-szolgáltatást. Nyilvánvalóan teljesen feles-
leges (sőt káros), ha például a tartományon belüli neveket kezelő kiszolgáló a 
külső (az internet-szolgáltató felé néző) csatolóra érkező kérésekre is válaszol. 
Az Interfaces (Kapcsolatok) lapon választhatjuk ki a kiszolgáló IP-címei közül 
azokat, amelyeken keresztül válaszolni kívánunk a beérkező DNS-kérésekre. 

 
5.11. ábra: A DNS-kiszolgálónak nem kell feltétlenül minden csatolón keresztül válaszolnia 

(bár, ha csak egy van, akkor mégis) 

A Forwarders (Továbbítók) lapon azokat a DNS-kiszolgálókat adhatjuk meg, 
ahová továbbhalad egy helyben nem feloldható (pl. internetre irányuló) le-
kérdezés. Ha nem adunk meg egyetlen továbbítót sem, az azt jelenti, hogy 
DNS-kiszolgálónk minden, a hálózaton kívülre irányuló lekérdezést végső 
sorban a gyökérmutatók (vagyis a root DNS-kiszolgálók) használatával fog 
feloldani. Ennek eredményeként nagy mennyiségű belső, esetleg kritikus fon-
tosságú DNS-információt küldhetünk ki az internetre. A biztonsági és adat-
védelmi probléma mellett ez a módszer jelentős külső forgalommal is jár, ter-
helve a vállalat internetkapcsolatát. 
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Ha továbbítót jelölünk ki (jellemzően az internetszolgáltatónk DNS-kiszol-
gálóját), akkor őt tesszük felelőssé a külső forgalom kezeléséért. A továbbító 
ráadásul várhatóan rengeteg külső DNS-információt gyűjt össze a gyorsítótárá-
ban, így a külső DNS-lekérdezések jó részét az itt tárolt adatok használatával 
is fel tudja majd oldani.  

A továbbító használatára beállított DNS-kiszolgáló az alábbiak szerint 
próbálja megválaszolni a hozzá érkező lekérdezéseket: 

• A DNS-kiszolgáló a beérkező lekérdezéseket először a gyorsítótárból, 
majd a rajta tárolt elsődleges és másodlagos zónák rekordjai közötti 
kereséssel próbálja feloldani.  

• Ha az előző keresések sikertelenek voltak, akkor a lekérdezés a továb-
bítóként megadott DNS-kiszolgálóhoz kerül. 

• A DNS-kiszolgáló meghatározott ideig vár a továbbító válaszára, majd 
megpróbál kapcsolatba lépni a gyökérmutatóiban megadott DNS-ki-
szolgálókkal. 

Utolsó lépésként, ha szükséges, létre kell hoznunk a megfelelő névkeresési 
zónákat a névlekérdezési műveletek támogatására. Az alapbeállítások helyes 
megadása után a DNS-kiszolgálóval nem lesz túl sok gondunk; az erőforrás-
rekordok (A, PTR, SRV stb.) bejegyzése, törlése, átnevezése teljesen automa-
tikus. Alapértelmezés szerint a statikus TCP/IP-paraméterekkel rendelkező 
hálózati csatolók megpróbálják dinamikusan regisztrálni állomás (A) és mu-
tató (PTR) típusú erőforrásrekordjaikat. A regisztrált név a számítógépnév, és 
a számítógép elsődleges DNS-utótagjának összefűzéséből alakul ki. Az elsőd-
leges DNS-utótag alapértelmezés szerint megegyezik a tartomány nevével. 

A dinamikus címbejegyzés (DDNS) kiváltható a következő parancs hasz-
nálatával: 

C:\> ipconfig /registerdns 

Régebbi ügyfelek használata (Windows 9x, Windows NT) esetén a dinamikus 
bejegyzés csak a DHCP-szolgáltatás közreműködésével lehetséges. A DHCP a 
kiosztott címeket (megfelelő beállítás esetén) megpróbálja a DNS-kiszolgálón 
is regisztrálni. 

Egy jól működő tartományvezérlő DNS-zónafájlja az alábbi ábrához ha-
sonlóan néz ki: 
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5.12. ábra: A jól működő DNS-zóna 

Két címkeresési zónánk van, az _msdcs.ceg.local (Microsoft Domain Control-
lers) tovább bontható dc, domains, gc és pdc bejegyzésekre. A gc a globális ka-
talógust jelenti, a pdc bejegyzés pedig a PDC-emulátorra utal. A ceg.local 
alatt az alábbi altartományokat kell találnunk: 

• _sites – itt a tartományvezérlőket telephelyek szerinti bontásban talál-
juk, ez alapján találják meg a munkaállomások a hozzájuk legközelebb 
eső kiszolgálókat 

• _tcp és _udp – az egyes szolgáltatások felbontása TCP-csatorna-elérési 
szempontból 

Amennyiben ezek a bejegyzések hiányoznak, az Active Directory még alap-
funkcióit sem fogja tudni ellátni. Ha nincs meg minden, vagy üres a zóna, a 
következőt tehetjük: Ha engedélyeztük a DNS-adatok dinamikus frissítését, 
akkor a tartományi SRV-rekordok regisztrációjáért a NetLogon-szolgáltatás 
felelős, amely a bejegyzéseket induláskor hozza létre. Adjuk ki tehát a követ-
kező parancsokat: 

C:\>net start netlogon 

C:\>net stop netlogon 



Az Active Directory telepítése 

309 

Az Active Directory telepítése 

A Windows-kiszolgálók életében az Active Directory is csak olyan, mint bár-
melyik másik szolgáltatás; tetszés szerint telepíthető, illetve eltávolítható a 
kiszolgálóról. Ennek ellenére a telepítés, illetve eltávolítás egyáltalán nem 
tekinthető mindennapos rutinműveletnek, ezért csak komoly odafigyeléssel 
és megfelelő előkészületek után célszerű elvégezni. A következőkben áttekint-
jük a telepítés előfeltételeit, a telepítőprogram által elvégzett műveleteket és 
azokat a hibalehetőségeket, amelyek a telepítés közben felmerülhetnek. 

Az Active Directory telepítése a kiszolgálóra 
Ebben a screencastban feltelepítjük kiszolgálónkra lépésről lépésre az Active Directory-szolgálta-
tást, és megismerkedünk a telepítőprogram által bekért különféle paraméterek jelentésével. 
Fájlnév: II-2-3-AD-Telepites.avi 

A telepítés feltételei 

Az Active Directory használatához Windows Server 2003 operációs rendszer 
szükséges, ügyfélrendszerekre a címtár nem telepíthető. A telepítőprogram 
futása közben meg kell adnunk a címtár adatfájljainak leendő helyét (alapér-
telmezés szerint %WINDIR%\NTDS). A megadott mappának mindenképpen 
NTFS fájlrendszerű köteten kell lennie, a minimális helyigény pedig nagyjá-
ból 250 MB. Nagyobb igénybevétel esetén indokolt lehet az önálló, csak erre a 
célra használt címtárpartíció létrehozása. Mit nevezünk nagy igénybevétel-
nek? Egy átlagos magyar vállalatnál előforduló terhelést semmiképpen sem. 
A gyakorlatban több ezer, de még inkább néhány tízezer tárolandó objektum 
esetén lehet szükség erre a megoldásra.  

A címtár telepítéséhez rendszergazda jogosultság szükséges egyrészt az 
adott számítógépen, másrészt, ha már létező tartományhoz csatlakozunk, ak-
kor a tartományban is. 

Alapfeltétel a tökéletesen beállított TCP/IP, elsősorban a DNS-kiszolgáló 
miatt. Az Active Directory alapszükséglete a jól működő névszolgáltatás, ha a 
telepítő nem talál a hálózaton használható DNS-szolgáltatást, akkor a telepí-
tés közben ő maga hoz létre egyet. 
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Mi történik a telepítés közben? 

Az Active Directory telepítését a Start menü Administrative Tools (Felügyeleti 
eszközök) csoportjában található Configure Your Server Wizard (Kiszolgáló 
konfigurálása varázsló) segítségével végezhetjük el; a Domain Controller (Tar-
tományvezérlő) szerepkört kell kiválasztanunk. Egyébként a telepítőprogram 
neve DCPromo.exe, akár a Run (Futtatás) menüből, akár parancssorból köz-
vetlenül is elindíthatjuk. 

A DCPromo először is bekéri az új tartományvezérlőre vonatkozó adatokat: 

 
5.13. ábra: A DCPromo első kérdése 

• Új tartományt hozunk létre, vagy meglévő tartományhoz csatlakozunk? 
Ha meglévő tartományhoz csatlakozunk, akkor meg kell adnunk a tar-
tomány nevét, és a megfelelő hitelesítési adatokat. Új tartomány ese-
tén pedig jön a következő kérdés: 

• A tartomány egy új erdőben lesz, egy már létező tartományfára szeret-
nénk felfűzni, esetleg új tartományfát hoznánk létre számára egy léte-
ző erdőben? 

Tételezzük fel, hogy még nincs Active Directory a hálózatban. Ebben az esetben 
nyilvánvalóan új tartományt hozunk létre, de egyben természetesen új fát és új 
erdőt is, vagyis egyszerűen elfogadhatjuk az alapértelmezett opciókat. 
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A tartományvezérlőkön (a tartomány többi számítógépével ellentétben) nincs helyi felhaszná-
lói adatbázis. A tartományvezérlővé történő előléptetés közben (új tartomány esetén) a 
DCPromo a létező helyi felhasználói fiókokat átmásolja az Active Directoryba, a helyi Admi-
nistrator (Rendszergazda) felhasználó például tartományi rendszergazdává alakul. Amennyiben 
azonban nem új tartományt hozunk létre, hanem egy már létező tartományhoz csatlakozunk, a 
gépen tárolt helyi felhasználói fiókok nem kerülnek be az Active Directory-adatbázisban, ha-
nem egyszerűen eltűnnek. A DCPromo futtatása után tehát mindkét esetben csak a tartományi 
felhasználónevek és jelszavak használatával fogunk tudni bejelentkezni. 

Ezután már csak az új tartomány leendő DNS és NetBIOS nevét, valamint az 
adatbázisfájlok és a SYSVOL megosztás helyét kell megadnunk, és kezdődhet 
is a telepítés. Futása közben a telepítőprogram az alábbi műveleteket végzi el: 

• Amennyiben a telepítő nem talál elérhető és használható DNS-szolgál-
tatást, és nem utasítjuk kifejezetten az ellenkezőjére, akkor a telepítés 
részeként megtörténik a DNS-kiszolgáló telepítése és beállítása is. 

• Létrehozza a címtárpartíciókat, magát az Active Directory-adatbázist 
és a naplóállományokat. 

• Ha egy új erdő első tartományvezérlőjét telepítjük, akkor létrehozza az 
úgynevezett forest root domain-t, tehát az erdő első (gyökér) tartományát. 

• Létrehozza és megosztja a SYSVOL-mappát (az ügyfélgépek innen töl-
tik majd le a házirendeket, szkripteket stb.). 

• Beállítja az adott tartományvezérlő telephely tagságát. 

• Beállítja a címtárszolgáltatás és a replikált mappák jogosultságait. 

• Bekéri és eltárolja a címtár-visszaállítási jelszót. A Directory Services 
Restore Mode jelszavára akkor lehet szükségünk, ha a gépen valami-
lyen ok miatt (valamelyik csökkentett módban (Safe Mode), illetve a 
címtárszolgáltatások helyreállítási üzemmódjában (Directory Services 
Restore Mode, DSRM) történő rendszerindítás, a Recovery Console 
(helyreállítási konzol) használata, esetleg valamiféle rendszerhiba) 
nem áll rendelkezésre az Active Directory, így az abban tárolt felhasz-
nálói fiókok használatával nem tudunk bejelentkezni. Ekkor kell ezt a 
jelszót megadnunk, amelynek azonosítása a System Account Manager 
(rendszer fiókkezelő, SAM) adatai alapján történik. 

!
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Hibalehetőségek 

Az Active Directory telepítése a korábban felsorolt feltételek teljesülése esetén 
rutinművelet, a legritkább esetben fordul elő olyan hiba, ami megakadályozná 
a telepítés sikeres befejezését. Az alábbi táblázatban mégis felsorolunk néhá-
nyat a leggyakrabban előforduló hibajelenségek és a lehetséges okok közül. 

A jelenség A lehetséges okok 

„A hozzáférés megtagadva” üzenet, 
amikor létrehoznánk, vagy hozzáad-
nánk egy tartományvezérlőt 

Nem vagyunk tagjai a helyi Administ-
rators csoportnak. 
Nem vagyunk tagjai Domain Admins 
vagy az Enterprise Admins csoportok-
nak. 

Hiba a DNS vagy a NetBIOS-
tartománynév megadásakor 

Létezik és elérhető ugyanilyen DNS 
vagy NetBIOS nevű tartomány 

A már meglévő tartománnyal nincs 
kapcsolat 

Hálózati (pl. TCP/IP) vagy DNS-hiba. 
Tűzfal probléma 

A „lemez megtelt” üzenet Az adott partíción nincs meg a mini-
mum lemezhely 

Tipikus címtárobjektumok 

Az Active Directory objektumai két csoportba sorolhatók; a konténer típusú 
objektumok más konténereket, és levél típusú objektumokat tartalmazhat-
nak. Konténer típusú objektumok tehát azok, amelyek más objektumokat tar-
talmazhatnak, ilyen például maga a tartomány, a szervezeti egységek stb. A le-
vél típusú objektumok a hálózat különféle funkcióval rendelkező elemeit rep-
rezentálják, ilyenek például a felhasználói- és számítógépfiókok, vagy a 
nyomtatók. A következőkben áttekintjük azokat a címtárobjektumokat, ame-
lyeket a telepítés után létre kell hoznunk, hogy az Active Directory szolgálta-
tásait a felhasználók és a rendszergazdák is hatékonyan vehessék igénybe. 
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Szervezeti egységek, felhasználók és számítógépfiókok kezelése 
Ebben a screencastban az Active Directory felügyeletének leggyakrabban használt eszközét, az 
Active Directory Users and Computers konzolt ismerhetjük meg. Bemutatjuk a napi üzemelte-
tési gyakorlat általános feladatait: szervezeti egységeket és felhasználói fiókokat hozunk létre 
és beállítjuk a felhasználói fiókok legfontosabb jellemzőit. 
Fájlnév: II-2-4a-ADUC.avi 

A szervezeti egység 

A szervezeti egységek az Active Directory-szolgáltatás tárolói, a tartományok 
alapegységei. A szervezeti egységek tagjai felhasználói- és számítógépfiókok 
csoportok, és más szervezeti egységek lehetnek. Idegen tartományba tartozó 
objektumokat azonban nem tehetünk a szervezeti egységekbe. A szervezeti 
egységek használatának egyik legfontosabb előnye, hogy azok a tartomány-
hoz hasonló tulajdonságokkal rendelkeznek, így alkalmazásuk csökkenti a 
szükséges tartományok számát. A szervezeti egység az Active Directory leg-
kisebb objektuma, amelyhez csoportházirend objektumokat rendelhetünk, il-
letve amelyhez felügyeleti jogokat delegálhatunk. Az Active Directory-objek-
tumokhoz tartozó jogosultságok és a csoportházirend is a szervezeti egység 
hierarchián keresztül öröklődnek. 

A szervezeti egységek a tartományon belül szabadon áthelyezhetők, moz-
gathatók. A szervezeti egység-hierarchia megtervezése rendkívül fontos, mi-
vel a jól kialakított hierarchia alapvető feltétele a csoportházirend hatékony 
működésének. A következőkben áttekintjük azokat a szempontokat, amelye-
ket figyelembe kell vennünk a szervezeti egységek kialakításakor. 

A szervezeti egységek felépítésének tervezése 

A szervezeti egység-hierarchia kialakításnak alapvető szempontja az, hogy a 
létrehozott szerkezet minél jobban tükrözze a szervezet valódi felépítését, de 
nem feltétlenül a szervezeti hierarchia, hanem inkább a rendszerfelügyelet 
szempontjából. Azok a felhasználók, illetve számítógépek tartozzanak egy 
szervezeti egységhez, akikhez várhatóan azonos csoportházirend beállításo-
kat szeretnénk majd rendelni, illetve azonos személyek fogják majd a delegált 
felügyeleti jogokat gyakorolni felettük. Természetesen a szervezeti egységek 
egymásba ágyazása bonyolítja a helyzetet, de a legfontosabb kérdés mégis ez 
legyen: melyek azok a felhasználók és számítógépek, amelyek többé-kevésbe 
azonos beállításokat igényelnek majd. Az alábbi táblázat a szokásos stratégiá-
kat tartalmazza: 
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Modellek Az OU tervezés szempontjai 

Földrajzi A struktúra kialakítása a különböző helyek, hely-
színek alapján történik. 

Szervezeti A struktúra a cég szervezeti felépítését tükrözi. 

Feladatkör szerinti A hierarchia kialakítása a cég különböző osztályai, 
csoportjai alapján történik. 

Vegyes A hierarchia legfelső szintjének kialakítása a hely-
színek alapján, az alacsonyabb szintek felosztása 
viszont például a cég szervezeti felépítése alapján 
történhet. 

A fiókok típusai 

A felhasználói fiók 

A felhasználói fiók (user account) az Active Directory alapú rendszer felhasználó-
ját reprezentálja. Az objektum tárolja a felhasználó adatait (nevét, e-mail címét, 
telefonszámát stb.) és lehetővé teszi, hogy a rendszer különféle elemeihez hozzá-
férési jogosultságokat definiáljunk az objektum által reprezentált felhasználó 
számára. A központi tárolás és hitelesítés miatt a felhasználók a hálózat tetsző-
leges pontján azonosíthatják magukat és hozzáférhetnek a számukra engedélye-
zett erőforrásokhoz. Az Active Directory beépítetten tartalmaz néhány felhaszná-
lói fiókot (például az Administrator (Rendszergazda) felhasználót). 

Felhasználók létrehozása sablon alapján 
Ebben a screencastban bemutatunk egy egyszerű módszert, amelynek segítségével több fel-
használói fiók létrehozását előre beállított sablon alapján végezhetjük el. 
Fájlnév: II-2-4b-User-Template.avi 

A felhasználói fiókok létrehozására és tulajdonságaik beállítására az Active 
Directory Users and Computers (Active Directory – felhasználók és számítógé-
pek) konzol szolgál. Új felhasználó létrehozásakor csak néhány alapvető tu-
lajdonságot kell megadnunk (például a bejelentkezési nevet és a jelszót), a 
többi beállítási lehetőséget a felhasználó tulajdonságlapján találhatjuk meg.  

Itt az informális adatokon (telefonszámok, címek stb.) túl beállíthatjuk a jelszó 
kezelésével kapcsolatos különféle opciókat, meghatározhatjuk a felhasználói fiók 
lejáratát (a megadott időpont után a felhasználó már nem fog tudni bejelentkezni), 
azokat a számítógépeket, amelyeken az adott felhasználó bejelentkezhet stb. 
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5.14. ábra: A felhasználói fiók alapadatai 

Ugyanitt adhatjuk meg azokat a csoportokat, amelyeknek tagja a felhasználó, ez 
a jogosultságok kiosztásának legegyszerűbb (és legcélszerűbb) módja.  

A számítógépfiók 

A számítógépfiók (computer account) az Active Directory-tartomány erőforrásai-
nak használatára jogosult számítógépet reprezentál. Az objektum a számítógép 
számos tulajdonságát tartalmazza (DNS-név, operációs rendszer stb.) és lehetővé 
teszi, hogy a számítógépen megadott felhasználói adatokat a címtár hitelesítse.  

A számítógépfiókok nem jönnek létre automatikusan (kivéve a tartomány-
vezérlőkét), az objektumok létrehozásához az egyes ügyfélgépeket be kell lép-
tetnünk a tartományba. (Természetesen létrehozhatjuk az objektumot az ügy-
félgéptől függetlenül is, de ez nem elegendő ahhoz, hogy a számítógép valóban 
a tartomány tagjává váljon.) A tartományba való belépéshez az ügyfélgépen 
rendszergazdaként kell bejelentkeznünk, és a folyamat során meg kell ad-
nunk egy olyan tartományi felhasználó hitelesítő adatait is, akinek joga van 
számítógépfiókokat létrehozni az adott konténerben. 
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Ügyfélgép beléptetése a tartományba 
Ebben a screencastban egy ügyfélgépet léptetünk be az Active Directory-tartományba, majd 
megvizsgáljuk a belépés közben — a címtárban — létrejött új számítógépfiókot. 
Fájlnév: II-2-4c-Join-Domain.avi 

A tartományba való beléptetés két fontos változással jár az ügyfélgépre való be-
jelentkezéssel kapcsolatban. Egyrészt a belépés után a helyi felhasználók mel-
lett valamennyi engedélyezett tartományi (vagyis az Active Directoryban tá-
rolt) felhasználó is be fog tudni jelentkezni a gépre. Ez azért lehetséges, mert 
gép helyi Users (Felhasználók) csoportjának tagja lesz a tartomány egyik alap-
értelmezett csoportja, a Domain Users (Tartományfelhasználók) csoport, vagyis 
a tartományi felhasználók a helyi Users csoporton keresztül kapnak jogot a gép 
helyi erőforrásainak elérésére. A másik lényeges változás pedig az, hogy a helyi 
Administrators (Rendszergazdák) csoportba bekerül a tartományi Domain 
Admins (Tartománygazdák) csoport, vagyis a tartomány rendszergazda jogú 
felhasználói rendszergazdaként jelentkezhetnek be a tartományhoz tartozó va-
lamennyi számítógépen. 

A csoportfiókok 

A csoportfiókok (group account) az adminisztráció egyszerűsítését szolgál-
ják, mivel a csoportokba helyezett felhasználó- és számítógépfiókok a csoport-
tagságon keresztül kaphatnak hozzáférési jogokat (biztonsági csoport esetén), 
vagyis, ha egy objektum hozzáférés-vezérlési listájában csoportfiók található, 
akkor a jogosultság a csoport minden tagjára vonatkozik. 

A terjesztési csoport (distribution group) csak e-
mailek terjesztésére használt, biztonsági szolgáltatások-
kal nem rendelkező csoport. A terjesztési csoportok nem 
szerepelhetnek a különféle erőforrások és objektumok 
hozzáférés-vezérlési listáiban, (Access Control List, ACL), 
vagyis a terjesztési csoportnak nem adható semmiféle jo-
gosultság. A terjesztési csoportok az elektronikus levele-
zőalkalmazásokkal használhatók elektronikus levelek felhasználócsoportoknak 
való elküldésére. Ha egy csoportnak nem akarunk jogosultságokat adni, hozzunk 
létre terjesztési csoportot biztonsági csoport helyett. 

A biztonsági csoportok (security group) kifejezet-
ten a jogosultságok kiosztásának megkönnyítésére szol-
gálnak, így hozzáadhatók az objektumok hozzáférés-
vezérlési listáihoz, és egymásba is ágyazhatók. A bizton-
sági csoport elektronikus levelezési egységként is hasz-
nálható. A csoportnak küldött elektronikus levelet a 
csoport összes tagja megkapja. 
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A biztonsági csoport kategórián belül is több különböző csoportot különböz-
tethetünk meg. A különbségtétel alapja egyrészt az, hogy kik lehetnek a cso-
port tagjai, másrészt pedig az, hogy milyen objektumokhoz adhatunk engedélyt 
az adott csoport számára, vagyis a csoport mely objektumok hozzáférés-vezér-
lési listáiban szerepelhet. A fenti két szempont szerint a biztonsági csoportok-
nak négy típusáról beszélhetünk:  

• Helyi csoport (Machine Local Group) – Olyan biztonsági csoport, amely 
csak annak a számítógépnek az erőforrásaihoz kaphat jogokat és engedé-
lyeket, amelyen a csoportot létrehozták. A helyi csoportok tartalmazhatják 
bármely megbízható hely, például a tartomány, vagy más megbízotti kap-
csolatban álló tartományok és erdők felhasználói fiókjait és csoportjait. 
Fontos szabály, hogy helyi erőforráshoz csak helyi csoportnak adjunk köz-
vetlenül jogosultságot, vagyis például egy ügyfélgép NTFS-jogainak kiosz-
tásakor egyetlen hozzáférés-vezérlési listába se kerüljön felhasználói fiók, 
illetve tartományi csoport (az egyes felhasználók profilját tároló mappákon 
kívül). A tartomány szintjén definiált csoportok mindig a helyi csoport tag-
jai közé való felvétellel szerezzenek jogot az erőforrások használatára.  

• Tartományon belüli csoport (Domain Local Group) – A tartományon 
belüli csoportok tagjai a Windows Server 2003, Windows 2000 és Win-
dows NT alapú tartományok csoportjai és fiókjai lehetnek. A tartomá-
nyon belüli csoportoknak csak a tartományon belül adható engedély. 

• Globális csoport (Global Group) – Olyan biztonsági vagy terjesztési cso-
port, amelynek tagjai saját tartományában található felhasználók, csopor-
tok és számítógépek. A globális biztonsági csoport az erdő bármely tarto-
mányának erőforrásaira kaphat jogosultságokat és engedélyeket. 

• Univerzális csoport (Universal Group) – Az univerzális hatókörű csoport 
tagjai a tartományfa vagy az erdő bármely tartományában lévő csoportok 
és fiókok lehetnek. Univerzális hatókörű csoportnak a tartományfa vagy 
az erdő bármely tartományában adható engedély. Az univerzális csoport 
csak legalább Windows 2000 – natív módban működő tartományban 
használható. Az ilyen csoportok tagjai a globális katalógusban tárolódnak. 

A tartomány és az erdő működési (funkcionalitási) szintje határozza meg, 
hogy milyen csoportok létrehozására van lehetőségünk. 

Megosztott mappák és nyomtatók 

A hálózatban található megosztott mappákat és nyomtatókat közzétehetjük 
(Windows 2000 előtti rendszerekét is) az Active Directory-címtárban, így azok 
egyszerűen elérhetők, megtalálhatók lesznek a felhasználók számára. A map-
pákhoz és nyomtatókhoz tartozó címtárobjektum tárolja azt, hogy az adott erő-
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forrás pontosan hol található, milyen módon érhető el, és milyen tulajdonsá-
gokkal rendelkezik. A felhasználók könnyen megkereshetik például azokat a 
nyomtatókat, amelyek színes, kétoldalas, A3 méretű nyomtatásra képesek. 

 
5.15. ábra: Lesz vajon ilyen nyomtató? 

Az ilyen módon megvalósítható központi nyilvántartás segítségével minden 
egy helyen érhető el, a felhasználóknak nem kell tudnia, hogy az adott erőfor-
rás melyik kiszolgálón, milyen megosztási néven érhető el. Ráadásul így meg-
szabadulhatunk az üzenetszóráson (broadcast) alapuló, és így nagyobb háló-
zatokban rendkívül erőforrás-pazarló számítógép-tallózó (Computer Browser) 
szolgáltatástól is. 

A tallózó szolgáltatással ellentétben, a címtárban való közzététel a másik 
IP-alhálózatban lévő erőforrások elérésére is használható, sőt az erőforrást tar-
talmazó számítógépnek nem is kell feltétlenül az Active Directory-tartomány 
tagjának lennie. A megosztott mappákhoz és nyomtatókhoz tartozó címtárob-
jektumok létrehozásához az Active Directory Users and Computers konzolt 
használhatjuk, illetve nyomtató esetén a megosztáshoz tartozó tulajdonságla-
pon is beállítható a List in the Directory (Listázás a címtárban) opció. Az utóbbi 
módszer esetén azonban az Active Directory Users and Computers felületén 
nem jelenik meg a létrehozott objektum (de a kereséseknél igen). 

Miután felvettük a megosztott erőforrást, ennek elérhetőségére, vagy akár 
meglétére vonatkozó ellenőrzés nem történik, a címtárobjektum és az erőfor-
rás között nincsen kapcsolat. A rendszergazdának kell tehát gondoskodnia ró-
la, hogy az eltávolított, vagy hosszabb ideig nem elérhető erőforrások kikerül-
jenek a címtárból. 
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A címtár mentése és visszaállítása 
Az Active Directory felügyelete nem lehet teljes, ha nem gondoskodunk a címtár 
rendszeres biztonsági mentéséről. A címtár és a hozzá kapcsolódó adatok menté-
sét az NTBACKUP segítségével érdemes elvégezni például szalagos meghajtóra, 
de legrosszabb esetben is egy önálló, a rendszertől független merevlemezre. 

Az Active Directory mentése és visszaállítása 
Ebben a screencastban biztonsági mentést készítünk az Active Directory adatbázisról, majd a 
kiszolgálót DSRM-üzemmódban elindítva visszaállítjuk az elmentett adatokat. 
Fájlnév: II-2-5-AD-Backup-Restore.avi 

A System State mentés 

 

System State adatok 

SYSVOL-mappa 

Regisztrációs adatbázis 

Rendszerindító fájlok 

COM+ osztályok 
regisztrációs adatbázisa 

A tanúsítványtár adatbázisa 

Active Directory 

 
5.16. ábra: A System State mentés tartalma 

Az Active Directory mentése a System State (Rendszerállapot) mentés része, az 
NTBACKUP felületén ezt kell kiválasztanunk. A rendszerállapot adatok biz-
tonsági mentésekor és visszaállításakor a rendszer a számítógéphez kapcsolódó 
összes rendszerállapot-adat biztonsági mentését vagy visszaállítását végrehajt-
ja, az egyes összetevők önálló mentése vagy visszaállítása nem lehetséges. 

Az ábráról leolvasható, mi tartozik a Rendszerállapot mentéshez: az 
Active Directory-adatbázis, a SYSVOL-megosztás tartalma (házirend fájlok, 
logon szkriptek stb.), a regisztrációs adatbázis, a rendszerindító fájlok, a 
COM+ osztályok regisztrációs adatbázisa, és a tanúsítványtár. 
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A System State mentés önállóan és egy általános mentés részeként is el-
végezhető. A mentés a tartományvezérlő online állapotában történik, sem le-
állításra, sem újraindításra nincs szükség. 

A címtár visszaállítása 

Közel sem ilyen egyszerű azonban a címtár visszaállítása, első alkalommal leg-
jobb ezt egy tesztrendszeren kipróbálni, hogy éles helyzetben kevésbé remegjen 
a rendszergazda keze. 

A számítógép indítása közben a megfelelő pillanatban (a grafikus képer-
nyő előtt) meg kell nyomnunk az F8 billentyűt, ennek hatására az alábbi ké-
pen látható menühöz jutunk: 

 

A címtár visszaállítását a Windows egyik speciális biztonsági üzemmódjában a 
Directory Services Restore Mode-ban (Címtárszolgáltatások visszaállítási 
üzemmódja) végezhetjük el. Az F8 pontos időzítése után a következő rázós pont 
a bejelentkezés: nincs Active Directory, így nem használhatók a megszokott 
felhasználónevek és jelszavak. Egyetlen módon juthatunk be: a címtár-
visszaállítási üzemmód jelszavát valamikor régen, a címtár telepítése közben 
kellett megadnunk, a jelszóhoz tartozó felhasználónév pedig az eredeti, beépí-
tett Administrator (Rendszergazda). Ha sikerült bejutnunk, akkor következhet 
az NTBACKUP indítása, és a System State visszatöltése a mentési fájlból. 

Mivel az Active Directory esetén egy elosztottan tárolt adatbázist kell visz-
szaállítanunk, a címtár visszaállítása három különféle módszerrel történhet, 
bizonyos esetekben igen fontos lehet, hogy a megfelelőt válasszuk: 
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• Normal (normál) – Normál visszaállítás során az adatok (például az 
Active Directory-objektumok) megtartják eredeti frissítési sorszámu-
kat. Az Active Directory replikálórendszere a sorszám alapján érzékeli 
és továbbítja az Active Directory változásait a tartományvezérlők kö-
zött. Így a normál módon visszaállított adatok régi adatként jelennek 
meg az Active Directoryban, vagyis ezeket az adatokat a rendszer már 
biztosan nem továbbítja a többi tartományvezérlőre. A visszaállított ob-
jektumokat tehát a replikáció szinte azonnal felülírja a többi tarto-
mányvezérlőről érkező példányokkal. Ha a visszaállított adatokat sze-
retnénk elterjeszteni a tartományban, akkor autoritatív (mérvadó) 
visszaállítást kell használnunk. 

 

Normál 

Autoritatív 

Elsődleges 

Tartományvezérlő 

Mentett System State adatok 
 

5.17. ábra: A rendszerállapot adatok három különböző módon is visszakerülhetnek 
a tartományvezérlőre 

• Authoritative (mérvadó) – Az Active Directory adatainak mérvadó visz-
szaállításához a rendszerállapot-adatok visszaállítása és a kiszolgáló új-
raindítása után (de még az első replikáció előtt) futtatnunk kell az 
ntdsutil.exe segédprogramot. Az ntdsutil segítségével az Active Directory-
objektumokat mérvadó visszaállításhoz jelölhetjük meg. Ez azt jelenti, 
hogy az ntdsutil úgy frissíti az objektumok sorszámát, hogy azok bizto-
san nagyobbak legyenek bármelyik másik replikán tárolt sorszámnál, 
így a visszaállított adatok fogják felülírni a többi tartományvezérlőn tá-
rolt objektumokat. Mérvadó visszaállításra például akkor lehet szükség, 
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ha véletlenül töröltünk, vagy módosítottunk egy Active Directory-objek-
tumot (például az összes felhasználó- és számítógépfiókot tartalmazó 
szervezeti egységet), és a változás már replikálódott a többi tartomány-
vezérlőre is. Ha ilyen esetben normál módon állítjuk helyre az objektu-
mot, akkor a replikáció a helytelen állapotot tekinti újabbnak, vagyis 
ismét ez fog replikálódni a visszaállított kiszolgálóra is. 

• Primary (elsődleges) – elsődleges visszaállítási módszert akkor kell hasz-
nálnunk, ha nincs egyetlen működőképes tartományvezérlőnk sem, vagyis 
a visszaállítani kívánt kiszolgáló a replikált adatkészlet egyetlen példá-
nyát fogja tartalmazni. Általában tehát csak akkor van szükség elsődleges 
visszaállításra, ha a tartomány minden tartományvezérlője használhatat-
lan, és a teljes tartományt a biztonsági másolatból kell visszaállítani. El-
sődleges visszaállítás végrehajtásához az NTBACKUP felületén (visszaál-
lítás közben az Advanced szakaszban) be kell jelölnünk a Replikált adat-
készletek visszaállítása esetén a visszaállított adatok megjelölése az összes 
másolat elsődleges adatkészleteként opciót. 

 
5.18. ábra: Az elsődleges visszaállítás kissé elrejtett, de nagyon hosszú nevű opciója 

A csoportházirend 

A csoportházirend technológia segítségével a tartomány számítógépeinek kü-
lönféle operációs rendszer-, alkalmazás-, és felhasználószintű beállításait a rend-
szergazda nem egyenként, hanem meghatározott csoportok számára együttesen 
adhatja meg. A csoportházirend alkalmas a rendszergazda által előírt, a számí-
tógépekre és a felhasználókra vonatkozó beállítások kikényszerítésére is, az így 
szabályozott opciókat a felhasználók akkor sem módosíthatják véglegesen, ha 
egyébként a jogosultságaik ezt megengednék. 
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A létrehozott házirendeket (vagyis beállításcsoportokat) úgynevezett Group 
Policy Objectek (csoportházirend objektum, GPO) tárolják, ezeket az objektu-
mokat lehet a kiválasztott Active Directory-tárolókkal (telephely, tartomány, 
szervezeti egység) összekapcsolni. 

A csoportházirend objektumokban tárolt beállítások az ügyfélgépeken re-
gistryértékek formájában jelennek meg, az operációs rendszer és az alkalma-
zások pedig ezeket a registryértékeket használják fel működési paraméter-
ként. Windows Server 2003 SP2 és Windows XP SP2 esetén a beállítható pa-
raméterek száma 1800 körül van, Vista ügyfél használata esetén pedig még 
több, nagyjából 2400 opció áll rendelkezésre. 

A csoportházirend kezelésének eszközei 
Ebben a screencastban megismerkedünk a csoportházirend kezelésének szokásos eszközeivel, 
és kipróbáljuk azok legfontosabb lehetőségeit. 
Fájlnév: II-2-6a-Group-Policy-Management.avi 

A helyi házirend és a csoportházirend 

A helyi házirend működési elve megegyezik a csoportházirendével, de az itt 
megadott beállítások csak egyetlen gépre vonatkoznak, ráadásul lényegesen 
kevesebb opcióból választhatunk. A helyi házirendet a gpedit.msc konzollal 
módosíthatjuk, ennek segítségével megadhatóak a számítógépre és a felhasz-
nálókra vonatkozó különféle beállítások. 

Ha a beállításokat a gpedit.msc konzol segítségével módosítjuk, akkor 
gyakorlatilag közvetlenül írunk a registrybe, így a beállítások azonnal életbe 
lépnek, de előfordulhat, hogy nem lesznek hosszú életűek. Tartományi tagság 
esetén a beállítások ugyanis csak addig maradnak ténylegesen érvényben, 
amíg a csoportházirend biztonsági opcióinak következő frissítése meg nem 
érkezik a gépre, ekkor ugyanis a csoportházirend beállításai felülírják azokat 
a helyi beállításokat, amelyekkel ütközésbe kerülnek. 

A csoportházirend esetében a beállítások az Active Directory tárolóihoz (te-
lephely, tartomány, szervezeti egység) kapcsolhatók és az adott tárolóban lévő 
összes számítógép-, illetve felhasználó objektumra érvényesek lesznek. A helyi 
házirendben is szereplő beállítások mellett a csoportházirend számos más op-
ciót is kínál, amelyek segítségével a kiszolgáló által biztosított különféle szol-
gáltatásokkal kapcsolatos beállításokat határozhatjuk meg. 
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Mire használjuk? 

A csoportházirend igen széles körben használható, alig van olyan fontos beál-
lítási lehetőség, ami nem érhető el ilyen módon. A következőkben áttekintjük 
azokat a tipikus feladatokat, amelyekre a csoportházirend alkalmas: 

• Szoftvertelepítés – A csoportházirend segítségével Windows Installer 
(msi) csomagokat teríthetünk a hálózaton automatikusan. A telepíten-
dő alkalmazások a számítógépekhez és a felhasználókhoz is csatolha-
tók, telepítésük a számítógép induláskor, illetve a felhasználó bejelent-
kezése után történik meg. Lehetőség van az alkalmazások automatikus 
frissítésére és javítására is. 

• Mappák átirányítása – A felhasználókhoz tartozó Dokumentumok 
mappát a lokálisan tárolt profilból átirányíthatjuk egy hálózati meg-
osztott mappába. A központilag tárolt dokumentumok megkönnyítik a 
felhasználók adatainak biztonsági mentését, és lehetővé teszik, hogy a 
felhasználók különböző gépeken bejelentkezve is elérjék a Dokumen-
tumok mappa tartalmát. A felhasználók számítógépén a Dokumentu-
mok mappa gyorsítótárba helyezett példánya található, így a fájlok ak-
kor is elérhetők, ha a gép éppen nincs kapcsolatban a hálózattal. Min-
den esetben, amikor a felhasználó be-, vagy kijelentkezik, a rendszer 
szinkronizálja a Dokumentumok mappa ügyfélszámítógépen lévő pél-
dányát a kiszolgálón lévő példánnyal. 

• Szkriptek – Minden számítógéphez és felhasználóhoz két-két szkriptet 
rendelhetünk. Az egyik szkript a gép indításakor, illetve felhasználó be-
jelentkezésekor, a másik leállításkor, illetve kijelentkezéskor fog lefutni. 
A szkriptek lehetnek hagyományos parancsfájlok (cmd.exe), vagy VB-
Script és PowerShell nyelvű szkriptfájlok is, bár a PowerShell szkriptek 
közvetlen indítása nem lehetséges. A szkriptek a tartományvezérlők 
SYSVOL megosztására kerülnek, innen töltik le őket az ügyfélgépek. 

• Biztonsági beállítások – a csoportházirend megszámlálhatatlanul 
sok biztonsági beállítást kínál, ezek közül csak a legfontosabbakat em-
lítjük: A jelszóházirend segítségével meghatározhatjuk a használható 
jelszavak minimális hosszát, bonyolultságát, a jelszó minimális és ma-
ximális élettartamát stb. A fiókzárolási házirend meghatározza a hibás 
bejelentkezések maximális számát, és a túllépés esetén alkalmazandó 
szankciót. Beállíthatjuk a naplózásra és a felhasználói jogokra vonat-
kozó opciókat, és az eseménynapló takarítási paramétereit is. A bizton-
sági beállítások hangolását ráadásul sablonok segítségével is elvégez-
hetjük. A számítógépek funkciója szerint elkészített sablonokat a %sys-
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temroot%\security\templates mappában találhatjuk meg. Indokolt 
azonban az óvatosság, mivel egy meggondolatlan mozdulattal olyan 
biztonságossá tehetünk mondjuk egy távoli telephelyen lévő tarto-
mányvezérlőt, hogy a házirend letöltődése után többé mi magunk sem 
érjük el azt a hálózatból, és így nem is tudjuk visszabillenteni túlzottan 
biztonságos állapotából. 

 
5.19. ábra: Könnyű eltévedni a beállítási lehetőségek tengerében 

• Az Internet Explorer karbantartása – megadhatjuk az internet-
kapcsolatra (például proxy használat), a böngésző biztonsági beállítá-
saira és felhasználók környezetére vonatkozó beállításokat, például 
tetszőleges elemeket adhatunk hozzá a Kedvencek (Favorites) listához. 

• Felügyeleti sablonok – a csoportházirend rendszer külső bővítményei 
jelennek meg ebben a szakaszban, így itt találhatjuk meg az operációs 
rendszer számtalan elemére (Start menü és tálca, Asztal, Vezérlőpult, 
Médialejátszó, lemezkvóták stb.), a hálózatra (DNS-beállítások, tűzfal 
stb.), vagy például a nyomtatókra vonatkozó beállítási lehetőségeket. 
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A következőkben felsorolunk néhány konkrét példát a csoportházirend fel-
használására: 

• Eltüntethetjük az Asztalról és a Start menüből azokat az ikonokat, 
amelyeket az adott felhasználó számára fölöslegesnek ítélünk (Saját-
gép, Hálózati helyek, Futtatás stb.). 

• Megtilthatjuk a Control Panelhez (Vezérlőpult), illetve annak egyes 
elmeihez való hozzáférést. 

• Letilthatjuk a parancssor, illetve a parancssori végrehajtás (cmd fájlok) 
használatát. 

• Megtilthatjuk a registry közvetlen szerkesztését (regedit). 

• Eltávolíthatjuk a megadott menüpontokat és paneleket az Internet 
Explorer felületéről. 

• Megadhatjuk az Internet Explorer proxybeállításait és tetszőleges ele-
meket adhatunk a Kedvencek listához. 

• Beállíthatjuk az egyes rendszerszolgáltatások indítási módját, vagyis 
engedélyezhetjük és tilthatjuk futásukat. 

• Megadhatjuk a vezetéknélküli hálózatok beállításait. 

• A felhasználó bejelentkezéséhez üdvözlő, illetve figyelmeztető üzenetet 
kapcsolhatunk. 

• Megtilthatjuk bizonyos alkalmazások futtatását. 

Csoportházirend objektumok létrehozása és beállítási lehetőségek 
Ebben az előadásban csoportházirend objektumokat hozunk létre és áttekintünk néhány, ezek-
ben az házirendekben megadható beállítási lehetőséget. 
Fájlnév: II-2-6b-GPO.avi 

Hogyan működik a csoportházirend? 

A csoportházirend beüzemeléséhez tehát először is létre kell hoznunk a telephely, 
a tartomány, vagy a szervezeti egység szintjén a megfelelő csoportházirend objek-
tumokat (GPO), amelyben megadjuk azokat a beállításokat, amelyeket az adott 
objektum fog szállítani az ügyfélgépekre. Minden GPO két elkülönített szakasz-
ból áll, az egyikben megadott beállítások a számítógépekre (bármelyik felhaszná-
ló is jelentkezik be), a másikban megadottak pedig a felhasználókra (bármelyik 
gépen is jelentkeznek be) fognak vonatkozni. A csoportházirend objektumokban 
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megjelenő beállítási lehetőségeket a csoportházirend sablonok (group policy 
templates), vagyis .adm kiterjesztésű fájlok határozzák meg, ezekből a Microsoft 
időről időre frissített verziókat ad ki az új komponensek támogatására, de egyedi 
célra akár mi magunk is készíthetünk ilyen sablonfájlt. 

A beállítások megadása után az adott tárolóban lévő felhasználó objektu-
mokra a felhasználó szakaszban megadott, a számítógép objektumokra pedig 
a számítógép szakaszban szereplő beállítások fognak érvényesülni. Természe-
tesen egy GPO-t több tárolóhoz is hozzárendelhetünk, és egy felhasználóra, il-
letve számítógépre is érvényesülhet több csoportházirend objektum. 

A csoportházirend objektumok létrehozásakor két, egymásnak bizonyos 
mértékben ellentmondó szempontot kell figyelembe vennünk, vagyis meg kell 
találnunk a helyes egyensúlyt: 

• Lehetőleg minél kevesebb csoportházirend objektumot hozzunk létre. 
Természetes, hogy kevesebb objektummal kevesebb baj van, a beállítá-
sok jobban áttekinthetőek stb. 

• Másrészt hozzunk létre lehetőleg külön csoportházirend objektumot 
minden összetartozó beállításcsoport számára, mert így finomabban 
tudjuk adagolni, kiosztani a GPO-kat a számítógép-, illetve felhaszná-
lócsoportoknak. 

Az öröklődés 

A magasabb szintű (szülő) konténerekhez rendelt GPO-k beállításai alapér-
telmezés szerint öröklődnek a gyermektárolókra és kombinálódnak (össze-
adódnak) az ide csatolt GPO-k beállításaival. Ha több GPO eltérő értékkel 
tartalmazza ugyanazt a beállítást, akkor azok felülírják egymás hatását az 
öröklési lánc mentén. 

Minden konténeren lehetőségünk van azonban a fentről érkező öröklődés 
megszakítására, ha bekapcsoljuk a Block Inheritance (öröklődés megszakítá-
sa) opciót. Ez a lehetőség nagyon jól használható, ha például olyan GPO-t kell 
beüzemelnünk, ami egyetlen OU kivételével a teljes tartományra vonatkozik. 
Ekkor hozzáköthetjük a GPO-t a tartományhoz, a kivételes OU-n pedig egy-
szerűen megszakíthatjuk az öröklődést. 

Problémát okozhat azonban, hogy ebben az esetben a tartomány szintjén 
megadott egyetlen GPO sem ér le az adott szervezeti egységhez. Ennek meg-
oldására szolgál egy másik öröklődéssel kapcsolatos beállítási lehetőség. Min-
den GPO-n beállítható az Enforce (kikényszerítés) tulajdonság. Az ilyen GPO-k 
egyszerűen nem veszik figyelembe, hogy az alacsonyabb szintű tároló meg 
akarja szakítani az öröklődést, és ettől függetlenül is érvényre jutnak. 
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A csoportházirend objektumok prioritása 

Nagyon fontos, hogy figyelembe vegyük az egyes GPO-k kiértékelésének sor-
rendjét, ami egyben azok prioritását is jelenti, mivel ütközés esetén a később 
érkező beállítások felülírják a korábbiakat. A sorrend tehát: 

• Helyi házirend 

• A telephely szintjén megadott házirend objektumok (a rendszergazda 
által megadott sorrendben). A feldolgozás a legnagyobb sorszámú (Link 
order) GPO-val kezdődik, vagyis mindig az egyes sorszámú GPO a leg-
erősebb, ennek prioritása a legmagasabb. 

• A tartomány szintjén megadott házirend objektumok (a rendszergazda 
által megadott sorrendben). 

• A szervezeti egység szintjén megadott házirend objektumok a nagyobb 
(szülő) szervezeti egységtől kezdve a kisebb (gyermek) szervezeti egy-
ségekig sorban, az egyes OU-k esetében pedig a rendszergazda által 
megadott sorrendben. 

Ez tehát azt jelenti, hogy ütközés esetén az utolsó (tehát a legkisebb, a fel-
használót vagy számítógépet közvetlenül tartalmazó szervezeti egység legki-
sebb sorszámú házirendje) győz, vagyis ennek prioritása a legnagyobb. Ter-
mészetesen, ha nincs ütközés a beállítások között, akkor a sorrendnek nincs 
jelentősége, vagyis minden megadott beállítás érvényesülni fog az adott fel-
használóra, illetve számítógépre. 

A csoportházirend hatásának szűrése 

Minden GPO-hoz tartozik hozzáférés-vezérlési lista, aminek segítségével egy-
részt megóvhatjuk az objektumot az illetéktelen módosításoktól, másrészt 
biztonsági csoportok szerint szűrhetjük is az objektum hatását. Ha nem sze-
retnénk, hogy a GPO hatása egy adott biztonsági csoportra érvényesüljön, 
egyszerűen elvehetjük az adott csoport Read/Apply (olvasás/alkalmazás) jo-
gát. Fordított esetben, ha csak meghatározott csoportnak (csoportoknak) 
adunk Read/Apply jogot, akkor a házirend hatása a kiválasztott csoportok 
tagságán kívül senki másra nem fog érvényesülni. Természetesen a szűrés 
nemcsak felhasználókra, hanem számítógépekre is érvényesíthető, mivel a 
biztonsági csoportoknak a számítógép objektumok is tagjai lehetnek. 

A fentieken kívül a csoportházirend hatókörét WMI-szűrők segítségével is 
módosíthatjuk. Ebben az esetben a megadott WMI-szűrő az adott számítógép va-
lamely tulajdonságát (például a memória mennyisége, a processzor architektúrá-
ja, valamely program, vagy javítócsomag megléte stb.) kérdezi le, és a csoporthá-
zirend objektum érvényesítése a lekérdezés eredményétől függően megy végbe. 
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A csoportházirend végrehajtásának sorrendje 

• Az operációs rendszer indulása közben elsőként a számítógépre vonatko-
zó csoportházirend objektumok töltődnek le és értékelődnek ki. Ekkor 
történhet meg például a számítógéphez rendelt szoftverek telepítése is. 

• Ezután következik a számítógép számára megadott startup (indítási) 
szkript futása (mindkét említett folyamat befejeződik még a bejelent-
kezési ablak megjelenése előtt). 

• Következik a felhasználó bejelentkezése, természetesen eddig a pontig 
semmiféle felhasználói beállítás, szkript stb. érvényesítésére nincs le-
hetőség. 

• A bejelentkezés után érvényre jutnak a csoportházirend felhasználói 
beállításai, például a felhasználóhoz rendelt szoftverek telepítése. 

• Ezután fut le az a logon (bejelentkezési) szkript, amelyet a csoportházi-
rend segítségével rendeltünk a felhasználóhoz. 

• Végül lefut a felhasználói fiókhoz közvetlenül hozzárendelt logon szkript. 

Alapértelmezett csoportházirend objektumok 

Az Active Directory telepítésekor alapértelmezés szerint létrejön két csoport-
házirend-objektum.  

• A Default Domain Policy (Alapértelmezett tartományi házirend) a 
teljes tartományhoz tartozik, és az öröklődés révén a tartományba tar-
tozó valamennyi felhasználóra és számítógépre (így a tartományvezér-
lőkre is) érvényes.  

• A Default Domain Controllers Policy (Alapértelmezett tartományve-
zérlői házirend) a tartományvezérlőket tartalmazó Domain Controllers 
(Tartományvezérlők) szervezeti egységhez tartozik, ezért csak a tarto-
mányvezérlőkre hat. 

A csoportházirend frissítése 

A csoportházirend objektumokon végrehajtott változások nem érvényesülnek 
azonnal a számítógépeken, illetve felhasználókon. Az automatikus frissítés az 
ügyfélgépek esetében 90, a tartományvezérlőknél pedig 5 percenként történik. 
A türelmetlenebbek azonban kézzel is kikényszeríthetik a frissítést a 
gpupdate (esetleg a mindent frissítő gpupdate/force) használatával.  
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Ilyenkor sem futnak le azonban a gépindításhoz, leállításhoz, illetve ki-, 
bejelentkezéshez kötött események (szkriptek), ezek futtatásához újra kell 
indítanunk a számítógépet, illetve újra be kell jelentkeznünk. 

A gpupdate parancs csak a Windows XP operációs rendszerben jelent meg, korábban (Windows 
2000) a secedit parancs megfelelő paraméterezésével érhettük el ugyanezt a hatást. 

A Group Policy Management Console 

A Group Policy Management Console (Csoportházirend-felügyeleti konzol, 
GPMC) a csoportházirend objektumok kezelésének új eszköze. Az MMC-
bővítmény jelenlegi legújabb (SP1) verziója ingyenesen letölthető a Microsoft 
webhelyéről (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=21813). A konzol felüle-
tén mindent megtalálhatunk, ami a házirendek kezelésével kapcsolatban el-
képzelhető, felülete nagyon jól elrendezett, segítségével könnyen megérthető 
és felügyelhető a csoportházirend működésének minden aspektusa. Használa-
ta mindenképpen javasolt még a régebbi rendszerek felhasználóinak is, mivel 
a konzol Windows 2000 és Windows 2003 tartományban is működik, bár csak 
Windows Server 2003 rendszerre telepíthető. A Windows Vista operációs 
rendszerben a konzol beépítetten megtalálható. 

 
5.20. ábra: A Group Policy Management konzol 

!
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A GPMC segítségével az alábbi feladatokat végezhetjük el: 

• Létrehozhatunk új házirend objektumokat, és az egyes objektumokra 
meghívható csoportházirend-objektum szerkesztő (ez nem a GPMC, 
hanem az operációs rendszer része) segítségével megadhatjuk az abban 
szereplő beállításokat. 

• A létrehozott házirend objektumokat hozzáköthetjük (link) a megfelelő 
Active Directory konténerekhez. 

• Könnyen áttekinthető listában megjeleníthetjük az egyes csoportházi-
rend objektumokban lévő beállításokat, nem kell azokat a szerkesztő 
alkalmazás felületén megkeresni. 

• Delegálhatjuk az egyes GPO-k felügyeleti jogait felhasználók, illetve 
biztonsági csoportok számára.  

• Menthetjük és helyreállíthatjuk a csoportházirend objektumokat (akár 
valamennyit egy lépésben). 

• Ellenőrizhetjük az öröklődést, beállíthatjuk a blokkolást és kikénysze-
rítést, illetve beállíthatjuk az egy konténerre ható csoportházirend ob-
jektumok közötti prioritási sorrendet. 

• A Group Policy Results eszköz segítségével lekérdezhetjük az egyes 
felhasználókra, illetve számítógépekre aktuálisan ható csoportházirend 
objektumokat, és összegezve megtekinthetjük az azokban szereplő be-
állításokat.  

• Jelentéseket készíthetünk HTML-formátumban 

A replikáció és a telephelyek 

Az Active Directory-hálózat növekedésnek egy pontján elkerülhetetlenné vá-
lik, hogy szembenézzünk a telephelyek kialakításának problémáival. Termé-
szetes igény, hogy a központtól távol dolgozók is részesüljenek a központilag 
(vagy éppen elosztottan) felügyelt címtár, a csoportházirend, vagy például az 
Exchange áldásaiból. Korlátozott sávszélesség esetén mindenképpen a hely-
színen üzemelő tartományvezérlő a jó megoldás, ekkor viszont a lokális háló-
zaton üzemeltetett címtár esetében nem jelentkező problémák fognak felme-
rülni. Hogyan és milyen gyakorisággal történik a tartományvezérlők közötti 
replikáció? Milyen sávszélesség szükséges ehhez, és persze hogyan lehetne 
csökkenteni a szükségleteket? A telephelyen lévő számítógépeknek nyilván a 
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helyben lévő tartományvezérlő használatával kellene bejelentkezniük, onnan 
kellene letölteniük a csoportházirend objektumokat, logon szkripteket stb. De 
honnan fogják tudni az ügyfélgépek, hogy melyik a saját, közelben lévő tar-
tományvezérlőjük, amikor a DNS-től csak egy szinte véletlenszerűen kivá-
lasztott IP-címet kapnak? 

A következőkben ezekre a kérdésekre keresünk választ, megismerkedünk 
a replikáció finomhangolásának módszereivel, és az egészséges telephely-
struktúra kialakításához szükséges ismeretekkel. 

A replikáció 

A replikáció segítségével képes az Active Directory-címtárszolgáltatás a kü-
lönböző tartományvezérlőkön tárolt címtár-adatbázisok folyamatos szinkron-
ban tartására. A tartomány összes tartományvezérlőjén módosíthatóak a cím-
tár adatai, ezért az összes tartományvezérlő automatikusan részt is vesz a 
replikációban, tehát a címtáradatok bármilyen módosítását a rendszer a tar-
tomány összes tartományvezérlőjére replikálja. Az Active Directory több főki-
szolgálós (multimaster) replikációs modellt használ, amely lehetővé teszi, 
hogy a címtár módosítását bármelyik tartományvezérlőn elvégezhessük, majd 
a változások az összes tartományvezérlő címtárpéldányába bekerüljenek. 

Ahogyan már korábban említettük, az adatokat az egyes tartományvezér-
lőkön a címtáradatbázis tartalmazza, amely logikailag címtárpartíciókra ta-
golódik. Mindegyik partíció különböző típusú adatokat tárol, ezek lehetnek a 
tartomány objektumai, a séma, különféle konfigurációs adatok, vagy alkal-
mazásadatok. Az adott erdőn belül valamennyi tartományvezérlőn megtalál-
ható a séma- és konfigurációs partíció másolata, az egyes tartományok vezér-
lőin pedig a tartományobjektumokat tartalmazó replika. Amint az 5.21. ábrán 
látható, a különböző címtárpartíciók esetén különböző replikációs topológia 
alakul ki, mivel a tartományadatok replikációja csak az egyes tartományokon 
belül, míg a séma és konfigurációs partíció az erdő valamennyi tartományve-
zérlője között replikálódik. 

A multimaster replikáció segítségével valamennyi tartományvezérlő szinte 
folyamatosan frissíti az általa tárolt példányt a többi példány változásainak 
megfelelően. A replikáció természetesen teljesen automatikusan történik, a 
rendszer minden objektum esetében az utolsóként történt változtatásokat ér-
vényesíti a másolatokban. Szintén automatikusan megtörténik a replikáció 
konfigurációja, vagyis a tartományvezérlők feltérképezése és a kapcsolatok 
kialakítása is, külön minden egyes címtárpartícióra vonatkozóan. 
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5.21. ábra: Replikációs topológia több tartomány esetén 

A replikáció csak akkor jelent tényleges adatátvitelt, ha van mit szinkroni-
zálni, vagyis változások történtek az adatbázisban. Ilyen változás például: 

• ha bővítjük a címtár-adatbázist (pl. egy felhasználó létrehozása), 

• ha megváltoztatunk egy objektumot (pl. jelszóváltoztatás), 

• ha megváltoztatjuk egy konténer (szervezeti egység) nevét, 

• ha törlünk egy objektumot. 

A változások követése, és az adatok átvitele az objektumok tulajdonságainak 
szintjén történik, vagyis például, ha megváltozik egy felhasználó telefonszám 
mezője, akkor nem az egész objektum, hanem önállóan csak a megváltozott 
tulajdonság (a telefonszám) replikálódik a többi tartományvezérlőre. 

A replikációs topológia 

Az összes tartományvezérlőn megtalálható konzisztencia-ellenőrző (Knowledge 
Consistency Checker, KCC) az Active Directory Sites and Services (Active 
Directory – helyek és szolgáltatások) beépülő modulban megadott hálózati adatok-
ra alapozva automatikusan létrehozza a leghatékonyabb replikációs topológiát. 
Bármikor bekerül tehát egy új tartományvezérlő, a KCC a módosítás figyelembe-
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vételével újraszámítja a korábban kialakított topológiát (15 perc az időzítése). 
A konzisztencia-ellenőrző minden címtárpartícióhoz (séma, konfiguráció, tarto-
mány, alkalmazás) külön replikációs topológiát hoz létre. 

A konzisztencia-ellenőrző minden tartományvezérlőn kétirányú, gyűrűs 
replikációs topológiát alakít ki, vagyis megpróbál legalább két kapcsolatot 
létrehozni minden tartományvezérlő esetében (a jobb hibatűrést érdekében), 
a jelentősebb késés elkerülése miatt pedig arra törekszik, hogy két tarto-
mányvezérlő között legfeljebb három lépést alakítson ki. A topológia közvet-
len kapcsolatokat is tartalmazhat, ha a három lépésnél hosszabb replikációs 
út elkerülésének érdekében ez szükséges. 
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5.22. ábra: A KC új tartományvezérlőt illeszt be a replikációs topológiába 

Replikáció telephelyen belül 

Egy telephelyen belül állandó és nagy sebességű hálózati kapcsolat van a tarto-
mányvezérlők között, így itt a KCC a minél gyorsabb szinkronizációt lehetővé te-
vő topológia kialakítására törekszik. A címtárfrissítések automatikusan mennek 
végbe, ha a Change Notification Mechanism (változásértesítés) segítségével érte-
sítés érkezik egy változásról. A telephelyek közötti replikációval ellentétben a he-
lyi címtárfrissítések átvitele tömörítetlen formában történik. 

Replikáció a telephelyek között 

A telephelyek közötti replikáció megvalósítása jelentősen eltér a helyi 
replikációtól, mivel a telephelyek közötti sávszélesség általában korlátozott, 
sőt esetleg nincs is állandó kapcsolat. A telephelyek közötti replikáció a sáv-
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szélesség minél hatékonyabb kihasználását próbálja elérni; a címtárfrissíté-
sek automatikusan mennek végbe egy beállítható ütemezés alapján (alapér-
telmezés szerint háromóránként). A telephelyek közötti replikációval kapcso-
latos adatforgalom alapértelmezés szerint tömörített, a sávszélesség jobb ki-
használásának érdekében. 

A telephelyek 

Az Active Directoryban a telephely (site) olyan számítógépek csoportját jelen-
ti, amelyek között nagy sebességű, megbízható hálózati kapcsolat (jellemzően 
LAN) van. A telephelyhez tartozó számítógépek általában egy épületben ta-
lálhatók, vagy közös helyi hálózathoz csatlakoznak. Egy telephelyen belül 
természetesen több IP-alhálózat is lehet. 

Az Active Directory telephely koncepciójának alapvetően két célja van: 

• Egyrészt növelhetjük vele a 
replikáció hatékonyságát. A 
gyors kapcsolattal rendelkező 
számítógépek csoportjaként 
definiált telephelyeken belül 
gyakoribb a replikáció, így a 
telephelyen belüli tartomány-
vezérlők kapják meg leggyor-
sabban a frissítéseket. A te-
lephelyek közötti lassúbb 
kapcsolaton keresztül ritkáb-
ban történik meg a címtár-
adatok szinkronizálása. 

• Másrészt meghatározhatjuk, hogy a telephelyen lévő számítógépeket a 
telephelyen lévő tartományvezérlő jelentkeztesse be, innen töltsék le a 
csoportházirend objektumaikat, bejelentkezési szkriptjeiket stb. 

A fenti két pont alapján mindjárt le is vonhatunk két fontos következtetést a 
telephelyek kialakítására vonatkozóan: 

• Nem érdemes (hacsak nincs valami különleges indok) helyben lévő tar-
tományvezérlő nélküli telephelyet definiálni, mivel ebben az esetben a 
fenti két előnyös tulajdonság egyike sem jelentkezhet. 
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• Nem érdemes telephelyeket definiálnunk olyan helyszínek esetében, 
amelyek között gyors (10Mb/sec, vagy még gyorsabb) hálózati kapcsolat 
van. A gyors kapcsolattal rendelkező IP-alhálózatok telephellyé alakí-
tása nem növeli, hanem inkább csökkenti a teljesítményt. 

A telephelyek és a tartományok közötti legfontosabb különbség az, hogy a telep-
helyek a hálózat fizikai felépítését, a tartományok pedig a szervezet logikai szer-
kezetét követik. A telephelyek és tartományok között bármiféle átfedés lehetsé-
ges, egy telephely tartalmazhat több tartományt, és egy tartomány is kiterjedhet 
több telephelyre. A lényeg minden esetben a replikációhoz, valamint az ügyfe-
lek és a tartományvezérlők közötti adatforgalomhoz szükséges sávszélesség 
optimális feltételekkel történő biztosítása. 

Telephely B 

Tartományvezérlők 

WAN Link 

 

 

 Telephely A 

 
5.23. ábra: A telephelyek közötti kapcsolat általában lassúbb és kevésbé megbízható 

Számítógépek hozzárendelése a telephelyekhez 

Az ügyfélgépek telephelyekhez rendelése IP-címük és alhálózati maszkjuk 
alapján történik. Minden ügyfélgép az adott telephely IP-alhálózatához ki-
szolgálóként megadott tartományvezérlőt fogja előnyben részesíteni a beje-
lentkezés során. A telephelyekhez tartozó alhálózatok és kiszolgálók megha-
tározását az Active Directory Sites and Services (Active Directory helyek és 
szolgáltatások) MMC-modulban tudjuk elvégezni. A művelet négy lépésből áll: 

• Elsőként létre kell hoznunk az új telephelyet a Sites tárolóban. 

• Az új telephely alatt létrejövő Servers tárolóhoz hozzá kell adnunk a te-
lephely kiszolgálását végző tartományvezérlőt (vagy tartományvezérlőket). 

• A Subnets tárolóban létre kell hoznunk a telephely IP-alhálózatainak 
megfelelő bejegyzéseket. 
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• Végül a létrehozott IP-alhálózatok tulajdonságlapjain ki kell választa-
nunk azt a telephelyet, amelyhez az adott alhálózat tartozik. 

Az itt megadott instrukciókat a DNS-kiszolgáló fogja közölni az ügyfelekkel, 
akik így saját IP-címük és alhálózati maszkjuk alapján eldönthetik, hogy me-
lyik telephelyhez tartoznak, a telephely alapján pedig kiválaszthatják, hogy 
melyik tartományvezérlőhöz kell csatlakozniuk. 

Telephelyek tervezése 

A telephely-struktúra megtervezése nem minden esetben egyszerű feladat, az 
épületek egymástól való fizikai távolságán kívül sok esetben más szemponto-
kat is figyelembe kell vennünk. A legfontosabb kérdés, amit el kell dönte-
nünk, hogy biztosan érdemes-e telephelyet fabrikálni az adott helyszínből, 
vagy nyugodtan használhatják a központban lévő kiszolgálókat, esetleg min-
denképpen az Active Directoryn kívül kell maradniuk. Általánosan használ-
ható receptet adni valószínűleg lehetetlen, de azért megpróbáljuk felvonul-
tatni a legfontosabb szempontokat: 

 
5.24. ábra: Minden telephelyhez kiszolgáló(ka)t és alhálózato(ka)t rendelhetünk 

• Milyen következményei vannak az új telephely földrajzi elhelyezkedé-
sének? 
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• Hány számítógép működik a telephelyen? – két számítógépnek valószí-
nűleg nem érdemes külön tartományvezérlőt kivinni a telephelyre, tar-
tományvezérlő nélkül pedig értelmetlen a telephellyé alakítás, egysze-
rűbb a központban lévő kiszolgálókat használni. 

• Van-e esetleg már kiszolgáló, vagy tartományvezérlő? – komoly érv le-
het a telephellyé alakítás mellett, ha van már a helyszínen kiszolgáló. 
Ha erre szükség volt, (és nincs nagyon gyors hálózati kapcsolat), akkor 
valószínűleg érdemes a kiszolgálóból tartományvezérlőt, a helyszínből 
pedig telephelyet gyártani. 

• Milyen IP-alhálózatokból áll az új telephely? 

• Milyen típusú és sebességű WAN-kapcsolat jellemzi az új telephelyet, 
milyen költségekkel jár a hálózati kapcsolat? 

Végezetül még néhány tipp a korrekt és praktikusan működő telephelyi kör-
nyezethez: 

• Egy „egészséges” telephelyen célszerűen van tartományvezérlő. 

• Egy – az adott helyszínen használt – célalkalmazás is igényelheti a te-
lephelyet. 

• Ha a fentiek közül egyik sem teljesül, akkor valószínűleg nem érdemes 
telephellyé alakítani az adott helyszínt. 

• Mindig specifikáljuk az összes telephely, összes IP-alhálózatát, mivel 
az ügyfélgépek ez alapján találják meg a hozzájuk közel lévő tarto-
mányvezérlőt. 

 
 


