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Az átállás megtervezése  

A kis- és közepes méretű szervezeteknek a Microsoft® Windows NT® 4.0 

operációsrendszer-környezetről Windows Server™ 2003 operációsrend-

szer-környezetre áttérve módjuk lesz arra, hogy kiaknázzák a Windows 

Server 2003 lehetőségeit. Fontos a gondos tervezés, hogy biztosítsuk az át-

térés gyors és zökkenőmentes lebonyolítását. Ez a fejezet bemutatja, hogy 

hogyan mérjük fel aktuális Windows NT 4.0-es környezetünk állapotát, 

hogyan hozzunk döntéseket az új Windows Server 2003 környezetünkről, 

és hogy hogyan tervezzük meg az áttérés szükséges lépéseit.  
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Áttekintés: az áttérés megtervezése 

Mielőtt szervezetünk áttér a Windows NT 4.0 tartományról az új Win-

dows Server 2003 Active Directory tartományára, fontos értékelnünk a je-

lenlegi tartományvezérlőket és tagkiszolgálókat, megtervezni az áttérési fo-

lyamatot és az új Windows Server 2003 tartományt. A Windows Server 

2003-ra történő áttérés megtervezése a következő lépésekből áll: 
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 Az áttérési útvonal kiválasztása 

 A kiszolgálószerepek kiosztása 

 Az új Windows Server 2003 Active Directory tartomány megter-

vezése  

 A tesztelés és a helyreállítás megtervezése 

A Windows NT 4.0-ról Windows Server 2003-ra történő áttérési folyamat 

illusztrálására a könyv 1. és 2. fejezeteiben, bemutatjuk, hogy egy képzelet-

beli termelő cég, a Fabrikam Rt. hogyan tervezi és állítja fel a Windows 

Server 2003-at saját környezetében. 

A Fabrikamnak 300 alkalmazottja van, közülük körülbelül 270 dolgozik 

a seattle-i központban, további 30 pedig a termelésben. A cég új irodát kí-

ván nyitni Bostonban, amely a seattle-i központú hálózat része lesz, és 20 

dolgozót kívánnak az új helyszínen foglalkoztatni. A cég informatikai rész-

lege egy informatikai igazgatóból, valamint egy hálózati és egy felhasználói 

tanácsadóból áll.  

A Fabrikam környezete a következőkből áll: 

 Egy Fabricorp nevű tartomány, amely Windows NT 4.0 alatt fut. 

 Három kiszolgáló: a PDC-kiszolgáló, amely a 6 hónappal ezelőtt 

vásárolt új kiszolgálón fut; valamint a BDC-kiszolgáló és egy tag-

kiszolgáló; utóbbi kettő egyaránt idősebb hardverrel rendelkező 

kiszolgálón futnak. 

 WINS névfeloldás-szolgáltatás egy nemzetközi hálózaton, vala-

mint egy internetszolgáltató által nyújtott belső DNS és DNS-

szolgáltatások. 

 A Windows NT 4.0 kiszolgálókon futó távelérés, állomány-, va-

lamint nyomtatási szolgáltatások. 

 Több különböző ügyfél operációs rendszer, köztük a Microsoft® 

Windows® 98, Windows® 2000 Professional, és a Windows® XP. 

A Fabrikam informatikai részlege a következő célokat fogalmazta meg az 

áttérési folyamat előtt: 

 Windows NT 4.0 tartományuk frissítése Windows Server 2003 

Active Directory tartományra. 

 A kiszolgálók egyesítése két kiszolgálón, melyek mindegyike 

Windows Server 2003 alatt fut. 

 A bostoni iroda megnyitásakor egy új Active Directory hely lét-

rehozása és egy új tartománykezelő elhelyezése Bostonban. 
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Az 1.1. ábrán látható a jelenlegi Windows NT 4.0-környezet. 

SEA-FAB-DC01 SEA-FAB-DC01 SEA-FAB-MS01 

Windows NT 4.0 Windows NT 4.0 Windows NT 4.0 

PCD BCD tagkiszolgáló 

   
WINS Távelérési kiszolgáló Állománykiszolgáló 

DHCP  Nyomtatókiszolgáló 

1.1. ábra: A Fabrikam jelenlegi környezete 

A kiszolgálószerep olyan egyedülálló funkciót jelöl, 

melyet az egyik, Windows Server operációs rend-

szerű számítógép nyújt a távoli hálózati ügyfelek számára. A kiszolgálósze-

repeket egyazon kiszolgálón belül is kombinálhatjuk. A kis- és közepes vál-

lalkozások számára fontos kiszolgálószerepek a következők: 

 Tartományvezérlő 

 DHCP és WINS 

 Fájl és nyomtatás  

 Távelérés 

 Web 

Kifejezések és definíciók 

A kiszolgáló áttelepítésének megkezdése előtt fontos, hogy a következő 

szaknyelvi kifejezésekkel tisztában legyünk. 

 Windows NT 4.0 vagy újabb Windows kiszolgáló operációs 

rendszerű számítógép, amely egy helyi hálózathoz (local area 

network, LAN) csatlakozik. Minden egyes kiszolgálót úgy konfigurálnak, 

hogy egy vagy több szolgáltatást nyújtsanak a hálózati ügyfelek számára. 

Bármely számítógép (munkaállomás vagy kiszolgáló), amely a 

helyi hálózathoz csatlakozik, és adat-, állomány-, vagy fiókin-

formációkat igényel egy kiszolgálótól, hogy elláthassa feladatát. 

 

Kiszolgálószerepek 

Kiszolgáló 

Ügyfél 
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Egy kiszolgáló által nyújtott szolgáltatás a hálózati 

ügyfelek igényeinek ellátására, így például a ki-

szolgáló szerepelhet állománykiszolgáló vagy webkiszolgálóként. Egy ki-

szolgáló egy vagy több kiszolgálószerepet láthat el. 

Kiszolgáló, melynek kiszolgálószerepét telepítjük át. 

Kiszolgáló, melyre egy kiszolgálószerepet telepítünk át.  

Az áttérési útvonal kiválasztása 

Mielőtt a Windows NT 4.0 környezetből áttérnénk a Windows Server 

2003-ra, ki kell választanunk azt az áttérési útvonalat, amely legjobban ki-

elégíti cégünk szükségleteit. A cég mérete, meglévő hardverei és a jelenleg 

használt operációs rendszer befolyásolják a kiválasztásra kerülő áttérési út-

vonalat.  

75 hálózati eszköznél kevesebbet használó cégeknek érdemes megfon-

tolniuk a Windows Server 2003 helyett a Microsoft® Small Business Server 

hálózat használatát. A Small Business kiszolgáló kézbesíti az elektronikus 

leveleket, biztosítja az internetre kapcsolódást, az üzleti intranetet, a távol-

ról való kapcsolódás lehetőségét, támogatja a mobil eszközök használatát, 

valamint az állomány- és nyomtatómegosztást egyazon kiszolgálón. 

A Small Business Serverre való áttéréssel kapcsolatban tekintse meg a 

Small Business Server honlapot a http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=5984 

internetcímen. 

A meglévő eszközök értékelése 

Amennyiben a jelenlegi környezetben van olyan tartományvezérlőnk, 

amely képes a Windows Server 2003 futtatására, akkor tervezzük meg 

ezen tartományvezérlő frissítését Windows Server 2003 Active Directory 

tartományra. Ennek érdekében a tartományvezérlőnek elsődleges tarto-

mányvezérlőnek (primary domain controller, PDC) kell lennie. Amennyiben ez 

nem PDC, elő kell léptetnünk PDC-vé, mielőtt a frissítést elvégeznénk. 

Értékeljük meglévő hardvereinket, hogy megtaláljuk, mely kiszolgálókat 

frissíthetjük Windows Server 2003-ra, és mely kiszolgálók nem felelnek 

meg az ajánlott hardverelvárásoknak. Ennek érdekében először is jegyez-

zük fel minden kiszolgálón a memória, a processzor és a lemezterületi ada-

Kiszolgálószerepek 

Célkiszolgáló 

Forráskiszolgáló 
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tokat, majd hasonlítsuk össze őket a Windows Server 2003 System 

Requirements hivatkozáson található információkkal a Web Resources oldalon 

a http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=291 címen. 

Ezen értékelés alapján határozzuk meg, hogy szükséges-e új kiszolgáló-

hardvereket vásárolnunk. 

Az 1.1. táblázaton láthatjuk a Fabrikam Rt. kiszolgálóinak hardverkon-

figuráció-információit. 

1.1. táblázat: A Fabrikam Rt. kiszolgálóinak hardverkonfigurációja 

Meglévő 

kiszolgáló 

Operációs 

rendszer 
Memória Processzor 

Lemez-

terület 

Frissíthető Windows 

Server 2003  

tartomány-

vezérlőre? 

tagkiszol-

gálóra? 

SEA-FAB-

DC01 

Windows 

NT 4.0 

2 GB 1 × 850 MHz 10 GB Igen Igen 

SEA-FAB-

DC02 

Windows 

NT 4.0 

256 MB 1 × 400 MHz 4 GB Nem Igen 

SEA-FAB-

MS01 

Windows 

NT 4.0 

256 MB 1 × 400 MHz 2 GB Nem Nem 

Az elsődleges tartományvezérlő (PDC), a SEA-FAB-DC01, megfelel a 

Windows Server 2003 alapú tartományvezérlőkkel szembeni követelmé-

nyeknek, így helyben frissíthető.  

A tartalék tartományvezérlő (BDC), a SEA-FAB-DC02, nem felel meg a 

Windows Server 2003 alapú tartományvezérlőkkel szembeni hardverkövetel-

ményeknek. A Fabrikam Windows NT 4.0 visszapörgető kiszolgálónak fogja 

használni, amennyiben valami probléma fordulna elő a helyben történő frissí-

tési folyamat során. Mivel legalább két tartományvezérlőre van szükség, így a 

cég tervbe vette egy új számítógép, a SEA-FAB-DC03 felállítását, mely mint 

tartományvezérlő fogja futtatni a Windows Server 2003-at. 

A SEA-FAB-MS01 tagkiszolgáló nem felel meg Windows Server 2003 

alapú tartományvezérlőkkel szembeni hardverkövetelményeknek mint tag-

kiszolgáló. Az ezen a kiszolgálón futó szolgáltatások áttérnek a SEA-FAB-

DC03 kiszolgálóra, a SEA-FAB-MS01-et pedig leselejtezik. Az új 

Fabrikam környezet két kiszolgálóból, a SEA-FAB-DC01-ből és a SEA-

FAB-DC03-ból fog állni. 

Amennyiben a környezetben az elsődleges tartományvezérlő szerepű 

kiszolgáló nem felel meg a hardverkövetelményeknek, áthelyezhetjük a 



6 Az átállás megtervezése 

PDC szerepet a követelményeknek megfelelő BDC-re, és a PDC-t frissít-

hetjük Windows Server 2003-ra. Amennyiben egyik Windows NT 4.0 tar-

tományvezérlő sem felel meg a Windows Server 2003-mal szembeni hard-

verkövetelményeknek, akkor a helybeni frissítés helyett telepítenünk kell a 

Windows NT 4.0 BDC-t egy olyan számítógépre, amely megfelel a Win-

dows Server 2003-at futtató tartományvezérlővel szembeni követelmé-

nyeknek, és a PDC szerepet erre kell áthelyeznünk. 

 

Állítsunk be egy Windows NT 
4.0-et futtató tartalék tarto-
mányvezérlőt, ami képes a 
Windows Server 2003 futtatá-
sára! Ezután léptessük ezt elő 
elsődleges tartományvezérlő-

vé! 

Minden a kiszolgálóhoz az új környezetében 
rendelt szolgáltatáshoz kövessük a helybeni 
frissítéshez megadott utasításokat! A más 
kiszolgálóra migrálandó szolgáltatásokhoz 
állítsunk be egy új Windows Server 2003-at 
futtató tagkiszolgálót a Windows NT 4.0 kör-
nyezetbe, és kövessük az e szolgáltatások 

migrálásához szükséges eljárásokat! 

Léptessük elő ezt a tar-
tományvezérlőt elsődle-

gessé! 

Van olyan Windows NT 4.0 
tartományvezérlőnk, ami képes a 

Windows Server 2003 futtatására? 

Ez a tartományve-

zérlő az elsődleges? 

Beállítottunk minden aktu-
álisan a kiszolgálón futó 
szolgáltatást úgy, hogy 
azok a frissítés után is fus-

sanak a kiszolgálón? 

Kövessük a kiszolgáló helybeni 
frissítéséhez megadott utasítá-
sokat! 

Nem 

Nem 

Nem 

Igen 

Igen 

Igen 

 

1.2. ábra: A jelenlegi hardverállomány értékelése 

Ezen kívül bármikor bővíthetjük a környezetet egy Windows Server 2003 

alapú tagkiszolgálóval, mielőtt frissítenénk a Windows Server 2003 Active 

Directoryt. A Windows Server 2003 alapú tagkiszolgálók Windows NT 4.0 

környezetben működnek. Ugyanakkor nem telepíthetünk Active 

Directoryt a tagkiszolgálóra, ezáltal tartományvezérlővé téve azt, amíg nem 

frissítettük a Windows NT 4.0 elsődleges tartományvezérlőt (PDC).  

Ha az elsődleges tartományvezérlő más szolgáltatásokat is futtat, mint 

például a WINS, DHCP, állomány- és nyomtató, valamint webkiszolgáló, 

akkor azt is meg kell határoznunk, hogy helyben frissítsük-e ezeket a szol-
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gáltatásokat vagy áttérünk velük más kiszolgálókra, mielőtt frissítenénk az 

elsődleges tartományvezérlőt. Amennyiben az elsődleges tartományvezérlő 

távelérési szolgáltatást futtat, akkor a vezérlő frissítése előtt ezt a szolgálta-

tást is át kell telepítenünk egy Windows Server 2003-kiszolgálóra. A ki-

szolgálószerepek kiosztásáról további információ a fejezet későbbi, „A ki-

szolgálószerepek kiosztása” című részében található. 

Az 1.2. ábra foglalja  össze a jelenlegi hardverállomány értékelésének 

folyamatát, hogy meghatározhassuk, hogy új Windows Server 2003 tarto-

mányunk létrehozásához a jelenlegi környezet mely kiszolgálója frissíthető 

Windows Server 2003-ra (ha létezik ilyen). 

A támogatott operációs rendszer-frissítések 

meghatározása 

Azonosítsuk a környezetünkben működő Windows NT 4.0-platformokat, 

és határozzuk meg, támogatott-e az operációs rendszer Windows Server 

2003-ra frissítése, vagy pedig tiszta telepítéssel újra kell-e telepítenünk az 

operációs rendszert! 

A következő Windows NT 4.0-platformok frissíthetők közvetlenül 

Windows Server 2003 Standard Edition operációs rendszerré: 

 Windows NT 4.0 Server, Standard Edition 

 Windows NT 4.0 Terminal Server 

Nem szükséges újratelepíteni azokat az alkalmazásokat, illetve a platfor-

mokat, amelyeket közvetlenül frissítünk Windows Server 2003-ra, de 

egyeztetni kell ezek forgalmazóival, hogy valóban futnak-e Windows Ser-

ver 2003 alatt. 

Ha vannak környezetünkben Windows Server 2003-ra közvetlenül nem 

frissíthető operációs rendszerrel rendelkező számítógépek, mint például a 

Microsoft® Windows NT® 3.51, a következőt kell tennünk: 

 Ha meg kívánjuk tartani az ezeken a számítógépeken futó alkal-

mazásainkat, bizonyosodjunk meg arról, hogy futni fognak és 

támogatottak Windows Server 2003 alatt is, majd frissítsük az 

 Fontos! 

A Windows Server 2003-ra történő frissítés előtt a Win-

dows NT 4.0 minden verziójára fel kell telepíteni az 5., 

vagy későbbi szervizcsomagot!  
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operációs rendszert egy rendszerre, amely Windows Server 2003-

ra frissíthető. 

 Ha nem muszáj megtartanunk a számítógépeken lévő alkalmazá-

sokat, telepítsük ezekre tiszta telepítéssel a Windows Server 

2003-at. 

A kiszolgálószerepek kiosztása 

A Windows NT 4.0-ről Windows Server 2003-ra való áttérés során fontos, 

hogy megtervezzük a jövőbeli kiszolgálószerepeket. Ez a folyamat a kö-

vetkező lépéseket foglalja magában: 

 A jelenlegi környezet kiszolgálóinak és az ezek által nyújtott 

szolgáltatások dokumentálása. 

 Az új környezet kiszolgálószerepeinek kiosztása, és ezek doku-

mentálása. 

 Az alapkapacitás megtervezése, hogy megbizonyosodhassunk, 

elégséges lesz-e a kiszolgálók kapacitása a tervezett kiszolgálósze-

repek ellátásához. 

 A jelenlegi hálózati konfiguráció értékelése, beleértve az egyes ki-

szolgálók IP-címekkel és a hálózati csatolókkal kapcsolatos in-

formációit. 

Dokumentumkiszolgálók és szolgáltatások az aktuális 

környezetben 

Azonosítsuk a jelenlegi Windows NT 4.0-tartomány kiszolgálóit, és dokumen-

táljuk szolgáltatásaikat! Feltétlenül keressük meg, mely kiszolgálókon fut a 

LAN-kezelő replikációs (LAN Manager Replication, LMRepl), a távelérési, illetve 

a fájlszolgáltatás, mert a szolgáltatások folyamatos működése és az ügyfelek 

számára az erőforrásokhoz való hozzáférés biztosítása érdekében a frissítés 

előtt végre kell hajtanunk bizonyos feladatokat. 

Készítsünk egy egyszerű táblázatot a kiszolgálókról és szolgáltatásaikról! Az 

1.2. táblázat egy, a Fabrikam Rt.-nél készült dokumentációt mutat be.  

A Window Server 2003 Active Directoryról WINS-re, DHCP-re, RAS- 

vagy LMRepl szolgáltatásra való áttéréssel kapcsolatban további informá-

ció e könyv „Frissítés Windows Server 2003 Active Directoryra” című ré-

szében található. 
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1.2. táblázat: A Fabrikam Rt. jelenlegi kiszolgálói és ezek szolgáltatásai 

Kiszolgálónév Kiszolgálószerep Szolgáltatások 

SEA-FAB-DC01 Elsődleges tartományvezérlő WINS-, DHCP-, LMRepl export-

kiszolgáló 

SEA-FAB-DC02 Tartalék tartományvezérlő LMRepl importkiszolgáló, RAS-

kiszolgáló 

SEA-FAB-DC03 Tartalék tartományvezérlő Új BDC, központilag telepítve egy 

frissíthető hardverre 

SEA-FAB-MS01 Tagkiszolgáló Állomány- és nyomtatókiszolgáló 

 

Kiszolgálószerepek kiosztása az új környezetben 

Az új környezet kiszolgálószerepeinek kiosztásához először osszuk el a je-

lenlegi környezet tartományvezérlőinek szerepeit az új Windows Server 

2003-tartományban! Ezután döntsük el, hogy a többi új szolgáltatást az új 

tartomány mely részére helyezzük el. 

Tartományvezérlő-szerepek 

Osszuk ki a jelenlegi Windows NT 4.0 alapú tartományvezérlő-szerepeket 

a frissítés utáni Windows Server 2003-tartományba! Osszuk ki az egyiket 

az alábbi három Windows NT 4.0 alapú tartományvezérlő-szerepből egy 

Windows Server 2003-tartományba: 

 Windows Server 2003 alapú tartományvezérlő. Rendeljük a 

szerepet a Windows NT 4.0 elsődleges tartományvezérlőhöz 

vagy bármely tartalék tartományvezérlőhöz, amely megfelel a 

hardver- és szoftver-követelményeknek.  

 Visszapörgetés kiszolgáló. Rendeljük a szerepet Windows 

Server 2003-tartomány egy elsődleges tartományvezérlőjéhez, 

amely nem felel meg a Windows Server 2003 tartományvezér-

lőkkel szembeni hardverkövetelményeknek.  

 Windows Server 2003 alapú tagkiszolgáló. Rendeljük a szere-

pet a Windows Server 2003-tartomány olyan Windows NT 4.0 

alapú elsődleges tartományvezérlője számára, amely nem felel 
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meg a Windows Server 2003 tartományvezérlőkkel szembeni 

hardverkövetelményeknek. 

Ezeket az adatokat ajánlatos táblázatba foglalni, amelyben érdemes feltüntetni 

tartományunk Windows NT 4.0 alapú tartományvezérlőiről, hogy megfelel-

nek-e a Windows Server 2003 hardverkövetelményeinek, valamint hogy mi a 

jelenlegi és mi lesz a frissítést követő szerepük. A Fabrikam Rt. által dokumen-

tált tartományvezérlő-szerepek jellemzői az 1.3. táblázatban láthatók. 

1.3. táblázat: Tartományvezérlő-szerepekek kiosztása 

Tartomány-

vezérlő neve 

Megfelel a hardver-

követelményeknek? 

Frissítést megelőző 

szerep 

Frissítést követő 

szerep 

SEA-FAB-DC01 Igen Windows NT 4.0 elsőd-

leges tartományvezérlő 

Windows Server 2003 

tartományvezérlő 

SEA-FAB-DC02 Nem Windows NT 4.0 tarta-

lék tartományvezérlő 

Visszapörgetés ki-

szolgáló 

SEA-FAB-DC03 Igen Windows NT 4.0 tarta-

lék tartományvezérlő 

Windows Server 2003 

tartományvezérlő 
 

Kiszolgálószerepek 

Határozzuk meg, hogy környezetünk Windows Server 2003-ra való áttéré-

se után hova helyezzük a szolgáltatásokat a tartományvezérlőkön és tagki-

szolgálókon! A döntést befolyásolja, hogy a jelenlegi kiszolgáló hardverei 

megfelelnek-e a Windows Server 2003 futtatási követelményeinek. Általá-

ban, ha egy szolgáltatást nyújtó kiszolgáló megfelel ezeknek, helyben is 

frissíthetjük vagy át is helyezhetjük a szolgáltatást egy másik kiszolgálóra.  

Ha nem felel meg, át 

kell helyeznünk a 

szolgáltatást, vagy új-

ra kell telepítenünk a szolgáltatást egy másik kiszolgálóra. Ezen kívül dönthe-

tünk úgy is, hogy bizonyos szolgáltatásokat különböző kiszolgálókra helye-

zünk át és így kevesebb kiszolgálón egyesítjük őket, vagy szét is választhatjuk 

őket. 

Amennyiben Windows NT 4.0 alapú tartományvezérlőink egyéb szol-

gáltatásokat is futtatnak, mint például DHCP, WINS, állomány- és nyom-

tatószolgáltatás, vagy az IIS, akkor döntsük el, hogy ezeket helyben kíván-

A kiszolgálószerepek kiosztása abban az eset-

ben, ha minden Windows NT 4.0 tartományve-

zérlő megfelel a hardverkövetelményeknek 
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juk frissíteni a jelenlegi hardveren, vagy áthelyezzük őket egy vagy több 

tartományvezérlőre, illetve tagkiszolgálóra. Ha egy kiszolgáló futtatja a 

távelérési szolgáltatást, akkor a tartományvezérlő frissítése előtt a szolgálta-

tást át kell telepítenünk egy Windows Server 2003-as kiszolgálóra. Ezen 

kiszolgálószerepek Windows Server 2003-ra való áttérésével kapcsolatban 

lásd a könyv alábbi fejezeteit: 

 „WINS- és DHCP-kiszolgálók frissítése és áttelepítése Windows 

Server 2003-ra” 

 „Állomány- és nyomtatókiszolgálók áttelepítése Windows Server 

2003-ra” 

 „Áttérés telefonos és VPN távelérésű, Windows Server 2003-at 

futtató kiszolgálóra” 

 „Webhelyek áttelepítése IIS 4.0-ről IIS 6.0-ra” 

Ha az elsődleges tarto-

mányvezérlő nem felel 

meg a hardverkövetel-

ményeknek, állítsunk 

be egy új hardverű, új Windows NT 4.0 elsődleges tartományvezérlő-

kiszolgálót. Előléptethetjük a tartalék tartományvezérlőt elsődleges tarto-

mányvezérlővé, és így ez a számítógép lesz első Windows Server 2003 tar-

tományvezérlőnk. 

Amennyiben más kiszolgálószerepek is futnak az eredeti elsődleges tar-

tományvezérlőn, mint például DHCP, WINS, állomány- és nyomtatószol-

gáltatás, RAS, vagy IIS, akkor készítsünk egy tervet ezek áthelyezéséről az 

eredeti elsődleges tartományvezérlőről egy tetszőleges kiszolgálóra Win-

dows Server 2003 környezetünkben. E kiszolgálószerepek áttérésével kap-

csolatban lásd a könyv alábbi fejezeteit: 

 „WINS- és DHCP-kiszolgálók frissítése és áttelepítése Windows 

Server 2003-ra” 

 „Állomány- és nyomtatókiszolgálók áttelepítése Windows Server 

2003-ra” 

 „Áttérés telefonos és VPN távelérésű, Windows Server 2003-at 

futtató kiszolgálóra” 

 „Webhelyek áttelepítése IIS 4.0-ről IIS 6.0-ra” 

A kiszolgálószerepek kiosztása abban az 

esetben, ha az elsődleges tartományvezérlő 

nem felel meg a hardverkövetelményeknek 
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Miután beállítottuk első Win-

dows Server 2003 tartomány-

vezérlőnket, telepíthetjük a to-

vábbi új Windows Server 2003 

tartományvezérlőket és tagki-

szolgálókat. Ezután az eredeti elsődleges tartományvezérlő bármely szolgálta-

tását áthelyezhetjük az első Windows Server 2003 tartományvezérlőre vagy az 

egyik választásunk szerinti új kiszolgálóra. 

A Fabrikam a kiszolgálószerepeket az 

1.4.  táblázatban látható módon osz-

totta ki. 

1.4. táblázat: Kiszolgálószerepek kiosztása 

Kiszolgáló 
neve 

Megfelel a 
hardver-

követelmé
nyeknek? 

Frissítést 
megelőző szerep 

Frissítést követő szerep 

SEA-FAB-

DC01 

Igen Windows NT 4.0 el-

sődleges tarto-

mányvezérlő, 

WINS-, DHCP- ki-

szolgáló 

 Windows Server 2003 tartomány-

vezérlő 

 DNS-kiszolgáló 

 WINS-kiszolgáló 

 DHCP-kiszolgáló 

 Állomány- és nyomtatókiszolgáló 

SEA-FAB-

DC02 

Nem Windows NT 4.0 

tartalék tarto-

mányvezérlő, RAS- 

kiszolgáló 

Visszapörgetés kiszolgáló 

SEA-FAB-

DC03 

Igen Windows NT 4.0 

tartalék tarto-

mányvezérlő 

 Windows Server 2003 tartomány-

vezérlő 

 DNS-kiszolgáló 

 WINS-kiszolgáló 

 DHCP-kiszolgáló 

 Útválasztó és távelérési kiszolgáló 

 Állomány- és nyomtatókiszolgáló 

SEA-FAB-MS01 Nem Állomány- és 

nyomtatókiszolgáló 

Nincs, a kiszolgáló nem frissíthető 

Kiszolgálószerepek kiosztása abban az 

esetben, ha egy tartalék állományve-

zérlő nem felel meg a hardverköve-

telményeknek 

Példa: Kiszolgálószerepek ki-

osztása a Fabrikam Rt.-nél 
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A Fabrikam egyik célja az volt, hogy minden szolgáltatást a Seattle-ben lé-

vő két kiszolgálón helyezzenek el. Mivel két tartományvezérlőre van szük-

ség, mindkét kiszolgáló tartományvezérlőre szerepet osztottak. Hogy a re-

dundancia és az egységesítés szempontjainak is megfeleljenek, mindkét ki-

szolgáló DNS-, WINS-, DHCP-, állomány- és nyomtatókiszolgáló szere-

pet is kapott. A SEA-FAB-DC01 kiszolgálón már futott a WINS és a 

DHCP, így ezek helyben frissíthetők. Azok a szolgáltatások, amelyek nem 

frissíthető kiszolgálókon futottak (RAS-, állomány- és nyomtatószolgálta-

tások), a SEA-FAB-DC03 kiszolgálóra lettek áthelyezve. 

A kiszolgálókapacitás megtervezése 

Kisvállalkozások részére a tartományvezérlő-kapacitás megtervezése elég 

egyértelmű. Egy egyedüli, legfeljebb 2999 felhasználójú és egy helyi tarto-

mány számára legalább két tartományvezérlőre van szükség, mindkettő 

legalább 850 MHz-es egyprocesszoros rendszer. Amennyiben egynél több 

hely van, mindegyiken még egy további tartományvezérlőre van szükség. 

Amennyiben egyéb szolgáltatások is futnak a tartományvezérlőkön, el-

képzelhető, hogy a jobb teljesítmény érdekében további processzor, me-

mória vagy lemezterület-bővítésre lesz szükség. Az állománykiszolgálók 

kapacitásának tervezésével kapcsolatban lásd e könyv „Állomány- és 

nyomtatókiszolgálók áttelepítése Windows Server 2003-ra” című fejezetét. 

Miután kiosztották a kiszolgálósze-

repeket a fizikai kiszolgálók közt, és 

felmérték a szükséges kapacitást, az informatikai részleg összeállította a ki-

szolgálószerepek kiosztásához elvégzendő feladatok listáját. Ezen a követ-

kezők szerepeltek: 

 Egy új, a SEA-FAB-DC03-ra osztott szolgáltatások nyújtásához 

elégséges kapacitású kiszolgáló vásárlása. 

 A SEA-FAB-DC03 új, Windows NT 4.0-s környezetben Win-

dows Server 2003-at futtató kiszolgálóként való beállítása. (Erre 

a kiszolgálóra az elsődleges tartományvezérlő frissítése után tele-

pítik az Active Directoryt, miáltal ez a kiszolgáló lesz a második 

tartományvezérlő a Windows Server 2003-tartományban.) 

 A jelenleg a SEA-FAB-DC02-n futó távelérési szolgáltatás, va-

lamint SEA-FAB-MS01-en futó az állomány- és nyomtató-

szolgáltatás áthelyezése a SEA-FAB-DC03-ra. 

Példa: Az áttérési feladatok 

sorrendje a Fabrikam Rt.-nél 
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 A tartomány Windows Server 2003 Active Directory-ra frissíté-

se, a „Frissítés Windows Server 2003 Active Directory-ra” című 

fejezetben leírt lépések szerint. 

A Fabrikam informatikai részlege inkább egy új kiszolgáló, a SEA-FAB-

DC03 mint tagkiszolgáló Windows NT 4.0  környezetbe történő beállítása 

mellett döntött, és nem várták meg a beállítással a frissítést. Ez lehetővé 

tette számukra, hogy a távelérési szolgáltatást áthelyezzék az elsődleges tar-

tományvezérlőről, a SEA-FAB-DC02-ről, és az elsődleges tartományve-

zérlőt kapcsolat nélküli módba helyezzék, mint visszapörgetés kiszolgálót. 

Ez azzal az előnnyel is járt, hogy még a tartomány frissítése előtt megis-

merhették a Windows Server 2003 adminisztratív eszközeit. 

A jelenlegi hálózati konfiguráció értékelése 

Értékeljük a jelenlegi hálózati konfigurációt Windows NT 4.0 tartományunk-

ban az alapján, hogy elégséges-e az új Windows Server 2003 tartomány számá-

ra! A Windows Server 2003 nem tartalmazza egyes hálózati csatolók eszköz-

meghajtóit, melyeket a korábbi operációs rendszerek tartalmaztak. Amennyi-

ben megpróbáljuk Windows NT 4.0 alapú kiszolgálónkat Windows Server 

2003-ra frissíteni és a telepített hálózati csatolóhoz nem mellékelték az esz-

közmeghajtóit, akkor előfordulhat, hogy a frissítés során a hálózati informáci-

ók elvesznek vagy hibásan érzékeli őket a rendszer. 

Azonosítsuk minden tartományban az összes kiszolgáló által használt hálózati 

csatoló típusát! Ezen kívül jegyezzük fel minden kiszolgáló TCP/IP-

információit, beleértve az IP-címet, az álhálózati maszkot és az alapértelmezett 

átjárót. Ezek meghatározásához gépeljük a parancssorba az ipconfig paran-

csot. Az ipconfig paranccsal kapcsolatos további információért gépeljük be 

a parancssorba az ipconfig /? parancsot! 

Annak megállapításához, hogy egy adott hálózati csatolót támogat-e a Win-

dows Server 2003, látogassuk meg a Windows Server Catalog hivatkozást a 

Web Resources lapon, címe: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=291! 

Az 1.5. táblázat Fabrikam hálózati konfigurációjának adatait mutatja be. 

 Megjegyzés 

Az Windows Server 2003 telepítő CD-jén nem szereplő 

eszközmeghajtókat gyártójuk weboldaláról telepíthetjük. 
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1.5. táblázat: A Fabrikam kiszolgálóhálózatának konfigurációja 

Tartomány-
vezérlő neve 

Hálózati csatoló IP-cím Alhálózati 
maszk 

Alapértel-
mezett átjáró 

SEA-FAB-DC01 Netgear FA310TX 

Fast Ethernet csatoló 

172.16.12.2 255.255.252.0 172.16.12.1 

SEA-FAB-DC03 IBM Netfinity 10/100 

Ethernet csatoló 

172.16.12.3 255.255.252.0 172.16.12.1 

SEA-FAB-MS01 3COM Etherlink III 

LAN PC kártya 

(3C589) (Ethernet) 

172.16.12.14 255.255.252.0 172.16.12.1 

Az új Windows Server 2003 Active Directory 

környezet megtervezése 

Az áttérési folyamat megkezdése előtt fontos megtervezni új Windows 

Server 2003 tartományunkat. Ennek részeként létrehozunk egy Active 

Directory logikai struktúrát, és megtervezzük a DNS-szolgáltatást. 

Az Active Directory logikai struktúrájának megtervezése 

Az Active Directory lehetővé teszi a rendszergazdáknak a hálózat elemei-

nek (például felhasználóknak, számítógépeknek, eszközöknek stb.) tárolók 

hierarchikus, faszerű struktúrájába rendezését. A legnagyobb Active 

Directory tárolót erdőnek nevezzük. Az erdőn belül találhatóak a tartomá-

nyok. Ezeken belül vannak a szervezeti egységek. Ezt a felosztást logikai mo-

dellnek nevezzük, mert a megvalósítás legtöbb fizikai szempontjától, mint 

például a tartományokon belül szükséges tartományvezérlők számától vagy 

a hálózati topológiától függetlenül épül fel. 

Könyvünk leírja, hogyan építsünk fel egy egyelemű, globális tartomány-

tervet, valamint hogy melyik tartomány a legegyszerűbben karbantartható, il-

letve melyiket a legolcsóbb fenntartani. Az egyedülálló globális tartomány egy 

erdőből áll, amely egyetlen tartományt tartalmaz. Ez a tartomány foglalja ma-

gába az összes felhasználót, csoportot és számítógépfiókot az erdőben. Egy 

egyedülálló tartományerdőben minden címtáradatot replikálnak minden föld-

rajzi helyre, ahol tartományvezérlők működnek. Nem szükséges erdőt vagy 
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tartományt létrehoznunk, ha egy egyedülálló Windows NT 4.0 tartományt kell 

Windows Server 2003 Active Directory tartományra frissíteni.  

Előfordulhat, hogy egy egyszerű szervezetiegység-szerkezetet kívánunk 

létrehozni globális tartományunk számára, különösen ha csoportházirend 

segítségével kívánjuk felügyelni környezetünket. Ezt megtehetjük az átté-

rés előtt, vagy egy későbbi időpontban is. A csoportházirend szervezeti 

egységeken való alkalmazásáról további információ a könyv „Áttérés cso-

portházirend alapú felügyeletre” című fejezetében található. 

A DNS tervezése 

A Windows NT 4.0 alapú hálózatok által használt Windows-internetnév-

kiszolgáló (Windows Internet Name Service, WINS) helyett a Windows Server 

2003 a DNS-t használja névfeloldásra. Bár továbbra is lehetőség van a WINS 

használatára, amennyiben egyes alkalmazások ezt kívánják, az Active Directo-

ry mégis a DNS-t részesíti előnyben. Az Active Directory a DNS névfel-

oldási szolgáltatásával teszi lehetővé az ügyfeleknek a tartományvezérlők 

helyének meghatározását és címtárszolgáltatást nyújtó tartományvezérlők 

számára az egymással való kommunikációt. A DNS tervezéséhez ki kell 

választani a DNS-tartomány nevét, és meg kell határozni, hogyan konfigu-

ráljuk a DNS-tartományszolgáltatást a tartományvezérlőkön. 

A DNS-tartomány nevének kiválasztása 

 Mielőtt hálózatunkon használni kezdenénk a DNS-t, az alábbi 

szempontok alapján válasszuk ki DNS-tartományunk nevét: 

Amennyiben van internetes megjelenésünk (például egy internet-

szolgáltatónál helyeztük el www.fabrikam.com című honlapunkat), 

használjuk ezt a nevet és egy előtaggal kiegészítve alkossuk meg 

Windows Server 2003 Active Directory tartományunk DNS-

nevét (például fabricorp.fabrikam.com)! 

 Amennyiben nincs internetes megjelenésünk, gondoljuk át, sze-

retnénk-e a jövőben. Ha igen, regisztráljuk a nevet még az Active 

Directory telepítése előtt!  Internetes megjelenés híján a regiszt-

ráció nem szükséges. 
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A DNS-kiszolgáló szolgáltatásának konfigurálása a 

tartományvezérlőkön 

Az Active Directorynak megfelelő DNS tervezésének folyamata attól füg-

gően változik, hogy cégünknek van-e már DNS-szolgáltatása vagy magunk 

építünk ki egy DNS-szolgáltatást. Ez a fejezet a következő eseteket tár-

gyalja: 

 Nincs DNS. 

 Nincs belső DNS, csak az internetszolgáltató által nyújtott DNS-

szolgáltatások. 

 Egyaránt van belső DNS- és internetszolgáltató által nyújtott 

DNS. 

Amennyiben a következő esetek nem felelnek meg cégünk jelenlegi DNS 

infrastruktúrájának, olvassuk el a Windows Server 2003 Deployment Kit-ben a 

Deploying Network Services fejezet „Deploying DNS” című részét (vagy láto-

gassuk meg a „Deploying DNS” weboldalt a http://go.microsoft.com 

/fwlink/?LinkId=4709 címen), ahol további információkat kaphatunk az 

alábbiakról: 

 Csak saját hálózatunkon használt belső DNS névtér. 

 Belső DNS névtér, külső névtérbe mutató utalással és hozzáfé-

réssel, mint például utalás vagy továbbítás egy internetes DNS-

kiszolgálóra. 

A cégnek nincs DNS-infrastruktúrája, ha igaz mindkét 

alábbi állítás: 

 A cég nem rendelkezik hálózatán belül DNS-kiszolgálóval.  

 A cég nem rendelkezik DNS-kiszolgálókat használó ügyfelekkel. 

Ez azt jelenti, hogy a cég DNS-szolgáltatásaihoz nem használ 

külső forrásokat, mint például hálózatszolgáltatót. 

Megjegyzés 

A név regisztrálásához egy hitelesített DNS-tartománynév-

regisztráló hatóságnál regisztrálnunk kell egy másodszintű 

tartománynevet (például fabrikam.com). Az in-

ternetszolgáltatók általában meg tudják ezt tenni, és ne-

vünkben, általában többletdíjért, igényelnek egy nevet. 

Nincs DNS 
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Amennyiben ezek a cégünkre nézve igazak, megengedhetjük az Active 

Directory Telepítő varázslónak, hogy automatikusan konfigurálja belső Active 

Directoryval integrált DNS-ünket az elsődleges tartományvezérlőn. A DNS-

nek az elsődleges tartományvezérlőn és az alatta lévő tartományvezérlőkön 

való konfigurációjához kövessük e könyv „Frissítés Windows Server 2003 

Active Directoryra” című fejezetében leírtakat. 

 

Amennyiben nincs belső 

DNS-ünk, de internetszol-

gáltatónk nyújt számunkra DNS-szolgáltatást, megengedhetjük az Active 

Directory Telepítő varázslónak, hogy automatikusan konfigurálja belső 

Active Directoryval integrált DNS-ünket az elsődleges tartományvezérlőn. 

Internetszolgáltatónknak nem kell semmit megváltoztatnia. A DNS elsőd-

leges tartományvezérlőn és alatta lévő tartományvezérlőkön való konfigu-

rációjához kövessük e könyv „Frissítés Windows Server 2003 Active 

Directoryra” című fejezetében leírtakat. 

Miután befejeztük az ott leírt feladatokat, rendelkezni fogunk belső, és 

az internetszolgáltató által nyújtott DNS-sel is. Az első tartományvezérlő, 

amelyet beállítunk, automatikusan annak a DNS-zónának a kiszolgálására 

lesz konfigurálva, amely a tartományon a DNS-névhez tartozik. A DNS 

tartományunkban való telepítéséhez és konfigurálásához javasolt a követ-

kezőt tenni: 

 Telepítsük a DNS-kiszolgálót valamennyi tartományvezérlőre! Ezál-

tal nincs hiba, ha a DNS-kiszolgálók egyike nem elérhető. Így a tar-

tományvezérlők a névfeloldás tekintetében nem függnek a DNS-

kiszolgálótól, valamint egyszerűbbé válik a környezet felügyelete, 

mert minden tartományvezérlő konfigurációja azonos lesz. 

 Konfiguráljuk úgy a DNS-t futtató tartományvezérlőket, hogy 

továbbítást vagy gyökér útmutatókat használjanak a rekurzív 

névfeloldásra, attól függően, hogy jelenlegi DNS-szoltatásunk 

melyik módszert alkalmazza. Amennyiben a „Frissítés Windows 

Server 2003 Active Directoryra” című fejezetben leírtakat követ-

jük, az Active Directory Telepítő varázsló automatikusan konfi-

gurálja a névfeloldást. 

DNS-kiszolgáló létrehozása-

kor, az Active Directory és a 

jelenlegi DNS-névtér integrá-

Nincs belső DNS, csak az internetszol-

gáltató  által nyújtott DNS-szolgáltatások 

Egyaránt van belső DNS és internet-

szolgáltató  által nyújtott DNS 
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ciójánál javasolt az alábbiakat tenni: 

 Telepítsük a DNS-kiszolgálót valamennyi tartományvezérlőre. 

Ezáltal nem történik hiba, ha a DNS-kiszolgálók egyike nem el-

érhető. Így a tartományvezérlők a névfeloldás tekintetében nem 

függnek a DNS-kiszolgálótól, valamint egyszerűbbé válik a kör-

nyezet felügyelete, mert minden tartományvezérlő konfigurációja 

azonos lesz. 

 Konfiguráljuk úgy a DNS-t futtató tartományvezérlőket, hogy 

továbbítást vagy gyökér útmutatókat használjanak a rekurzív 

névfeloldásra, attól függően, hogy jelenlegi DNS-szoltatásunk 

melyik módszert alkalmazza. Amennyiben a „Frissítés Windows 

Server 2003 Active Directory-ra” című fejezetben leírtakat kö-

vetjük, az Active Directory Telepítő varázsló automatikusan 

konfigurálja a névfeloldást. 

 Konfiguráljuk úgy a DNS-zóna első tartományvezérlőjét, hogy felel-

jen meg a tartomány DNS-nevének. Ehhez nem szükséges a létező 

DNS-struktúrát megváltoztatni, egyszerűen hozzunk létre egy dele-

gálást a jelenlegi DNS-hierarchiából az Active Directory zónához. E 

delegálás létrehozásával kapcsolatban lásd a könyv „Frissítés Win-

dows Server 2003 Active Directory-ra” című fejezetét! 

A tesztelés és a helyreállítás megtervezése 

Az áttérés megkezdése előtt fontos, hogy megtervezzük a tesztelés és a 

helyreállítás folyamatát is. 

A tesztelési terv összeállítása 

Állítsunk össze egy tervet a helyben történő tartományfrissítési eljárás tesztelé-

sére a frissítési, mely a folyamat teljes időtartamára érvényes, hogy biztosak le-

gyünk a sikeres végrehajtásban, és abban, hogy a Windows NT 4.0 tartomá-

nyok áttelepítése Windows Server 2003 Active Directory-ra sikeres volt-e.  

Az 1.6. táblázat felsorolja az Active Directory konfigurációit, amelyeket 

tesztelni kell, és az ehhez használható eszközöket. Ezen eszközök lehető-

ségeiről további információ található a Windows Server 2003 súgó és tá-

mogatás központjában, „Active Directory support tools” címmel.  
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Az egyes konfigurációkkal, valamint az Active Directory telepítése előtt és 

után elvégezhető működési tesztekkel kapcsolatban további információért 

lásd a Web Resources oldal Active Directory hivatkozását a http://go. micro-

soft.com/fwlink/?LinkId=291 címen. Az „Administration and Configuration Guides” 

témánál keressük meg, és töltsük le az Active Directory Operations Guide-ot. 

 

1.6. táblázat: Active Directory konfigurációs teszt összetevői 

Konfiguráció Eszköz Cél 

Active Directory 

szolgáltatás 

Dcdiag.exe Tesztek a sikeres Active Directory kapcsolódás és funk-

ciók ellenőrzésére.  Megerősíti, hogy a tartomány-

vezérlő átment a diagnosztikai teszteken (pl. kapcso-

lódás és replikált objektumok). Mindegyik tesztnek „si-

keres” („passed”) eredménnyel kell zárulnia. 

Netdiag.exe Hálózati ügyfeleken végzett állapot- és működési 

tesztsorozat végrehajtásával diagnosztizálja a háló-

zati és a kapcsolódási problémákat. 

Active Directory 

replikáció 

Repadmin. 

exe/replsum 

Visszatér minden, az erdő gyökértartománya és más 

Active Directory tartományvezérlők közt lezajlott 

replikációs eseményre. Sikeresen vissza kell térnie 

minden be- és kimenő partnerrel való replikációhoz. 

Tartalék tarto-

mányvezérlő 

replikációs stá-

tusza 

Nltest.exe 

/bdc_query:t

artománynév 

Megmutatja minden tartalék tartományvezérlő álla-

potát. A tartományon belül minden tartományvezér-

lőre „állapot = siker” („status = success”) üzenetet 

kell kapni. 

Miután megbizonyosodtunk arról, hogy az Active Directory konfigurációja 

hibátlan, meg kell vizsgálnunk, hogy az Active Directory megfelelően mű-

ködik-e. Az 1.7. táblázat felsorolja az Active Directory tesztelendő funkci-

óit, és az erre szolgáló módszereket. 
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1.7. táblázat: Active Directory-funkcióteszt összetevői 

Funkció Teszt Módszer 

Új felhasználó 

létrehozása  

Hozzunk létre egy új 

felhasználót a Win-

dows Server 2003 

alapú tartományve-

zérlőn.  

Jelentkezzünk be rendszergazdaként és 

használjuk az Active Directory felhasználók 

és számítógépeket az új felhasználó sikeres 

létrehozásának ellenőrzésére. 

Új felhasználói 

objektum 

replikációja 

A tartalék tartomány-

vezérlőre történő 

replikáció után néz-

zük meg,  hogy az új 

felhasználó is repliká-

lódott-e a tartalék 

tartományvezérlőre.  

1. Gépeljük be egy Windows NT 4.0 tarto-

mányvezérlő parancssorába a Net User 

szöveget, majd győződjünk meg róla, hogy 

az új felhasználói fiók létezik. 

2. Módosítsuk egy létező felhasználó tulaj-

donságait, és győződjünk meg arról, hogy a 

módosítások is replikálódnak. 

Sikeres beje-

lentkezési kére-

lem 

Győződjünk meg ar-

ról, hogy a felhasz-

nálók be tudnak je-

lentkezni. 

1.  Szakítsuk meg a kapcsolatot a Windows Ser-

ver 2003 alapú tartományvezérlővel, hogy 

meggyőződjünk róla, hogy a tartományve-

zérlő érvényesíti a felhasználó bejelentke-

zési kérelmét. 

2.  Győződjünk meg róla, hogy mindegyik ügy-

fél-számítógépről be tudunk jelentkezni az 

új felhasználói fiók bejelentkezési informá-

cióinak  használatával. 

3.  Győződjünk meg róla, hogy a frissített tar-

tomány minden ügyfelének operációs rend-

szerére és az ezek által megbízhatónak 

megjelölt helyekre be tudunk jelentkezni. 

4.  Ismételjük meg a 2. lépést meghatalmazásos 

kapcsolaton át, ahol a forrás-tartományve-

zérlő biztonságos csatornán keresztül létesít 

kapcsolatot egy Windows NT 4.0 alapú és a 

Windows Server 2003 alapú tartományvezér-

lőkkel a megbízható tartományban. 

Sikeres erőfor-

rás-hozzáférés 

Bizonyosodjunk meg 

róla, hogy a felhasz-

náló el tudja-e érni a 

fontos erőforrásokat. 

1.  Hozzáférés e-mail erőforrásokhoz. 

2.  Hozzáférés központi profilokhoz. 

3.  Hozzáférés nyomtatókhoz. 

4.  A felhasználóhoz és a csoporthoz tartozó 

erőforrás-engedélyek. 
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A helyreállítási terv összeállítása 

Készítsünk helyreállítási tervet arra az esetre, ha a tartomány frissítésének 

folyamata nem a tervezetteknek megfelelően haladna. Válasszunk egy 

Windows NT 4.0 alapú tartalék tartományvezérlőt, amelyet visszapörgetés 

kiszolgálóként fogunk használni. Szinkronizáljuk a tartalék tartományve-

zérlőt az elsődleges tartományvezérlővel és a visszapörgetés kiszolgálóval 

kapcsolat nélküli állapotban akkor, amikor elsődleges tartományvezérlővé 

kell előlépnie, hogy visszaállítsa a tartományt eredeti állapotába. Bár nem 

valószínű, hogy kapcsolat nélküli tartományvezérlőre lenne szükségünk, 

mégis ajánlott kapcsolat nélküli biztonsági óvintézkedéseket tenni arra az 

esetre, ha a biztonsági fiókkezelő (Security Accounts Manager, SAM) bizton-

sági adatbázisa minden tartományvezérlőn megsérülne.  

A helyreállítási terv a következő elemeket foglalja magában: 

 A helyreállításhoz szükséges lépések. 

 A becsült idő, amely a helyreállítás kezdete előtt eltelhet. Amikor 

a frissítési folyamat elemei a tesztelés során hibásnak bizonyul-

nak, előre nem látható mennyiségű időt tölthetünk a hibák kere-

sésével és javításukkal. Állapítsunk meg irányelveket arra vonat-

kozólag, mennyi idő elteltével kell a központi telepítés csapatnak 

visszaállítania a műveleteket a végfelhasználók számára. 

Amennyiben a frissítési folyamat sikertelen, 

visszatérhetünk a Windows Server 2003 

Active Directory tartomány eredeti, Win-

dows NT 4.0 tartomány állapotába. Az eredeti állapotba való visszatérés-

nek két módja lehetséges: 

1. Távolítsunk el (a hálózati kábel kihúzásával vagy a számító-

gép kikapcsolásával)  minden Windows Server 2003 alapú 

tartományvezérlőt a tartományból! 

2. Léptessük elő a Windows NT 4.0-s tartalék tartományvezér-

lőt elsődleges tartományvezérlővé! 

3. Szinkronizáljuk az összes Windows NT 4.0 alapú tartomány-

vezérlőt! 

4. Teszteljük a Windows NT 4.0 kiszolgáló működését és tar-

tományérvényesítését!  

A tartomány visszaállí-

tása eredeti állapotába 
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5. Határozzuk meg azokat a tényezőket, amelyek a tartomány-

frissítés sikertelenségét okozták, és kezdjük újra a frissítési fo-

lyamatot! 

- vagy - 

1. Amennyiben hiba történik a fenti lépések végrehajtása után 

is, távolítsuk el az összes Windows Server 2003 alapú tarto-

mányvezérlőt a hálózatból, és léptessük elő a visszapörgetés 

kiszolgálónak szánt Windows NT 4.0 tartalék tartományve-

zérlőt elsődleges tartományvezérlővé. 

2. Végezzük el a Windows NT 4.0 tartalék tartományvezérlők 

teljes szinkronizációját! 

3. Teszteljük a Windows NT 4.0 kiszolgáló működését és tar-

tományérvényesítését! 

 

4. Határozzuk meg azokat a tényezőket, amelyek a tartomány-

frissítés sikertelenségét okozták, és kezdjük újra a frissítési fo-

lyamatot! 

 Megjegyzés 

Az első visszaállítási mód a tartomány eredeti állapo-

tába való visszaállításához ajánlott. Amennyiben a biz-

tonsági fiókkezelő (Security Account Manager, SAM) 

biztonsági adatbázisa minden tartományon megsérül, 

akkor használjuk a második módot. 

Fontos 

Az összes Windows Server 2003 alapú tartományvezér-

lőt kapcsolat nélküli állapotba kell helyeznünk, mielőtt 

a visszapörgetés kiszolgálót új elsődleges tartományve-

zérlővé léptetjük elő. Ha akár egy Windows Ser-

ver 2003 alapú tartományvezérlő is hálózatra kapcsolva 

marad, a tartalék tartományvezérlő elsődleges tarto-

mányvezérlővé történő előléptetése sikertelen lesz. 
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További források 

Az alábbi források a fejezethez kapcsolódó további információkat biztosí-

tanak. 

Kapcsolódó információk 

 A tartományok újrastrukturálásáról Windows NT 4.0-ről Windows 

Server 2003-ra frissítéskor részletesebben a Windows Server 2003 

Deployment Kit-ben a Designing and Deploying Directory and Security 

Services című fejezet „Restructuring Windows NT 4.0 Domains to an 

Active Directory Forest” című részében (vagy a „Restructuring Win-

dows NT 4.0 Domains to an Active Directory Forest” című internetes for-

rásban a http://go.microsoft.com /fwlink/?LinkId=4728 címen) olvas-

hatunk. 

 Az Active Directory logikai struktúrájáról részletesebben a Win-

dows Server 2003 Deployment Kit-ben a Designing and Deploying 

Directory and Security Services című fejezet „Designing the Active 

Directory Logical Structure” című részben (vagy „Designing the 

Active Directory Logical Structure” című internetes forrásban a 

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=4723 címen) olvashatunk. 

 Az Active Directory topológiájáról részletesebben a Windows Ser-

ver 2003 Deployment Kit-ben, a Designing and Deploying Directory 

and Security Services fejezet „Designing the Site Topology” című részé-

ben (vagy „Designing the Site Topology” internetes forrásban a 

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=4724 címen) olvashatunk.  

 A funkcionális szintek engedélyezéséről részletesebben a Win-

dows Server 2003 Deployment Kit-ben a Designing and Deploying 

Directory and Security Services fejezet „Enabling Advanced Windows 

Server 2003 Active Directory Features” című részében (vagy az 

„Enabling Advanced Windows Server 2003 Active Directory 

Features” internetes forrásban a http://go.microsoft.com/ fwlink/ 

?LinkId=6937 címen) olvashatunk. 

 A DNS központi telepítésről részletesebben a Windows Ser-

ver 2003 Deployment Kit-ben, a Deploying Network Services fejezet 

“Deploying DNS” című részében (vagy a “Deploying DNS” in-

ternetes forrásban a http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=4709 

címen) olvashatunk. 

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=4728
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=4728
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=4728
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=4728
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=4709


 

 

2 
Frissítés Windows Server 2003 

Active Directoryra 

Microsoft® Windows NT® 4.0 tartományunk Windows Server™ 2003 

Active Directory® címtárszolgáltatásra frissítésével javíthatjuk a hálózati 

infrastruktúránk biztonságát és méretezhetőségét, miközben csökken a 

rendszer felügyeleti igénye. Ez a fejezet lépésről lépésre követhető utasítá-

sokat tartalmaz az elsődleges tartományvezérlő (primary domain controller, 

PDC) és a tartalék tartományvezérlők (backup domain controller, BDC) egye-

dülálló Windows NT 4.0 tartományból Windows Server 2003 Active 

Directory tartományra frissítéséről. 

Ebben a fejezetben 

Áttekintés: Frissítés Windows Server 2003 Active Directoryra ... 25 

A frissítés előtti feladatok befejezése ........................................... 31 

Az elsődleges tartományvezérlő frissítése................................... 34 

További tartományvezérlők frissítése ......................................... 56 

A frissítést követő feladatok elvégzése ........................................ 65 

A helytopológia konfigurálása .................................................... 67 

További források ......................................................................... 78 

Áttekintés: Frissítés Windows Server 2003 

Active Directoryra 

A jelenleg Windows NT 4.0-val dolgozó kis- és középválallkozások kör-

nyezetük Microsoft® Windows Server™ 2003, Standard Edition; Win-

dows Server™ 2003, Enterprise Edition; vagy Windows Server™ 2003, 
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Datacenter Edition Active Directory tartományra frissítésével hozzájut-

hatnak az Active Directory által kínált előnyökhöz.  

A  Windows NT 4.0 tartományról Windows Server 2003 Active Direc-

tory tartományra történő frissítés végrehajtásakor jelenlegi kiszolgálóhard-

vereinket, vagy ha ezek nem felelnek meg a Windows Server 2003 futtatá-

sához szükséges hardverkövetelményeknek, új kiszolgálóhardvereket 

használhatunk. Bármelyik mellett is döntünk, a frissítés nem jár kellemet-

len következménnyel a Windows NT 4.0 környezetre nézve. 

A Windows NT 4.0 Windows Server 2003 Active Directoryra frissítése 

a következő lépésekből áll: 

 A frissítést megelőző feladatok elvégzése. 

 Az elsődleges tartományvezérlő frissítése. 

 A további tartományvezérlők frissítése. 

 A frissítést követő feladatok elvégzése. 

Amennyiben cégünk több fizikai hellyel rendelkezik, létre kell hoznunk 

Active Directory helyszíneket is, és a frissítési folyamat részeként fog lezaj-

lani a helytopológia konfigurációja.  

Amennyiben több Windows NT 4.0 tartományt egyesítünk egyetlen 

Active Directory tartományban egy újrastrukturáló eszköz, mint az Active 

Directory Migration Tool (ADMT)  segítségével, olvassuk el a Microsoft® 

Windows Server™ 2003 Deployment Kit-ben a Designing and Deploying Directory 

and Security Services című fejezet „Restructuring Windows NT 4.0 Domains to 

an Active Directory Forest” részét (vagy a „Restructuring Windows NT 4.0 

Domains to an Active Directory Forest” internetes forrást a 

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=4728 címen). 

A Windows Server 2003 Active Directoryra történő 

frissítés szempontjai 

Egy egyedülálló tartomány a legegyszerűbben felügyelhető és a legolcsób-

ban fenntartható. Egy ilyen tartomány egy erdőből áll, amely egyetlen tar-

tományt tartalmaz. Ebben a tartományban található az összes felhasználó, 

csoport és számítógépfiók. Egy egyedülálló tartományerdőben minden 

könyvtáradat replikálva van az összes földrajzi helyen, ahol tartományve-

zérlők vannak. Nem szükséges erdőt vagy tartományt létrehoznunk, ami-

kor egy egyedülálló Windows NT 4.0 tartományt egy egyedülálló Active 

Directory-tartományra frissítünk. 
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A Windows NT 4.0 tartomány frissítésének megkezdése előtt fontos 

megismerni azokat a tényezőket, amelyek befolyásolhatják a frissítési fo-

lyamatot. 

Az elsődleges tartományvezérlőn  

az operációs rendszer Windows 

NT 4.0-ról Windows Server 2003-ra frissítése és az Active Directory telepítése 

közben az ügyfélműveletek, mint a bejelentkezés vagy erőforrás-elérés tovább-

ra is működni fognak, ugyanis ezeket a szolgáltatásokat eközben tartalék tar-

tományvezérlők nyújtják. Ugyanakkor, mivel az elsődleges tartományvezérlő a 

frissítési folyamat nagy része alatt jellemzően 1-3 órán át kapcsolat nélkül van, 

a tartományba adatot írni kívánó műveletek nem lesznek végrehajthatók. Pél-

dául a felhasználók nem tudják majd megváltoztatni jelszavaikat, a rendszer-

gazdák pedig nem tudnak majd felhasználói fiókokat létrehozni, törölni vagy 

felszabadítani. A felügyeleti eszközök, mint a tartományok felhasználókezelője 

vagy kiszolgálókezelője csak olvasási hozzáféréssel rendelkeznek majd a tar-

tomány tartalék tartományvezérlőjén. Továbbá nem lehetséges új objektumo-

kat, mint például felhasználókat vagy csoportokat létrehozni, míg az elsődleges 

tartományvezérlő kapcsolat nélkül van. 

Amennyiben cégünk Microsoft® Windows® 2000 vagy 

Windows® XP operációs rendszerű ügyfélszámítógé-

pekkel is rendelkezik, ajánlott a tartomány valamennyi Windows NT 4.0 

alapú tartományvezérlőjét a lehető leghamarabb frissíteni. Ennek az az oka, 

hogy a Windows 2000 és a Windows XP ügyfelek csak Windows Ser-

ver 2003 tartományvezérlőket használnak a bejelentkezésre, miután frissítet-

tük az elsődleges tartományvezérlőt. 

 

Míg nem frissítettük az összes mun-

kaállomást és kiszolgálót Windows 

2000-re vagy frissebb változatra, továbbra is használjuk környezetünket 

Windows 2000 előtti kompatibilis hozzáférési módban. Ez ugyanis lehető-

vé teszi, hogy a helyi rendszerfiókban a környezetben működő szolgáltatá-

sok, mint például a távelérési szolgáltatás (Remote Access Service, RAS), meg-

felelően működjenek. A Windows 2000 előtti kompatibilis hozzáférési 

mód engedélyezéséhez az alábbiak egyikét tehetjük: 

 Miközben telepítjük az Active Directoryt a frissített Windows 

NT 4.0 elsődleges tartományvezérlőre, az Active Directory tele-

pítő varázsló Permissions • Engedélyek oldalán válasszuk a 

Az elsődleges tartományvezérlő 

kapcsolat nélküli műveletei 

Ügyfélhitelesítés 

A szolgáltatások kompatibilitása 
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Permissions compatible with pre-Windows 2000 Server operating systems • 

Windows 2000 előtti kiszolgálói operációs rendszerekkel kompatibilis en-

gedélyek lehetőséget. 

- vagy - 

 Adjuk a Pre-Windows 2000 Compatible Access beépített csoporthoz 

az Everyone • Mindenki és Anonymous Logon csoportokat az Active 

Directory Users and Computers • Active Directory-felhasználók és számító-

gépek, vagy a parancssor használatával.  

Az Everyone • Mindenki csoportnak a Pre-Windows 2000 Compatible 

Access csoporthoz a parancssor használatával való hozzáadása 

érdekében gépeljük be a parancssorba: 

net localgroup "Pre-Windows 2000 Compatible Access"  Everyone /add 

Az Anonymous Logon csoport Pre-Windows 2000 Compatible Access 

csoporthoz a parancssor használatával való hozzáadásához gé-

peljük be a parancssorba: 

net localgroup "Pre-Windows 2000 Compatible Access" “Anonymous Lo-

gon” /add 

Miután frissítettük minden távelérési kiszolgálónkat és nincs szükségünk 

többé visszamenőleges kompatibilitásra a Windows 2000 előtti operációs 

rendszerek felé, távolítsuk el az Everyone • Mindenki csoportot és az 

Anonymous Logon csoportot a Pre-Windows 2000 Compatible Access csoportból. 

Az Everyone • Mindenki csoport és az Anonymous Logon csoport Pre-

Windows 2000 Compatible Access csoportból való eltávolításához lásd a fejezet 

„A tartományvezérlőkhöz kapcsolódó névtelen kapcsolatok eltávolítása” 

című részét. 

Amennyiben WINS és DHCP fut a tar-

tományvezérlőn, meg kell fontolnunk, hogy milyen hatással lesz a frissítés 

ezekre a szolgáltatásokra. Mind a WINS-t, mind pedig a DHCP-t úgy tervez-

ték, hogy automatikusan frissítsék adatbázisaikat, amikor Windows NT 4.0-

ről Windows Server 2003-ra frissítünk, így az operációs rendszerünk frissíté-

se után nem szükséges további lépéseket tennünk e szolgáltatások frissítése 

 Megjegyzés 

Ezután a Pre-Windows 2000 Compatible Access csoport 

replikálódik, majd újra kell indítanunk a kiszolgáló-

szolgáltatást valamennyi tartományvezérlőn. 

WINS- és DHCP-szolgáltatások 
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érdekében. Ugyanakkor, az Active Directory telepítése után engedélyeznünk 

kell a Windows Server 2003 alapú DHCP-kiszolgálókat az Active 

Directoryban, mielőtt folytatják az IP-címek bérlését. A DHCP-kiszolgálók 

Active Directoryban való engedélyezéséről lásd e fejezet „DHCP-

szolgáltatások engedélyezése” című részét. 

Miután Windows Server 2003-ra frissítettük a kiszolgáló operációs rend-

szerét, teszteljük a WINS- és DHCP-szolgáltatásokat hogy megbizonyo-

sodjunk arról, hogy megfelelnek-e a megfelelő szabványoknak. Amennyi-

ben a teljesítmény nem kielégítő, áthelyezhetjük a szolgáltatásokat egy má-

sik számítógépre. A WINS- és DHCP-szolgáltatások más számítógépre 

történő áthelyezéséről lásd a könyv „WINS- és DHCP-kiszolgálók Win-

dows Server 2003-ra frissítése” című részét.  

A frissítési folyamat során rövid időre 

előfordulhat, hogy egy vagy több tar-

tományvezérlő Windows Server 2003 kiszolgálót, mások pedig még min-

dig Windows NT 4.0-t futtatnak. Ezek eltérő állományreplikáló szolgálta-

tást használnak. Amennyiben olyan állományaink vannak, amelyeket tar-

tományvezérlők közt replikáltak, mint például bejelentkezési parancsállo-

mányok, ezeket külön kell kezelnünk. 

A Windows Server 2003 Active Directoryra frissítése 

és a biztonsági házirend 

A kiszolgáló üzenetblokkjainak (Server message block, SMB) csomagaláírása és a 

biztonságos csatorna aláírása olyan rendszerházirendek, amelyek alapértelme-

zés szerint engedélyezve vannak a Windows Server 2003 alapú tartományve-

zérlőkön. Előfordulhat, hogy a Windows korábbi verzióit használó ügyfelek és 

a Windows Server 2003 tartományvezérlők közti kommunikáció engedélyezé-

séhez a frissítés időtartamára ideiglenesen le kell tiltani. 

 Megjegyzés 

Amennyiben létező WINS-, DHCP- vagy mindkét fajta 

szolgáltatás megtalálható azon az elsődleges tartomány-

vezérlőn vagy tartalék tartományvezérlőn, amelyet hely-

ben szeretnénk frissíteni, a WINS- és DHCP-adatbázisok az 

operációs rendszer frissítésekor automatikusan frissítésre 

kerülnek. Emiatt előfordulhat, hogy a tartományvezérlő 

frissítése kicsit tovább tart majd. 

Állomány- és LAN Manager-

replikációs szolgáltatások 
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Az SMB-csomagaláírás biztonsági mechanizmus, 

amely az ügyfélszámítógépek és a kiszolgálók közti 

SMB-forgalom adatainak integritását védi, s a kölcsönös hitelesítés eszkö-

zével megelőzi a támadó középen (man-in-the-middle) támadást. Ezt úgy éri 

el, hogy digitális biztonsági aláírást helyez el minden egyes SMB-

csomagban, amelyet később a fogadó fél ellenőriz. A kiszolgálóoldali SMB-

aláírásra a Windows Server 2003 alapú tartományvezérlőkön alapértelme-

zés szerint szükség van, ami azt jelenti, hogy minden ügyfélen engedélyez-

ni kell az SMB-csomagaláírást. 

A Windows NT 4.0-et  2. vagy korábbi verziójú javítócsomaggal futta-

tó, valamint a  Microsoft® Windows® 95 operációs rendszert címtár-

szolgáltatási ügyfélcsomag nélkül futtató ügyfelek nem tudják futtatni az 

SMB-csomagaláírást. Ezek az ügyfelek nem lesznek képesek hitelesíteni 

magukat egy Windows Server 2003 alapú tartományvezérlő felé. A sikeres 

hitelesítés biztosítása érdekében frissítsük ezeket az ügyfeleket operációs 

rendszerük vagy szervizcsomaguk későbbi verziójára. Ugyanakkor, ameny-

nyiben nem tudjuk frissíteni az ügyfeleket, az SMB-csomagaláírás konfigu-

rálása által engedélyezhetjük nekik, hogy minden Windows Server 2003 

alapú tartományvezérlőn úgy hitelesítsék őket, hogy az SMB-

csomagaláírást előnyben részesítik, de nem feltétlen igénylik.  

Az SMB-csomagaláírásokról további információ a Windows Ser-

ver 2003 súgó és támogatás központ „Microsoft network server: Digitally 

sign communications (always)” részében található. 

Az SMB-csomagaláírás konfigurálásáról Windows Server 2003 alapú 

tartományvezérlőkön további információ e fejezet „A biztonsági háziren-

dek módosítása” című részében található. 

A könyvtárszolgáltatások ügyfélcsomagról további információ a Micro-

soft Tudásbázis 323466-os számú, „Availability of the Directory Services Client 

Update for Windows 95 and Windows 98” című cikkében található. Ennek 

megtalálásához lásd a Microsoft Knowledge Base hivakozását a Web Resources 

oldalon a http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=291 címen. 

Amikor egy számító-

gép egy tartomány tag-

ja lesz, létrejön egy számítógépfiók. Minden alkalommal, amikor a számí-

tógép elindul, e számítógépfiók jelszavával hoz létre biztonságos csatornát 

a tartományának tartományvezérlője felé. Ez a biztonságos csatorna a tar-

tomány egy tagja és az adott tartomány tartományvezérlője közti biztonsá-

gos  kommunikációra szolgál. A biztonságos csatorna aláírása alapértelme-

zés szerint szükséges a Windows Server 2003 alapú tartományvezérlőkön, 

SMB-csomagaláírás 

Biztonságos csatornák aláírása és titkosítása   
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ami azt jelenti, hogy minden ügyfélnél engedélyezni kell a biztonságos csa-

torna aláírását és titkosítását. 

A Windows NT 4.0-es, szervizcsomag 3 vagy korábbi verziójú szervizcsomaggal 

telepített ügyfelek nem támogatják a biztonságos csatornák aláírását. Ezen 

ügyfelek nem tudnak a Windows Server 2003 alapú tartományvezérlőkkel 

kommunikálni. Hogy ezt lehetővé tegyük, frissítsük ezeket az ügyfeleket 

operációs rendszerük vagy szervizcsomaguk későbbi verziójára. Ugyanak-

kor, ha nem tudjuk ezeket az ügyfeleket frissíteni, le kell tiltanunk a biz-

tonságos csatorna aláírását minden Windows Server 2003 alapú tarto-

mányvezérlőn, s így a biztonságos csatornán áthaladó adatforgalmat nem 

kell aláírni vagy titkosítani. 

A biztonságos csatornák aláírásáról további információ a Windows Server 

2003 súgó és támogatás központ „Domain member: Digitally encrypt or 

sign secure channel data (always)” részében található. 

A biztonságos csatornák konfigurálásáról Windows Server 2003 alapú 

tartományvezérlőkön további információ a fejezet későbbi, „A biztonsági 

házirendek módosítása” részében található. 

A frissítés előtti feladatok befejezése 

Windows NT 4.0 tartományunk Windows Server 2003 Active Directory-

ra frissítése előtt végre kell hajtanunk az alábbi, frissítés előtti feladatokat: 

 Áthelyezni az LMRepl állományreplikációs szolgáltatást. 

 A távelérés szolgáltatás áttelepítése. 

 Az állomány- és nyomtatószolgáltatás frissítésének előkészítése. 

 A Windows NT 4.0 környezetváltozás befagyasztásának engedélye-

zése. 

Az LMRepl szolgáltatást állo-

mányok, például a bejelentke-

zési parancsfájlok vagy a házi-

rendek Windows NT 4.0 tartományvezérlők közötti replikálására használ-

 Megjegyzés 

Az SMB-csomagaláírással ellentétben a biztonságos csa-

tornák aláírása nincs hatással a Windows 95 operációs 

rendszerű ügyfelekre. 

Az LMRepl állományreplikációs szol-

gáltatás áthelyezése 
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ják. Hogy fenntartsuk a fájlok replikációját a NETLOGON megosztott map-

pában a Windows NT 4.0 export kiszolgálóból minden más, az LMRepl 

replikációs motort futtató Windows NT 4.0 tartalék tartományvezérlő felé 

a tartomány helybeni frissítése alatt, frissítsük az összes importkönyvtárat 

tartalmazó kiszolgálót még az exportkönyvtárak  kiszolgálóinak frissítése 

előtt. 

Amennyiben az exportkönyvtár kiszolgálója az elsődleges tartományve-

zérlő, a következőket tehetjük:  

 Előléptetjük a Windows Server 2003 tartományvezérlőkkel 

szembeni hardverkövetelményeknek megfelelő tartalék tarto-

mányvezérlőt elsődleges tartományvezérlővé, és lefokozzuk az 

eddigi elsődleges tartományvezérlőt, hogy ő legyen az exportki-

szolgáló tartalék tartományvezérlő. 

- vagy  - 

 Újrakonfiguráljuk a tartalék tartományvezérlőn az LMRepl ex-

portkiszolgálót és eltávolítjuk az elsődleges tartományvezérlőről. 

Hogy meghatározzuk, vajon az exportkönyvtár az elsődleges tartományve-

zérlőn van-e, nyissuk meg a Server Managert, válasszuk ki az elsődleges 

tartományvezérlőt, kattintsunk a Computer sorra, majd a Properties • Tulajdon-

ságok gombra. Kattintsunk a Replication gombra, majd győződjünk meg ar-

ról, hogy az Export Directories elem van kiválasztva. 

Az új konfiguráció teszteléséhez, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy 

az LMRepl megfelelően működik, helyezzünk egy üres fájlt az exportki-

szolgálóra, és ellenőrizzük, hogy a fájl replikálódott-e az importkönyvtá-

rakba a replikáció során.  Majd töröljük a repliklált fájlt az importkönyv-

tárból, és nézzük meg, hogy törlésre kerül-e a következő replikáció során. 

Amennyiben a távelérés szolgál-

tatás (Remote access service, RAS) vagy az útválasztó és távelérés szolgáltatás 

(Routing and Remote Access Service, RRAS) fut az elsődleges tartományvezérlőn, 

a tartalék tartományvezérlőn vagy egy Windows NT 4.0 tagkiszolgálón, át 

kell helyeznünk a szolgáltatást, mielőtt az adott kiszolgáló operációs rend-

szerét frissítenénk. Ennek részeként dokumentálnunk kell a szolgáltatás je-

lenlegi konfigurációs beállításait, majd azok segítségével beállítanunk az 

útválasztó és távelérés szolgáltatást egy Windows Server 2003 kiszolgálón. 

A távelérési szolgáltatás áthelyezésének megtervezéséről további informá-

ció e könyv „Az áttérés megtervezése” című részében található. Az áttérés 

előkészítéséről további információ e könyv „Áttérés telefonos és VPN 

A távelérés szolgáltatás áthelyezése 
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távelérésű, Windows Server 2003-at futtató kiszolgálóra” című részében 

olvasható. 

Amennyiben a fájl- és nyomta-

tószolgáltatás elsődleges tar-

tományvezérlőn, tartalék tar-

tományvezérlőn vagy Windows NT 4.0-es tagkiszolgálón fut, ajánlott ezen 

szolgáltatásokat egy új, Windows Server 2003 kiszolgálóra áthelyezni. Ám 

ha mégis helyben kívánjuk e szolgáltatásokat frissíteni, az operációs rend-

szer frissítése előtt hajtsuk végre a következő lépéseket: 

 Amennyiben egy állománykiszolgáló többlemezes kötetet tartalmaz, 

győződjünk meg arról, hogy a visszaállító szoftver és hardver kom-

patibilis mind a Windows NT 4.0-val, mind a Windows Ser-

ver 2003-mal. Ezután készítsünk biztonsági másolatot, majd a frissí-

tés előtt töröljük valamennyi többlemezes kötetet (kötetkészletek, 

tükrözött készletek, csíkozott készletek és paritásos csíkozott készle-

tek), a Windows Server 2003 ugyanis nem tudja e köteteket kezelni. 

A kötetek törlése előtt ellenőrizzük, hogy a biztonsági mentés sike-

res volt-e. A Windows Server 2003 frissítése után készítsünk új, di-

namikus köteteket, majd állítsuk vissza az adatokat. 

 Amennyiben a lapozófájl megmarad a többlemezes köteten, a te-

lepítés előtt a Control Panel • Vezérlőpult System • Rendszer program-

jának segítségével helyezzük át egy elsődleges partícióra vagy lo-

gikai meghajtóra. 

 Amennyiben helyben frissítünk egy nyomtatókiszolgálót, megma-

radnak az eddigi nyomtatási sorok, eszközvezérlők és portok, így a 

frissítés csak minimálisan érinti majd a felhasználókat. Ugyanakkor 

együttműködési problémákat is tapasztalhatunk a meglévő meghaj-

tó-eszközvezérlők között. Ezért a frissítés megkezdése előtt hasz-

náljuk a parancssor Fixprnsv.exe eszközét, amelynek segítségével a 

Windows Server 2003 megtalálja az összes nyomtató eszközvezérlő-

problémát. 

Az állomány- és nyomtatószolgáltatások frissítéséről és áttéréséről további 

információ e könyv „Állomány- és nyomtatókiszolgálók áttelepítése Win-

dows Server 2003-ra” című részében található. 

Mielőtt elsődleges tartományve-

zérlőnket Windows NT 4.0-ról 

Windows Server 2003 Active 

Directoryra frissítenénk, le kell fagyasztanunk Windows NT 4.0 környeze-

Az állomány- és nyomtatószolgáltatás 

frissítésének előkészítése 

A Windows NT 4.0 környezetválto-

zás befagyasztásának engedélyezé-

se 
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tünket, hogy biztosítsuk, egyetlen más tartomány sem változik meg, míg az 

elsődleges tartományvezérlő frissül. Fagyasztás szükséges, ha: 

 Minden Windows NT 4.0 kiszolgáló frissítése befejeződött és 

minden tartományvezérlőre replikáltuk őket. 

 Szinkronizáltuk a tartalék tartományvezérlőt és visszaállítási cél-

ból kapcsolat nélkül van. 

Amikor Windows NT 4.0 környezetünket lefagyasztjuk, nem változhat 

meg egy tartományvezérlő sem, amíg Windows NT 4.0 elsődleges tarto-

mányvezérlőnket Windows Server 2003-ra frissítjük. Közöljük az érintett 

személyekkel, hogy emiatt a környezetben változások, például jelszócserék, 

egy adott időpont után nem hajthatók végre. 

Az elsődleges tartományvezérlő frissítése 

Windows NT 4.0 környezetünknek új, egyedülálló tartományerdővé frissí-

téséhez végre kell hajtanunk a következő feladatok közül néhányat, vagy 

mindegyiket: 

 Biztonsági másolat készítése a tartomány minden adatáról. 

 Amennyiben van DNS-infrastruktúránk, a DNS-zóna delegálása 

az új Windows Server 2003-tartományba. 

 A potenciális frissítési problémák azonosítása. 

 Az operációs rendszer frissítése a Windows NT 4.0 elsődleges 

tartományvezérlőn. 

 Az Active Directory telepítése. 

 Amennyiben fut DHCP az elsődleges tartományvezérlőn, a 

DHCP-szolgáltatás engedélyezése. 

 A Windows Windows időszolgáltatás konfigárálása. 

 A DNS elévülésének és takarításának engedélyezése. 

 DNS-kiszolgálók rekurzív névfeloldásának ellenőrzése.  

 A frissítést követő tesztek végrehajtása. 

 A biztonsági házirend módosítása. 

Az egyedülálló tartományerdőre frissítés folyamatának illusztrálására az 

alább elvégzendő feladatok során egy képzeletbeli cég, a Fabrikam Rt. pél-

daadatait használjuk. 
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Biztonsági másolat készítése a tartomány adatairól 

A frissítés megkezdése előtt készítsünk biztonsági másolatot a Win-

dows NT 4.0 tartomány adatairól. Ez a feladat a környezetünkben már lé-

tező műveletek és folyamatok szerint változhat. Ajánlott a következő lépé-

sek végrehajtása: 

 Biztonsági másolat készítése az elsődleges tartományvezérlőről. 

 Biztonsági másolat készítése a visszaállító kiszolgálónak szánt 

tartalék tartományvezérlőről. 

 A visszaállítási médiumok tesztelése, hogy meggyőződjünk az 

adatok visszaállításának sikerességéről. 

A DNS-zóna delegálása a Windows Server 2003 

tartományba 

Amennyiben cégünk rendelkezik DNS-struktúrával, tekintsük át a jelenlegi 

hálózati- és DNS-tartomány hierarchia diagramokat, a DNS-zóna konfigu-

rációját, replikációját, valamint a delegálásra és a továbbításra használt erő-

forrásrekordokat. A DNS-zóna egyedülálló tartományerdővé konfigurálá-

sához a jelenlegi DNS-infrastruktúra DNS-gazdája a Windows Ser-

ver 2003 tartománnyal egyező névvel delegálja a zónát az egyedülálló tar-

tományerdő tartományvezérlőin futó DNS-kiszolgálókra.  

Az egyedülálló tartományerdő központi telepítésének előkészítéseként  

hozzunk létre egy delegálást a majdani Windows Server 2003 tartomány 

 Fontos 

A frissítési folyamat megkezdése előtt tároljuk a visz-

szaállítási médiumokat egy biztonságos, az adott hely-

színtől távoli helyen.  

 Megjegyzés 

Amennyiben nem rendelkezünk DNS-infrastruktúrával 

vagy DNS-szolgáltatásainkat internetszolgáltatónk nyújtja 

számunkra, ezt a lépést nem kell elvégeznünk. Folytassuk 

a következő lépéssel, a fejezet későbbi részében találha-

tó „A Windows NT 4.0-es elsődleges tartományvezérlő 

operációs rendszerének frissítése” című résszel.  
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tartományvezérlőin futó DNS-kiszolgálók számára. Hozzuk létre a delegá-

lást a DNS-névkiszolgáló- (Name server, NS) és cím- (Address, A) erőforrás-

rekordok szülő DNS-zónához történő hozzáadásával.  

 

A DNS-zóna Windows Server 2003 tartományba delegálásához 

1. Hozzunk létre egy névkiszolgáló (Name server, NS) erőfor-

rásrekordot a szülő zónában. Használjuk a tartományvezérlő 

teljes DNS-nevét, mint: 

erdő_gyökér_tartomány IN NS tartományvezérlő_neve 

2. Hozzunk létre egy gazda cím (Address, A) erőforrásrekordot 

a szülő zónában. Használjuk a tartományvezérlő teljes DNS-

nevét, mint: 

tartományvezérlő_neve IN A tartományvezérlő_IP-cím 

Például a Fabrikam elsődleges tartományvezérlője a SEA-FAB-DC01, ennek 

IP-címe pedig 172.16.12.2. Az Active Directory telepítése közben a cég a 

DNS-kiszolgáló szolgáltatást erre a tartományvezérlőre telepíti majd. A követ-

kező lépés előkészítéseként a Fabrikam DNS-rendszergazdája létrehozta a kö-

vetkező DNS erőforrásrekordot a fabrikam.com szülő zónában: 

 fabricorp IN NS SEA-FAB-DC01.fabricorp.fabrikam.com 

 SEA-FAB-DC01.fabricorp.fabrikam.com IN A 172.16.12.2 

A potenciális frissítési problémák azonosítása 

Mielőtt Windows Server 2003-ra frissítenénk operációs rendszerünket, 

használjuk a parancssorban a Winnt32.exe eszközt a potenciális frissítési 

 Megjegyzés 

Az ebben a lépésben végrehajtott delegálás az első 

Windows Server 2003 alapú tartományvezérlőre vonat-

kozik, amely jelenleg nem létezik. A DNS-szolgáltatást 

az első Windows Server 2003 alapú tartományvezérlőre 

egy későbbi lépésben fogjuk telepíteni és konfigurálni. 

Ugyanakkor fontos e rekord hozzáadása az Active Di-

rectory elsődleges tartományvezérlőre telepítése előtt, 

mert az Active Directory telepítő varázsló e rekord se-

gítségével konfigurálja majd az Active Directory által 

használt új DNS-zónát. 
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problémák, mint például a nem megfelelő hardver erőforrások vagy kom-

patibilitási problémák azonosítására. 

A potenciális frissítési problémák azonosításához 

 A parancssorban kapcsolódjunk telepítési forrásunk I386 könyv-

tárához és gépeljük be a következő parancsot: 
winnt32 /checkupgradeonly 

Például, ha telepítési forrásunk a Windows Server 2003 operáci-

ós rendszer CD a D: meghajtóban, váltsunk a D:\I386 helyre és 

gépeljük be a következő parancsot:  
D:\I386>winnt32 /checkupgradeonly 

A képernyőn ezek után látható lesz a parancssor, miközben az 

eszköz dolgozik. Pár percbe telhet,  míg megjelenik a Microsoft 

Windows Upgrade Advisor képernyő. 

A frissítés végrehajtása előtt oldjuk meg a talált problémákat. 

A Windows NT 4.0-es elsődleges tartományvezérlő 

operációs rendszerének frissítése 

Az operációs rendszer elsődleges tartományvezérlőre telepítéséhez helyez-

zük be a Windows Server 2003 operációs rendszer CD-t a tartományve-

zérlő CD-meghajtójába és válasszuk az operációs rendszer telepítése lehe-

tőséget, vagy használjuk az automatikus telepítés módot. Amennyiben a 

Windows Server 2003 médium meg van osztva a hálózaton, használjuk a 

Winnt32.exe parancsot. 

Végezzük el az operációs rendszer telepítését a következők végrehajtá-

sával: 

1. Ellenőrizzük, hogy állandó IP-címet használunk-e! 

2. Ha szükséges, a partíciók konvertálásához használjuk az 

NTFS-t. Az Active Directory telepítése nem lesz sikeres, ha 

nincs legalább egy elérhető NTFS-partíciónk, amelyre a 

SYSVOL megosztott mappát elhelyezhetjük! 

3. A telepítési módok közül válasszuk az Upgrade lehetőséget! 

4. A DNS-kiszolgáló előnyösebb beállítása érdekében konfigu-

ráljuk a DNS-ügyfél beállításait a legközelebbi DNS-

kiszolgáló IP-címe segítségével. Amennyiben több DNS-

kiszolgálónk van, adjuk a legközelebbi DNS-kiszolgáló IP-

címét a másodlagos (secondary) DNS-kiszolgáló beállításához. 

Amennyiben egy DNS-kiszolgálónk sincs, hagyjuk a másod-
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lagos beállítást üresen. Ezek a DNS-ügyfél beállítások csak 

ideiglenesek és az Active Directory telepítésekor meg lesznek 

változtatva. 

5. Telepítsük a Windows támogatóeszközöket, amelyek a Win-

dows Server 2003 operációs rendszer CD \Support\Tools 

mappájában találhatók! 

Az operációs rendszer frissítése alatt a számítógép háromszor fog újraindulni. 

A Windows NT 4.0-es tartományvezérlő operációs rendszerének Windows 

Server 2003-ra frissítése után a számítógép egy köztes állapotban van, amikor 

már többé nem Windows NT 4.0-s tartományvezérlő, de még nem is Win-

dows Server 2003 alapú tagkiszolgáló, illetve tartományvezérlő, egészen amíg 

az Active Directoryt nem telepítettük. Miután a számítógép utoljára újraindult, 

megjelenik az Active Directory telepítő varázsló. 

Az Active Directory telepítése 

Azonnal folytassuk a frissítést az Active Directory telepítésével, az Active 

Directory telepítő varázslót használva. A varázsló létrehozza az Active 

Directory adatbázist és áthelyez bizonyos objektumokat a Win-

dows NT 4.0 biztonsági fiókkezelőből (Security account manager, SAM) az 

Active Directory adatbázisba. Továbbá az új tartomány első tartományve-

zérlőjén a varázsló végrehajtja a következő feladatokat: 

 Figyelmezteti a rendszergazdát, hogy telepítse és konfigurálja a 

DNS-kiszolgáló szolgáltatást. 

 Konfigurálja a DNS rekurzív névfeloldás-továbbítást, úgy, hogy 

hozzáadja a meglévő Preferred DNS server (elsődleges DNS-kiszolgáló) 

és Alternate DNS server (másodlagos DNS-kiszolgáló) bejegyzések IP-

címeit a tartományvezérlő Properties • Tulajdonság lapjának 

Forwarders • Továbbítók fülén található DNS-kiszolgálók listájába.  

 Konfigurálja a DNS rekurzív névfeloldást gyökérútmutatókkal 

úgy, hogy a Preferred DNS server-listában beállított gyökérútmuta-

tókat hozzáadja a tartományvezérlő Properties • Tulajdonságok lap-

jának Root Hints•Gyökérútmutató fülén található DNS-kiszolgálók 

listájához.  

 Úgy konfigurálja a Preferred DNS server-t, hogy az a tartományve-

zérlőn helyben futó DNS-kiszolgálóra mutasson, az Alternate DNS 

server-t pedig úgy, hogy a legközelebbi DNS-kiszolgálóra mutas-

son. 

 Létrehoz két, a DNS által használt alkalmazási könyvtárpartíciót. 

A DomainDnsZones alkalmazáscímtár partícióján lesznek a tarto-
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mányra vonatkozó DNS-adatok, az ForestDnsZones alkalma-

záscímtár partícióján pedig az erdőre vonatkozó a DNS-adatok.  

 Figyelmezteti a rendszergazdát, hogy válassza ki az erdő funkcio-

nális szintjét. 

A 2.7. táblázat felsorolja azokat műveleteket, melyeket az Active Directory 

telepítővarázsló a Windows NT 4.0 elsődleges tartományvezérlőn végre-

hajt, és példaadatokat hoz az Active Directory első telepítéséről a 

Fabrikam SEA-FAB-DC01 tartományerdejében. 

2.1. táblázat: Active Directory telepítési információk Windows NT 4.0 elsődleges 
tartományvezérlőre 

Varázsló oldala vagy 

párbeszédablak 

Művelet Példa 

Új tartomány létrehozása Válasszunk tartományt egy 

új erdőben! 

  

Új tartománynév Gépeljük be a tartomány tel-

jes DNS-nevét. 

Fabricorp.fabrikam.com 

Erdő funkcionális szintje Válasszuk a Windows Ser-

ver 2003 interim szintet. 

Ez az ajánlott szint, mivel a 

replikáció ezen a funkcionális 

szinten hatékonyabb, mint ha 

a Windows 2000 funkcionális 

szintet használnánk. 

Mivel a Fabrikam nem ter-

vezi, hogy Windows 2000 

alapú tartományvezérlőket 

ad erdejéhez bármikor a 

jövőben, ezért a Windows 

Server 2003 ideiglenges 

szintet választják. 

Adatbázis- és naplómappák  Gépeljük be az általunk 

meghatározott séma szerint 

a mappák helyét. 

A Fabrikam tartományvezér-

lőinek sémája szerint az 

adatbázis- és naplómappák 

az alapértelmezett helyen 

maradnak: 

C:\Winnt\NTDS.  

  
folytatódik 
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2.1. táblázat: Active Directory telepítési információk Windows NT 4.0 elsődleges 
tartományvezérlőre (folytatás) 

Varázsló oldala vagy 

párbeszédablak 

Művelet Példa 

Megosztott rendszerkötet Hagyjuk jóvá vagy gépeljük 

be a sémánk szerinti helyet. 

C:\Winnt\SYSVOL 

DNS-regisztráció  

diagnosztikája 

A DNS-regisztráció diagnosztika jelzi, ha nem található 

annak a DNS-kiszolgálónak a neve és címe, amelyen ez a 

tartományvezérlő regisztrálva lesz. Ez azért van, mert az 

előzetesen létrehozott, a helyi számítógépre mutató de-

legációs rekordpontok és  a DNS még nincs a tartomány-

vezérlőre telepítve. Válasszuk az Install and configure the 

DNS server on this computer and set this computer to use this 

DNS server as its preferred DNS server • DNS-kiszolgáló telepítése 

és konfigurálása ezen a számítógépen, valamint ennek a DNS-

kiszolgálónak a beállítása a számítógép számára elsődleges DNS-

kiszolgálóként lehetőséget.   

Engedélyek Válasszuk ki a sémánk sze-

rinti biztonsági szintet: 

 Permissions compatible 

with pre-Windows 2000 Ser-

ver operating systems • 

Windows 2000 előtti kiszol-

gálói operációs rendszerek-

kel kompatibilis engedélyek 

 Permissions compatible 

only with Windows 2000 or 

Windows Server 2003 

operating systems • Csak 

Windows 2000 vagy Win-

dows Server 2003 operációs 

rendszerekkel kompatibilis 

engedélyek 

Mivel a Fabrikam-nak van-

nak jelenleg a helyi rend-

szerfiókban Windows NT 

4.0 alapú kiszolgálókon fu-

tó szolgáltatásai, ezért ők 

a Permissions compatible with 

pre-Windows 2000 server 

operating systems • Windows 

2000 előtti kiszolgálói operáci-

ós rendszerekkel kompatibilis 

engedélyek lehetőséget vá-

lasztották. 

Címtárszolgáltatás vissza-

állítási módjának rend-

szergazda jelszava 

A Password • Jelszó és a 

Confirm password • Jelszó meg-

erősítése mezőkbe gépeljünk 

be bármilyen nehezen fel-

törhető jelszót. 
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2.1. ábra: Welcome to the Active Directory Installation Wizard • Az Active 

Directory telepítése – üdvözli a varázsló oldal 

Az Active Directory telepítő varázsló befejezése után ellenőrizzük, hogy a 

Summary • Összegzés oldal információi pontosak, majd nyomjuk meg a 

Finish • Befejezés gombot. Az Active Directory telepítő varázsló használata 

után figyelmeztetést kapunk, hogy indítsuk újra a számítógépet. A telepítés 

nem fejeződik be, amíg a számítógép nem indult újra. 

Az Active Directory telepítéséről és eltávolításáról további információ a 

Windows Server 2003 Resource Kit-ben a Directory Services Guide fejezetben (vagy 

a Directory services Guide internetes forrásban a http://go.microsoft.com 

/fwlink/?LinkID=4549 címen) olvasható. 

A Windows Server 2003 Active Directory telepítése után felügyeleti cé-

lokból engedélyezzük a Remote Desktop for Administration • Távoli asztal, vagy 

korábbi nevén a Terminal Services in Remote Administration  szolgáltatást, hogy 

a rendszergazdák szükség esetén máshonnan is bejelentkezhessenek. 
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A Távoli asztal felügyeleti célú engedélyezéséhez 

 A Control Panel • Vezérlőpulton kattintsunk duplán a System • Rend-

szer elemre, válasszuk a Remote • Távoli használat fület, majd az 

Allow users to connect remotely to this computer • Távolról is kapcsolód-

hatnak a felhasználók ehhez a számítógéphez lehetőséget! 

A Fabrikam lefuttatta az Active 

Directory Telepítő varázslót 

Windows NT 4.0-es elsődleges 

tartományvezérlőjén, a SEA-FAB-DC01-en. A 2.1.Hiba! A hivatkozási 

forrás nem található. ábrán látható az Active Directory telepítő varázsló 

üdvözlőképernyője. 

 

 

2.2. ábra: A varázsló Create New Domain • Új tartomány létrehozása oldala 

Példa: Az Active Directory telepítése 

az elsődleges tartományvezérlőre 



 Az elsődleges tartományvezérlő frissítése 43  

   

 Az elsődleges tartományvezérlő lesz az első tartományvezérlő az 

új erdő új tartományában. A 2.2. ábra bemutatja az új tartomány 

létrehozásának kiválasztását a varázsló Create New Domain • Új tar-

tomány létrehozása oldalán. 

A Fabrikam Windows Server 2003 tartományának DNS-neve a 2.3. ábrán 

látható.  

 

 

2.3. ábra: A varázsló New Domain Name • Új tartománynév oldala 

Mivel a Fabrikam nem tervezi, hogy Windows 2000 alapú tartományvezér-

lőket ad erdejéhez bármikor a jövőben, ezért a Windows Server 2003 interim 

erdő funkcionális szintet választották, ahogy azt a 2.4. ábra mutatja.  
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2.4. ábra: A varázsló Forest Functional Level oldala 

 

 

2.5. ábra: A varázsló Database and Log Locations • Adatbázis és napló mappái 
oldala 
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A Fabrikam tartományvezérlőkre vonatkozó sémájában az szerepel, hogy 

mind az adatbázis-, mind pedig a naplómappák az alapértelmezett helyen 

maradnak: C:\Winnt\NTDS, ahogy az a 2.5. ábrán látható. Kisebb vállal-

kozások mindkét mappát elhelyezhetik ugyanazon a helyen anélkül, hogy 

ez a teljesítményt befolyásolná. 

A Fabrikam sémája szerint a tartományvezérlők a SYSVOL mappában 

maradnak az alapértelmezett helyen: C:\Winnt\SYSVOL, ahogy azt a 2.6. 

ábra mutatja.  

 

 

2.6. ábra: A varázsló Shared System Volume • Megosztott rendszerkötet oldala 

A DNS regisztrálási diagnosztika jelzi, hogy egyetlen, e számítógép által 

használt DNS-kiszolgáló sem adott választ. A Fabrikam a Install and 

configure the DNS server on this computer and set this computer to use this DNS ser-

ver as its preferred DNS server • DNS-kiszolgáló telepítése és konfigurálása ezen a 

számítógépen, valamint  ennek a DNS-kiszolgálónak a beállítása a számítógép számá-

ra elsődleges DNS-kiszolgálóként lehetőséget választotta, ahogy az a 2.7. ábrán 

látható.  
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2.7. ábra: A varázsló DNS Registration Diagnostics • DNS regisztrálási diagnosztika 
oldala 

Mivel a Fabrikamnak vannak jelenleg a helyi rendszerfiókban Windows 

NT 4.0 alapú kiszolgálókon futó szolgáltatásai, ezért ők a Permissions com-

patible with pre-Windows 2000 server operating systems • Windows 2000 előtti kiszol-

gálói operációs rendszerekkel kompatibilis engedélyek lehetőséget választották, 

ahogy az a 2.8. ábrán látható.  

 

 

2.8. ábra: A varázsló Permissions • Engedélyek oldala 
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2.9. ábra: A varázsló Directory Services Restore Mode Administrator Password  • 
Címtárszolgáltatások helyreállító módjának rendszergazdajelszava olda-
la 

A Fabrikam egy nehezen feltörhető címtárszolgáltatás helyreállítási mód 

jelszót adott meg, ahogy az a 2.9. ábrán látható.  
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2. 10. ábra: A varázsló Completing the Active Directory Installation • Active 
Directory telepítése – a varázsló befejezése oldala 

Az Active Directory tartományvezérlő egy Default-First-Site-Name • Alap-

ertelmezett-elso-hely-neve nevű helyen jött létre, ahogy a 2.10. ábrán látható. 

Egyetlen hellyel rendelkező cégeknek nem szükséges ezt a helyet módosí-

taniuk. Egynél több hellyel rendelkező cégek létrehozhatnak helyeket, és 

tartományvezérlőiket áthelyezhetik ezen új helyek egyikére. Helyek létre-

hozásáról további információ e fejezet későbbi, „A helytopológia konfigu-

rációja” című részében található. 

A DHCP-szolgáltatás engedélyezése 

Amennyiben elsődleges tartományvezérlőnk egyben DHCP-kiszolgáló is, 

az Active Directoryban engedélyeznünk kell az IP-címek bérlését a Win-

dows Server 2003 Active Directory-ra frissítés utáni időszakra. 

A DHCP-kiszolgáló engedélyezése az Active Directoryban 

1. Jelentkezzünk be a tartományvezérlőbe egy fiók használatá-

val, amely tagja az Enterprise Admins •Vállalati rendszergazdák 

csoportnak! 

2. A DHCP felügyleti konzolon kattintsunk jobb gombbal a 

DHCP elemre! 

 



 Az elsődleges tartományvezérlő frissítése 49  

   

3. Kattintsunk a Manage authorized servers • Engedélyezett kiszolgálók 

kezelése parancsra! 

4. A Manage authorized servers • Engedélyezett kiszolgálók kezelése  

párbeszédablakban kattintsunk az Authorize • Engedélyezés 

gombra! 

5. Az Authorize DHCP Server • A DHCP kiszolgáló engedélyezése 

párbeszédablakba gépeljük be a DHCP-kiszolgáló nevét vagy 

IP-címét, majd nyomjuk meg az OK gombot! 

A Windows időszolgáltatás konfigurálása 

Cégünk megfelelő működése szempontjából fontos a Windows idő-

szolgáltatás megfelelő konfigurálása, amely időszinkronizálási szolgáltatást 

nyújt a társak és az ügyfelek számára, s így biztosítja az egész rendszerben 

a következetes időhasználatot. 

Konfiguráljuk az első tartományvezérlőt, amelyet központilag telepítet-

tünk, hogy szinkronizálja az időt egy érvényes hálózati időprotokoll (Net-

work Time Protocol, NTP) forrásból. Amennyiben nincs forrás beállítva, a 

szolgáltatás egy üzenetet naplóz az eseményenaplóba, és a helyi óra alapján 

fogja szolgáltatni az időt az ügyfelek számára. Bár az internetes hálózati 

idő protokoll forrásai érvényesek erre a konfigurációra, a fokozott bizton-

ság érdekében ajánlott egy saját hardvereszköz, például GPS- vagy rádiós 

óra használata. 

Amennyiben az első tartományvezérlő az új Windows Server 2003 tar-

tományban bármikor eltávolításra kerül, ezt a műveletet meg kell ismételni. 

A Windows időszolgáltatás konfigurációja a tartomány 
első tartományvezér lőjén  

1. Jelentkezzünk be a tartományvezérlőbe! 

2. A parancssorba gépeljük be: 

W32tm /config /manualpeerlist:társak 

/syncfromflags:manual 

3. Ahol a társak egy szóközökkel elválasztott DNS- és/vagy IP-

cím lista. Amikor több társat adunk meg, a listát helyezzük 

idézőjelek közé. 

4. Frissítsük a Windows időszolgáltatás konfigurációját! A pa-

rancssorba gépeljük be: 
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W32tm /config /update 

- vagy - 

Net stop w32time 

Net start w32time 

A Windows Időszolgáltatás konfigurációjáról és központi telepítéséről további 

információ a Windows Server 2003 Resource Kit-ben, a Directory Services Guide feje-

zetben (vagy a Directory Services Guide internetes forrásban a http:// go. 

microsoft.com/fwlink/?LinkID=4549 címen) olvasható. 

A DNS-elévülés és -takarítás engedélyezése  

Új, egyedi tartományerdőben engedélyeznünk kell a DNS-szolgáltatást futtató 

Windows Server 2003 alapú tartományvezérlőkön  az elévülést és takarítást, 

hogy lehetővé tegyük az elévült erőforrásrekordok (Resource Record, RR) kitaka-

rítását és eltávolítását, amelyek idővel felgyűlnek a zónaadatok közt. 

A dinamikus frissítés segítségével az elévült erőforrásrekordok automa-

tikusan hozzáadódnak a zónához, amikor egy hálózati számítógép elindul, 

ugyanakkor esetenként nem kerülnek automatikusan eltávolításra a számí-

tógép kikapcsolásakor. Például, ha egy számítógép elinduláskor regisztrálja 

saját gazdájának (A) erőforrásrekordját, majd később nem megfelelően 

kapcsolódik le a hálózatról, gazdájának (A) erőforrásrekordja lehet, hogy 

nem törlődik. Amennyiben hálózatunkban vannak mobil felhasználók és 

számítógépek, ez a helyzet gyakran előállhat. 

Amennyiben kezeletlenül hagyjuk őket, a zónaadatok közt az elévült 

erőforrásrekordok problémákat okozhatnak, köztük az alábbiakat: 

 Amennyiben nagyszámú elévült erőforrásrekord marad a kiszol-

gálózónában, végül elfoglalhatják a kiszolgáló lemezterületét és 

szükségtelenül hosszú zónaátviteleket okozhatnak. 

 Megjegyzés 

Amikor egy manuális társat állítunk be, ne használjuk 

az olyan számítógépek DNS-nevét vagy IP-címét, ame-

lyek az erdő gyökér-tartományvezérlőjét használják 

időforrásként. Ilyen lehet például az erdő egy másik 

tartományvezérlője. Az időszolgáltatás nem működik 

megfelelően, amennyiben körök vannak az időforrás 

konfigurációban. 



 Az elsődleges tartományvezérlő frissítése 51  

   

 Az elévült erőforrásrekordokkal bíró zónákat betöltő DNS-

kiszolgálók elévült információkat használhatnak az ügyfelek lekér-

dezéseinek megválaszolásánál, így akár névfeloldási problémákat 

okozva az ügyfelek számára a hálózaton. 

 A felgyülemlett elévült erőforrásrekordok a DNS-kiszolgálón 

ronthatják a kiszolgáló teljesítményét és válaszidejét. 

Az elévülési és takarítási szolgáltatások engedélyezéséhez, továbbá a meg-

felelő kiszolgáló, valamint a hozzá tartozó Active Directoryval integrált 

zónák konfigurálásához hajtsuk végre a következő feladatokat: 

 Engedélyezzük az elévülést és takarítást két, Windows Server 

2003-at futtató kiszolgálón. Ezek a beállítások határozzák meg 

minden Active Directoryval integrált, a kiszolgálóra betöltött zó-

na zónaszintű prioritásait. 

 

 Engedélyezzük az elévülést és takarítást a DNS-kiszolgáló kivá-

lasztott zónáira. Amikor a zónaspecifikus tulajdonságokat beállí-

tottuk a kiválasztott zónára, ezek csak a megfelelő zónára és a 

hozzá tartozó erőforrásrekordokra lesznek érvényesek. Hacsak a 

zónaszintű tulajdonságokat nem konfiguráljuk máshogy, azok 

öröklik az alapértelmezéseket azokból a hasonló beállításokból, 

 Figyelmeztetés 

Alapértelmezés szerint a DNS-kiszolgáló elévülési és 

takarítási mechanizmusa nincs engedélyezve. Csak az 

után engedélyezzük ezeket a szolgáltatások, hogy meg-

értettük valamennyi paraméterüket. Egyébként a ki-

szolgáló véletlenszerű konfigurációja a megőrzendő 

erőforrásrekordok törléséhez vezethet. Amennyiben 

egy erőforrásrekord véletlenül törlésre került, a fel-

használók hiába kérdezik le az adott erőforrásrekordot. 

Illetve bármely felhasználó létrehozhat majd ilyen erő-

forrásrekordot, amelynek tulajdonjoga az övé marad, 

akár a dinamikus frissítés biztosítására konfigurált zó-

nákban is. 

Az elévülés és takarítás konfigurálásról további in-

formációt a Windows Server 2003 súgó és támogatás 

központ „Understanding aging and scavenging: DNS” 

részében találhatunk.  
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amelyek a kiszolgáló elévülési és takarítási tulajdonságaiban talál-

hatóak.  

A DNS-kiszolgáló elévülési és takarítási tulajdonsága i-
nak beállításához  

1. jelentkezzünk be DNS-kiszolgálót futtató számítógépre egy fi-

ókkal, amely a helyi Administrators • Rendszergazdák csoport tagja; 

2. a DNS konzolfában kattintsunk jobb gombbal a vonatkozó 

DNS-kiszolgálóra, majd kattintsunk az Set Aging/Scavenging for 

all zones • Takarítás és elévülés beállítása az összes zónára opcióra! 

3. Jelöljük be az Scavenge stale resource records • Régi erőforrásre-

kordok kitakarítása jelölőnégyzetet! 

4. Szükség szerint módosítsuk a többi elévülési és takarítási be-

állítást! 

Az elévülési és takarítási tulajdonságok beállításához 
egy zónában  

1. Jelentkezzünk be DNS-kiszolgálót futtató számítógépre egy 

fiókkal, amely a helyi Rendszergazdák csoport tagja! 

2. A DNS konzolfában kattintsunk jobb gombbal a vonatkozó 

zónára, majd kattintsunk a Properties • Tulajdonságok parancsra! 

3. A General • Általános fülön kattintsunk az Aging • Takarítás 

gombra, majd jelöljük be az Scavenge stale resource records • 

Régi erőforrásrekordok kitakarítása  jelölőnégyzetet! 

4. Ha kell, módosítsuk a többi elévülési és takarítási beállítást! 

A DNS-kiszolgáló rekurzív névfeloldásának ellenőrzése 

A DNS-kiszolgáló rekurzív névfeloldása automatikusan kerül konfigurá-

lásra az Active Directory telepítési folyamata során. Amennyiben sémánk 

ettől eltérő konfigurációt igényel, e beállítások módosítására a DNS fel-

ügyeleti konzolt vagy a Dnscmd.exe parancsot használhatjuk. Használjuk 

a DNS felügyeleti konzolt a DNS-kiszolgáló rekurzív névfeloldásának el-

lenőrzésére a 2.8. táblázatban foglalt információk alapján. 
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2.2. táblázat: Információk a DNS-kiszolgáló rekurzív névfeloldásának ellenőrzéséhez 

Mód Konfiguráció 

Rekurzív névfeloldás 

gyökérútmutatókkal  

Nem szükséges további konfigurálás. Amennyiben a telepítés 

során alapértelmezettként megjelölt DNS-kiszolgáló megfele-

lően van konfigurálva, akkor a gyökérútmutatók is automatiku-

san konfiguráltak. A gyökérútmutatók DNS felügyeleti konzol-

lal történő ellenőrzéséhez: 

1. A konzolfában kattintsunk jobb gombbal a tartományve-

zérlő nevére, majd a Properties • Tulajdonságok sorra. 

2. A tartományvezérlő Properties • Tulajdonságok lapján néz-

zük meg a Root Hints•Gyökérútmutató  fület. 

A Windows Server 2003 Server környezetében rekurzív név-

feloldásra a gyökérútmutatók használata az ajánlott módszer.  

Rekurzív névfeloldás 

továbbítással  

A megválaszolatlan kérelmeket továbbítsuk a meghatározott 

DNS-kiszolgálókra. A továbbítás DNS felügyeleti konzollal tör-

ténő ellenőrzéséhez:  

1. A konzolfában kattintsunk jobb gombbal a tartományve-

zérlő nevére, majd kattintsunk a Properties • Tulajdonsá-

gok parancsra. 

2. A Forwarders • Továbbítók  fülön, a kiválasztott tartomány-

hoz tartozó Forwarders • Továbbítók listán ellenőrizzük, 

hogy az IP-cím egyezik-e a sémánk szerint meghatáro-

zottal. 

A továbbítókat csak akkor használjuk, ha cégünk sémája ezt 

megköveteli. Windows Server 2003 környezetben rekurzív név-

feloldásra a gyökérútmutatók használata az ajánlott módszer.  

Nincs DNS-

infrastruktúra  

Nincs szükség további konfigurálásra. 

Amennyiben ebben a környezetben a külső kérelmek meg-

válaszolására a belső DNS-szolgáltatásokat kívánjuk konfigu-

rálni, akkor a megválaszolatlan kérelmek egy külső, mint pél-

dául egy, a periméter hálózatban található vagy egy, internet-

szolgáltatónknál tárolt kiszolgáló felé való továbbítására kon-

figuráljuk ezt a DNS-kiszolgálót.  
 



54 Frissítés Windows Server 2003 Active Directoryra 

 

A telepítést követő tesztek végrehajtása 

Az Active Directory telepítő varázsló befejezése után ellenőrizzük, hogy az 

Active Directory telepítése sikeres volt-e. Vizsgáljuk meg a Windows Ser-

ver 2003 eseménynaplót, hogy rögzített-e hibákat. 

Ezután hajtsuk végre a tesztelési tervünkben felsorolt teszteket annak meg-

határozására, hogy vajon az Active Directory  konfiguráció megfelelően mű-

ködik-e. A tesztelési tervről további információ e könyv „Az áttérés megter-

vezése” című részében található. 

Miután ellenőriztük, hogy a Windows NT 4.0 elsődleges tartományve-

zérlő frissítése és az Active Directory telepítése sikeres volt, fejezzük be a 

frissítési folyamatot. 

A biztonsági házirendek módosítása 

Hogy bizonyosak legyünk abban, hogy a Windows operációs rendszer ko-

rábbi verzióit használó felhasználók is hozzáférnek új Windows Server 

2003 tartományunkban levő tartományerőforrásokhoz, előfordulhat, hogy 

módosítanunk kell az alapértelmezett biztonsági házirendet. 

A fokozott biztonság érdekében a Windows Server 2003 alapú tarto-

mányvezérlők alapértelmezés szerint igénylik, hogy a tőlük hitelesítést kérő 

ügyfelek SMB csomag- és biztonságos csatorna-aláírást használjanak. A 

Windows 95 operációs rendszert címtárszolgáltatás szervizcsomag nélkül, 

vagy a Windows NT 4.0-et szervizcsomag 2 vagy korábbi verziójú szerviz-

csomaggal futtató ügyfelek nem támogatják az SMB csomagaláírást, és 

nem lesznek képesek bejelentkezni, illetve a hálózaton a tartomány-

erőforrásokat használni. A Windows NT 4.0-et szervizcsomag 3 vagy ko-

rábbi verziójú szervizcsomaggal futtató felhasználók nem támogatják a 

biztonságoscsatorna-aláírást és nem lesznek képesek tartományuk tarto-

mányvezérlőivel kommunikálni. 
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A legbiztosabb módja ezen ügyfeleknek lehetővé tenni a bejelentkezést és 

a hálózaton a tartomány-erőforrások használatát, ha telepítjük rájuk a meg-

felelő szervizcsomagot vagy a címtárszolgáltatás ügyfélcsomagot. Ameny-

nyiben ezek közül egyiket sem tudjuk megtenni, konfiguráljuk valamennyi 

Windows Server 2003 alapú tartományvezérlőnket úgy, hogy ne igényelje-

nek SMB csomag- és biztonságos csatorna-aláírást. Ehhez tiltsuk le a kö-

vetkező beállításokat az alapértelmezett tartományvezérlők házirendjében: 

 Microsoft network server: Digitally sign communications (always) 

 Domain member: Digitally encrypt or sign secure channel data (always)  
 

Az SMB-csomagaláírás és biztonságos csatorna -aláírás 
választhatóvá tételéhez Windows Server 2003 alapú ta r-
tományvezérlőkön  

1. Nyissuk meg az Active Directory Users and Computers • Active 

Directory-felhasználók és számítógépek programot, jobb gombbal 

kattintsunk a Domain Controllers • Tartományvezérlők tárolóra, 

majd kattintsunk a Properties • Tulajdonságok parancsra! 

2. Válasszuk a Group Policy • Csoportházirend fület, majd kattint-

sunk az Edit • Szerkesztés gombra! 

3. A Computer Configuration (a számítógépre vonatkozó beállítá-

sok) alatt, keressük meg a Windows Settings\Security Set-

tings\Local Policies\Security Options helyet! 

4. A Details • Részletek sávon kattintsunk duplán a Microsoft 

network server: Digitally sign communications (always) elemre, majd 

Fontos 

Amennyiben módosítjuk ezeket a házirendeket, kör-

nyezetünk alapértelmezett házirendje gyengül. Ugyan-

akkor ez szükséges ahhoz, hogy néhány, a Windows ko-

rábbi verzióját használó ügyfél hozzáférhessen a tarto-

mányerőforrásokhoz. Miután környezetünk valamennyi 

ügyfele támogatja az SMB csomagaláírást és a biztonsá-

goscsatorna-aláírást, a biztonság fokozása érdekében 

újra engedélyezhetjük ezeket a biztonsági házirende-

ket. Ajánlott Windows ügyfeleink mielőbbi frissítése. 
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az SMB-csomagaláírás igénylésének megakadályásához a 

Disabled  gombra! 

5. Nyomjuk meg az OK gombot! 

6. A Details • Részletek sávon kattintsunk duplán a Domain member: 

Digitally encrypt or sign secure channel data (always) elemre, majd a 

biztonságos csatorna-aláírás igénylésének megakadályásához 

a Disabled gombra, végül nyomjuk meg az OK gombot! 

A csoportházirend változásainak azonnali alkalmazásához vagy indítsuk 

újra a tartományvezérlőt, vagy éljünk a gpupdate /force paranccsal!Az 

SMB- csomagaláírásról és a biztonságos csatorna-aláírásról további 

infomáció e fejezet korábbi, „A Windows Server 2003 Active Directory-ra 

történő frissítés szempontjai” című részében található. 

A biztonsági házirendekről további infomáció a Windows Server 2003 

súgó és támogatás központ „options: Security Setting Descriptions” című részé-

ben található. 

További tartományvezérlők frissítése 

Miután frissítettük operációs rendszerünket és telepítettük az Active Direc-

toryt a Windows NT 4.0-s elsődleges tartományvezérlőre, amint lehetséges, 

adjunk a tartományhoz másik Windows Server 2003 alapú tartományvezérlőt. 

Ez biztonsági tartalékot nyújt a környezetben futó ügyfeleknek. 

További tartományvezérlőket adhatunk Windows Server 2003 tarto-

mányunkhoz Windows NT 4.0 alapú tartalék tartományvezérlőnk frissíté-

sével és az Active Directory telepítésével, vagy Windows Server 2003 ala-

pú tagkiszolgálóknak a tartományhoz adásával és az Active Directory-

tagkiszolgálókra telepítésével. 

 Megjegyzés 

E beállítások megváltoztatásával a tartományvezérlők 

tárolójában megváltoztatjuk az alapértelmezett tar-

tományvezérlő házirendet. A házirend itt eszközölt 

változásai replikálódnak a tartomány összes többi tar-

tományvezérlőjére, így elég ezeket a házirendeket 

csak egyszer módosítanunk. 



 További tartományvezérlők frissítése 57  

   

A további tartományvezérlők frissítésének elvégzéséhez hajtsuk végre a 

következő feladatokat: 

1. Frissítsük a Windows NT 4.0-s tartalék tartományvezérlő 

operációs rendszerét! 

2. Telepítsük az Active Directoryt! 

3. Telepítsük a DNS-t a további tartományvezérlőkre! 

4. Konfiguráljuk újra a DNS-szolgáltatást! 

5. Szükség esetén adjunk Windows NT 4.0-ás tartalék tarto-

mányvezérlőket a Windows Server 2003 tartományhoz! 

6. Hajtsuk végre a frissítés utáni teszteket! 

Windows NT 4.0-s tartalék tartományvezérlők frissítése 

Bármely Windows NT 4.0-es tartalék tartományvezérlőt frissíthetjük Win-

dows Server 2003 alapú tartományvezérlővé, amíg megfelel a Windows 

Server 2003-at futtató tartományvezérlőkkel szembeni hardverkövetelmé-

nyeknek.  Hogy meghatározzuk, vajon a hardverkonfiguráció kompatibi-

lis-e a Windows Server 2003-mal, nézzük meg a Windows Server Catalog 

hivatkozást a Web Resources oldalon a http://go.microsoft.com/ 

fwlink/?LinkID=291 címen. 

Mielőtt Windows Server 2003-ra frissítenénk az operációs rendszert, a 

Winnt32.exe parancssori eszköz segítségével derítsük fel a frissítési problé-

mákat. Ez az eszköz jelenti a potenciális frissítési problémákat, mint pél-

dául a nem megfelelő hardvererőforrásokat vagy kompatibilitási problé-

mákat. 
A potenciális  frissítési problémák azonosításához  

 a parancssorban váltsunk a telepítési forrás I386 könyvtárára, 

majd gépeljük a parancssorba a következő parancsot: 

winnt32 /checkupgradeonly 

Például, ha telepítési forrásunk a Windows Server 2003 operációs 

rendszer CD a D: meghajtóban, váltsunk a D:\I386 könyvtárba és 

gépeljük be a következő parancsot: 

D:\I386>winnt32 /checkupgradeonly 
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A képernyőn megjelenik a parancsprompt, miközben az eszköz 

dolgozik. Beletelhet pár percbe, míg a Microsoft Windows frissí-

tési tanácsadó képernyője megjelenik. 

A frissítés megkezdése előtt hárítsuk el a tudomásunkra jutott problémákat! 

Az operációs rendszer számítógépre telepítéséhez helyezzük a Windows 

Server 2003 operációs rendszer CD-t a tartományvezérlő CD-

meghajtójába és válasszuk az operációs rendszer telepítése opciót, vagy 

használjuk az automatikus telepítési módot. Amennyiben a Windows Ser-

ver 2003 médium meg van osztva a hálózaton, futtassuk a Winnt32.exe 

parancsot. 

Az operációs rendszer telepítésének elvégzéséhez hajtsuk végre a kö-

vetkező feladatokat: 

1. Győződjünk meg arról, hogy statikus IP-címet használunk! 

2. Használjunk NTFS-t a partíciók konvertálásához! Az Active 

Directory telepítése nem lesz sikeres, ha nincs legalább egy 

elérhető NTFS-partíciónk, amelyre a SYSVOL megosztott 

mappát elhelyezhetjük.  

3. A telepítési módok közül válasszuk az Upgrade lehetőséget! 

4. Az első frissített további tartományvezérlőn konfiguráljuk a 

DNS-ügyfél beállításait az elsődleges tartományvezérlő IP-

címét megadva a Preferred DNS server (elsődleges DNS-kiszolgáló) 

beállításhoz, és ne adjunk meg IP-címet az Alternate DNS server 

(másodlagos DNS-kiszolgáló) beállításnál! 

5. Az összes többi frissítendő tartományvezérlőn konfiguráljuk 

a DNS-ügyfél beállításait az elsődleges tartományvezérlő IP-

címével a Preferred DNS server beállításához, és használjuk a 

második frissített tartalék tartományvezérlő IP-címét az 

Alternate DNS server beállításához! 

6. Ezek a DNS-ügyfélbeállítások csak ideiglenesek és meg lesz-

nek változtatva az Active Directory telepítése során. 

7. Telepítsük a Windows támogatóeszközöket, amelyek a Win-

dows Server 2003 operációs rendszer CD \Support\Tools 

mappájában találhatók. 

Az operációs rendszer frissítése alatt a számítógép háromszor fog újrain-

dulni. Miután a számítógép utoljára újraindult, megjelenik az Active 

Directory telepítő varázsló. 
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Az Active Directory telepítése a további 

tartományvezérlőkre 

Az operációs rendszer frissítése alatt a számítógép háromszor fog újrain-

dulni. Az Windows NT 4.0-es tartományvezérlő operációs rendszerének 

Windows Server 2003-ra frissítése után a számítógép egy köztes állapotban 

van, amikor már többé nem Windows NT 4.0-s tartományvezérlő, de még 

nem is Windows Server 2003 alapú tagkiszolgáló, illetve tartományvezérlő, 

egészen addig, amíg az Active Directoryt nem telepítettük. 

Az Active Directory telepítő varázsló lehetővé teszi, hogy még egy tar-

tományvezérlőt vagy tagkiszolgálót hozzunk létre a tartományban. Ameny-

nyiben az Active Directory-t a címtáradatok hálózatán át történő 

replikálásával vagy más forrásból telepítjük, az Active Directory telepítő 

varázslóban válasszuk a Member Server • Tagkiszolgáló opciót. Ez Windows 

Server 2003 alapú tagkiszolgálóvá konfigurálja a számítógépet, s lehetővé 

teszi az Active Directory egy későbbi időpontban történő telepítését. 

Az Active Directory Windows Server 2003 alapú tag-
kiszolgálóra telepítéséhez  

 Gépeljük be a parancssorba a Dcpromo parancsot. 

- vagy  - 

Nyissuk meg az Administrative Tools • Felügyeleti eszközök prog-

ramot, majd kattintsunk a Configure Your Server Wizard • A kiszolgáló 

kezelése varázslóra. Tartományvezérlőnk konfigurálásához vá-

lasszuk a Domain Controller (Active Directory) • Tartományvezérlő (Active 

Directory) elemet. A Configure Your Server Wizard • A kiszolgáló kezelé-

se  varázsló befejezése után megjelenik az Active Directory tele-

pítő varázsló. 

Az Active Directory telepítéséről és eltávolításáról további információ a 

Windows Server 2003 Resource Kit-ben a Directory Services Guide fejezetben (vagy 

a Directory services Guide internetes forrásban a http://go. microsoft.com 

/fwlink/?LinkID=4549 címen) olvasható. 

A 2.3. táblázat felsorolja az Active Directory további tartományvezér-

lőkre telepítéséhez szükséges információkat, valamint példaadatokat hoz 

az Active Directory további tartományvezérlőkre telepítéséről a Fabrikam 

egyedülálló tartományerdejéből. A Fabrikam a dcpromo /adv paranccsal fog-

ja az Active Directoryt tagkiszolgálóira telepíteni, a címtáradatoknak egy 

tartományvezérlőről a hálózaton át történő másolása útján. 
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2.3. táblázat: Az Active Directory telepítése további tartományvezérlőkre 

Varázsló oldala 
vagy 

párbeszédablak 

Művelet Példa 

További tarto-

mányvezérlő vagy 

tagkiszolgáló 

Válasszuk ki, hogy a 

számítógépet tagki-

szolgálóvá vagy a tar-

tomány egyik további 

tartományvezérlőjé-

vé kívánjuk-e tenni. 

A Fabrikam a tagkiszolgáló mellett fog 

dönteni. Az Active Directory-t egy későbbi 

időpontban fogják telepíteni a  dcpromo 

/adv parancs segítségével. 

Tartományvezérlő 

típusa 

Válasszuk az Additional 

domain controller for an 

existing domain • Továb-

bi tartományvezérlő már 

meglevő tartományban 

opciót. 

Amikor a Fabrikam elkezdi az Active 

Directory telepítését a dcpromo /adv pa-

ranccsal, ez a varázsló elsőként megjele-

nő képernyője. 

A tartományinfor-

máció másolása 

Válasszuk az egyiket: 

 Over the network from 

a domain controller 

 From these restored 

backup files 

A Fabrikam a tartományinformációkat a 

központilag telepített első tartományve-

zérlőről, a SEA-FAB-DC01-ről fogja másol-

ni, amely ugyanazon a helyen van, mint 

az új. Ezért választották Over the network 

from a domain controller lehetőséget az in-

formáció leggyorsabb másolásához. 

  folytatás a következő oldalon 

2.3. táblázat: Az Active Directory telepítése további tartományvezérlőkre (folytatás) 

Varázsló oldala 
vagy 

párbeszédablak 

Művelet Példa 

Hálózati azonosí-

tók 

Az Active Directory er-

re a számítógépre te-

lepítéséhez gépeljük 

be egy fiók felhaszná-

lónevét és jelszavát 

elégséges felügyeleti 

azonosítókkal, vala-

mint a tartomány tel-

jesen minősített tar-
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Varázsló oldala 
vagy 

párbeszédablak 

Művelet Példa 

tománynevét, mely-

ben a számítógép to-

vábbi tartományvezér-

lő lesz. 

További tarto-

mányvezérlő 

Gépeljük be az erdő 

gyökértartományának 

teljes DNS-nevét! 

Fabricorp.fabrikam.com 

Adatbázis- napló-

mappák 

Gépeljük be a sé-

mánkban meghatáro-

zott mappák helyét. 

Adatbázis mappa: C:\Windows\NTDS 

Napló mappa: C:\Windows\NTDS 

Megosztott rend-

szerkötet 

Hagyjuk jóvá vagy 

gépeljük be a sé-

mánkban meghatáro-

zott helyet! 

C:\Windows\SYSVOL 

Címtárszolgáltatás 

visszaállítási mód-

jának rendszer-

gazda jelszava 

A Password • Jelszó és 

Confirm password • Jel-

szó megerősítése me-

zőbe gépeljünk be 

bármilyen nehezen 

feltörhető jelszót. 

  

Ellenőrizzünk, hogy minden, az Summary • Összegzés oldalon felsorolt infor-

mációt pontos-e, majd nyomjuk meg a Finish • Befejezés gombot. Az Active 

Directory telepítővarázsló használata után újra kell indítanunk a számítógépet. 

A telepítés nem fejeződik be, amíg a számítógép nem indult újra. 

A Windows Server 2003 Active Directory telepítése után felügyeleti célokból 

engedélyezzük a Remote Desktop for Administration • Távoli asztal, vagy korábbi 

nevén a Terminal Services in Remote Administration  szolgáltatást, hogy a rendszer-

gazdák szükség esetén máshonnan is bejelentkezhessenek. 

 Megjegyzés 

Konfiguráljuk az egyedülálló tartományerdőhöz adott 

további tartományvezérlőket globális katalógus-

kiszolgálóként is. 
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A Távoli asztal felügyeleti célú engedélyezéséhez  

 a Control Panel • Vezérlőpult-on kattintsunk duplán a 

System • Rendszer elemre, válasszuk a Remote • Távoli használat fület, 

majd az Allow users to connect remotely to this computer • Távolról is 

kapcsolódhatnak a felhasználók ehhez a számítógéphez lehetőséget! 

Amennyiben a további tartományvezérlő is DHCP-kiszolgáló, engedé-

lyeznünk kell a kiszolgálón az IP-címek bérlését. A DHCP-kiszolgáló en-

gedélyezéséről további információ e fejezet korábbi, „A DHCP-szolgálta-

tás engedélyezése” című részében található. 

A DNS telepítése a további tartományvezérlőkre 

Telepítsük a DNS-t az összes Windows Server 2003 alapú tartományve-

zérlőre, amelyeket hozzáadunk a tartományhoz. 

A DNS további tartományvezérlőkre telepítéséhez  

1. A Control Panel • Vezérlőpult-on kattintsunk duplán a Add or 

Remove Programs • Programok telepítése és törlése elemre, majd 

válasszuk a Add/Remove Windows Components • Windows-

összetevők hozzáadása vagy eltávolítása fület! 

2. A Components • Összetevők közül jelöljük be a Networking 

Services • Hálózatszolgáltatás jelölőnégyezetet, majd kattintsunk 

a Details • Részletek gombra! 

3. A Subcomponents of Networking Services • Hálózatszolgáltatás 

alösszetevői listában kapcsoljuk be a Domain Name System (DNS) 

jelölőnégyzetet, majd kattintsunk az OK, végül a Next • Tovább 

gombra! 

4. Amennyiben a Copy files from • Fájlok másolása ablakban figyel-

meztetést kapunk rá, gépeljük be a célfájlok elérési útvonalát, 

majd nyomjuk meg OK gombot! A szükséges fájlok a merev-

lemezre másolódnak. 

A DNS-szolgáltatás újrakonfigurálása 

A további tartományvezérlők központi telepítése után az egyedülálló tar-

tományerdőben hajtsuk végre a következő lépéséket a DNS-szolgáltatás 

újrakonfigurálása érdekében: 

 



 További tartományvezérlők frissítése 63  

   

 Konfiguráljuk az első és az alatta lévő tartományvezérlők DNS-

ügyfelének beállításait. 

Miután központilag telepítettünk egy további tartományvezérlőt, 

módosítsuk a DNS-ügyfél beállításait az első tartományvezérlőn. 

Mivel az első tartományvezérlő központi telepítése idején még 

nem futnak egyéb tartományvezérlők, a további tartományvezér-

lő bevonásához módosítsuk a DNS-ügyfél beállításait az első tar-

tományvezérlőn. Amint több tartományvezérlőt telepítünk köz-

pontilag, lehet hogy módosítanunk kell a másodlagos DNS-

kiszolgáló beállításait a létező tartományvezérlőkön, hogy az a 

beállítás biztosan a legközelebbi DNS-kiszolgálóra mutasson. 

 Frissítsük a DNS-delegálást. 

Amennyiben a DNS-zónát egy létező DNS-kiszolgálóra delegál-

tuk, frissítsük a tartomány DNS-delegálását, miután telepítettük 

a DNS-kiszolgáló szolgáltatást az új tartományvezérlőkre. 

 Engedélyezzük a DNS-elévülést és takarítást még egy további tar-

tományvezérlőn.  

A legjobb, ha környezetünkben két, DNS-kiszolgáló szolgáltatást 

futtató kiszolgálón engedélyezzük a DNS-elévülést és takarítást. E 

szolgáltatásokat már engedélyeztük az elsődleges tartományvezér-

lőn, amikor Windows Server 2003 Active Directoryra frissítettük 

azt. A további DNS-kiszolgálók elévülési és takarítási tulajdonságai-

ról további információ e fejezet korábbi, „A DNS-elévülés és -

takarítás engedélyezése” című részében található. 

Windows NT 4.0-es tartalék tartományvezérlők 

hozzáadása Windows Server 2003 tartományhoz 

Amennyiben vannak környezetünkben csak Windows NT 4.0 alapú tar-

tományvezérlőn futtatható alkalmazások, és minden Windows NT 4.0-es 

tartalék tartományvezérlőt Windows Server 2003-ra frissítettünk vagy kör-

nyezetünk Windows NT 4.0-es tartalék tartományvezérlője elérhetetlenné 

válik, szükségünk lehet egy másik Windows NT 4.0-es tartalék tartomány-

vezérlő hozzáadására környezetünkhöz. Ezt egy új Windows NT 4.0-es 

tartalék tartományvezérlő tartományunkba való telepítésével tehetjük meg. 

Ez előtt azonban először hozzá kell adnunk az új számítógép-fiókot Win-

dows Server 2003 tartományunkhoz. 
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Windows NT 4.0-ás tartalék tartományvezérlő  hozzáadá-

sa Windows Server 2003 tartományhoz  

1. Az Active Directory Users and Computers • Active Directory-

felhasználók és számítógépek programban kattintsunk jobb 

gombbal a Domain Controllers • Tartományvezérlők mappára! 

2. Mutassunk a New • Új parancsra, majd kattintsunk a Computer 

parancsra! 

3. Gépeljük be a tartalék tartományvezérlő számítógép nevét! 

4. Ellenőrizzük, hogy az Assign this computer account as a pre-

Windows 2000 Computer és az Assign this computer account as a 

backup domain controller jelölőnégyzet be van-e kapcsolva! 

5. Telepítsük tartományunkba a tartalék tartományvezérlőt! 

Frissítés utáni tesztek végrehajtása 

Minden egyes tartományvezérlő frissítése után ellenőrizzük, hogy a frissítés si-

keres volt-e. Alkalmazzuk ugyanazokat a teszteket, amelyeket a Win-

dows NT 4.0 elsődleges tartományvezérlő frissítésének ellenőrzésére használ-

tunk. A tesztelési terv összeállításáról további információ e könyv korábbi,  

„Az áttérés megtervezése” című részében található. 

Ezen felül ellenőrizzük, hogy a DNS rekurzív névfeloldása cégünk 

DNS-sémája szerint van-e konfigurálva. Erről további információ e fejezet 

korábbi, „A DNS-kiszolgáló rekurzív névfeloldásának ellenőrzése” című 

részében található. 

Megjegyzés 

Nem fogjuk tudni új Windows NT 4.0 alapú tartalék tar-

tományvezérlőnket környezetünkbe telepíteni, ha enge-

délyezve van az SMB csomagaláírás és a biztonságos csa-

torna-aláírás. Amennyiben környezetünkben engedé-

lyezve vannak a biztonsági házirendek, módosítsuk őket 

az új Windows NT 4.0 alapú tartalék tartományvezérlő te-

lepítése előtt. A biztonsági házirendek módosításáról to-

vábbi információ e fejezet korábbi „A biztonsági háziren-

dek módosítása” című részében található. 
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A frissítést követő feladatok elvégzése 

Miután tartományunk összes tartományvezérlőjét Windows Server 2003-ra 

frissítettük, hajtsuk végre a következő, frissítést követő feladatokat: 

 Szüntessük meg a tartományvezérlők felé irányuló névtelen kap-

csolatokat! 

 Emeljük meg a tartomány és az erdő funkcionális szintjeit! 

 Irányítsuk át a Users and Computers • Felhasználók és számítógépek táro-

lót! 

 Fejezzük be a frissítést! 

A tartományvezérlők felé irányuló névtelen 

kapcsolatok megszüntetése 

Miután tartományunkban frissítettük valamennyi olyan kiszolgálót, amelyek 

Local System-ként futó szolgáltatásokat tárolnak, és anoním vagy üres azono-

sítókat használnak a tartományvezérlők eléréséhez, mint a Windows NT 4.0 

RAS-kiszolgálók, távolítsuk el az Everyone • Mindenki és az Anonymous Logon 

csoportokat a Pre-Windows 2000 Compatible Access beépített csoportból Ez a 

művelet fokozza tartományunk biztonságát azáltal, hogy megelőzi a tarto-

mányvezérlők felé irányuló névtelen kapcsolatokat. 

Csoportok eltávolítása a Pre-Windows 2000 Compatible 
Access csoportból a parancssor segítségével  

 Gépeljük be a parancssorba: 
net localgroup “Pre-Windows 2000 Compatible 

Access” Csoportnév /delete 

Amikor a net localgroup parancs segítségével adunk hozzá vagy törlünk a 

nevében szóközt tartalmazó csoportot vagy csoporttagot, mint például az 

Anonymous Logon csoport, a nevet foglaljuk idézőjelek közé. 

A tartomány és az erdő funkcionális szintjének emelése 

Jóllehet a Windows Server 2003 tartomány funkcionális szintje számos le-

hetőséget és előnyt biztosít, mégis csak akkor engedélyezzük a funkcionális 

szintet, amikor valamennyi Windows NT 4.0-s tartalék tartományvezérlőt 

frissítettük és biztosak vagyunk abban, hogy a környezetünk elkészült. 

Miután megállapítottuk, hogy környezetünk készen áll, a Windows Ser-

ver 2003 tartomány funkcionális szintjeinek engedélyezéséhez használjuk 
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az Active Directory Domains and Trusts • Active Directory Tartományok és meghatal-

mazások programot. 

Miután valamennyi tartományvezérlőnket Windows Server 2003-ra fris-

sítettük, emeljük az erdő funkcionális szintjét Windows Server 2003-ra és 

használjuk ki az összes Windows Server 2003 erdőszintű lehetőséget.  

A funkcionális szintek és a Windows Server 2003 tartomány és erdő funkcio-

nális szintjein elérhető lehetőségekről további információ Windows Server 2003 

Deployment Kit-ben a Designing and Deploying Directory and Security Services fejezet 

„Enabling Advanced Windows Server 2003 Active Directory Features” részében (vagy 

az „Enabling Advanced Windows Server 2003 Active Directory Features” internetes 

forrásban a http://go.microsoft.com/fwlink/ LinkID=6937 címen) található. 

A frissítés befejezése 

A frissítési folyamat befejezéséhez hajtsuk végre a következő feladatokat: 

 Tekintsük át, frissítsük és dokumentáljuk a tartomány-

architektúrát, hogy tartalmazza a frissítési folyamat során eszkö-

zölt változtatásokat! 

 Tekintsük át a műveleti folyamatokat és a felügyeleti feladatokat, 

hogy meghatározzuk, hogy a Windows Server 2003 lehetőségei, 

mint például a csoportházirend-objektumok vagy az elosztott fel-

ügyelet, hatással vannak-e a munkakörnyezetre! Bizonyosodjunk 

meg arról, hogy minden ismert változtatást dokumentáltunk! 

 Miután meggyőződtünk arról, hogy a Windows Server 2003 

Active Directory környezet egy ideje megfelelően működik, köz-

 Fontos 

Amennyiben a tartomány és az erdő funkcionális szintjeit 

Windows Server 2003-ra emeljük, ez a művelet nem for-

dítható vissza, és többé nem adhatunk Windows NT 4.0 

alapú vagy Windows 2000 alapú tartományvezérlőket kör-

nyezetünkhöz. A környezetünkben működő Windows 

NT 4.0 vagy Windows Server 2003 alapú tartományvezér-

lők a továbbiakban nem fognak működni. Mielőtt a Win-

dows Server 2003 fejlettebb lehetőségeinek kihasználása 

érdekében emelnénk a funkcionális szinteket, győződjünk 

meg arról, hogy soha nem kell majd Windows NT 4.0-et 

vagy Windows 2000-et futtató tartományvezérlőket tele-

pítenünk környezetünkbe. 

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=6937
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pontilag telepíthetjük a visszapörgetési kiszolgálót, amelyet a visz-

szaállítási folyamatra tartunk fent. Amennyiben nem rendelkezünk 

a tartományvezérlők között megkívánt terhelés-kiegyenlítést szol-

gáló Windows NT 4.0-es tartalék tartományvezérlővel, tartsuk fent 

a visszapörgetési kiszolgálót egy hétig. A fokozottabb biztonság 

érdekében hosszabb időn át tartsuk fent a visszapörgetési kiszol-

gáló biztonsági mentését. A visszaállítási terv megtervezéséről to-

vábbi információ a könyv „Az áttérés megtervezése” című részé-

ben található. 

 Egyes Windows NT 4.0-es alkalmazások, mint például a Micro-

soft® Systems Management Server (SMS) • Microsoft® rendszer-felügyeleti 

kiszolgáló, előreláthatatlan hatással lehetnek a tartományra, miu-

tán a tartományt Active Directoryra frissítettük. Győződjünk 

meg arról, hogy SMS 2.0-t használunk és telepítve van a szerviz-

csomag 2 javítócsomag. Az SMS-ről további információ a Web 

Resources internetes forrás SMS Downloads hivatkozásában, a 

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=291 címen található. 

Miután sikeresen végrehajtottuk a fenti feladatokat, a frissítési folyamat 

befejezettnek tekinthető. 

A helytopológia konfigurálása 

Amennyiben cégünk felhasználói és számítógépei egynél több fizikai he-

lyen találhatók, Active Directory helyeket hozhatunk létre. Az Active 

Directory helykonfigurációs információk segítségével kezeli és optimali-

zálja a replikációs folyamatot. A helytopológia megtervezése magába fog-

lalja annak meghatározását, hogy hol kívánunk alhálózatokat, helyeket és 

helyhivatkozásokat létrehozni. 

Az álhálózat a TCP/IP-hálózat egy része, amelyhez egy készlet logikai 

IP-cím van kijelölve. Az alhálózatok a számítógépeket oly módon csopor-

tosítják, hogy a hálózaton felmérik azok fizikai közelségét. Az Active 

Directoryban az alhálózati objektumok azonosítják a számítógépek hely-

hez rendelésére használt hálózati címeket. Mielőtt hozzálátunk a helyek 

létrehozásához, dokumentáljuk az általunk a Windows NT 4.0-es környe-

zet útválasztói számára létrehozott alhálózatokat.  

A helyek nagyon megbízható és gyors hálózati kapcsolattal rendelkező 

egy vagy több TCP/IP-alhálózat együttese, amelyeket az Active Directory-

ban helyobjektumok képviselnek. A helyobjektumok alhálózatok készletei, 

és az erdő minden tartományvezérlője egy Active Directory helyhez van 
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rendelve, az IP-címnek megfelelően. A helyek egynél több tartomány tar-

tományvezérlőit is tárolhatják, és egy tartományt is képviselhet több hely.  

A helyek neveinek létrehozásakor ajánlott, hogy érvényes DNS-neveket 

használjunk, mert egyébként a hely csak onnan lesz elérhető, ahol a DNS-

kiszolgálót használják. Az érvényes DNS-nevek csak a következő karakte-

reket tartalmazhatják: nagybetűk (A-Z), kisbetűk (a-z), számok (0-9) és kö-

tőjel (-). Ékezetes karakterek nem szerepelhetnek bennük. 

A helyhivatkozás egy olyan, az Active Directoryban tárolt objektum, 

amely helyek készletét képviseli, melyek egységes költségen kommunikál-

nak egy megadott, helyen belüli szállítási csatornán keresztül. A replikációs 

topológia befolyásolásának egy módja, hogy helyhivatkozásokat hozunk 

létre két vagy több hely között. Ennek segítségével elláthatjuk az Active 

Directoryt információkkal arról, hogy melyik kapcsolat szabad, melyek 

ajánlottak, illetve mekkora sávszélesség elérhető. Az Active Directory eze-

ket az információkat a replikációs idők és kapcsolatok megválasztásához 

használja fel a jobb teljesítmény elérése érdekében. 

Amikor a tartományban az első tartományvezérlőre telepítjük az Active 

Directoryt, egy Default-First-Site-Name • Alapertelmezett-elso-hely-neve objektum 

is létrehozásra kerül az Active Directory Sites • Helyek tárolójában. Az első tar-

tományvezérlő kiszolgálóobjektuma e helyen kerül létrehozásra. 

Amennyiben nincsenek további helyek az Active Directoryban definiálva, 

akkor a kiszolgálóobjektum minden alsóbb szintű tartományvezérlő számára a 

Default-First-Site-Name • Alapertelmezett-elso-hely-neve helyobjektum lesz. Ugyanak-

kor amennyiben további helyeket definiálunk az Active Directoryban és a te-

lepítő számítógép IP-címe egyezik egy definiált hely létező alhálózatával, akkor 

a tartományvezérlő is hozzáadódik ahhoz a helyhez. 

A tartományvezérlő megfelelő helyre helyezését egyszerűsítendő, konfigu-

ráljuk a helytopológiát még azelőtt, hogy az Active Directoryt további tar-

tományvezérlőkre telepítenénk. Miután valamennyi helyet létrehoztuk, az 

IP-cím alapján megfelelő helyen, minden további tartományvezérlőhöz 

létrehozásra kerül egy kiszolgálóobjektum. 

 Megjegyzés 

A tartományvezérlők csak IP-címük és a telepítés időpont-

ja alapján adódnak hozzá egy helyhez. Amennyiben a tar-

tományvezérlő IP-címe, alhálózata vagy helye a telepítés 

után megváltozik, egy rendszergazdának kell manuálisan 

áthelyeznie a tartományvezérlőt az új helyre. 
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A helytopológia konfigurálásáról további információ a Windows Ser-

ver 2003 súgó és támogatás központ „Configure site settings: Active 

Directory” és „Configure replication between sites: Active Directory” részeiben ta-

lálható. 

A helytopológia létrehozása a következő lépésekből áll:  

 Active Directory helyek létrehozása 

 Active Directory alhálózatok létrehozása és kiosztása 

 Active Directory helyhivatkozások létrehozása 

 A tartományvezérlők áthelyezése új helyre 

A helytopológia létrehozási folyamat lépéseinek illusztrálására a végre-

hajtandó feladatok szövegében egy kitalált cég, a Fabrikam Rt. példaadatait 

használjuk. Ebben a példában a Fabrikamnak két fizikai helyen vannak 

felhasználó és számítógépei: Seattle-ben és Bostonban. 

Active Directory helyek létrehozása 

Hozzunk létre egy Active Directory helyet az Active Directory Sites ans 

Services • Active Directory gazdagépek és szolgáltatások segítségével. 

Az Active Directory helyek létrehozásához  

1. Jelentkezzünk be a tartományvezérlőre egy olyan fiók hasz-

nálatával, amely tagja a Domain Admins • Tartománygazdák vagy 

az Enterprise Admins csoportnak! 

2. Nyissuk meg az Active Directory Sites ans Services • Active 

Directory gazdagépek és szolgáltatások programot! 

3. Kattintsunk jobb gombbal a Sites mappára, majd a New Site • 

Új hely parancsra! 

4. A Name • Név mezőbe gépeljük be az új hely nevét! 

5. Kattintsunk egy helykapcsolat objektumra, majd nyomjuk 

meg az OK gombot! 

A Fabrikam létrehozta a Seattle helyet, ahogy az a 2.11. és 2.12. ábrán látható. 
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2.11. ábra: Új hely létrehozása 

 

 

2.12. ábra: New Object – Site • Új Objektum – Telephely létrehozása oldal 

Active Directory alhálózatok létrehozása és kiosztása 

Hozzunk létre és osszunk ki Active Directory alhálózatokat az Active 

Directory helyek és szolgáltatások segítségével. 
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Active Directory alhálózatok létrehozásához és helyekhez 
rendeléséhez  

1. Jelentkezzünk be a tartományvezérlőre egy olyan 

fiók használatával, amely tagja a Domain Admins • Tartománygaz-

dák vagy az Enterprise Admins csoportnak! 

2. Nyissuk meg az Active Directory Sites ans Services • Active 

Directory gazdagépek és szolgáltatások programot! 

3. A konzolfában kattintsunk jobb gombbal a Subnets mappára, 

majd kattintsunk a New Subnet • Új alhálózat parancsra! 

4. Az Address • Cím mezőbe gépeljük be az alhálózat címét! 

5. A Mask • Maszk mezőbe gépeljük be az alhálózati maszkot, 

amely felsorolja az ebbe az alhálózatba tartozó címeket! 

6. A Select a site object for this subnet • Válasszon helyet ennek az alhá-

lózatnak felirat alatt kattintsunk az ezzel az alhálózattal társí-

tandó helyre, majd nyomjuk meg az OK gombot! 

7. Az alhálózatnak egy helyhez történő társításához a konzolfá-

ban kattintsunk jobb gombbal arra az alhálózatra, amelyhez 

helyet szeretnénk társítani, majd válasszuk a Properties • Tulaj-

donságok parancsot. 

8. A Site • Hely mezőben kattintsunk az alhálózathoz társítandó 

helyre! 

A Fabrikam létrehozott egy 172.16.12.0/22 alhálózatot, ahogy az a 2.13. és 

2.14. ábrákon látható. 
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2.13. ábra: Új alhálózat létrehozása 

 

 

2.14. ábra: New Object – Subnet • Új objektum – Alhálózat létrehozása oldal 
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A cég az alhálózatot a Seattle hellyel társította, ahogy az 2.15. ábrán látható.  

 

 

2.15. ábra: Subnet Properties • Alhálózat tulajdonságai oldal 

Active Directory helyhivatkozások létrehozása 

Hozzunk létre Active Directory helyhivatkozásokat és konfiguráljuk őket 

az Active Directory Sites ans Services • Active Directory gazdagépek és szolgáltatá-

sok segítségével. 

Active Directory helyhivatkozások létrehozásához  

1. Jelentkezzünk be a tartományvezérlőre egy fiók használatá-

val, amely tagja a Domain Admins • Tartománygazdák vagy az 

Enterprise Admins csoportnak! 

2. Nyissuk meg az Active Directory Sites ans Services • Active 

Directory gazdagépek és szolgáltatások programot! 
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3. A konzolfában kattintsunk jobb gombbal arra a helyek közti 

szállítási protokollra, amelyet a helyhivakozással használni 

szeretnénk (általában IP-cím), majd kattintsunk a New Site Link 

•Új helykapcsolat parancsra! 

4. A Name • Név mezőbe gépeljük be a kapcsolat nevét! 

5. Kattintsunk két vagy több összekapcsolandó helyre, majd 

nyomjuk meg az Add • Hozzáadás gombot! 

6. Konfiguráljuk helyhivatkozás költségét, időzítését és a 

replikációs gyakoriságot! 

A Fabrikam először létrehozott egy Boston helyet és egy 172.16.28.0/22 

alhálózatot, ugyanazon a módon, ahogy azt az előbb a Seattle-i alhálózattal 

tette. Ezután létrehozott egy SEA-BOS nevű helykapcsolatot, ahogy az a 

2.16. és 2.17. ábrákon látható. 

 

 

2.16. ábra: Új helykapcsolat létrehozása 
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2.17. ábra: New Object – Site Link • Új objektum – Helyhivatkozás létrehozása oldal 

A tartományvezérlők áthelyezése új helyre 

Helyezzük át a tartományvezérlőt a Default-First-Site-Name • Alapertelmezett-

elso-hely-neve helyből a megfelelő helyre az Active Directory Sites ans Services • 

Active Directory gazdagépek és szolgáltatások segítségével. 

A tartományvezérlő új helyre történő áthelyezéséhez  

1. Jelentkezzünk be a tartományvezérlőre egy fiók használatá-

val, amely tagja a Domain Admins • Tartománygazdák vagy az 

Enterprise Admins csoportnak! 

2. Nyissuk meg az Active Directory Sites ans Services • Active 

Directory gazdagépek és szolgáltatások programot! 

3. A konzolfában bontsuk ki a Default-First-Site-Name • 

Alapertelmezett-elso-hely-neve elemet, majd kattintsunk a Servers 

mappára! 
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4. A Servers sávon kattintsunk jobb gombbal a Windows NT 4.0-

ról frissített tartományvezérlő nevére, majd kattintsunk a 

Move • Áthelyezés parancsra! 

5. A Move Server • Kiszolgáló áthelyezése párbeszédablakban kat-

tintsunk a helyre, ahova a kiszolgálót át kívánjuk helyezi, 

majd nyomjuk meg az OK gombot! 

A Fabrikam SEA-FAB-DC01 tartományvezérlőjét áthelyezte a Seattle 

helyre, ahogy az a 2.18. és 2.19. ábrákon látható.  

A 2.20. ábrán látható a Fabrikam által létrehozott helytopológia, miután 

létrehoztak két helyet, két alhálózatot és egy helyhivatkozást, majd az első 

tartományvezérlőt áthelyezték a Seattle helyre. 

 

 

 

2.18. ábra: Egy kiszolgáló áthelyezése 
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2.19. ábra: Move Server • Kiszolgáló áthelyezése oldal 

 

 

2.20. ábra: A Fabrikam helytopológiája 
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További források 

Ezek a források a fejezethez kapcsolódó további információkat és eszkö-

zöket biztosítanak. 

Kapcsolódó információk 

 „Restructuring Windows NT 4.0 Domains to an Active Directory Forest” 

a Designing and Deploying Directory and Security Services dokumen-

tumban a Windows Server 2003 Deployment Kit-ben (vagy lásd a 

„Restructuring Windows NT 4.0 Domains to an Active Directory Forest” 

dokumentumot a weben, a http://go.microsoft.com /fwlink/ ?LinkID 

=4728 címen) a tartományok átstrukturálásáról a Windows NT 

4.0-ról Windows Server 2003-ra történő frissítés során. 

 „Designing the Active Directory Logical Structure” a Designing and De-

ploying Directory and Security Services dokumentumban a Windows 

Server 2003 Deployment Kit-ben (vagy lásd a „Designing the Active Di-

rectory Logical Structure” dokumentumot a weben a http://go. micro-

soft.com/ fwlink/?LinkID=4723 címen) az Active Driectory logi-

kai felépítéséről. 

 „Designing the Site Topology” a Designing and Deploying Directory and 

Security Services dokumentumban a Windows Server 2003 Deployment 

Kit-ben (vagy lásd a „Designing the Site Topology” dokumentumot a 

weben a http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=4724 címen) az 

Active Directory helytopológiáról.  

 „Enabling Advanced Windows Server 2003 Active Directory Features” a De-

signing and Deploying Directory and Security Services dokumentumban a 

Windows Server 2003 Deployment Kit-ben (vagy lásd a „Enabling Ad-

vanced Windows Server 2003 Active Directory Features” dokumentumot a 

weben a http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=6937 címen) a funk-

cionális szintek engedélyezéséről.  

 „Deploying DNS” a Deploying Network Services dokumentumban a 

Windows Server 2003 Deployment Kit-ben (vagy lásd a „Deploying DNS” 

dokumentumot a weben a http://go.microsoft.com/ fwlink/ ?LinkID 

=4709 címen) a DNS központi telepítéséről.  

Kapcsolódó eszközök 

 Adsiedit.exe 

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=4728
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Az ADSI szerkesztőeszköz (Adsiedit.exe) egy Microsoft felügyeleti 

konzol beépülő modul, amivel az Active Directory adatbázis objek-

tumait szerkeszthetjük. Az Adsiedit.exe-vel kapcsolatos további informáci-

ókért kattintsunk a Windows súgó és támogatás központjában a Tools • Esz-

közök hivatkozásra, majd kattintsunk a Windows Support tools • A Windows 

támogatási eszközei témára! 

 Ldp.exe 

Az Ldp.exe felületet nyújt az Active Directory LDAP műveletei-

nek elvégzéséhez.  Az Ldp.exe-vel kapcsolatos további információkért 

kattintsunk a Windows súgó és támogatás központjában a Tools • 

Eszközök hivatkozásra, majd kattintsunk a Windows Support 

tools • A Windows támogatási eszközei témára! 

Kapcsolódó Súgó témák 

A Súgó témákat címek alapján a legkönnyebben úgy azonosíthatjuk, ha a 

súgó és támogatás központ Search • Keresés dobozában a Set search options • 

Keresési beállítások sorra kattintunk. A Help Topics • Súgótémák rész alatt kap-

csoljuk be a Search in title only • Keresés csak a címekben jelölőnégyzetet! 

 „Active Directory” a Windows Server 2003 súgó és támogatás köz-

pontjában.  

 „Windows Support tools” a „Tools • Eszközök” alatt a Windows Ser-

ver 2003 súgó és támogatás központjában. 

 „Microsoft network server: Digitally sign communications (always)” a 

Windows Server 2003 súgó és támogatás központjában az SMB 

csomagaláírással kapcsolatos további információkért. 

 „Domain member: Digitally encrypt or sign secure channel data (always)” a 

Windows Server 2003 súgó és támogatás központjában a bizton-

ságos csatornaaláírással kapcsolatos további információkért. 

 „Active Directory support tools” a Windows Server 2003 súgó és tá-

mogatás központjában az Active Directory támogató eszközök 

számára elérhető lehetőségekről.  

 „Security options: Security Setting Descriptions” a Windows Server 

2003 súgó és támogatás központjában a biztonsági házirendekkel 

kapcsolatos további információkért. 

 „“Configure site settings: Active Directory” and “Configure replication be-

tween sites: Active Directory”” a Windows Server 2003 súgó és tá-

mogatás központjában a helytopológiánk beállításával kapcsola-

tos további információkért. 
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 „Understanding aging and scavenging: DNS” a Windows Server 2003 

súgó és támogatás központjában a régi erőforrásrekordok elévü-

lésének és takarításának beállításáról.  


