
A Windows Server 2003 Service Pack 1 a jelenlegi Windows
Server 2003 frissítéseinek és biztonsági továbbfejlesztéseinek
gyûjteménye. A Service Pack 1 (SP1) csomagban foglalt
biztonsági technológiák csökkentik a Windows Server
rendszerek támadható felületét, és megkönnyítik a kiszolgálók
biztonsági konfigurálásával járó felügyeleti munkát.

Biztonsági elõnyök
A biztonságos számítástechnikai
infrastruktúra stratégiai jelentõségû
vállalati érték. A Microsoft mint a
számítástechnikai iparág vezetõ
vállalata arra törekszik, hogy termékei
biztonságosak legyenek, és hogy
megkönnyítse ügyfeleinek informatikai
környezetük biztonságosabbá tételét
és hatékony karbantartását. Ennek az
elkötelezettségnek a szülötte a
Windows Server 2003 Service Pack 1
csomag, amellyel a vállalatok
bárhonnan, bármikor, bármilyen
eszközzel biztonságosan
hozzáférhetnek az információkhoz, és
eközben megvédhetik az
információkat a jogosulatlan
hozzáféréstõl.
• A Biztonság beállítása varázsló

(Security Configuration Wizard,
SCW) útmutatással segít csökken-
teni a kiszolgálók támadható
felületét. Kifejezetten ajánlott vele
konfigurálni a Windows tûzfalat,
valamint létrehozni a kiszolgáló
szerepkörön alapuló zárolására
módot adó biztonsági sablonokat.

• Az adatvégrehajtás
megakadályozására (Data
Execution Prevention, DEP) szolgáló
funkció hardveres és szoftveres
technológiák együttese, amelyek
további memóriaellenõrzésekkel
segítik a kártékony programkód
elleni védelmet.

• Számos új funkció fokozza az
Internet Explorer és az Outlook
Express védettségét.

• Az egész számítógépre érvényes
DCOM-korlátozások megszüntetik a
COM-kiszolgáló sebezhetõ pontjait,
és módot adnak a
rendszergazdának arra, hogy letiltsa
a bejövõ DCOM-aktiválást, -indítást
és -hívásokat.

• A telepítést követõ biztonsági
frissítési (Post-Setup Security
Update, PSSU) funkciónak az a
célja, hogy megvédje a kiszolgálót a
fertõzéstõl a telepítés és a legújabb
biztonsági frissítéseknek a Windows
Update webhelyrõl történõ letöltése
közötti idõ alatt.

• Egyértelmûbbé és egységesebbé
váltak a fájlok letöltése, a
mellékletek, a rendszerhéj
folyamat-végrehajtása, illetve a
telepítés alkalmával megjelenõ
kérdések.

• A Távoli eljáráshívás (RPC)
szolgáltatás módosításával
alapértelmezés szerint
biztonságosabbá tehetõk
az RPC-interfészek, ezzel

csökkenthetõ a Windows Server
2003 támadható felülete.

• Mostantól a WebDAV kiszolgálókon
tárolt fájlokhoz is anélkül lehet
távolról hozzáférni, hogy tartani
kellene a jelszó titkosítatlan
továbbításával járó kockázatoktól.

• A Windows tûzfal nincs
engedélyezve alapértelmezés
szerint. Az újonnan telepített
rendszerekben azonban be lesz
kapcsolva a Windows tûzfal a PSSU
bezárásáig, ezzel a számítógép
védettebb lesz a telepítés és a
konfigurálás során számos,
hálózatról eredõ támadástípussal
szemben.

• A felhasználók mostantól
megtekinthetik és az eddiginél
részletesebben szabályozhatják,
hogy milyen bõvítményeket tölthet
be az Internet Explorer. Sõt, a
rendszer észleli a bõvítményekhez
kapcsolódó rendszer-összeomlást,
és ezzel kapcsolatos információkat
is közöl a felhasználóval.

• A Windows tûzfal alapértelmezés szerint aktív a Windows Server 2003 Service
Pack 1 új telepítése alkalmával, a PSSU (Post-Setup Security Update) lefutásáig.

• Nem telepíthetõ olyan program, amelynek érvénytelen az aláírása.
• Az SP1 segítségével megakadályozható, hogy az adatoldalakból (az

alapértelmezett halommemóriából, a különféle veremtárakból és
memóriakészletekbõl) kerüljön sor programkód végrehajtására.

• A kártékony programkód korlátozottabban képes elosztott
szolgáltatásmegtagadási támadást indítani, illetve hamis IP-címû („spoofed”)
csomagokat küldeni.

Tudta Ön?

Service Pack 1

Windows Server 2003
Service Pack 1



Az SP1 továbbfejlesztett
elemei

Példák

Az SP1 új szolgáltatásai közül sok a
Windows XP Service Pack 2 (SP2)
csomagban jelent meg elõször, de
sok olyan is van, amely csak a
Windows Server operációsrendszer-
családot jellemzi.

A Windows Server 2003 SP1 új
funkciói:

• Biztonság beállítása varázsló

• A telepítést követõ biztonsági
frissítések

Ezenkívül elõfordul az is, hogy a
kiszolgálói operációs rendszerben
másképpen van megvalósítva egy
funkció, mint az asztali operációs
rendszerben. Az alábbiak azok a
funkciók, amelyek a Windows XP SP2
csomagban is szerepelnek, de
másképpen mûködnek a Windows
Server 2003 SP1 rendszerben:

• Adatvégrehajtás megakadályozása

• Windows tûzfal

• Az RPC-interfész korlátozása. A
szervizcsomag olyan frissítéseket is
tartalmaz, amelyek a Windows
különféle funkcióinak
teljesítményét és stabilitását
vannak hivatva javítani.

– A Windows
tûzfal védi a hálózatot az alatt,
amíg a felhasználó telepíti a
rendszerre a legújabb javításokat a
Telepítés utáni biztonsági frissítés
funkció segítségével a Windows
Server 2003 Service Pack 1 új
telepítése során (csak a rendszer
és a szervizcsomag integrált - ún.
slipstream - telepítése alkalmával).

– A Windows Server
2003 Service Pack tartalmazza az
adatvégrehajtás
megakadályozására  (DEP) szolgáló
funkciót. Ez hardveres és
szoftveres technológiák együttese,
amelyek további
memóriaellenõrzésekkel segítik a
kártékony programkód elleni
védelmet. A DEP észleli, ha ilyen
helyrõl fut a kód, és a végrehajtás
megkezdésekor kivételt küld. Ha
nincs kezelve a kivétel, a folyamat
megszakad.

– A támadható
felület csökkentése az egyik
legfontosabb módja a védettség
fokozásának, de a kiszolgálók

rendszergazdáinak ritkán van idejük
rá, hogy a védelmi beállítások
megadása után alaposan
teszteljék, majd üzembe helyezzék
a Windows kiszolgálókat úgy, hogy
a szükséges funkciók mind
megõrizzék mûködõképességüket,
ez pedig azt eredményezi, hogy
sebezhetõk maradnak a
kiszolgálók. A  Biztonság beállítása
varázsló a Windows Server 2003
Service Pack 1 új szolgáltatása,
amely útmutatással segíti a
kiszolgáló támadható felületének
csökkentését.

–
Módosulnak a fájlok letöltésével,
az e-mailek mellékleteivel, a
rendszerhéj folyamat-
végrehajtásával és a programok
telepítésével kapcsolatos üzenetek
és kérdések, egységesebbé és
egyértelmûbbé válnak, mint
amilyenek a Windows Server
korábbi verzióiban voltak.

• Windows tûzfal

• Puffertúlcsordulás elleni
védelem

• A támadható felület
csökkentése

• A fájlletöltésre érvényes
védelem továbbfejlesztése

Mostantól alapértelmezés szerint be van kapcsolva a Windows Server 2003 olyan telepítése alkalmával, amely
tartalmazza a Service Pack 1 csomagot (más néven stipstream kiadás) a PSSU lefutásáig. Nem kapcsolódik be
alapértelmezés szerint a Windows tûzfal a meglévô Windows Server 2003 telepítések frissítése alkalmából, azért,
hogy megmaradjanak az élesben mûködô, stabil konfigurációk, és hogy ne keletkezzenek alkalmazás
kompatibilitási problémák a kiszolgálón. A Windows tûzfal hálózatvédelmet biztosít arra az idôre, amíg a felhasználó
a Telepítés utáni biztonsági frissítések funkció segítségével telepíti a rendszerre a legújabb javításokat.

A Windows Server 2003 Service Pack 1 új szolgáltatása, amely útmutatással segíti a kiszolgáló támadható
felületének csökkentését.

A Post-Setup Security Update célja, hogy megvédje a kiszolgálót a fertôzéstôl az elsô elindítás és a legújabb
biztonsági frissítéseknek a Windows Update webhelyrôl történô letöltése között eltelt idô alatt. Ha a Windows tûzfal
engedélyezve van, de nem a rendszergazda engedélyezte felügyelet nélküli telepítési szkript vagy csoportházirend
segítségével, a rendszergazda elsô bejelentkezése alkalmával elindul a telepítés utáni biztonsági frissítési
funkció.

Ez a funkció hardveres és szoftveres technológiák együttese, amelyek további memóriaellenôrzésekkel segítik a
kártékony programkód elleni védelmet. A Service Pack 1 további, úgynevezett szoftveres DEP biztonsági
ellenôrzésekkel is erôsíti a Windows Server 2003 rendszer védettségét.

Felváltja azoknak a párbeszédpaneleknek a nagy részét, amelyek korábban információ megadására szólították fel a
felhasználókat, és egy feltûnô területen jeleníti meg azokat az információkat, amelyek számot tarthatnak a
felhasználók figyelmére, vagy amelyek kapcsán intézkedést kell hozni.

Megakadályozható vele, hogy a böngészés közben zavaró ablakok ugorjanak elô. Azok az elôugró ablakok továbbra
is megjelenhetnek, amelyeket a felhasználó egy hivatkozásra kattintva nyit meg.

Segítségével a Windows Server 2003 rendszerû számítógépek úgy tudnak hozzáférni a WebDAV (Web-based
Distributed Authoring Versioning) kiszolgálókhoz (például a Windows SharePoint Services és az MSN Communities
webhelyekhez), mintha azok egyszerû fájlkiszolgálók volnának.

A legfontosabb szolgáltatások

Windows tûzfal

Biztonság beállítása
varázsló

A telepítést követô
biztonsági frissítések

Adatvégrehajtás
megakadályozása

Az Internet Explorer
információs sávja

Internet Explorer elôugró
ablakok blokkolása

WebDAV átirányító

Szolgáltatás Információ



A Windows Server 2003 Service pack 1 telepítésének elõfeltételei

Ez a dokumentum tájékoztató jellegû. A MICROSOFT SEM KIFEJEZETT, SEM HALLGATÓLAGOS GARANCIÁT NEM VÁLLAL A DOKUMENTUM TARTALMÁVAL KAPCSOLATBAN. © 2004 Microsoft
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A Microsoft, a Windows, a Windows logó, a Windows NT, a Windows Server és a Windows Server System a Microsoft Corporation névjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy
más országokban. A dokumentumban szereplo valóságos vállalatok és termékek neve tulajdonosuk kereskedelmi védjegye lehet.

További tájékoztatás a Windows Server 2003 Service Pack 1 csomaggal kapcsolatban
http://www.microsoft.com/hun/windowsserver2003/default.mspx, valamint a

angol nyelvû oldalakon található.
http://www.microsoft.com/windowsserver2003/downloads/servicepacks/default.mspx

Windows
Server Product processzorsebesség támogatása szükséges

Minimális Több processzor Telepítéshez Memória

lemezterület

133 MHz

133 MHz x86 alapú
számítógép esetén

733 MHz Itanium alapú
számítógép esetén

300 MHz

400 MHz x86 alapú
számítógép esetén

733 MHz Itanium alapú
számítógép esetén

133 MHz

Legfeljebb 4

Legfeljebb 8

Legfeljebb 2

Legalább nyolc pro-
cesszor befogadására
alkalmas gép szükséges
Max. 64

Legfeljebb 2

1,5 GB

1,5 GB x86 alapú
számítógép esetén

2,0 GB Itanium alapú
számítógép esetén

4,0 GB

1,5 GB x86 alapú
számítógép esetén

2,0 GB Itanium alapú
számítógép esetén

1,5 GB

256 MB

256 MB

256 MB

1 GB

256 MB


