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Windows Server
2008 AD
– csak frappánsan
Kisebb és nagyobb változásokat egyaránt észrevehetünk majd
a címtárszolgáltatások területén a következő generációs
Windows-kiszolgálóban. A legjobb ezekben a változásokban az,
hogy valódi, életszagú igényeket fednek le, illetve régóta elvárt,
praktikus szolgáltatásokat valósítanak meg.

A

címtárszolgáltatással kapcsolatos változások és fejlesztések minden új Windows-kiszolgáló esetén a fókuszba kerülnek. Nyilván nem véletlenül, hiszen a címtár-hierarchia
rugalmassága és alkalmazhatósága miatt a tíz és a tízezer gépet tartalmazó hálózatok
esetén is egyaránt jól használható az Active Directory, mégpedig a minden szervezet számára
legfontosabb célra: a felhasználók, a számítógépek és egyéb erőforrások tárolására és kezelésére. Persze emellett a biztonsági „erőtér” megteremtése és egyéb fontos kiszolgálóalkalmazások,
-megoldások (Exchange, Csoportházirend stb.) működésének támogatása is kritikusan fontos
feladat. Az éppen a napokban aktuálissá vált Windows Server 2008 Beta 3 apropóján a következő újdonságokról, illetve változásokról számolhatunk be ebben a cikkben, a teljesség igénye
nélkül:
Read-Only tartományvezérlők (RODC);
több tartományi jelszó- és kizárási házirend;
az újraindítható címtárszolgáltatás;
Snapshot Exposure.

Read-Only tartományvezérlők (RODC)
Egy teljesen új tartományvezérlő-típusról van szó, amelyről elmondható, hogy ténylegesen valós igények hozták a felszínre. Egy mondatban összefoglalva: a RODC egy olyan DC, amely tartalmazza a címtár egy példányát, azaz képes az összes tartományvezérlő feladat ellátására, de a
címtár tartalma nem változtatható meg helyben. Miért előnyös ez?
Biztonságos. Mivel nincs globális AD-módosítási lehetőség, olyan környezetbe is ajánlható,
ahol fizikailag nem garantálható a biztonság, például egy védett szerverszobát nélkülöző telephelyre. Ha esetleg aztán az adott szervert helyben megpróbálják feltörni, vagy történetesen eltulajdonítják, az igazán szenzitív, globális tartományi adatokhoz nem lehet majd hozzáférni
semmilyen módon, hiszen helyben ezek alapértelmezés szerint nem tárolódnak!


Sávszélesség- és erőforrás-takarékos.
Mivel egy telephelyre biztonságosan telepíthető, a hitelesítési folyamatokhoz (például
belépés, a helyi erőforrások elérése) nincs
szükség a WAN-hálózatra vagy az internetre,
igaz, ekkor némi kompromisszumra kényszerülünk, lásd később.
Alkalmazás- és üzemeltetésbarát. Előfor
dulhat, hogy az üzleti szempontból is fontos
alkalmazások megkövetelik a tartományvezérlőt mint host gépet, vagy legalább a gyors
elérését. Az is elképzelhető, hogy ezt az alkalmazást – más szerver híján – az egyetlen (telephelyi) szerverünkre kell feltelepíteni. Sőt, az is
előfordulhat, hogy a speciális alkalmazást egy
külső cég üzemelteti, azaz szüksége van interaktív belépésre, magas jogosultsági szinttel.
Ki az, aki szívesen ad tartomány-rendszergazdai jogot egy ilyen esetben a külső szervezetnek? Viszont eddig – egy DC esetén – majdnem minden esetben muszáj volt, hiszen más
lehetőségünk nem volt. Nos, a RODC esetén
nyugodtabbak lehetünk, hiszen:
nem lehet módosítani a címtár adott példányát helyben;
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tartományvezérlő mivolta ellenére van helyi Administrator csoport, azaz lehetséges
az Active Directoryn kívüli minden mást

A RODC szerepkör kiválasztása
üzemeltetni egy nem Domain Admin felhasználói fiókkal!
Üzemeltetésmentes. Nincs AD-üzemeltetés, ergo nincs szükség magasabb szaktudású,
Domain Admins jogosultsággal rendelkező
szakemberre, hiszen nincs semmilyen, a tartományhoz, erdőhöz kapcsolódó üzemeltetési feladat.
Folytassuk a RODC megismerését a megoldandó technikai problémákkal, hiszen mivel teljesen új szerepkörről van szó, a garantált működéséhez szükség volt az ismert címtár és címtártámogató megoldások alapos és
mélyreható korrekciójára.

A Read-Only címtáradatbázis
és a replikáció
A RODC „alatt” működő címtár-adatbázispéldánynak teljesen ugyanúgy kell kinéznie,
mint egy hagyományos DC-nél (a jelszavakat
kivéve, de erről majd később), mert különben hogyan megy le a replikáció, azaz hogyan
lesz kompatibilis? Viszont változásokat nem
tárolhat, és nem is replikálhat, azokat sem,
amelyek esetleg szükségesek. Így aztán az ös�szes változási kérelemnek el kell jutnia valahogyan egy írható DC-ig, hogy aztán a hagyományos replikációval visszakerülhessen a
RODC-címtár példányába. Ez az a plusz kör,
amely kizárja a korábbi telephelyi, sima DC
esetén egyszerűen bevihető, és esetlegesen az
egész erdőt negatívan érintő adatbázis-változásokat. Persze például a helyi alkalmazások
április
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továbbra is kaphatnak egyszerűen hozzáférést a címtár helyi példányához, de csak olvasási joggal. Ha ennél többre van szükség,
akkor például LDAP-n keresztül
automatikusan továbbkerül a kérés a hub site (a központi telephely vagy ahol egy írható DC
van) felé.
Az úgynevezett unidirectional
replikáció következménye az a
változás is, hogy az írható DC-k a
replikációs folyamatban felismerik: a partnerük egy Read-Only
szerepkört tartalmaz, és ebben az
esetben nem is kezdeményezik a
„pull” típust, hiszen nem is jönne, nem is jöhetne semmilyen
változás a RODC irányából. Ez
megint csak sávszélesség-csökkentést jelent, és egyúttal a hídfőDC-ket sem terheljük annyira.
Ide tartozik az is, hogy ez az új, egyoldalas
replikáció nemcsak a címtárszolgáltatásoknál jelentkezik, hanem értelemszerűen az
ugyanígy használható DFS-R-nél is.

jának hitelesítési adataitól. A folyamatban e
két forrás különbözősége lesz a kulcs.
Szóval, az első alkalommal a hitelesítés biztosan csak egy központi DC-vel fog menni,
mert ugye a kliens az alapértelmezés szerint
szeretné használni a RODC-t, de ekkor ez
még csak továbbítani tudja a kérését. Ha ezzel a közvetítéssel sikerül a hitelesítés, akkor
a RODC el fogja kérni az adott fiók hitelesítési adatait.
Persze, az írható DC csak úgy nem adja oda, hanem – miután felismerte, hogy ez
egy RODC kérése – az úgynevezett Password
Replication Policy (PRP) alapján dönti el,
hogy szabad-e ezt tennie vagy sem. A PRP
gyakorlatilag egy mini táblázat, amelybe manuálisan kell felvennünk azokat a csoportokat, gép- vagy felhasználói fiókokat, amelyekről úgy ítéljük meg, hogy hitelesítési adataikat nyugodt szívvel merjük gyorsítótárazni a
RODC-n.
Alapesetben ez a táblázat teljesen üres, azaz minden fiók és csoport számára tiltott ez a

A hitelesítési adatok
gyorsítótárazása
Alapértelmezés szerint a RODC – két kivételtől eltekintve – nem tartalmazza semmilyen
felhasználói vagy számítógépfiók jelszavát. E
két kivétel a RODC gépfiókja, illetve a speciális szerepet betöltő krbtgt fiók. Viszont arra van lehetőségünk, hogy bármely más fiók
hitelesítési adatait gyorsítótárazzuk. Miért
akarnánk ezt tenni? Egyszerű: ne kelljen
„kimenni” az adott hálózatból, az esetlegesen lassú kapcsolaton keresztül egy központi
DC-hez, mondjuk, minden felhasználói belépés vagy egyéb hitelesítés esetén. De hogyan
lehetséges az ilyen típusú adat eltárolása és
kiszolgálása?
A RODC képes KDC-ként (Key Distribu
tion Center) viselkedni a telephely felhasználóival és gépeivel szemben, azaz képes lesz
tökéletes és érvényes Kerberos-kulcsokat kiadni, amelyeket aztán a fiókok teljes körűen
használhatnak is a hitelesítési folyamatban –
a központi DC-k nélkül is. Viszont már most
tudnunk kell, hogy a RODC a TGT-kérések
aláírásához és titkosításához a saját krbtgt
fiókját és annak jelszavát is használhatja,
amely nyilván különbözni fog egy központi
DC ugyanerre a célra használt krbtgt fiók-

A PRP fül a RODC tulajdonságai között az ADUC-ban
lehetőség. Ha viszont a kérdéses fiók számára
engedélyezve van a gyorsítótárazás, akkor a
központi DC átnyújtja a megfelelő adatokat
a RODC-nek, amely meg szépen elraktározza
ezeket, majd – most jön a helyi krbtgt fiók
szerepe – a saját fiókjával aláírt TGT-t adja
oda a kliensnek.

A második belépés
De mi történik a második belépéskor? Mert
hogy immár van tárolt jelszó helyben is, azaz a RODC képes lenne ellátni a hitelesítést


címlapon
közvetlenül is, de honnan tudja, hogy ezt
DomainDNSZones) vagy a kliensek maraAz a DC, amelyhez a RODC a hitelesítémegteheti? Egyszerű: a RODC képes felfedéktalan névfeloldási kéréseinek kiszolgálási kéréseket intézi majd, csak Windows
dezni az adott TGT-n a saját krbtgt fiókjának
sára. De… A RODC jellegéből adódóan nem
Server 2008 lehet, hiszen a Password Rep
nyomát, vagyis ha megtalálja, akkor automaminden művelet történhet meg. Melyek ezek?
lication Policy csak az új szerverrel kétikusan nem küldi tovább a közpes működni, illetve felismerni, hogy egy
ponti DC felé a kérést, hanem a
olyan speciális kérésről van szó, amelyet
helyben tárolt adatokkal gyorsan
egy RODC adott ki.
és problémamentesen megoldja a
A tartomány működési szintjének leghitelesítést.
alább Windows Server 2003-nak kell lenA Password Replication Policy
nie, azért, hogy elérhetővé (azaz inkább
„feltöltése” abszolút a mi döntékikényszeríthetővé) váljon a biztonságos
sünk – mérlegelnünk kell tehát,
Kerberos-delegálás.
hogy mely fiókok vagy csoportok
Az erdő működési szintjének tekintetében
azok, amelyeknek a hitelesítési
is kötelező a minimum Windows Server
adatai lekerülhetnek a RODC-re.
2003-as szint, az úgynevezett linkedHa minden, a telephelyen haszvalue replikáció használata miatt, amely
nagyobb replikációs megbízhatóságot
nált fiókot engedélyezünk (és eset
leg a tartományi admin-fiókokat
nyújt, illetve lehetővé teszi, hogy ne az
is!), gyors lesz a belépés, viszont
adott elemet tartalmazó egész tömb repliha eltulajdonítják a gépet, hozzákálódjon, hanem csak a ténylegesen megférhetőek a jelszavak, ugyanúgy, A RODC helyi admin-fiókjának kijelölése a telepítés során
változott elem.
mint egy hagyományos DC eseA Password Replication Policy használatáNos, ide tartozik például a kliensek automanak alapfeltétele a sémabővítés.
tén. Ha csak néhány szimpla felhasználói fió
kot engedélyezünk, akkor több idő megy el
tikus regisztrációja a DDNS segítségével vagy
Használnunk kell az Adprep/rodcprep pamás fiókok esetén a belépésre, viszont nincs
saját maga felvétele például egy AD-integrált
rancsot az erdő szintjén, ami azért szüksékomoly biztonsági probléma.
zónába, egy NS-rekord alá.
ges, hogy frissítsük az erdő összes DNS-alÍgy aztán, ha egy kliensgép saAz admin-jogok szeparálása
ját rekordjának frissítését végezné
Már említettük, hogy a RODC-n szükséges
el, akkor a RODC DNS közli veés fontos is egy helyi, magas szintű jogosultle, hogy mely DNS-szerveren teság biztosítása, ami hozzávetőleg a lokális
heti ezt meg, merthogy helyben
admin jogkörével egyenlő – anélkül, hogy
szó sem lehet róla.
a címtár objektumaira bármilyen befolyása
Mindeközben azért – a hátlenne az ebbe a csoportba tartozó felhasznátérben – megkísérli a  megfelelő
lóknak.
DNS-szerverről lehúzni a kliensEgy ilyen fiók csak egy tartományi fiók lere vonatkozó változást, azért,
het (célszerűen az adott telephely egy felhaszhogy a következő pillanatban
nálója), és ami még fontos, ha egy másik helymár ki tudja szolgálni egy másik
színen, egy hagyományos tartományvezérlőn
kérés során ezt a nevet/címet.
lépne be ez a felhasználó, akkor ez ugyanúgy
Ugyancsak fontos, hogy szeren- A RODC manuális eltávollítása a címtárból
nem fog sikerülni neki, mint mielőtt megcsére ez a replikáció csak az adott
kapta volna ezt a lehetőséget a RODC-n. Egy
DNS-rekordra vonatkozik, nem kell tehát
kalmazáspartícióját, hogy aztán az összes
fiók e csoportba történő belehelyezése egyébegy egész zónát „lehúzni” a folyamat során.
RODC DNS-szerver képes legyen – imként kétféle módon történhet meg:
már a megfelelő jogosultsággal – replikál1. a parancssorból a Dsmgmt eszközzel;
A RODC bevezetésének feltételei
ni ezeket a rekordokat.
2. a RODC telepítése során a varázsló
Nem kevés, „súlyos” elem van ebben a listáegyik lépéseként.
ban, de talán az eddigiek alapján látszik, hogy
A RODC eltávolítása
valóban mélyen bele kellett nyúlni a címtár
Ebben a témakörben is van némi praktikus
Read-Only DNS
működésébe a RODC-k bevezetése miatt:
változás, azaz a RODC törlésekor kapunk se„Ha DC, akkor DNS-szerver is”. Ezt a tételt
A PDC Emulator FSMO szerepét betöltő
gítséget ahhoz, hogy gyorsan orvosoljuk az
a RODC esetén is tudjuk érvényesíteni. A
DC csak Windows Server 2008 lehet. Ez
eltulajdonítás vagy valamely drasztikus váltoRODC DNS-szerver teljes értékű, például kéelsősorban a RODC krbtgt fiókjának „lezás okozta károkat.
pes az összes, a DNS által használt alkalmagyártásához”, illetve egyéb RODC-műveEgy ennek megfelelő esetben a törlés előtt
záspartíció replikálására (ForestDNSZones,
letekhez szükséges.
(a következő ábrán jól látható módon) a
10
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RODC által is tárolt hitelesítési adatokat lenullázhatjuk.

Több tartományi jelszóés kizárási házirend

muszáj legyártani az „árnyék” biztonsági csoportokat. Ez kissé bonyolítja talán a folyamatot, de gondoljunk bele, mennyi csoportunk
van viszont már készen, gyárilag létrehozva (Domain Admins, Enterprise Admins,
Schema Admins, Server Operators, Backup
Operators stb.)?
A PSO-k létrehozása egyébként kétféle módon történhet, ADSI Edittel (adsiedit.msc)

Jelen állás szerint egy Windows Server 2003tartományban semmilyen megoldást nem találhatunk az egy tartomány = egy jelszóházirend tétel kikerülésére. Ha valamilyen nyomatékos okból mégis muszáj
egy új jelszóházirendet defi
niálni, akkor csak egyet lehet
javasolni: egy új tartományt
kell létrehozni, ami persze
nem tökéletes megoldás, talán
több is a hátránya, mint az előnye. A WS08-ban végre megszűnt ez a korlát, egy teljesen
új módszerrel – talán kicsit
nehézkesen, de – kreálhatunk
azonos tartományban több jelszóházirendet is, sőt az új házirend kiterjed a fiókkizárási (ac- Egy PSO már kész van, következhet a második
count lockout) opciókra is.
Miért fontos a több tartományi jelszóházivagy ldifide-vel. Az első módszer első lépése
rend? Nos, ez eléggé értelemszerű, hiszen mia következő útvonalon egy új objektum létvel a felhasználói fiókok „súlya” nem azonos,
rehozása:
a magas jogosultságú fiókokat jobban kell(ene) védenünk, erősebb jelszavakat lenne cél<domain_name>,CN=System,CN=Password
szerű megkövetelnünk, azért, hogy az emberi
Settings, CN=Password Settings Container
tényező (hanyagság, felületesség, felelőtlenség) által okozott problémákat megelőzzük.
Az ezután következő, tíznél is több lépést
Emellett a normál felhasználói fiókok jeltartalmazó varázsló beállításai között ráisszavával kapcsolatban nem minden esetben
merhetünk a szokásos jelszó-, illetve kizárási
szükséges kőkemény restrikciókat alkalmazházirend opciókra. Időnként kissé bonyolulni, nem indokolt az átlagos felhasználókat
tabb a mezők kitöltése, például csak másod„kínozni” az extra jelszómegadási kritériupercben lehetséges értéket megadni, vagy az
mokkal.
érvényesítési területet csak a distinguishedEgy alternatív jelszó- és kizárási házirend
Name értékkel (CN=,DC= stb.) lehetséges kilétrehozásának lépései három pontban fogjelölni. Ha a varázslót végiglépkedtük, akkor
lalhatók össze:
készen van az új házirend, és már érvényre
1. Készítsük el a megfelelő csoportot és
is jutott. Innentől viszont nem kell az ADSI
mozgassuk át a megfelelő fiókokat!
Edit az esetleges korrekcióhoz, az ADUC2. Készítsük el az új PSO-t (Password
ban a System\Password Settings Container
Settings Objects), azaz az új jelszóházirendet!
alatt megtaláljuk (feltéve, ha engedélyeztük
3. Rendeljük hozzá a PSO-t az adott csoa View alatt a Advanced nézet opciót) és
port(ok)hoz vagy akár egyesével a felhasznászerkeszthetjük az alternatív házirendeket.
lói fiók(ok)hoz!
Hogyan? A szintén teljesen új (és szinte minEbből már kiderülhetett, hogy az új jelden objektumnál elérhető) Attribute Editor
szóházirendeket csak fiókokhoz vagy globáfül segítségével.
lis biztonsági csoportokhoz rendelhetjük. Mi
lesz az OU-kkal? Nos, sajnos közvetlenül
Kritériumok és további megjegyzések
nem rendelhető hozzá egy PSO egy OU-hoz,
1. Először is az egész folyamat csak akkor inha maradunk ennél a hierarchiánál, akkor
dítható el, ha az adott tartomány domaináprilis
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funkcionalitási szintje Windows Server
2008, és megtörtént a sémabővítés is (két
teljesen új osztállyal kell kibővíteni a sémát).
Ez viszont csak akkor érhető el, ha már likvidáltuk az összes Windows 2000/2003 Server
DC-t.
2. Csak a Domain Admins csoport tagjai
készíthetnek és alkalmazhatnak PSO-kat a
fiókokra vagy a csoportokra. Olvasási jogot
szabadon delegálhatunk a PSO-ra, de egy
viszonylag életszerű példát említve, egy helpdeskes kolléga nem fogja tudni megváltozatni a jelszóházirendet.
3. Számítógép-fiókokra semmilyen körülmények között nem alkalmazhatók az új jelszó- és kizárási házirendek.
4. A testre szabott jelszó-filterekkel már
szerencsésebbek vagyunk, mert minden további következmény nélkül használhatjuk
ezeket továbbra is.

Az újraindítható címtárszolgáltatás
A Windows Server 2008 tartományvezérlőkön a címtár újraindítható. Miért? És hogyan?
Elsősorban azért, hogy ne kelljen újraindítani a gépet bizonyos esetekben, például
a címtárt érintő frissítések vagy éppen az
AD karbantartása (például offline defrag)
apropóján. Meg aztán, amíg tart az újrain-

Egy kész PSO utólagos konfigurációja az ADUC-ból
dítás – ez általában, szinte függetlenül a gép
teljesítményétől rengeteg idő –, ne essenek
ki egyéb, a tartományvezérlőn futó kritikus szolgáltatások, például a DHCP-szerver
„csont nélkül” működik majd tovább. A címtárszervizek leállítása és újraindítása bárme11

címlapon
lyik WS08-tartományvezérlőn lehetséges, és
nincs semmilyen egyéb megkötés sem, azaz
az eddigi általános helyzettel szemben szó
sincs például arról, hogy ez a lehetőség funkcionalitásiszint-függő lenne.
Az újraindítási opció minimális változást
hoz a kezelésben, és nincsenek extra opciók
sem ezzel kapcsolatban, azaz tényleg csak an�nyiról van szó, hogy a DC-ken lévő Services
MMC-ben megjelenik a listában a Domain
Controller nevű szerviz, amelyet a szokásos
módon lehet kezelni. Az AD ily módon leállított állapotára egy külön, fantázia nélküli
kifejezés van, úgy hívják: „AD DS Stopped”
üzemmód.
Igazából talán inkább az az érdekes, hogy
ilyenkor mi történik a szerverrel a tartományban? Vagy újra lehet használni a helyi felhasználó-adatbázist? Ezt azért nem. Tag marad erre az időre egyáltalán a tartományban? Vagy
tagkiszolgáló? Vagy egyik sem? Nos, ha egyedül van a tartományban, akkor vélhetően logikus, hogy egyik sem. Viszont ha több DC is
van, akkor a tartományi tagsága él, és tagkiszolgálóként dolgozik addig is, amíg újra DC
nem lesz. Így tehát például az interaktív vagy
a hálózaton keresztüli bejelentkezés lehetősége ebben az esetben is adott. Valamennyire
akkor is igaz ez, ha nincs elérhető másik DC,
mert ekkor a helyi belépéshez a Directory
Services Restore jelszót kell használnunk.
Sokáig persze nem célszerű azért így hagyni a gépet, hiszen a beléptetés vagy a repli-

Egy leállított Active Directory-szolgáltatás
káció természetesen nem működik, az adatbázis (Ntds.dit) offline, és a szerviz leállítása értelemszerűen magával húz a sötétségbe
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más szolgáltatásokat is (DNS, KDC, FRS
stb.). Ellenben ilyenkor a speciális Directory
Services Restore üzemmód továbbra is minden korlátozás nélkül használható, hiszen
ehhez nem kell senkihez sem fordulnia az
árva DC-nek – a jelszó érvényesítése, azaz az
effajta bejelentkezés a szokásos módon, helyben megtörténhet.

Snapshot Exposure
Ismét egy teljesen új megoldásról van szó,
amely – tömören – abban segíti az üzemelte-

Egy pillanatfelvétel készítése, mountolása és kilistázása

tatni. A szintaxisra vigyázzunk, és persze arra is, hogy a kötelezően mellékelendő 4 port
(LDAP, LDAP-SSL, GC, GC-SSL) mindegyike eltérő legyen a szokásostól, azaz bármi lehet, csak ne a szabvány, hiszen a működő AD
ezeket használja.
3. Futtassuk az ldp.exe-t a szokásos módon,
de ne a szokásos porton. Az LDAP-port az legyen, amit az előző pontban megadtunk.
4. Kész, immár online tallózhatjuk az előző AD-verziót!
5. Ha végeztünk, a Dsamain.exe ablakában állítsuk le az AD mentett
példányát a CTRL+C-vel.
6. Az Ntdsutil-t úgy is konfigurálhatjuk, hogy rendszeres
időközönként megtegye az automatikus pillanatfelvétel-készítést, így aztán valóban bármikor visszanézhetünk majd a
régebbi példányokba is.
Egyetlen fontos dolog maradt még ezzel az újdonsággal
kapcsolatban, amire nagyon
oda kell figyelnünk, ez pedig
a biztonság. Alapesetben csak
a Domain/Enterprise Admin
csoport tekintheti meg a pillanatfelvételeket, de sajna bármelyik erdőből!
Mindez azt jelenti, hogy ha valaki átmásolja
a fájlrendszerből a pillanatfelvételt egy másik
erdőbe, ahol történetesen Domain Admin,

tőket, hogy egyszerűen azonosítsuk azokat a
címtárobjektumokat, amelyeket így vagy úgy,
de töröltünk vagy éppen megváltoztattunk.
Bár visszaállítani nem fogjuk tudni ezzel a
módszerrel, de mielőtt nekiesnénk a tényleges visszaállításnak, gyorsan áttekinthetjük,
hogy mit kell és mit lehet majd
visszahozni. A legfontosabb viszont, hogy ezeket a „pillanatfelvételeket” vagy mentési példányokat anélkül tudjuk megtekinteni, hogy a speciális AD
Restore Mode miatt újra kellene indítani a gépet.
A megvalósítás egyes lépései
igényelnek némi szakértelmet, Két AD-példány egyszerre elérhető az ldp.exe-vel, és látszik a különbség
és részben parancssorból tör- is, mivel a pillanatfelvétel készítése után átneveztük az egyik csoportot!
ténnek.
1. Indítsuk az Ntdsutil.exe-t, és használjuk
az új „snapshot” parancsot, amellyel készíthetünk egy mentést az AD-ról, majd ezt fel is
csatolhatjuk a fájlrendszerbe.
2. Egy másik parancssori eszköz jön, a
Dsamain.exe (Exchange-örökség), amellyel az
adott példányt LDAP-szerverként tudjuk fut-

akkor minden további nélkül belenézhet a
mi címtárunkba. Ezért ezeknek a példányoknak a biztonságáról feltétlenül érdemes valamilyen egyéb módszerrel külön is gondoskodni.
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