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Active Directory telepítése és konfigurálása Windows Server 2003 R2 alatt 

Szükséges szoftverek: 

VirtualBox (https://www.virtualbox.org/) 

Windows Server 2003 R2 telepítő 

Group Policy Management Console telepítő (gpmc.msi) 

Telepítése menete: 

1. VirtualBox telepítése 

2. Virtuális gép létrehozása 

3. Virtuális gép konfigurálása: 

A kezdeti lépések elengedhetetlenek, ugyanis enélkül nem tudjuk a virtuálisan létrehozott hálózatunkat 

tesztelni. 

Több módszer is létezik virtuális hálózat kialakítására, részemről a legcélszerűbb az, ha a Windows Server 2003 

R2 (későbbiekben: szerver) telepített virtuális szervert 2db hálózati interface-szel látjuk el.  

Az első interface egy „NAT”-olt kártya, amelyet nem kell konfigurálnunk, így automatikusan lesz internet 

kapcsolat a virtuális gépben, amennyiben a gazda gép (vagy külső gépnek is szokás nevezeni a tényleges 

hardvert) ezt nem akadályozza: 

További tipp, hogy az interface-ek kiválasztása során 2 különböző „Adapter Type”-ot adjunk meg, így a későbbi 

beállítások során könnyebb dolgunk lesz az azonosítás során 

 

A második interface-nek pedig célszerű a „Host Only” adaptert választani, mivel itt már közvetlenül a külső 

gépről is tudunk tesztet végrehajtani a szerver felé: 

https://www.virtualbox.org/
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A hálózati beállításoknál 1 fontos opció maradt még hátra, hogy a virtuális kártyák esetében az IP c ím kiosztás 

hogyan történjen, alapvetően 3 típust különböztetünkmeg: 

a. dinamikusan (dhcp) segítségével a VirtualBox kezeli 

b. dinaimkusan (dhcp) segítségével a server kezeli 

c. statikusan, vagyis kézzel állítjuk be az IP címeket 

Jelen tutoriálban én a 3. opciót választom, ahol kézzel fogom beállítani mind a szerver mind a kliens gépek 

esetében, így a VirtualBox-ban a következő beállítást el kell végezni indítás előtt: 
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4. Virtuális gép indítása és a szükséges  account adatokkal belépés 

5. Hálózati infertace-k beállítása 

Első körben meg kell határoznunk, hogy melyik a „NAT”-olt kártya, ezt az általunk megadott adapter 

típusból, vagy az interface státuszából tudjuk meghatározni: 

 

A VirtualBox a NAT-olt kártyákat 10.0.x.y IP címmel látja el. (Ehhez nem kell nyúlnunk!) 

Tipp: a kártyákat nevezzük át, hogy egyszerűbben tudjunk a későbbiekben hivatkozni rájuk (NAT, Host) 

Második lépés, hogy a „Host” kártyát statikus konfigurációval látjuk el, ez opcionálisan a feladatban megadott 

paramétereket kell, hogy tartalmazza: 
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6. Szerepkörök (Roles) telepítése, a szerver első indítása során választhatunk, hogy tipikus (default) telepítést 

szeretnénk végrehajtani, ekkor alapvetően az AD szerepkör és a hozzá tartozó DNS szerepkör kerül 

feltelepítésre, vagy általunk meghatározott szerepköröket rakunk fel külön-külön: 

 
7. Válasszuk a „Custom configuration”, azért csak ezt illő ha kicsit szeretnénk testre szabni a beállításokat 
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Telepítés lépései: 

A telepítés menete egy „Next-Next” típusú telepítés néhány felhasználói interakcióval 
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Első megjelenő interakciónknál ki kell választanunk, hogy új tartományt (domain) szeretnénk létrehozni 

tartomány vezérlővel (domain controller), vagy már meglévő tartományhoz akarunk tartomány vezérlőt 

rendelni. Jelen esetben csak az első megoldás a kézenfekvő. 
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Következő lépésben meg kell adnunk, hogy a tartomány (domain) új erdő (forest) része lesz, vagy al / gyerek 

tartományt akarunk létező tartomány fába, illetve tartomány fát szeretnénk létező erdőbe telepíteni, ebből is 

az első a kézenfekvő, mivel teljesen új tartomány vezérlőt telepítünk: 

 

 

Következő lépésnél a tényleges tartomány nevet kell megadni, amely alapvetően több tagból tevődik össze, 

belső tartománynál célszerű egy „.local” végződésű tartomány nevet használni, de ha valós tartomány 
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végződést kívánunk használni az sem okoz gondot (pl: suli.hu), mivel belső tartományon fog üzemelni a 

tartomány vezérlőnk. 

 

 

Következő lépésben a tartomány NetBIOS nevét kell megadni, amely automatikusan a megadott tartomány 

nevünkből generálódik, ez megváltoztatható, de nem ajánlott. Ezzel a névvel azonosíthatjuk egyszerűen a 

hálózaton a tartományt, illetve a régebbi kliensek a gépeket. 
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A következő telepítési interakciónál az Active Directory fő rendszermappáját kell meghatároznunk, itt található 

ténylegesen az AD adatbázis állománya, és a működéséhez elengedhetetlen konfigurációs és egyéb 

állományok. Alapesetben ez a mappa a rendszermappa NTDS mappáját tekinti, viszont ezt éles rendszernél 

célszerű elkülöníteni a rendszermeghajtótól: 

 

 

Ebben a lépésben a SYSVOL mappának a helyét kell beállítanunk, amely a tartomány központi működéséhez 

elengedhetetlen lesz a későbbiekben, ugyanis ebben a mappában lesznek azok a publikus fájlok amelyeket a 

felhasználók és a külső kliensek konfigurációjához közzé kell tenni: 
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Ebben a lépésben a telepítő ellenőrzi a DNS beállításokat, továbbá ha nincs telepítve DNS kiszolgálói szerepkör, 

akkor ezt egyúttal megtehetjük: 

 

Ezen lépés során be kell állítanunk, hogy a jogosultság kezelés kompatibilis legyen-e Windows 2000 előtti 

ügyfelekkel is, vagy már csak a Windows 2000 és azutáni ügyfelek kezelését végezze a kiszolgálónk, manapság 

már nem használnak régi ügyfeleket, így maradhat a második opció: 

 

Utolsó interakciós lépésként pedig a restore (visszaállítás) jelszót kell megadnunk, melyet a tartomány vezérlő 

esetleges hibája során egy helyreállító metódus során kell megadnunk biztonsági okokból: 
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Végül egy összegzés, és indulhat a telepítés: 
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A telepítés során a telepítő kérhető a rendszertelepítő lemezt, ezt pedig a VirtualBox-ba behelyezve meg is 

tehetjük, és helyes lemez behelyezése esetén a telepítő automatikusan folytatódik: 
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A telepítés befejezése után a rendszert újra kell indítani. 

Újraindulás után a szerverünk tartomány vezérlői státuszba lépett át, ez az „Options” opció választásával 

látható is (tartomány név): 
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8. Főkiszolgálói szerepkörök (FSMO – Flexible Single Master Operations) 

5 db speciális főkiszolgáló szerepkörről beszélünk, amelynek működése elengedhetetlen az AD szerverek 

esetében. Alapesetben ezen szerepkörök módosítására nincs szükség, viszont ha egy szervert költöztetni, 

cserélni kell, akkor a művelet végrehajtása előtt a szerepköri funkciókat át kell költöztetni másik szerverre. 

3 szerepkör (RID, PDC, Infrastructure) az „AD Users and Computers” fül alatt érhető el: 

 

A 4. szerepkör (DNM) az „AD Domains and Trusts” panel alatt érhető el: 
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Az utolsó és egyben a legfontosabb szerepkör (SM) egy kissé eldugott helyet található, ebből is látszik, hogy 

ennek a technikai jelentősége kizárhatatlan, és ezért óvatosnak kell lenni ezen szerepkör módosításával, a 

szerepkört a következő beállításokkal tudjuk elérni: 

Először egy speciális rendszer dll-t kell beregisztrálnunk (start – futtatás – regsvr32 schmmgmt.dll) 

 

 

A dll beregisztrálása után, létrehozunk egy új konzolt, ahol már a beállítást el tudjuk végezni (start – mmc): 
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9. Alapbeállítások, felhasználók és csoportok létrehozása 

 

Talán egyik legfontosabb beállítás a kliens gépek tartományba léptetése, amely az alapja a hálózati 

címtárszolgáltatásnak. A kliens gépeket (jelen esetben egy virtuális XP-t) tipikusan 3 féle képen szoktak 

tartományba léptetni: 

a. kliens telepítése során megadjuk a tartományt 

b. kliensen keresztül tartományba léptetünk (vezérlőpult – rendszer – számítógépnév – tartomány 

név módosítása), ekkor szükséges egy delegált felhasználó, vagy rendszergazda, aki jogosult a 

tartományba léptetésre 
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c. AD-n keresztül felvesszük a tartományba a kliens gépet 

Felhasználókat, csoportokat és egyéb objektumokat az „AD Users and Computers” fül alatt adhatunk hozzá, itt 

célszerű az objektumokat szervezeti egységekbe (OU – Organization Unit) rendezni, így a jogosultság kiosztás 

egyszerűbb és átláthatóbb lesz. Ez kis számú tartománynál nem számottevő, de mikor több száz vagy ezer 

kliensről beszélünk, akkor egy idő után a megfelelő szervezés hiányában átláthatatlan és kezelhetetlen lenne a 

tartomány. 

 

Szervezeti egységen belül további szervezeti egység és egyéb objektum létrehozható. 

Alap koncepció, hogy „Szervezeti Egység” (OU – Organization Unit) – „Csoport” (Group) – „Felhasználó” (User), 

hozzárendeléseket teszünk, elsősorban a házirendeket szervezeti egységekre fogjuk érvényesíteni, a jobb 

átláthatóság érdekében pedig a felhasználókat csoportokba soroljuk. 
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Csoport létrehozása: 

 

Csoport definiálása során meg kell adnunk a csoport nevét (Group name). 

A csoport hatókörét (Group scope), amelynél 3 lehetőség közül választhatunk: 

- Domain local: tagjai csak a saját tartományuk gépein kaphatnak hozzáférési jogokat 

- Global: az erdőn belüli összes tartományban kaphatnak jogokat 

- Universal: az egész tartományi hierarchia összes tartományában kaphatnak jogokat 

A csoport típusát (Group type): 

- Security (biztonsági): ezeket a csoportokat jogosultág osztásra, de akár email terjesztési listaként is 

használhatóak 

- Distribution (terjesztési): csak email terjesztési listaként használhatóak, jogosultság osztásra 

alkalmatlanok 

 

Felhasználó létrehozása: 
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A regisztrálás során a nevek közül kötelezően egyet meg kell adni, továbbá a „Logon name” kötelező. 

Ezt követően az alap konfigurációk a felhasználói fiókhoz kapcsolódóan, továbbá a jelszó megadás. A jelszó 

esetében lehet a rendszer elfogadja a jelszót, de amint a regisztrálás során az utolsó interakcióhoz érünk, akkor 

hibaüzenetet kaphatunk, hogy a jelszó nem felel meg a házirendnek. 

 

 

Létrehozott felhasználók utólagos konfigurációja az adott felhasználóhoz tartozó gyorsmenükön keresztül 

érhető el, itt alapvetően tudjuk a felhasználót másolni, csoportba sorolni, szervezeti egységeken keresztül 

mozgatni, fiókot tiltani, továbbá a tulajdonság (Properties) fülön speciális finombeállításokat elvégezni, 

melyekre jelen jegyzetben nem térek ki: 



 
20 

 

 

10. Házirendek szabályozása 

Kulcsfontosságú szempont, hogy házirendeket szervezeti egységekre érvényesítünk, ez alapesetben a szervezeti 

egységekhez tartozó tulajdonság lapon tudjuk meghatározni, azonban ez a hagyományos házirend szerkesztő 

addig érhető el, ameddig nincs feltelepítve a GPMC (Group Policy Management Console). 

A házirend kezelésnél létrehozhatunk új házirendet, illetve meglévőt hozzáadhatunk a kiválasztott szervezeti 

egységünkhöz, arra figyeljünk, ha több házirend kapcsolódik ugyanazon szervezeti egységhez, akkor a fentebb 

lévő házirend lesz az erősebb! 
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A hagyományos szerkesztőt ezek után én személy szerint nem is használom, hanem egy külső konzol programot 

(gpmc.msi) telepítek a szerverre. 

A telepítés elvégezhető több módon is, a szerveren interneten keresztül letöltjük a programot, vagy a külső 

gépünkről osztott mappán (Shared Folders) keresztül bemásoljuk a virtuális gépünkbe.  Az osztott mappa az 

aktuális virtuális gép „Devices – Shared Folders” menüpontján keresztül rendelhető hozzá, majd a 



 
22 

hozzárendelést követően a virtuális gépen belül a hálózati helyeken keresztül megtalálható (vagy közvetlenül a 

\\vboxsvr utvonalon). 

A gpmc telepítése könnyedén elvégezhető, némi interakcióval, és ezt követően kapunk egy átláthatóbb 

professzionális házirendkezelő felületet a hagyományos házirend szerkesztő helyett, amely már így nem érhető 

el: 

 

A GPMC felülete: 

 

Jogos lehet a kérdés, hogy miért van erre (gpmc) szükség, igazából meg lehet élni nélküle, de teljes mértékben 

átlátható a tartományfa, a tartományban létező objektumok és a hozzájuk linkelt házirendek, továbbá 

file://vboxsvr
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lehetőségünk van házirend modellezésre és jelentések készítésére is. A konzol működése egyszerűen átlátható, 

itt is minden szervezeti egységhez hozzárendelhetünk meglévő házirendet, továbbá létrehozhatunk új 

házirendet. 

 

A házirend editor az változatlan a már az XP-ből ismert editortól, ahol két objektumra tehetjük meg a 

beállításokat, az egyik a tényleges kliens gép, a másik pedig az adott szervezeti egységhez tartozó felhasználó: 

 

Utolsó opcióként amit mindenképpen kiemelnék, az a házirendeknek az érvényesülése, mivel a beállításokat 

követően a házirend nem lép azonnal életbe, így a teszthez felhasznált kliens gépen a beállításokat követően 

egy parancssori eszközt meg kell hívnunk, ez a „gpupdate” parancs, amely kikényszeríti a házirend frissítését, 

különben várnunk kellene elég sokáig (alapesetben 90 perc XP esetében). 


