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Innledning

Innledning
Bokens innhold og målsetting
Denne læreboken inneholder teori, begreper, og noen praktiske veiledninger om grunnleggende installasjon og drift av Microsoft Windows Server. Boken er skrevet for bruk i
emnet Windows Server og nettverk ved Universitetet i Sørøst-Norge. Derfor fokuserer
boken på egenskaper ved Windows Server som er mest sentrale i forhold til bruk i nettverk.
Hensikten med boken er også å gi leseren nyttig bakgrunnsstoff og veiledninger som grunnlag
for å gjøre praktiske øvinger med Windows Server. Disse øvingene er ikke tatt med i denne
boken, men er tilgjengelig i digital form på den åpne websiden: www.windowsnett.no. På
samme webside finner du også annet digitalt læremateriell til denne boken.
Installasjon, konfigurering og drift av Windows Server i et nettverk vil også kreve noe
kunnskap om maskinvare, datakommunikasjon og nettverksprotokoller. Disse temaene er
ikke dekket i denne boken og må eventuelt suppleres fra andre kilder. I emnet Windows
Server og nettverk ved USN benyttes heftet Jon Kvisli: Datakommunikasjon og maskinvare,
USN, 2020 for dette.
Boken er ikke beregnet som forberedelse til Microsofts sertifiseringseksamener i Windows
Server. Flere av temaene og kapitlene i boken er likevel relevante i forhold til enkelte slike
sertifiseringer, men boken utelater en rekke detaljer som kreves for sertifiseringseksamenene.
Microsoft utgir nye hovedversjoner av Windows Server ca. hvert 5 år. Foreløpig nyeste
versjon er Windows Server 2022 som ble allment tilgjengelig i august 2021. De fleste grunnleggende begreper og funksjoner endres forholdsvis lite fra versjon til versjon, mens
menyvalg og dialogvinduer vil kunne variere noe mellom versjonene.
I denne boken beskrives Windows Server mest mulig uavhengig av versjonsnummer.
Skjermbilder og veiledninger i boken er hentet fra Windows Server 2019 og Windows 10.
Mange av de viste dialogvinduene vil se omtrent like ut i Windows Server 2022, men det kan
være andre menyvalg eller innganger til disse vinduene.

Praktiske øvinger til boken
Det er laget praktiske øvinger til denne boken med skriftlige veiledninger som er er publisert
digitalt på den åpne websiden www.windowsnett.no. Øvingene er skrevet for å kunne gjøres i
et nettverk der hver student / studentgruppe har en tjenermaskin som kjører Windows Server
og en klientmaskin som kjører en klientversjon av Windows (Windows 10 eller 11).
Nettet og maskinene for øvingene kan opprettes på én fysisk maskin ved å lage to virtuelle
maskiner som er konfigurert i et felles virtuelt nettverk med adresseoversetting (NAT) til
maskinens fysiske nett. Gratisproduktet Oracle VirtualBox, eller VMWare Player, kan brukes
som hypervisor for å opprette og kjøre de virtuelle maskinene på én fysisk maskin med
Windows, macOS eller Linux . Dette oppsettet er beskrevet i den første av øvingene til boken.
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Forkunnskaper
Læreboka, og øvingene til den, forutsetter at du behersker grunnleggende bruk av et Windows
klientoperativsystem (for eksempel Windows 10) fra før. Du bør forstå begrepene mappe
(katalog), fil, sti (path), og kunne behandle disse i filbehandler (File Explorer). Det er også en
fordel om du kjenner grunnleggende bruk av kommandovinduet og kontrollpanelet i
Windows.
Læreboka forutsetter også at du kjenner til grunnleggende teori og begreper om nettverk og
TCP/IP protokollene, for eksempel IP-adresser, nettverksmasker, portnummer o.l. Disse
temaene er beskrevet i heftet Kvisli, Jon: «Datakommunikasjon og maskinvare», USN, Bø
2022. I en studiesituasjon kan dette med fordel læres parallelt med Windows Server.

Bruk av læreboka i undervisning
Læreboka kan brukes som grunnlag for teoretisk og praktisk undervisning i nettverksrelaterte
deler av Windows Server. En passelig vekting av arbeidsform kan være ca. 40 % forelesning /
teorigjennomgang og 60 % praktiske øvinger. Teoristoffet i boka er valgt ut for å støtte opp
om de praktiske øvingene som er publisert på den åpne websiden www.windowsnett.no.
Boka inneholder ikke grunnleggende teori om nettverk og protokoller. Slike temaer kan med
fordel undervises parallelt med stoffet i denne boka. Heftet Jon Kvisli: Datakommunikasjon
og maskinvare. USN, Bø, 2022 dekker disse temaene på et nivå som passer med denne boka.

Inndeling av temaer i boka
Boken er delt i tre hoveddeler:
Del 1 gir en introduksjon til nettverk og tjeneroperativsystemet Windows Server. Her vil du
lære hva Windows Server er og hvordan det installeres og konfigureres. Denne delen gir også
en innføring i hvordan Windows kan brukes i et lite nettverk (arbeidsgruppe), f.eks. for å dele
filer og skrivere. Noen vil sikkert ha erfaring med slik bruk, men boka tar det med disse
ferdighetene som et grunnlag for å gå videre til del 2. Del 1 inneholder også et kapittel om
administrasjon av disker i Windows. Det meste av dette kapittelet er relevant både for tjenere
og klientmaskiner med Windows.
Del 2 handler om administrasjon av Windows-domener med Active Directory Domain
Services (ADDS). ADDS er en viktig og nødvendig komponent i et stort Windows nettverk. I
denne delen lærer du hvordan du administrerer brukere, grupper, skrivere og rettigheter i et
Windows-domene. Ett av kapitlene handler om filsystemet NTFS og rettigheter i dette.
Del 3 beskriver noen sentrale nettbaserte tjenester som kan installeres på Windows Server:
webtjeneren IIS, DHCP-tjener og DNS-tjener. Dessuten vil du lære litt om konfigurering av
brannmuren i Windows Server: Windows Defender Firewall with Advanced Security.
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1 Introduksjon til nettverk
Før du starter å lære om Windows Server i nettverk, bør du kjenne til noen grunnleggende
begreper om nettverk. Noen av dem kjenner du kanskje allerede fra før.

Datanettverk
Vi kan definere et datanettverk (eller bare datanett / nettverk) som et «system for
kommunikasjon mellom to eller flere datamaskiner eller annet datautstyr». Denne
definisjonen er ganske generell, og derfor kanskje ikke så veldig nyttig.
Det finnes mange ulike kategorier datanett og ulike begreper knyttet til datanett. Vi kan for
eksempel snakke om:
•
•
•
•

•
•
•
•

Lokale datanett / lokalnett
Fjernnett
Internett
Personlig datanett

IP-nett
Trådløse nett
Telenett
Hjemmenett

Disse begrepene er litt mer konkrete og nyttige, og nedenfor beskriver vi hva som
kjennetegner noen av dem.
Lokale datanett – LAN

Med et lokalt datanett (local area network - LAN) mener vi et datanett som har begrenset
geografisk utstrekning. Det kan for eksempel være et nettverk innenfor en bolig, et kontor
eller en liten gruppe av bygninger. Vanligvis vil det være den som bruker lokalnettet som
også eier og drifter det, for eksempel bedriften, universitetet eller en privatperson.
Hjemmenettverket ditt er eksempel på et lokalnett. Det dekker boligen din, og du eier trolig
alle komponentene i nettet, muligens med unntak av ruteren til internettleverandøren.
Datanettet hos en bedrift, eller et universitet, vil oftest også være et lokalt datanett, selv om
det er større enn et hjemmenett. Den geografiske utstrekningen er fremdeles begrenset og
bedriften eller universitetet eier nettet selv.
Ordet lokalnett har ingen presis teknisk definisjon, men i noen sammenhenger brukes
begrepet også om et nettverk der maskiner kan kommunisere direkte uten å gå via en ruter.
Dette er ofte tilfelle, men det er nok mer faglig presist å kalle et nett uten ruter for et "lag-2nett" eller et "IP-nett".
Komponentene i et lokalnett gir datamaskinene mulighet for å kommunisere med andre
maskiner i samme lokalnett. Lokalnett er vanligvis basert på kablet eller trådløs teknologi.
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I et kablet lokalnett er maskinene koblet sammen med nettverkskabler via én eller flere svitsjer. Svitsjer er nettverkskomponenter som videresender trafikk til andre maskiner,
og svitsjer, i lokalnettet. I kablede lokalnett brukes
vanligvis en av teknologistandardene som med en
fellesbetegnelse kalles ethernet. Du kan lese mer om det
her: https://no.wikipedia.org/wiki/Ethernet

Svitsj og nettverkskabel

I trådløse lokalnett kommuniserer maskinene med radiosignaler via et trådløst aksesspunkt (AP). Aksesspunktet er
en liten radiosender og -mottaker som kommuniserer med
tilsvarende sendere / mottakere i datamaskinens nettverkskort. I hjemmenettet ditt vil ruteren som kobler deg til
Internett vanligvis inneholde både en svitsj og et trådløst
aksesspunkt. I større trådløse lokalnett bruker man flere
trådløse aksesspunkt for å dekke f.eks et skolebygg. Disse
vil da være kablet til en sentral svitsj.

Aksesspunkt

Teknologistandardene som brukes i trådløse nett samles ofte under fellesbetegnelsen WiFi.
Les mer om WiFi her: https://en.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi
Teknologiene som brukes i lokalnett gir vanligvis stor overføringskapasitet. Dagens
standarder for kablede lokalnett har kapasitet på 10 Mbit/s til 100 Gbit/s mellom svitsj og
maskin. Det pågår kontinuerlig arbeid med nyere standarder og teknologier som også tilbyr
høyere kapasiteter enn dette. Trådløse nett har noe lavere kapasitet enn kablede nett, typisk
mellom 54 Mbit/s og ca. 20 Gbit/s. I et trådløst nett må dessuten alle maskiner som er koblet
til samme aksesspunkt dele på denne kapasiteten.
Fjernnett – WAN

Med et fjernnett (WAN) mener vi generelt et nett som strekker seg over store geografiske
avstander, for eksempel flere byer eller land. Eksempel på dette er de nettene mobiloperatører
og internettleverandører (ISPer), bruker for å koble kunder til mobilnettet og Internett.
Fjernnett kan brukes for å koble sammen flere lokalnett. Tidligere var det vanlig at bedrifter
etablerte sine egne fjernnett ved å leie "telelinjer" for å koble sammen lokalnett på geografisk
adskilte steder, for eksempel ulike avdelingskontorer. I dag etablerer man gjerne denne type
«private» fjernnett ved å bruke Internett som kommunikasjonskanal og kryptere trafikken som
sendes. En av teknologiene for dette kalles Virtuelle Private Nettverk (VPN).
For at maskiner i et lokalnett skal kunne kunne kommunisere
med maskiner i andre nett, for eksempel i Internett, må lokalnettet være koblet til disse nettene via en ruter. Ruteren er en
nettverkskomponent som kobler sammen flere ulike nett. For
eksempel vil din hjemmeruter være koblet både til lokalnettet
hjemme og til fjernnettet hos en internettleverandør (ISP).
Hjemmeruter
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I fjernnett sendes trafikken ofte via fiberoptiske kabler, men
kobberkabel og trådløs teknologi brukes også der. Mobilnettene
er eksempler på fjernnett med trådløs teknologi.
Teknologiene som brukes i fjernnett gir som regel noe lavere
overføringskapasitet enn i lokalnett. De sentrale delene av
moderne fjernnett har likevel kapasiteter på 1-10 Gbit/s.

Ruter i Internett

Fjernnettlinjer som kobler private kunder til internett, via ISPene, tilbyr gjerne lavere kapasiteter enn dette, for eksempel 5-1000 Mbit/s.
Mobilnett (4G) gir typisk kapasitet på 6-300 Mbit/s. Dette bestemmes både av av
teknologiene som benyttes, avstand til mobilmast, og prisdifferensiering hos leverandørene
(ulike abonnementer med ulik maksimal kapasitet).
Internett

Ordet internett stammer fra latin og betyr generelt «mellom nett» eller «nett-av-nett», det vil
si datanett som kobler sammen, eller er koblet sammen av, flere andre nett.
I dagligtale kjenner vi dette som Internett (med stor I), det vil si egennavnet for den
organiserte sammenkoblingen av datanett over hele verden som vi alle bruker. Internett er en
sammenkobling av svært mange lokalnett og fjernnettlinjer i ett stort fjernnett. Vi kan si at
Internett er verdens største WAN!
De fleste av de tjenestene på Windows Server som vi skal beskrive videre i boka, kan tilbys til
brukere og maskiner, både internt i et lokalnett og i Internett. Vi kan for eksempel installere
en webtjener på en Windows Server som kan tilby websider til brukere i lokalnettet eller
overalt i Internett. I dagligtale bruker vi ofte «Internett» om «web’en», men World Wide Web
er bare én tjeneste av mange som kan bruke Internett som kommunikasjonsvei. Epost, Skype
og Spotify er eksempel på andre tjenester/applikasjoner som også kommuniserer via Internett.

Klienter, tjenere og protokoller
Hva mener vi med en tjener og klient, og hvilke roller spiller de i et nettverk?
Vi kan definere en tjener (server) som en maskin, eller et
program, som tilbyr tjenester til andre maskiner, eller
programmer. Maskinene og programmene som benytter seg av
disse tjenestene kaller vi klienter (clients). Legg merke til at vi
kan bruke klient og tjener både om programmer, og om
maskinene som kjører programmene.
Når du bruker en datamaskin, nettbrett eller smarttelefon for å utføre en oppgave som krever
bruk av tjenester i et nettverk, kaller vi enheten du bruker for klientmaskinen og programmet
du bruker for klientprogrammet. For å utføre oppgavene sine benytter klientprogrammet seg
av de tjenestene som tjenerprogrammer tilbyr. Tjenerprogrammene kjører vanligvis på en
eller flere, store tjenermaskin(er) et sted i lokalnettet eller i Internett. Vi skal senere se at
tjenerprogrammene faktisk også kan kjøre på samme maskin som klientprogrammet.
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Eksempel: Når du leser epost på smarttelefonen din, bruker du trolig en epost-app. App’en er
et eksempel på et klientprogram som kjører på en klientmaskin (smarttelefonen). Klientprogrammet kommuniserer med et tjenerprogram for epost på tjenermaskiner hos epostleverandøren din.
Du kan også lese epost på din PC eller Mac. Da bruker du trolig et annet epost-program der.
Det epost-programmet vil være eksempel på et annet klientprogram som kommuniserer med
det samme tjenerprogrammet som appen på smarttelefonen. Nå vil PCen eller Macen din være
klientmaskinen.
Kanskje kan du også lese eposten din i en webleser? Webleseren er et klientprogram som
kommuniserer med en webtjener hos epost leverandøren din. Webtjeneren er også et tjenerprogram som kjører på en tjenermaskin. Før en webleser kan vise en webside må den be om å
få denne fra webtjeneren. Når en nettleser ber webtjeneren om en webside sier vi at
nettleseren benytter seg av tjenesten som webtjeneren tilbyr. I denne situasjonen vil dessuten
webtjeneren kjøre en webapplikasjon for epost. I denne situasjonen fungerer
webapplikasjonen på webtjeneren samtidig som epost-klient og benytter seg av tjenester på epost-tjeneren. Ett program (og én maskin) kan altså opptre både som klient og tjener!
Tjenere

Det finnes et stort antall ulike tjenerprogrammer som utfører ulike oppgaver og tilbyr ulike
tjenester til klienter. Her er noen flere eksempel på ulike typer tjenere og hvilken hovedtjeneste de tilbyr:
•
•
•
•

Filtjenere tilbyr brukere å lagre filer på sentrale (felles) disker på filtjeneren og lese og
skrive filene via nettet.
Databasetjenere lagrer store databaser og gir klienter tilgang til disse. Klientene kan
for eksempel sende SQL-spørringer til databasetjeneren. Tjeneren utfører spørringene
og returnerer resultatet som data til klienten.
Utskriftstjenere tilbyr mulighet for utskrift via sentrale felles utskriftskøer på
tjenermaskinen. Klientene sender utskriften til utskriftstjeneren. Denne lagrer
utskriftene i utskriftskøer og sender dem videre til skriveren(e) i tur og orden.
Spilltjenere samordner hendelsene i videospill der flere spillere spiller via nettet (fra
sine spillklienter). Spilltjenerne mottar bl.a. input fra hver spillklient og sender ut
informasjon til klientene om forløpet i spillet.

Kommunikasjonsprotokoller

Klienten og tjeneren kommuniserer via nettverket. Det vil si at de utveksler informasjon ved å
sende meldinger (data) gjennom nettet. For at dette skal være mulig, må klienten og tjeneren
være enige om felles regler for hvordan kommunikasjonen skal foregå. Litt forenklet kan vi si
at klient og tjener må være enige om å snakke samme «språk». Disse reglene kaller vi
kommunikasjonsprotokoller. For at maskiner og programmer som er laget av ulike produsenter skal kunne kommunisere (snakke sammen), er de fleste protokollene standardisert og
beskrevet i offisielle standarder som alle kan få tilgang til.
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Denne boka handler mye om tjenerprogrammer som kan kjøres på Windows Server og om
noen klientprogrammer som kan benyttes sammen med disse. Boka sier ikke så mye om
kommunikasjonsprotokoller, men vi kan kort nevne noen av de viktigste:
•
•

•
•

IP (Internet Protocol) er den mest sentrale protokollen i Internett (og de fleste lokalnett). Denne definerer regler for hvordan data skal sendes mellom maskiner i nettet,
bl.a. hvordan maskiner adresseres med IP-adresser.
TCP (Transport Control Protocol) henger tett sammen med IP, og vi kaller ofte disse
med et felles navn for TCP/IP. TCP inneholder regler som sammen med IP sørger for
at data kan sendes mellom programmer (klient- og tjenerprogrammer) i nettet. TCP
bruker bl.a. portnummer for å adressere data til riktig program på hver maskin.
HTTP (HyperText Transfer Protocol) definerer regler for hvordan webklienter og
webtjenere skal kommunisere for å overføre websider fra webtjenere til webklienter.
Vi skal komme tilbake til denne protokollen i kapittelet om Webtjeneren IIS.
DNS (Domain Name System) er et navnesystem, og en protokoll, som brukes når
klientmaskiner har behov for å få oversatt maskin-/domenenavn til IP-adresser.

Det finnes mange kommunikasjonsprotokoller utover disse. Beskrivelse av disse er ikke tema
i denne boken.
Operativsystemer for tjenere

På tjenermaskiner bruker vi vanligvis operativsystemer som er spesielt laget for slike
maskiner. Disse er tilpasset at maskinen ikke skal være en brukermaskin, men i stedet kjøre en
eller flere programvaretjenester. Tidligere kalte vi gjerne disse for nettverksoperativsystemer,
men i dag er det mer vanlig å bruke begrepet tjeneroperativsystem. Mange tjenermaskiner
bruker enten Windows Server eller Linux som operativsystem.
I store datasentere med mange tjenere (ofte tusenvis) som leverer skytjenester, finnes også
spesielle operativsystemer tilpasset denne bruksmåten. Disse kaller vi gjerne skyoperativsystemer (cloud operating systems – cloud OS)1. Windows Azure fra Microsoft er eksempel
på et slikt skyoperativsystem.

1

Begrepet Cloud OS brukes også om webbaserte operativsystemer som kjøres i en nettleser, for eksempel
Google Chrome OS, eller desktop OS som er tett integrerte med skytjenester, for eksempel Peppermint Linux.
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Skytjenester (cloud computing)
I moderne databehandling benytter vi oss mye av skytjenester (cloud computing). Hva mener
vi med dette?
Skyen, eller cloud på engelsk, er et språklig bilde for «nettet»
eller «Internett». Cloud computing kan da bety «databehandling i
Internett».
Vi har lenge brukt Internett for å kommunisere og sende data
mellom maskiner og mennesker. Det nye med skytjenester er at
vi også flytter behandling og lagring av data til tjenester i Internett.
Datatilsynet beskriver skytjenester slik:
«Skytjenester (cloud computing) er en samlebetegnelse på alt fra dataprosessering og
datalagring til programvare på servere som er tilgjengelig fra eksterne serverparker tilknyttet
internett.»2
Norsk Wikipedia definerer begrepet nettskyen med nesten identisk ordlyd:
«Nettskyen eller bare skyen (fra engelsk cloud computing) er en betegnelse for alt fra
dataprosessering og datalagring til programvare på tjenere («servere») i eksterne
tjenerparker tilknyttet internett, også kjent som skytjenester».3
Etter disse definisjonene kan skytjenester altså omfatte både bruk av programmer som tilbys
fra skyen, og lagring av data i skyen. Skytjenestene leveres fra (virtuelle) maskiner plassert i
store datasentre/maskinparker. Der man bruker skytjenester fra eksterne leverandører, vil
dette redusere kundens/brukerens behov for å eie og drifte maskiner og programmer selv.
Dette kan være økonomisk fordelaktig. Prising av tjenestene vanligvis er basert på periodisk
leie, eller "betal etter forbruk". Der skytjenestene også omfatter programvare, slipper altså
kunden også å kjøpe lisenser på denne.
Brukeren benytter ofte skytjenestene fra en nettleser på sin egen maskin. Applikasjonene som
benyttes er da installert og kjøres på maskinene i skyen, ikke på brukerens egen maskin. Noen
skytjenester benytter også lokalt installert klientprogramvare som kommuniserer med skytjenestene.

2

Datatilsynet: «Skytjenester - en veiledning«

3

Wikipedia: Nettskyen

14

1 Introduksjon til nettverk
Tjenestemodeller for skytjenester

Som du ser av definisjonene over, omfatter skytjenester flere ulike tjenester og bruksområder.
Det er vanlig å kategorisere skytjenestene etter hvilken type tjeneste (funksjonalitet) som
tilbys fra skyleverandøren/-tjenesten slik det er vist nedenfor. Det amerikanske
standardiseringsbyrået National Institute of Standards and Technology definerte i 2011 tre
ulike tjenestemodeller for å kategorisere skytjenester4:
SaaS – Software as a Service handler om tjeneser som tilbyr bruk av applikasjoner
(software) som er kjører på i skyen. Brukeren vil ofte bruke og se applikasjonene i sin
nettleser, mens (hoveddelen av) programmene kjører på tjenermaskinen. I noen tilfeller kan
applikasjonene også installeres lokalt ved at de lastes ned fra skytjenesten og kommuniserer
med denne.
Eksempler på tjenester i denne kategorier er: Microsoft Office 365 kontorstøtteverktøy,
Google Apps/Workspace, CRM systemet Salesforce, samt ERP, CRM og regnskaps-systemet
24SevenOffice.
Software as a service er tjenester primært
rettet mot sluttbrukere, og som kan tas i
bruk direkte av organisasjoner og privatpersoner.
De to neste variantene er mer grunnleggende skytjenester som er rettet mot
organisasjoner og IT-personell som
ønsker å bruke disse for å tilby applikasjoner til sine brukere eller kunder:

Ulike typer skytjenester er rettet mot ulike
målgrupper

PaaS - Platform as a Service beskriver tjenester som kan brukes som basis (plattform) for å
lage, installere og kjøre brukerorienterte applikasjoner. PaaS-tjenestene omfatter virtuelle
maskiner med operativsystem og basistjenester som webtjenere, applikasjonstjenere og
databasetjenere som kan benyttes av applikasjoner. De to mest kjente eksemplene på PaaS er
kanskje disse to:
o Microsoft Azure er Microsofts skyplattform. Her vil kundene få tilgang til
virtuelle maskiner, operativsystem, IIS webtjener, SQL Server databasetjener samt
«run-time»-miljøer for .NET, PHP og Java. Gjennom Azure tilbyr også Microsoft
SaaS tjenester
o Google Cloud Platform (tidligere Google App Engine) er Google sin PaaS
tjeneste. Her får kunder et skybasert miljø for å kjøre applikasjoner skrevet i
programmeringsspråkene Python, Java, PHP og flere.

4

National Institute of Standards and Technology: The NIST Definition of Cloud Computing, USDC, 2011
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IaaS - Infrastructure as a Service er den mest grunnleggende tjenestemodellen for skytjenester. Her tilbyr leverandørene virtuelle (eller fysiske) maskiner, lagring, nettverk og
operativsystemer i skyen. Kunden kan f.eks. leie en ferdig oppsatt virtuell maskin med
Windows Server eller Linux installert. Man kan gjerne også selv konfigurere kapasitet på
maskinene, f.eks. nettverk, disker, minne, antall prosessorer o.l.
Vanligvis kan konfigurasjon og maskinkapasitet justeres dynamisk for å tilpasse den til
varierende trafikkmengde og belastning på maskinene. Siden prisingen vanligvis er basert på
kapasitet, kan man derfor lett tilpasse kostnadene etter behovet. IaaS-tjenester flytter dessuten
kundens kostnader fra investeringer i eget utstyr over til løpende leiekostnader for tjenesten.
For mange kunder kan det være hensiktsmessig.
Eksempler på IaaS: Amazon EC2, Rackspace Cloud Servers og Microsoft Azure.
Mer spesifikke tjenestemodeller

De tre tjenestemodellene SaaS, PaaS og IaaS rommer et stort antall ulike tjenestetyper. Etter
hvert som skytjenestene har utviklet seg, og dekket flere anvendelser, har man hatt behov for
å beskrive tjenestene enda mer spesifikt. Derfor har flere andre aaS-betegnelser dukket opp og
tildels blitt vanlig i bruk. Innenfor infrastrukturtjenester (IaaS) brukes for eksempel disse mer
spesifikke betegnelsene:
SaaS – Storage as a Service omfatter tjenester for å lagre data i skyen. Det finnes slike
tjenester for ulike lagringsformål, for eksempel fillagring, bildelagring og sikkerhetskopiering
(backup). Her er noen eksempler som du kanskje kjenner:
Fillagring: Amazon S3, Nirvanix, Rackspace,
Sikkerhetskopi & synkronisering: Apple iCloud, DropBox, Google Disk
DBaaS - Database as a Service er en mer spesifik variant av Storage as a Service, der
leverandøren tilbyr et (eller flere) databasehåndteringssystem tilgjengelig i skyen. Eksempler:
Amazon Database Services og Microsoft SQL Server Azure.
NaaS - Network as a Service er et noe nyere begrep enn de foregående. Med dette menes
"programmerbare nettverk definert i programvare". Altså et virtuelt nettverk uten fysiske
komponenter. Disse kan brukes for å knytte sammen WAN-baserte tjenester, tjenester i
private datasentere, offentlige skytjenester og hybride skyløsninger.
Leveransemodeller for skytjenester

Skytjenester kategoriseres også ofte etter hvem som
eier og drifter maskinener og tjenestene som
benyttes. Man snakker da gjerne om offentlige
skytjenester (public cloud), private skytjenester
(private cloud) og hybride skytjenester (hybrid
cloud).
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Disse begrepene er også. beskrevet av den amerikanske standardiseringsorganisasjonen
National Institute of Standards and Technolog (NIST)5. De omtaler dessuten en fjerde variant
kalt community cloud. Dette begrepet er mindre brukt, men kan kanskje oversettes til felles
skytjeneste.
Offentlige skytjenester er tjenester som tilbys åpent tilgjengelig "til alle" via Internett, og er
ofte tilpasset et svært stort antall brukere. Tjenestene deles da av alle brukere uavhengig av
hvilken organisasjon brukeren tilhører. Offentlig betyr her altså "allment tilgjengelig", og
ikke at det bare er offentlige instittusjoner eller organisasjoner som drifter eller bruker
tjenestene. Offentlige skytjenester kan være rettet både mot privatmarkedet og bedriftsmarkedet, og kan være gratis, betalingsbaserte eller en kombinasjon.
Private skytjenester er tjenester som bare tilbys til brukere innenfor én enkelt organisasjon,
og deles ikke med andre. Tjenestene (og datasenteret de leveres fra) kan være eiet og driftet
av organisasjonen selv (internal private cloud), eller de kan være plassert hos en ekstern
skyleverandør og driftes av denne (external/hosted private cloud). Teknologien og arkitekturen bak tjenestene er i stor grad den samme som for offentlige skytjenester, men har ofte et
høyere nivå av sikkerhet fordi de ikke deles offentlig. Å drifte eller leie en privat sky vil være
relativt omfattende og kostbart. Derfor benyttes private skytjenester vanligvis av et
profesjonelt "bedriftsmarked", og de er sjelden rettet mot privatmarkedet.
Hybride skytjenester brukes om skytjenester som er satt sammen av offentlige og private
skytjenester og kombinerer disse i én løsing. Det kan f.eks. være et privat datasenter hos en
bedrift som er knyttet sammen med offentlige skytjenester hos en skyleverandør. Et aktuelt
bruksområde for dette kan være private skytjenester som har mulighet for å utvide/øke
kapasiteten i perioder ved å ta i bruk offentlige skytjenester. Et annet område kan være
skybasert lagring (SaaS) der sensitive, eller forretningskritiske data lagres i en privat
skytjeneste, mens andre data lagres hos i offentlig SaaS hos en skyleverandør.

Sjekk hva du har lært
1. Forklar kort de tre begrepene lokalnett, fjernnett og internett.
2. Hvorfor kan vi bruke begrepet tjener både om en maskin og et program?
3. Hva menes med en kommunikasjonsprotokoll?
4. Forklar forskjellen på Software as a Service og Storage as a Service.
5. Nevn tre eksempler på tjenester som kan inngå i en PaaS.
6. Hva skiller IaaS fra PaaS?
7. Hva skiller en offentlig skytjeneste (public cloud) fra en privat skytjeneste (private cloud)

5

National Institute of Standards and Technology: The NIST Definition of Cloud Computing, USDC, 2011
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2 Introduksjon til Windows Server
Dette kapittelet gir en introduksjon til hva Windows Server er, og beskriver ulike utgaver,
versjoner og installasjonsalternativer. Dessuten forklarer vi hvordan du kan planlegge og
gjennomføre en installasjon av Windows Server.
Når du skal planlegge et nettverk med Windows Server bør du kunne svare på følgende:
•
•
•
•

Hvilke utgaver og versjoner av Windows Server finnes?
Hvilke krav stilles til maskinvaren som skal kjøre Windows Server?
Hvilke lisensieringsform bør du benytte og hvordan kan lisenskostander beregnes?
Skal/bør du bruke Windows Server i arbeidsgruppe eller domene?

I det følgende går vi gjennom hvert enkelt av disse punktene.

Hva er Windows Server?
Windows Server er Microsofts operativsystem beregnet for tjenermaskiner. Det vil si at
operativsystemet er spesielt laget for å kjøre tjenerprogrammet (tjenester) som skal brukes av
klienter via nettet. Som vi skal se følger flere av disse tjenestene med Windows Server
lisensen, men må som regel installeres spesielt etter at operativsystemet er installert.

Versjoner og utgaver av Windows Server
Microsoft lanserer nye hovedversjoner av Windows Server ca. hvert 3-4 år. Nyeste versjon
når dette skrives er Windows Server 2022. Fremdeles er nok Windows Server 2019, 2016 og
2012 i bruk mange steder. Microsoft avsluttet support for Windows Server 2008 i januar
2020, så den versjonen er nok i stor grad ute av bruk.
I denne boken forsøker vi i størst mulig grad å beskrive Windows Server uavhengig av
versjonsnummer. Stoffet som presenteres i boka vil være forholdsvis likt i de aktuelle
versjonene. Menyvalg og dialogvinduer kan variere noe, men er også til dels ganske like.
Skjermbilder og veiledninger i denne versjonen av boken er hentet fra Windows Server 2019
eller 2022.
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Utgaver av Window Server6

Microsoft selger Windows Server i tre ulike utgaver (editions) som er tilpasset ulike
bruksområder og prisnivåer:
•
•

•

•

Essentials er en utgave tilpasset bruk i små/mellomstore installasjoner med maksimalt
25 brukere og 50 klientmaskiner/-enheter. Fra og med Windows Server 2022 finnes
ikke denne utgaven lenger.
Standard er en fullstendig versjon og tilnærmet funksjonelt identisk med Datacenter
versjonen. Ifølge Microsoft egner denne utgaven seg godt for miljøer med fysiske
tjenermaskiner, og liten grad av virtualisering. Lisensen tillater bruk av inntil to
virtuelle maskiner.
Datacenter er beregnet til bruk i store driftsmiljøer med mange virtuelle tjenermaskiner, for eksempel hos datasentere som tilbyr utleie av datakraft eller tjenester til
kunder. Datacenter utgaven har alle egenskapene til Standard utgaven, men tillater
bruk av et ubegrenset antall virtuelle maskiner.
Datacenter: Azure Edition tilbys bare fra Microsofts skytjeneste Azure.

I tillegg til utgavene nevnes også "Microsoft Hyper-V Server" som en egen (gratis) utgave.
Denne er primært en hypervisor uten fullstendig Windows Server operativsystem.
Alle utgavene av Windows Server finnes nå bare for 64-bits prosessor, og lar seg ikke
installere på (eldre) maskiner med 32-bits prosessor.

Installasjonsalternativer
Windows Server kan installeres med eller uten grafisk brukergrensesnitt (GUI), og med få
eller flere tilleggskomponenter. Dette velger du når du installerer Windows Server, der du har
tre installasjonsalternativer. Det er ett alternativ med GUI og to uten:
Server with a Desktop Experience

Dette valget installerer Windows Server med "fullstendig" grafisk brukergrensesnitt (GUI)
slik du kjenner fra Windows 10 og 11. Dette krever noe mer diskplass og internminne (RAM)
enn de to andre alternativene.
Server Core

Dette valget installerer Windows Server uten GUI. En maskin med Server Core installasjon
må derfor administreres ved bruk av Windows-kommandoer i kommandovinduet. Den kan
også fjernstyres fra en annen maskin som har full GUI versjon av Windows. Dette kan
medføre at administratoren bør beherske flere Windows-kommandoer enn det som er
nødvendig med det vanlige grafiske brukergrensesnittet.

6

Kilde: https://download.microsoft.com/download/7/C/E/7CED6910-C7B2-4196-8C55208EE0B427E2/Windows_Server_2019_licensing_datasheet_EN_US.pdf
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Etter en Server Core installasjon vil tjeneren bare inneholde «operativsystemkjernen», og
færrest mulig tilleggskomponenter. Dette reduserer antall mulig angrepspunkter for hackere,
og gjør derfor Server Core til et godt utgangspunkt for å bygge Windows-tjenere som er godt
sikret mot angrep utenfra. Fordi Server Core har færre installerte komponenter, vil også kravet
til maskinvare være mindre enn for en Windows Server med GUI.
De tilleggskomponentene som det er behov for på tjeneren,
må aktivt installeres av administrator. Server Core kan
kjøre de fleste av tjenerrollene i Windows Server.
På tjenermaskiner som skal benyttes i operative
driftsmiljøer er Server Core, eller Nano Server, den
anbefalte konfigurasjonen fra Microsoft.
Nano Server

Fra Windows Server 2016 introduserte Microsoft et nytt installasjonsalternativ uten GUI:
Nano Server. Med Nano Server er det dessuten ikke mulig å logge seg inn og bruke serveren
via kommandobasert brukergrensesnitt direkte på tjenermaskinen. Den eneste måten å
administrere en Nano Server på er via administrasjonsprogrammer (Windows Management
Instrumentation / Windows Admin Center) fra en annen Windows-maskin!
Nano Server tar svært lite lagringsplass og maskinressurser, og er spesielt godt egnet på
virtuelle maskiner i store serverparker.

Krav til maskinvare for å kjøre Windows Server
Når du skal installere Windows Server på en tjenermaskin, må den ha maskinvare som er
tilpasset og dimensjonert for det bruksområdet og den belastningen du forventer på maskinen.
De viktigste maskinvarekomponentene på en tjenermaskin er lagringssystem (disker), I/Obuss, internminne (RAM), prosessor (CPU) og nettverkskort. Skjermkort og
skjermoppløsning har liten betydning på en tjenermaskin.
Hva som er «stort nok» og «raskt nok» vil avhenge av hvilke oppgaver tjeneren skal utføre,
og hvor mange som bruker den. En tjenermaskin som skal benyttes som databasetjener eller
webtjener bør ha et stort og raskt lagringssystem (disker), og mye internminne (bl.a. til cache
minne). En tjener som f.eks. «bare» skal kjøre DHCP-tjenesten, navnetjenesten DNS og
katalogtjenesten AD DS, krever lite diskplass og internminne, og ikke veldig rask prosessor.
En terminaltjener (Terminal Services) kjører programvare for klientmaskinene og bør derfor
ha kraftig prosessor og mye internminne, men har neppe store krav til lagringskapasitet.
Hvis tjeneren bare skal være filtjener, har prosessorkraften middels betydning. Raske disker
og I/O busser, samt mye internminne (RAM) er derimot viktig på en slik tjener. Data kan
mellomlagres i internminnet (caching) slik at behovet for diskaksess reduseres. Alle tjenere
bør selvfølgelig ha et kraftig nettverkskort fordi bruken av tjeneren foregår via nettverket.
Nedenfor er de absolutte minimumskravene Windows Server listet opp. Kravere endres over
tid, så det beste er å sjekke oppdatert informasjon om tjenerversjonenes maskinvarekrav på
Microsofts websider.
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Maskinvarekrav for Windows Server (2022)7

Minimumskravene i tabellen nedenfor er det absolutt minste som kreves for å kunne installere
og kjøre operativsystemversjonene. I praksis vil man benytte tjenermaskiner med langt
kraftigere maskinvare, og større minne/diskplass, enn dette.
Komponent
Prosessor

Absolutt minimum
1,4 GHz 64-bit prosessor

Internminne /
RAM
Diskplass
BIOS / UEFI

512 MB for Server Core og Nano Server (800 MB under installasjon)
2 GB for installasjon med GUI (Desktop Experience)
32 GB for Server Core / Nano Server med Web Services (IIS)
Installasjon med GUI krever ca. 4 GB mer
UEFI-basert firmware som tillater sikker oppstart (secure boot)

Skjermkort

Super VGA (1074 x 768) eller bedre

Lisensiering8
Essential utgaven (WS 2012, 2016, 2019) selges ferdig lisensiert for 25 brukerkontoer og
inntil 50 maskiner/enheter. Denne utgaven kan benyttes med maskiner med inntil to fysiske
prosessorer.
For de andre utgavene, Standard og Datacenter, er lisensene knyttet til to forhold; antall
prosessorer/kjerner på tjenermaskinen og antall brukere/maskiner som er koblet til tjeneren.
Lisensene selges i «pakker» på 2 eller 16 kjernelisenser. For en tjenermaskin med en av disse
utgavene gjelder følgende minimumkrav:
•
•
•

Alle fysiske prosessorkjerner på maskinen må være lisensiert
Det må være minst 8 kjernelisener pr. fysisk prosessor i maskinen
Det må være minst 16 kjernelisener pr. maskin

Dette gir følgende behov for kjernelisenser på ulike maskinkonfigurasjoner:

7

Kilde: https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/get-started/hardware-requirements

8

Kilde: https://download.microsoft.com/download/7/C/E/7CED6910-C7B2-4196-8C55208EE0B427E2/Windows_Server_2019_licensing_datasheet_EN_US.pdf
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For Standard-utgaven dekker lisensene bruk på inntil to virtuelle maskiner, mens Datacenter
utgaven kan benyttes på et ubegrenset antall virtuelle maskiner. Begge disse utgavene krever
dessuten en klientlisens (Windows Server Client Access License - CAL) for hver bruker,
eller enhet, som skal koble seg til tjeneren. Se nedenfor.
Client Access License (CAL)9

Hvis du benytter Standard eller Datacenter utgavene av Windows Server, må du kjøpe en
egen lisens for hver bruker, eller klientmaskin, i tillegg til lisensen på Windows Server. Disse
lisensene kaller Microsoft for klientlisenser (Client Access License – CAL). Microsoft tilbyr
to varianter av disse: brukerbasert CAL og maskinbasert CAL.
Brukerbasert CAL (User CAL)

Her kjøper du én CAL for hver bruker
som skal aksessere Windows Server
tjeneren. Hver CAL gjelder for én bruker
uavhengig av hvor mange maskiner /
enheter vedkommende benytter mot
tjeneren. Brukeren kan også koble seg til
flere Windows-tjenere med én og samme
CAL. Denne CAL-varianten er fornuftig
dersom brukerne dine jobber på mange
ulike maskiner, eller at du generelt har
flere maskiner / enheter i nettet enn antall
brukere.

9

Se: http://www.microsoft.com/licensing/about-licensing/client-access-license.aspx
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Maskinbasert CAL (Device CAL)

Her må du kjøpe én CAL for hver maskin
/ enhet som skal aksessere tjeneren. Antall
brukere har ingen betyding, det er bare
antall maskiner som telles. Tilsvarende
som for brukerbasert CAL, gir en maskinbasert CAL-rettighet til å koble klientenheten til flere Windows-tjenere i nettet.
Denne CAL-varianten bør benyttes hvis
du har færre maskiner enn brukere i
nettet, for eksempel fordi flere brukere
deler maskin (skiftordninger o.l.)
I tillegg til riktig antall kjernelisenser og CALer, må man selvsagt ha en lisens for klientoperativsystemet (for eksempel Windows 10) på hver klientmaskin som skal benyttes mot
tjeneren(e).

Installasjon av Windows Server
Sjekkliste før du installerer Windows Server

•
•
•
•
•
•

•

Undersøk hvilken utgave av Windows Server operativsystem du bør installere.
Sjekk at maskinvaren på tjenermaskinen din er dimensjonert for Windows Server og de
oppgavene tjeneren skal utføre. Den må oppfylle minimumskravene til Windows Server. I
praksis bør den være dimensjonert for din bruk, og antall brukere.
Kontroller at disken du skal installere på (disk 0) har tilstrekkelig plass for Windows
Server installasjonen. Etter installasjonen må det finnes noe ledig plass på disken.
Velg et filsystem for partisjonen der du skal installere Windows Server. I Windows Server
vil du normalt benytte NTFS filsystem på systempartisjonen. Mer om filsystemer i
kapittelet Diskadministrasjon.
Finn, eller bestem, navnet på tjenermaskinen og arbeidsgruppen eller domenet som
maskinen skal tilhøre.
Hvis du skal melde maskinen inn i et eksisterende domene, må du forsikre deg om at
domeneadministrator har opprettet en maskinkonto for din maskin i domenet, eller at du
har rettigheter til å opprette en slik konto under installasjonen. Se mer om domener
nedenfor.
Bestem deg for et egnet passord den lokale administrator brukeren.

Installasjon og aktivering

Windows Server leveres på en DVD som inneholder installasjonsfilene. Hvis du laster ned
programvaren fra nettet, vil du normalt få en ISO-fil. Denne filen inneholder en «avbildning»
(ISO-image) av innholdet på installasjons-DVDen. Du kan enten brenne ISO-imaget til en
tom DVD (Burn image), eller «montere» ISO-filen til en virtuell maskin, slik at denne
oppfatter filen som en DVD-plate.
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Maskinen må startes (bootes) fra DVDen eller ISO-filen når du skal installere Windows
Server.10 Selve installasjonsprosedyren er relativt enkel. Denne er beskrevet i detalj i en av
lab-øvingene til dette kapittelet. Dette er hovedtrinnene du må utføre under installasjonen:
•
•
•

Velg ønskede regionale innstillinger for språk, tidsformat, valutta og tastatur.
Velg hvilken utgave av Windows Server som skal installeres og du skal installere
Server Core, Minimal Server Interface eller fullstendig GUI installasjon.
Velg hvilken disk/partisjon som Windows Server skal installeres på.

Etter at Windows Server er installert kan du logge på maskinen med den lokale brukerkontoen
administrator. Første gang må du lage et nytt passord for denne brukeren. Brukerkontoen
administrator har «alle» rettigheter på tjenermaskinen.
Etter pålogging som administrator startes programmet Server Manager automatisk:

Etter installasjon får du også muligheten til å aktivere Windows Server. Aktivering medfører
at lisensnøkkelen blir registrert hos Microsoft, og du vil ikke kunne benytte nøkkelen på andre
maskiner senere. Microsoft krever også ny aktivering dersom du gjør vesentlige endringer i
maskinvarekonfigurasjonen på maskinen. Derfor kan det være lurt å vente med å aktivere
programvaren til du er sikker på at maskinen er konfigurert som den skal. Etter installasjon
har du 30 dager på deg før du må aktivere Windows Server.

10

Det er også mulig å installere Windows Server på maskiner uten DVD-leser fra en tjenermaskin i nettverket.
Dessuten kan Windows Server installeres ved å oppgradere en tjener med tidligere versjoner av Windows
Server. Disse installasjonsmetodene beskrives ikke her.
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Arbeidsgruppe eller domene?
Det finnes to hovedmåter å organisere Windows maskiner på i nettverk. Det er arbeidsgruppe
(Workgroup) og domene (Domain). Disse skiller seg fra hverandre både med hensyn til
brukervennlighet, administrasjonsmuligheter, sikkerhet og krav til kompetanse.
Arbeidsgrupper brukes når antall brukere er lite og krav til sikkerhet er begrenset. Hvis antall
brukere i nettet er stort, eller du har behov for bedre sikkerhet, kontroll og overvåking, bør du
bruke Windows-domene. Domener gir bl.a. sentralisert administrasjon og større sikkerhet for
data og drift. Det kreves noe mer kompetanse å etablere og drifte et domene. Derfor velger
enkelte små Windows-miljøer likevel å bruke arbeidsgruppe.
Etter at installasjonen av Windows Server er ferdig vil tjeneren være medlem av en arbeidsgruppe med navn WORKGROUP. Tjeneren kan nå brukes omtrent på lik måte som klientmaskiner. Du kan f.eks. dele mapper, filer og skrivere med andre maskiner i arbeidsgruppen.
Du har nå tre muligheter for hvordan Windows Server skal brukes i nettverket:
a) Du kan fortsette å la tjeneren være medlem av arbeidsgruppen WORKGROUP, eller
melde den inn i en arbeidsgruppe med et annet navn. Tjeneren vil da være en frittstående tjener (stand-alone server) som kan brukes fra andre maskiner i arbeidsgruppen.
b) Du kan melde tjeneren inn i et eksisterende Windows-domene. Tjeneren blir da en
medlemstjener (member server). Brukerautentisering, tilgangskontroll og rettigheter til
tjeneren styres da av domenekontrolleren i dette Windows-domenet.
c) Du kan installere Active Directory Domain Services (AD DS) og konfigurere maskinen
som en domenekontroller (domain controller) for et (nytt) Windows-domene.
Tjeneren vil ha ansvar for bl.a. brukerautentisering, tilgangskontroll og rettigheter i
dette domenet.
Du vil lære mer om arbeidsgrupper og domener i kapittelet Windows i nettverk.

Windows-domene med domenekontroller og klientmaskiner
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Sjekk hva du har lært
1. Hvilken utgave (edition) av Windows Server kan du med fordel bruke hvis organisasjonen
din består av 20 brukere med hver sin PC, som skal bruke Windows-tjeneren.
2. Hva menes med en Server Core installasjon?
3. Hva skiller Nano Server fra Server Core?
4. Hva slags CAL-lisenser for Windows Server bør du velge hvis organisasjonen din har 200
brukere som deler på 100 klientmaskiner?
5. Hva slags CAL-lisenser for Windows Server bør du velge hvis organisasjonen din har 200
brukere som alle har stasjonære PCer, og i tillegg 100 av dem har bærbare PCe som også
skal bruke Windows Server?
6. Forklar kort begrepene stand-alone server, member server og domain controller.
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3 Grunnleggende tjeneradministrasjon
Etter at installasjonsprogrammet for Windows Server er fullført, vil operativsystemkjernen og
de viktigste komponentene i operativsystemet være installert på tjeneren. Hvis du har valgt
installasjonsalternativet Server with a Desktop Experience, vil dessuten det grafiske brukergrensesnittet være tilgjengelig.
Før tjeneren kan brukes til oppgaver i et større Windows-nett, er det vanligvis behov for å
gjøre noen administrative oppgaver. Det kan blant annet være å installere tilleggskomponenter, skriverdrivere og å registrere brukerkontoer. I dette kapittelet viser vi noen av
de verktøyene du vil bruke til dette. Dessuten beskriver vi kort de mest vanlige tilleggskomponentene som du kan installere på Windows Server. Hver av disse blir også beskrevet
mer grundig i senere kapitler.

Administrasjonsverktøyet Server Manager
I små eller mellomstore driftsmiljøer er det vanlig å gjøre tjeneradministrasjon ved hjelp av
GUI-verktøyene som følger med Windows Server. Erfarne administratorer velger ofte å gjøre
de samme oppgavene ved hjelp av Windows-kommandoer i kommandovinduet. I svært store
driftsmiljøer, som for eksempel datasentere, vil man ofte automatisere administrasjonsoppgavene ved å bruke PowerShell-skripts, det vil si små programmer sammensatt av flere
Windows-kommandoer. I denne boken vil vi beskrive de ulike administrative oppgavene og
vise hvordan de kan gjøres i GUI-verktøy. I noen tilfeller vil vi nevne hvilke Windowskommandoer som kan brukes for samme oppgave, men kommandobasert administrasjon og
bruk av skriptfiler er ikke tema i denne boken.
Det viktigste GUI-verktøyet for administrasjon av Windows Server er Server Manager:

Ved å velge Local Server i menyen til venstre kan du utføre konfigurering av den lokale
Windows Serveren du er logget inn på.
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Under overskriften PROPERTIES i vinduet kan bl.a. gjøre følgende:
•
•
•
•

Endre tjenerens maskinnavn og melde den inn i en arbeidsgruppe eller et Windowsdomene. Se kapittellet Windows i nettverk.
Konfigurere den lokale brannmuren (Microsoft Defender Firewall). Se kapittelet
Windows brannmur.
Konfigurere nettverkskortet (for eksempel hvis tjeneren skal benytte fast IP-adresse)
Laste ned og installere oppdateringer fra Windows Update

Fra menyen oppe til høyre kan du starte andre administrasjonsverktøy:
•
•

Fra Manage-menyen kan du bl.a. installere, og fjerne tjenerroller og funksjoner
(features). Se overskriften Tjenerroller og funksjoner senere i dette kapittelet.
Tools-menyen inneholder menyvalg for å starte andre administrasjonsverktøy bl.a.
Datamaskinbehandling (Computer Management). Denne menyen utvides med flere
verktøy etter hvert som du installerer nye roller og funksjoner på tjeneren.

Velge maskinnavn og arbeidsgruppe eller domene

Etter installasjonen av Windows Server vil tjeneren ha et
automatisk generert maskinnavn og være medlem i
arbeidsgruppen med standardnavnet WORKGROUP.
Dette kan du endre i bildet til høyre ved å klikke på
maskinnavnet eller navnet på arbeidsgruppen, og deretter
knappen Change.
Du bør gi tjenermaskinen din et maskinnavn som er
meningsfullt. Hvis Windows Serveren din skal brukes
sammen med andre Windows-maskiner i en arbeidsgruppe med et annet navn enn WORKGROUP, må du
også endre dette.
Konfigurere nettverkskort med fast IP-adresse

Under installasjonen av Windows Server vil installasjonsprogrammet konfigurere en
nettverksforbindelse (Network Connection) for hvert av nettverkskortene på maskinen.
Installasjonsprogrammet vil automatisk installere nødvendige kommunikasjonsprotokoller,
blant annet TCP/IP, og konfigurere disse med standardinnstillinger, slik at maskinen skal
fungere i nettverket uten manuelle innstillinger.
Etter installasjon er maskinen konfigurert til å motta IP-konfigurasjon (bl.a. IP-adresse)
automatisk fra en DCHP-tjener i nettet. En tjenermaskin bør vanligvis ha en fast (statisk) IP-
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adresse. For å oppnå det kan du endre nettverkskonfigurasjonen11 manuelt fra Server
Manager på denne måten:
1) Klikk lenken IPv4 address assigned by DHCP… bak feltet Ethernet. Du får da opp
vinduet Network Connections. Vinduet inneholder én nettverksforbindelse for hvert
nettverksgrensesnitt (kort/port) på maskinen:

2) Høyreklikk på nettverksforbindelsen du skal konfigurere
(vanligvis Ethernet), og velg Properties. Du får da opp et
vindu med egenskaper for nettverksforbindelseen:
3) Marker linjen Internett Protocol Version 4 (TCP/IPv4)
og kontroller at ruten til venstre på linjen er aktivert. Klikk
så på knappen Properties. Du får da opp et vindu med
konfigurasjonsopplysninger for TCP/IP versjon 4.
4) Velg Use the following IP address og fyll inn følgende
opplysninger:

•
•
•

IP address, maskinens faste (statiske) IP-adresse.
Subnet mask, nettverksmaske for det IP-nettet som
maskinen tilhører.
Default gateway, IP-adresse til standard ruter i
nettverket.

5) Velg også Use the following DNS-tjener addresses, og
fyll inn IP-adresse til foretrukket (Preferred) DNS-tjener i
nettverket. Du kan også oppgi adressen til en alternativ
(Alternate) DNS-tjener.

I Windows Server blir versjon 6 av IP-protokollen (TCP/IPv6) også installert automatisk.
IPv6 blir ikke beskrevet i denne boken og heller ikke brukt i labøvingene. Du kan derfor
gjerne deaktivere denne protokollen ved å fjerne haken foran linjen Internett Protocol Version
6 (TCP/IPv6).

11

Obs! Endring av nettverkskonfigurasjon krever at du er pålogget med en bruker som har administrative
rettigheter på maskinen, for eksempel den lokale brukeren administrator.
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Tjenerroller og funksjoner
En tjenerrolle (server role) er en tilleggskomponent i Windows Server. Hver tjenerrolle
utfører en bestemt funksjon eller oppgave på tjenermaskinen. Tjenerrollene i vinduet nedenfor
følger med Windows Server. Om vi skal regne disse rollene som en del av operativsystemet,
eller som applikasjoner, kan diskuteres. I forhold til ISO modellen for datakommunikasjon er
det naturlig å betrakte dem som applikasjoner selv om de «følger med» operativsystemet. De
fleste moderne operativsystemer er bygget opp modulært, det vil si at operativsystemet består
av en kjerne og et antall tilleggskomponenter / moduler som kan installeres valgfritt. Tjenerrollene er slike tilleggsmoduler i Windows Server.
Hver tjenerrolle må installeres og aktiveres spesielt. Nettverksadministratoren vil normalt
installere og konfigurere flere tjenerroller på en tjenermaskin. På den måten bestemmer hun
hvilke oppgaver tjeneren skal utføre i nettverket.
Tjenerrollene kan installeres fra Server Manager med menyvalget Manage → Add Roles
and Reatures, som starter veiviseren i bildet nedenfor:

Veiviseren for å installere nye tjenerroller.

Bildet over viser en tjener der flere tjenerroller er installert. Tjenerrollen File and Storage
Services er ferdig installert av installasjonsprogrammet for Windows Server. De andre
tjenerrollene må du installere selv.
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De fleste tjenerrollene bruker også en eller flere rolletjenester (role services). Rolletjenestene
er bakgrunnsprogrammer som kjører som en tjeneste (service) under Windows, og som
utfører oppgaver knyttet til en eller flere tjenerroller.
I tillegg til tjenerroller (server roles) og rolletjenester (role services) benytter Windows Server
også en type komponenter som kalles funksjoner (features). Funksjoner er tilleggskomponenter som kan installeres og knyttes til tjenerrollene. De fleste funksjonene er
valgfrie, men noen tjenerroller kan kreve at bestemte funksjoner installeres.

Noen tjenerroller, rolletjenester og funksjoner
Nedenfor finner du en kort beskrivelse av noen av tjenerrollene i Windows Server. I de
kommende kapitlene vil hver av rollene bli forklart grundigere, og du vil gjøre øvinger med
disse tjenerrollene.
File and Storage Services

Denne tjenerrollen omfatter flere ulike rolletjenester. File Server
(filtjener) gjør tjeneren til en filtjener med mulighet for å dele
mapper og filer. Storage Services er tjenester for å administrere
lagringsplass på disker.
De andre rolletjenestene omfatter funksjoner for distribuerte
filsystemer (DFS), bruk av iSCSI disker m.m.
Active Directory Domain Services

Hvis Windows-tjeneren skal administrere et Windows-domene må den ha installert tjenerrollen Active Directory Domain Services (AD DS). En Windows-tjener med AD DS gjør
Windows-nettverket til et domene og kalles en en domenekontroller. Les mer om dette i
kapittelet Windows i nettverk.
DHCP Server

DHCP er en tjenerrolle som automatisk deler ut IP-adresser til maskiner i nettverket. Dette
sikrer at alle maskiner får hver sin entydige IP-adresse. Med DHCP kan nettverksadministrator sentralisere administrasjon av IP-adressene spare mye arbeid i forhold til manuell
tildeling av IP-adresser. Hvis antall klientmaskiner i nettet er stort vil manuell tildeling være
svært tidkrevende.
DNS Server

DNS (Domain Name Service) er en navnetjeneste som oversetter et maskin-/domenenavn til
en IP-adresse. DNS er navnetjenesten som brukes i Internett-domener. Fra og med Windows
Server 2003 har dette også vært navnetjenesten som benyttes i Windows-domener. En maskin
med Windows Server kan fungere som DNS-tjener både i Internett og i et Windows-domene,
etter at denne tjenerrollen er installert. Når du installerer AD DS må du også installere DNS
Server hvis du ikke alt har en DNS-tjener i nettet.
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Print and Document Services

Denne rollen gjør tjenermaskinen til en utskriftstjener, det vil si en tjener som har installert
skrivere som er delt mellom brukerne i nettverket. De fysiske skriverne kan være koblet
direkte til tjenermaskinen, for eksempel med en USB-kabel, eller til nettverket slik at tjeneren
kommuniserer med skriveren ved hjelp av en nettverksprotokoll. Et Windows-nettverk kan ha
én eller flere utskriftstjenere. Med en utskriftstjener kan du sentralisere all adminstrasjon av
utskrift for brukerne.
Med denne tjenerrollen installert, kan tjeneren også motta scannede dokumenter fra scannere i
nettverket og rute disse til brukerens epostadresse eller et annet lagringssted.
Web Server (IIS)

Denne rollen inneholder Microsofts wentjener Internet
Information Services (IIS), en FTP tjener for filoverføring, samt
verktøy for å administrere disse (IIS Manager).
Tjenerrollen er satt sammen av flere rolletjenester og funksjoner,
slik at webtjeneren kan konfigureres for ulike behov og bruksområder. Noen av disse må installeres hvis du for eksempel skal
kjøre webtjenerprogrammer utviklet med ASP.NET.
Windows Deployment Services

Denne tjenerrollen benyttes for å automatisere og forenkle installasjon av Windows på andre
maskiner via nettverket.
Windows Server Update Services

Denne tjenerrollen styrer oppdateringer av Windows på andre maskiner i nettverket. Nettverksadministrator kan da spesifisere hvilke oppdateringer som skal installeres på hvilke
maskiner, og når dette skal skje. I et stort nettverk med mange maskiner, brukere og
programmer ønsker man ikke alltid at oppdateringene skal installeres med en gang de er
tilgjengelig fra Microsoft, men vil gjerne teste at ikke oppdateringen skaper problem for andre
programmer. Nettverksadministrator bør dessuten ikke overlate til brukerne å avgjøre når
Windows skal oppdateres, og denne tjenesten kan brukes for å «framtvinge» oppdateringer
når det er behov for det.
Hyper-V

Hyper-V er Microsofts teknologi for virtualisering. Etter å ha installert denne tjenerrollen, kan
du lage virtuelle maskiner som kjører på tjenermaskinen. Disse administreres med verktøyet
Hyper-V Manager.

34

3 Grunnleggende tjeneradministrasjon
Active Directory Certificate Services

Denne tjenerrollen brukes for å opprette digitale sertifikater med krypteringsnøkler. Nøklene
og sertifikatene brukes når man har ekstra krav til sikkerhet, for eksempel ved pålogging
(autentisering), krypering av data på disk eller ved kryptert overføring av data i nettverket.

Sjekk hva du har lært
1. Hvordan kan du endre maskinnavn på en Windows Server?
2. Når er det aktuelt å endre arbeidsgruppenavn på en Windows Server?
3. Bør en tjenermaskin med Windows Server ha automatisk (dynamisk) eller fast (statisk)
IP-adresse?
4. Hva menes med en tjenerrolle i Windows Server?
5. Nevn tre tjenerroller, og forklar hva som er hovedoppgaven til hver rolle.
6. Hvilken tjenerrolle må du installere hvis du skal bruke tjenermaskinen som en webtjener?
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Tjenere med Windows Server kan brukes for å tilby tjenester til klientmaskiner i et lokalnett,
men kan også tilby programtjenester til andre maskiner "åpent" i Internett. Dette kapittelet, og
det meste av boken, beskriver primært bruk av Windows Server i lokalnett. Installasjon,
konfigurering og bruk av tjenester vil i stor grad være identisk for bruk i Internet. De viktigste
forskjellene vil handle om hvordan tjenermaskinene med Windows Server plasseres og
tilgjengeliggjores i nettverket. Dessuten vil rutiner for brukerregistrering, autentisering og
sikkerhet generelt være noe annerledes for Windows Server maskiner som skal tilby tjenester
i Internet.
For hjemmebruk og på mindre arbeidsplasser, er det fullt mulig å bygge «Windows-nett» bare
med maskiner som kjører klientversjoner av Windows. I større og profesjonelle nettverk vil
man vanligvis ha én eller flere maskiner med Windows Server som brukes som dedikerte
tjenermaskiner. Brukernes maskiner vil vanligvis kjøre en klientversjon av Windows. Ofte vil
man finne en blanding av ulike Windows-versjoner på maskinene i slike nettverk, f.eks.både
Windows 10 og 11. I store brukermiljøer med sentral administrasjon av klientmaskiner,
forsøker man likevel ofte å oppgradere alle maskiner samtidig slik at alle kjører samme
Windows-versjon. Dette forenkler bl.a. arbeid med drift, vedlikehold og brukerstøtte.
Siden Windows Server kan kjøre alle Windows programmer er det «teoretisk» mulig å bruke
Windows Server også på brukernes maskiner. Dette er imidlertid lite praktisk, både fordi det
gir dyrere lisenskostnader og fordi enkelte standard sikkerhetsinnstillinger i Windows Server
gjør slik bruk «tungvidt».
Før vi viser praktisk bruk av Windows i nettverk, er det viktig å forstå forskjellen på de to
måtene Windows maskiner kan organiseres på i nettverk: arbeidsgrupper og domener. Dette
ble så vidt også introdusert i kapittelet Introduksjon til Windows Server.

Windows arbeidsgruppe
Med peer-to-peer nettverk menes generelt nettverk der alle maskiner er «likeverdige» og kan
utføre de samme oppgavene. Nettverket har ingen sentral tjenermaskin som utfører sentrale
oppgaver for alle brukere. Et Windows-nettverk med arbeidsgrupper kan betraktes som et
slikt peer-to-peer nettverk:
Windows-maskiner som tilhører samme arbeidsgruppe kan «se hverandre» i nettet og kan
dele ressurser, for eksempel mapper, filer og skrivere, med hverandre. Ressursene kan deles ut
på hver enkelt maskin slik at brukere på de andre maskinene kan bruke dem. En hvilken som
helst skriver koblet til en maskin i nettet (eller koblet rett i nettet), kan deles slik at de andre
maskinene kan bruke den som om den var lokalt tilkoblet. På denne måten kan et slikt
nettverk redusere behovet for antall skrivere. Det er kanskje tilstrekkelig å kjøpe en stor og
god skriver, og koble denne til en av maskinene i nettverket og dele den ut.
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Arbeidsgrupper har lokale brukerkontoer på hver maskin

For å begrense tilgangen til disker, mapper filer og skrivere, kan du angi hvilken type av
tilgang brukerne skal ha, for eksempel lesetilgang, eller lese- og skrivetilgang. For å sikre
uautorisert tilgang kan du også begrense de delte nettverksressursene til bestemte brukere.
I en arbeidsgruppe finnes det ingen sentral tjener som administrerer og lagrer felles
brukerkontoer og passord i nettet. Derfor må alle brukerkontoer opprettes lokalt på hver
enkelt maskin i nettet. Brukerne må altså ha én brukerkonto på hver maskin som de skal bruke
i nettet. Hvis mange maskiner deler ut ressurser vil det være tungvidt, både for den som skal
lage brukerkontoene og for brukerne som kanskje må huske flere ulike passord.
Arbeidsgrupper egner seg derfor for best for små brukergrupper på opptil ca. 10 personer.
Vi kan illustrere brukerkontoer i en arbeidsgruppe som på figuren nedenfor.
Ovalen symboliserer at alle maskiner er
koblet i samme fysiske lokalnett. Brukeren
Peter kan bruk delte skrivere og mapper på
de andre maskinene i arbeidsgruppen.
Pilene illustrerer at Peter må logge inn på
hver av de andre maskinene for å få tilgang
til de delte ressursene.
All brukerautentisering og rettighetskontroll
skjer direkte mellom de enkelte maskinene
uten noen sentral koordinering. Peter kan
derfor ha forskjellig brukernavn og passord
på hver av maskinene i nettet.
I Windows arbeidsgrupper må brukerkontoene også administreres lokalt på hver maskin. Hver
brukerkonto kan ha forskjellige tilgangsrettigheter lokalt på maskinen, men kan bare gis
rettigheter til ressurser på den maskinen som brukerkontoen tilhører. For Windows-maskiner i
arbeidsgruppe sier vi at tilgangskontrollen til nettverksressursene er på ressursnivå.
Dersom en bruker skal få tilgang til delte ressurser på en annen maskin i nettet, må det altså
opprettes en ny brukerkonto på denne maskinen. Alternativt kan man gi tilgang til alle brukere
i nettet uten tilgangskontroll, men dette gir selvsagt relativt lav sikkerhet, og begrenset
mulighet for overvåking og styring.
En annen ulempe med å dele skrivere og mapper fra maskiner i en arbeidsgruppe, er at de
delte ressursene tar noe av maskinkapasiteten fra maskinen som deler. Hvis for eksempel
brukeren Peter i figuren over skriver ut et stort dokument på skriveren, vil brukeren på
maskinen som deler skriveren, kunne oppleve maskinen som "tregere" mens utskriften pågår.
Ulempene over kan delvis løses ved å installere én dedikert maskin i arbeidsgruppen, og dele
skrivere og mapper fra denne. Denne maskinen kan enten kjøre Windows klient eller
Windows Server som operativsystem. Windows Server kan altså konfigureres for å tilhøre
arbeidsgruppe, men Windows Server har da ingen sentrale brukeradministrative oppgaver i
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nettet. En maskin med Windows Server som tilhører en arbeidsgruppe kalles en frittstående
tjener (stand-alone server).
Bruk av Windows Server i arbeidsgruppe er som nevnt mest aktuelt i små nettverk, der en
ønsker å sentralisere lagring på felles disker og dele skrivere og andre tjenester på en
tjenermaskin, men uten å lage et Windows-domene. Dette kan gi en viss grad av sentral
administrasjon uten at det krever kompetanse om administrasjon av domener. Vi regner slik
bruk også som et peer-to-peer nettverk, selv om nettet inneholder en tjenermaskin.
En arbeidsgruppe har altså følgende egenskaper:
•
•
•
•
•

Skrivere og mapper kan deles fra alle maskiner i arbeidsgruppen. Deling av ressurser må
gjøres lokalt fra hver enkelt maskin.
Tilgang til delte ressurser kan begrenses ved kreve pålogging (autentisering) og ved å
sette rettigheter på ressursen (autorisasjon). Dette må også gjøres lokalt på hver maskin
som deler ut ressurser.
En bruker må ha et brukernavn på hver maskin hun skal ha tilgang til, og logge på de
maskinene hun skal bruke ressurser på.
Hver maskin har sin egen brukerdatabase, som inneholder de lokale brukerkontoene.
Administrasjon og godkjenning (autentisering) av brukere skjer i denne databasen lokalt
på hver maskin.
Maksimalt antall samtidige tilknytninger (pålogginger) til en bestemt maskin er 10.

Windows-domene
Et Windows-domene er en måte å organisere Windows maskiner i nettverk på som er mer
avansert enn arbeidsgrupper. I motsetning til arbeidsgrupper, kan nettverk med Windowsdomener administreres sentralt. Alle brukerkontoer, maskiner og andre ressurser er registrert i
en sentral database (Active Directory). Databasen lagres og administreres på én eller flere
sentrale tjenermaskiner med Windows Server.
I praksis behøver ikke nettverksadministratoren å sitte fysisk foran tjenermaskinen for å gjøre
administrasjonsarbeidet. Ved hjelp av verktøy for fjernadministrasjon kan dette gjøres fra
hvilken som helst maskin i nettverket, gjerne fra en maskin som administratoren har på sitt
kontor. Dette forenkler administrasjonen dersom tjenermaskinen€ er plassert i et eget maskinrom, eller datasenter.
Brukerkontoer i Windows-domene

I et Windows-domene har hver bruker én brukerkonto som registreres og administreres i den
sentrale brukerdatabasen på Windows-tjeneren. Disse brukerkontoene kalles domenekontoer
og kan gi tilgang til alle de andre maskinene i domenet. Nettverksadministrator kan også
tildele hver av disse domenekontoene rettigheter til delte ressurser på alle maskiner i hele
Windows-domenet.
Når en bruker logger seg på sin egen maskin, blir brukernavn og passord sjekket mot
brukerkontoene i den sentrale brukerdatabasen på Windows Server tjeneren. Hvis brukeren
godkjennes får han tilgang både til sin egen maskin og til andre maskiner i domenet, som han
39

4 Windows i nettverk
er gitt rettigheter til. Denne måten å kontrollere brukerne på gir økt sikkerhet og gir adgang til
mer nyanserte tilgangs- og brukerrettigheter. Vi sier at tilgangskontrollen til nettverksressursene er på brukernivå. Administrator kan når som helst endre rettighetene til en bruker
ved å endre domenebrukeren.
I Windows-domener brukes også gruppekontoer som kan inneholde en samling av flere
brukerkontoer. Grupper brukes for å forenkle administrasjonen av brukere som skal ha like
rettigheter. Administrator gir da rettigheter til gruppen som brukerne tilhører og ikke til hver
enkelt bruker. Du vil lære mer om dette i kapittelet om Grupper.
Vi kan illustrere et lite nettverk med Windows-domene slik:
Et Windows-domene må ha minst én sentral tjenermaskin med Windows Server. Når en bruker logger på
sin egen Windows-maskin blir brukernavn og passord
sendt til den sentrale tjenermaskinen og kontrollert
(autentisert) der.
På tjeneren ligger en brukerdatabase som inneholder
brukernavn og passord, samt hvilke grupper brukerkontoen tilhører. Tjeneren vil gi beskjed tilbake til
operativsystemet på brukerens klientmaskin om brukernavnet og passordet var korrekt.
Siden alle klientmaskinene er med i domenet som styres av Windows-tjeneren, vil alle de
sentrale brukerkontoene også kunne gi tilgang til ressurser på alle de andre maskinene i
domenet. Brukerne kan også logge på domenet med den samme brukerkontoen fra hvilken
som helst maskin i domenet.
I et domene er det også mulig å lage, og logge inn med, lokale brukerkontoer på hver maskin.
På samme måte som i arbeidsgrupper vil en slik lokal brukerkonto bare fungere lokalt på
maskinen. I kapittelet Brukeradministrasjon vil du lære mer om brukerkontoer i domener.
Windows-domener har også mer omfattende funksjoner for nettverksovervåking og styring.
Administrator kan sette opp generelle sikkerhetsregler for nettverket, for eksempel regler for
passordbruk. Domener bruker vi derfor når antall brukere i nettet er stort, og når overvåking
og sikkerhet er viktig.
Et Windows-domene har følgende kjennetegn:
•
•
•

En bruker behøver bare én brukerkonto i domenet for å få tilgang til alle maskiner og delte
ressurser i domenet.
Ressurser, administrasjon og brukerautentisering er sentralisert til en sentral tjenermaskin
med Windows Server. Denne tjeneren kalles en domenekontroller.
Det finnes bare én brukerdatabase i et domene, og denne lagrer alle kontoer i domenet. En
slik database kalles gjerne en katalog (directory). I Windows lagres og administreres
katalogen av Active Directory Domain Services (AD DS) på domenekontrolleren.
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•

Et domene er skalerbart. Det betyr at domenet kan vokse til et stort antall maskiner og
brukere. Et domene kan omfatte mange tusen maskiner/brukere.

Du vil lære mer om Windows-domener i kapittelet Windows-domener og AD DS.
Installasjon av maskiner i Windows-domene

Vi lager et Windows-domene ved å installere tjenesten Active Directory Domain Services (AD
DS) på en Windows Server i nettet. Dette kan gjøres ved installasjon av Windows Server,
eller etter at operativsystemet er installert.
AD DS er en katalogtjeneste som bl.a. inneholder den sentrale brukerdatabasen for domenet.
En maskin med Windows Server og AD DS kalles en domenekontroller (domain controller).
Det må også finnes en DNS-navnetjener (DNS = Domain Name Service) i et Windowsdomene. Vanligvis installerer vi DNS på domenekontrolleren samtidig med AD DS, men
DNS kan også kjøres på en separat maskin.
Brukernes klientmaskiner må meldes inn i domenet, og kalles da medlemmer (members) i
domenet. Alle medlemmer i domenet kan benytte seg av sentral brukerautentisering og
autorisering på domenekontrolleren.
Andre tjenermaskiner med Windows Server kan også meldes inn i domenet. En slik tjener,
som ikke kjører Active Directory Domain Services, kalles en medlemstjener (member server).
I store nettverk kan det finnes mange medlemstjenere. Disse brukes ofte for å tilby flere/andre
tjenester i nettet, for eksempel databasetjenere, epost-tjenere, webtjener og lignende. Brukerkontoer og tilganger til disse tjenermaskinene administreres også fra domenekontrolleren slik
at de sentrale brukerkontoene kan gi tilgang til alle tjenere i nettet.
Et domene kan også ha flere domenekontrollere som fungerer som «backup» for hverandre. I
så fall vil brukerdatabasen, og endringer i denne, automatisk bli kopiert til alle domenekontrollerne i domenet (replikering). Dette er ikke tema i denne boken.
DNS-navnetjeneste og domenenavn

Et Windows-domene har et domenenavn, for eksempel mittdomene.usn.no. Som du ser har
dette navnet samme oppbygging som domenenavn i Internett. Dette skyldes bl.a. at Windows
Server benytter DNS (Domain Name Server) som navnetjeneste for å finne maskiner i nettverket. Dette er den samme navnetjenesten som brukes i Internett. Som brukere foretrekker vi
vanligvis å bruke maskin-/domenenavn når vi skal be om tilgang en ressurs i nettverket. Fordi
all kommunikasjon i nettverket adresseres ved hjelp av IP-adresser, må disse navnene oversettes til IP-adresser. Dette er hovedoppgaven til DNS. Et Windows-domene må derfor alltid
inneholde en DNS-tjener. Vanligvis installeres denne på domenekontrolleren samtidig med
AD DS.
Obs! Ordet domene (domain) i DNS (Domain Name Service) er ikke helt det samme som
begrepet domene (domain) i Windows. DNS er en standardisert navnetjeneste og protokoll i
Internett, og kan benyttes av de fleste operativsystemer. Et DNS-domene er først og fremst en
organisering av maskinnavn med tilhørende IP-adresser i et hierarkisk navnesystem av
domener. Som vi skal se senere i boken, omfatter et Windows-domene mer enn bare maskiner,
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maskinnavn og IP-adresser. Blant annet inneholder Windows-domenet også brukerkontoer og
grupper. Vi kan derfor si at en DNS-tjener og et DNS-domene er en del av Windows-domenet
og fungerer som navnetjeneste for Windows-domenet. DNS-domenet og Windows-domenet
vil også ha samme navn.
Maskinkontoer i domener

I et Windows-domene må alle maskiner ha en maskinkonto i domenet. Det er to alternative
måter å opprette en slik maskinkonto på:
1) En domeneadministrator kan lage en maskinkonto for maskinen i Active Directory
Domain Services. Deretter kan en «vanlig» bruker selv melde maskinen inn i
Windows-domenet.
2) Windows kan opprette en maskinkonto på domenekontrolleren automatisk når du
melder maskinen inn i domenet. Dette forutsetter at du har tilgang til en brukerkonto i
domenet med administratorrettigheter for domenet.
Maskinkontoen skal ha samme navn som navnet på maskinen din.

Bruk av Windows i nettverk
Delte mapper

Alle Windows-maskiner kan «publisere» og dele lokale ressurser som skal være tilgjengelig
for andre i nettverket. Dette gjelder både i arbeidsgrupper og domener.
I Windows 10/11 kan du enkelt dele mapper
ved å starte filbehandler (File Explorer),
høyreklikke på mappen som skal deles, og
velge Give access to → Specific people.
Du kan nå oppgi hvilke brukere og grupper
som skal få tilgang til mappen via nettet.

42

4 Windows i nettverk
Når du vil bruke en mappe som er delt fra
en annen maskin, velger du symbolet
Nettverk (Network) i filbehandler (File
Explorer). Du får da se alle andre maskiner
i arbeidsgruppen, eller domenet.

Når du velger en av maskinene vises alle
delte ressurser på maskinen og du kan koble
deg til disse ved å «åpne» dem.
I en arbeidsgruppe blir du bedt om å
autentisere deg med en lokal bruker på
maskinen der den delte ressursen befinner
seg, før du får tilgang til de delte ressursene.

Du kan også bruke en delt mappe ved å
koble en stasjonsbokstav (drive letter) til
den delte mappen:
Høyreklikk på symbolet Nettverk
(Network) og velg Koble til
nettverksstasjon (Map network drive) fra
menyen.
Du kan enten bla deg fram til den delte
mappen, eller skrive en referanse til
nettverksressursen på denne måten:
\\MASKINNAVN\RESSURSNAVN
I vinduet over kobles stasjonsbokstav N: til en delt mappe med navn data på maskinen med
navn MIN_SERVER. Adressen \\MIN_SERVER\data er eksempel på et UNC-navn. UNC
er forkortelse for Universal Naming Convention og er en standard som benyttes for å navngi
nettverksressurser i Windows.
Haken i feltet Reconnect at sign-in betyr at Windows vil lagre informasjonen i vinduet slik at
denne stasjonsbokstaven kobles til samme delte mappe hver gang brukeren logger på.
Du vil lære mer om deling og rettigheter i kapittelet Delte mapper og delingsrettigheter.
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Delte skrivere

I Windows 10/11 kan du dele skrivere slik:
1) Start Settings (Innstillinger), velg Enheter
(Devices) og deretter Skrivere og skannere
(Printers and scanners)
2) Klikk på skriveren du vil dele og knappen
Administrer (Manage).
3) Velg Skriveregenskaper (Printer
properties), og fanen Deling (Sharing)
4) Sett hake i ruten Del denne skriveren
(Share this printer)
5) Gi skriveren et navn (Share name) som blir
synlig for andre maskiner i nettet.
Når du skal bruke en skriver som er delt fra en
annen maskin, velger du igjen symbolet
Nettverk (Network) i filbehandler (File
Explorer). Delte skrivere vises sammen med
delte mapper på hver maskin i nettverket.
Du kan koble deg til en skriver ved å høyreklikke på skriveren og velge Koble til
(Connect).
Skriveren blir da synlig sammen med andre
skrivere under Innstillinger (Settings) →
Enheter (Devices) → Skrivere og skannere
(Printers & scanners) på klientmaskinen.
Du vil lære mer om skrivere i kapittelet
Skriveradministrasjon.

Sjekk hva du har lært
1. Forklar de viktigste forskjellene på en arbeidsgruppe og et domene i Windows.
2. Beskriv hvilke forhold i organisasjonen din som ville få deg til å velge henholdsvis
arbeidsgruppemodellen og domene i et Windows-nettverk.
3. Beskriv to ulike måter for å koble seg til en mappe som er delt fra en annen maskin i
nettverket.
4. Forklar oppbyggingen av et UNC-navn.
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Med disk mener vi en permanent lagringsenhet som for eksempel en harddisk (HDD), Solid
State Disk (SSD) eller DVD. På en fysisk maskin er en slik disk er vanligvis en fysisk enhet
(fysisk disk). Når vi bruker virtuelle maskiner bruker vi også virtuelle disker. For den virtuelle
maskinen ser disse ut som fysiske disker, mens på den fysiske maskinen er disse lagret som en
fil (eller flere) på en fysisk disk. I dette kapittelet bruker vi begrepet disk både om fysiske og
virtuelle disker.
Etter installasjon av Windows Server, ligger filene i operativsystemet lagret på den disken
som du valgte under installasjonen. Installasjonsprogrammet opprettet (minst) en ny partisjon
for Windows på denne disken. (Les mer om partisjoner nedenfor.) Den partisjonen der
operativsystemet lagres kaller vi systempartisjonen. I Windows vil systempartisjonen normalt
få stasjonsbokstav C:
Systempartisjonen i Windows ligger på en disk som i utgangspunktet er en såkalt basisdisk
(basic disk). Windows kan også benytte en annen disktype, nemlig dynamiske disker
(dynamic disk). Forskjellen mellom de to typene handler om hvordan data er organisert på
disken. Det er ingen fysisk forskjell mellom de to disktypene, og en basisdisk kan konverteres
til en dynamisk disk. Senere i dette kapittelet skal vi forklare hva dette betyr, og hvordan du
gjør det.
I Windows kan
du gjøre utvidelser,
endringer og
annet vedlikehold på
diskene med
verktøyet Disk
Management:

Her kan du bl.a. utføre følgende oppgaver:
•
•
•
•
•
•

Opprette, formattere og slette partisjoner / volumer, samt endre størrelse på dem.
Gi partisjoner / volumer stasjonsbokstaver, og endre stasjonsbokstav.
Koble en partisjon/volum til en undermappe på en eksisterende stasjonsbokstav.
Konvertere disker fra basic til dynamic og motsatt.
Dele opp dynamiske disker i logiske volumer.
Definere RAID oppsett
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I Windows er diskene nummerert fra 0 og oppover; Disk 0, Disk 1 osv. Hvis du monterer en
ny disk i maskinen, vil BIOS / UEFI normalt oppdage disken automatisk og gjøre den synlig
for operativsystemet. Hvis dette ikke skjer, kan det være fordi kablingen er feil, eller innstillinger på disk en mangler eller er feil.
På noen maskiner må du aktivere I/O porten som disken
kobles til, manuelt i BIOS / UEFI Setup før den blir synlig
for operativsystemet.
Hvis du er sikker på at kabling og BIOS- / UEFIinnstillinger er riktig, kan du bruke menyvalget Action og
Rescan disks… i Disk Management for å oppdage alle
disker på nytt og lese diskegenskapene.
I Disk Management kan du få listet opp all informasjon om
en disk ved å høyreklikke på disken, og velge Properties.
Du får da opp vinduet til høyre.
Når en ny disk dukker opp i Disk Management vil den i noen
tilfeller ha status Offline. Før disken kan brukes av Windows
må du ta den Online ved å høyreklikke på disken og velge
det menyvalget.

Partisjoner
En disk kan deles inn i én eller flere partisjoner. Windows Server bruker også betegnelsen
volum om partisjoner. Se nedenfor.
En partisjon er et «logisk» lagringsområde som består av et antall «etterfølgende» sektorer på
disken. En partisjon kan godt bestå av sektorer i flere spor og på flere plater, men sektorene
må utgjøre et sammenhengende adresseområde på disken.
Informasjon om antall partisjoner, størrelse og plassering på disken lagres i en partisjonstabell
(partition table) på disken. På det Windows kaller basic disk, lagres partisjonstabellen i
oppstartssektoren (sektor 0), det vil si den første sektoren på disken. Denne sektoren kalles
Master Boot Record – MBR. Slike disker kalles derfor også for MBR-disker.
Å dele disken inn i partisjoner kaller vi å partisjonere disken. Dette er typisk det første du
gjør med en ny disk før du tar den i bruk. Du må partisjonere en ny disk selv om du bare vil
ha én partisjon på disken. I Windows kan du partisjonere disken(e) fra installasjonsprogrammet når du installerer operativsystemet. Disker som du monterer senere kan du
partisjonere med verktøyet diskbehandling (Disk Management). Hver partisjon på disken kan
gis sin egen stasjonsbokstav (drive letter) i Windows, men kan også brukes på andre måter.
Oppdeling av en disk i partisjoner kan for eksempel være nyttig dersom du vil skille operativsystem og data på ulike partisjoner. Da er det enkelt å reinstallere operativsystemet uten at
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dette berører datafiler på andre partisjoner. Hvis du ønsker å installere mer enn ett operativsystem på maskinen, må du også dele disken opp i partisjoner, slik at hvert operativsystem får
sin egen systempartisjon.
Primær partisjon og utvidet partisjon

På en basic disk (MBR-disk) kan du lage to typer partisjoner, primærpartisjoner (primary
partitions) og utvidet partisjoner (extended partitions). En partisjon som du skal installere et
operativsystem på (systempartisjonen) må være en primærpartisjon.
En utvidet partisjon kan deles inn i flere logiske
partisjoner (som Windows kaller logiske volumer).
En slik logisk partisjon behandles som en «vanlig»
partisjon og kan gis en egen stasjonsbokstav (drive
letter). For eksempel kan stasjonsbokstav C: være en
primærpartisjon og stasjonsbokstav D: og E: begge
være logiske partisjoner på en utvidet partisjon. En
logisk partisjon på en utvidet partisjon kan ikke
brukes som systempartisjon, det vil si du kan ikke
installere et operativsystem på den.
På en basic disk kan du lage maksimalt 4 partisjoner.
Disse kan enten være 4 primærpartisjoner, eller inntil
3 primærpartisjoner og 1 utvidet partisjon.
I Disk Management kalles primærpartisjonene og
logiske partisjoner på en basic disk for simple
volumes. De tre første simple volumes som du oppretter på en basisdisk blir automatisk primærpartisjoner, mens den fjerde automatisk blir en logisk
partisjon på en utvidet partisjon.
På en maskin til personlig bruk (klientmaskin) har vi
sjelden behov for mer enn 4 partisjoner. Derfor er det
sjelden at vi oppretter en utvidet partisjon på slike. På
en tjenermaskin med mange store disker, vil det være
større behov for å dele diskene i flere partisjoner /
volumer. I Windows Server løses dette ofte med
dynamiske volumer på disker av typen dynamisk disk.

Oppdeling av disk i partisjoner. Kilde:
https://en.wikipedia.org/wiki/Disk_partitioning

Opprette nytt enkelt volum på en ledig disk i Disk
Management

Disktyper i Windows
Som nevnt bruker Windows to typer disker, basisdisker og dynamiske disker.
På en basisdisk (Basic disk) er partisjonstabellen plassert i første sektor på disken (Master
Boot Record - MBR). En basic disk kalles derfor også for en MBR-disk. I Windows vil alle
nye disker være av typen basisdisk etter at de er installert. På en basisdisk kan du bare lage
enkle volumer (simple volumes). Disse blir laget enten som en primær partisjon, eller som en
logisk partisjon på en utvidet partisjon slik beskrevet over.
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På en dynamisk disk (dynamic disk) lages informasjon om diskens partisjoner i en tabell som
kalles GUID Partition Table (GPT). Diskene kalles derfor også for GPT-disker. GPT er en
nyere standard for organisering av partisjonstabellen, og bedre egnet for store disker enn
MBR. De fleste nye operativsystemer støtter denne standarden og kan bruke slike disker.
I Windows kan en dynamisk disk deles inn i inntil 32 dynamiske volumer (dynamic volumes).
Det finnes flere typer dynamiske volumer: simple volumes, spanned volumes, striped volumes,
mirrored volumes, and RAID-5 volumes. Se avsnittet Bruk av dynamiske volumer på
dynamiske disker senere i dette kapittelet.
En ny disk som aktiveres i Windows, vil i utgangspunktet
blir en basisdisk. Hvis du ønsker å bruke den som en
dynamisk disk, må du selv konvertere disken ved å høyreklikke disken i Disk Management og velge Convert to
Dynamic Disk…
En basic disk kan konverteres til
dynamisk disk

Dynamiske disker organiseres slik at de tilhører en diskgruppe. En diskgruppe er en samling
(collection) av dynamiske disker. Når du konverterer en basic disk til dynamisk, blir ca. 1 MB
av disken brukt til å lagre informasjon om hvilken disk i samlingen av logiske disker dette er.
Du må derfor ha litt ledig plass på harddisken for å kunne gjøre denne konverteringen.
Når du konverterer fra basic disk til dynamic disk beholder du datainnholdet på disken. Du
kan også konvertere en dynamisk disk tilbake til basisdisk, men da mister du datainnholdet på
alle volumer på disken. I slike tilfelle må du derfor først ta sikkerhetskopi av den dynamiske
disken før du konverterer, og legge dataene tilbake etter konverteringen.

Filsystemer
Et filsystem er den delen av et operativsystem som organiserer og holder oversikt over mapper
og filer på diskene. Filsystemet omfatter både programvare som utfører skriving og lesing av
filer, og data som er lagret i tabeller på diskene. Datane i filsystemet inneholder informasjon
om filer og mapper på disken: hva filene heter, hvor store de er, hvilke mapper de tilhører,
hvor på disken de ulike delene av hver fil er lagret, og flere andre egenskaper ved filen. Denne
informasjonen lagrer filsystemet i en tabell på disken som kalles en filallokeringstabell (File
Allocation Table - FAT). Hvert volum/partisjon må ha et filsystem, og dette opprettes ved å
formatere volumet.
Det finnes mange ulike filsystemer og de ulike operativsystemene benytter ofte forkjellige
filsystemer. I Windows benyttes bl.a. følgende filsystemer:
NTFS

Det mest vanlige filsystemet i moderne Windows-versjoner heter New
Technology File System eller NTFS. Dette kan brukes av alle nyere
Windows-versjoner (fra og med Windows NT).
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NTFS egner seg godt for store partisjoner/volumer og har egenskaper som gjør at det til en
viss grad automatisk retter opp feil som oppstår. I tillegg tillater NTFS lokal sikkerhet på
disken, det vil si at du kan avgrense tilgang til mapper og filer ved å gi tilgangsrettigheter til
dem når du logger på med en konto. Dette er ikke mulig i eldre filsystemer for Windows. Vi
kommer tilbake til disse egenskapene senere i boken.
Selv om NTFS opprinnelig er laget av Microsoft for Windows, har nyere versjoner av Linux
og macOS også fått mulighet for å lese disker med NTFS filsystem.
ReFS

Resilient File System (ReFS) er et nytt proprietrært filsystem fra
Microsoft som er tenkt å skulle bli etterfølgeren til NTFS. Første
utgave av ReFS ble introdusert med Windows Server 2012, men
fremdeles er NTFS det mest brukte filsystemet på Windows Server.
ReFS har noen forbedringer i forhold til NTFS, bl.a. bedre automatisk dataintegritet,
innebygget håndtering av harddiskfeil med «selvreparering» og innebygget RAIDfunksjonalitet. ReFS har også bedre støtte for svært lange fil- og stinavn samt virtuell lagring.
I ReFS lagres opplysningene om mapper og filer i en database med tabeller tilsvarende det
som finnes i en relasjonsdatabase. ReFS bruker 64-bits tallverdier for å lagre opplysninger om
volumstørrelse, filstørrelse, antall mapper pr. volum og antall filer i en mappe. Dette gir bl.a.
teoretisk støtte for filstørrelser på opptil 16 EiB (exibyte) og maksimal volumstørrelse på 1
YiB (yottibyte) med 64 kiB klyngestørrelse.
Første versjon av ReFS manglet mange funksjoner som finnes i NTFS. For eksempel var det
ikke støtte for kryptering, komprimering eller diskkvoter. Dessuten er ReFS låst til 64 kiB
klyngestørrelse. Dette vil medføre mye «sløsing» med diskplass hvis disken inneholder
mange små filer. ReFS kan heller ikke brukes på systemdisken som Windows startes fra.
Mange mener derfor at NTFS fremdeles er det beste filsystemet for disker til generell bruk, og
ReFS oppfattes foreløpig som et filsystem for spesielle anvendelser12. I Windows Server 2019
kom en ny og forbedret versjon av ReFS, men det gjenstår fremdeles å se om dette vil overta
helt for NTFS.
FAT / VFAT

Det eldste filsystemet i Windows heter File Allocation Table (FAT). FAT tillot maksimalt
65.536 (216) klynger på disken og maksimal klyngestørrelse på 32kiB (25). Maksimal volumstørrelse for FAT er derfor 2 GiB (216+5=221). Med en klyngestørrelse på 32kiB vil små datafiler resultere i unødig mye ubrukt plass i siste klynge, og lagringskapasiteten på volumet blir
dårlig utnyttet.

12

Se for eksempel: http://blogs.technet.com/b/askpfeplat/archive/2013/01/02/windows-server-2012-does-refsreplace-ntfs-when-should-i-use-it.aspx
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Opprinnelig brukte FAT filnavn med maksimalt 8 tegn + 3 tegn for filtypen. Til Windows 95
laget Microsoft en ny versjon av FAT (VFAT) som tillot lange filnavn på inntil 255 tegn.
FAT32

FAT32 er en forbedret versjon av FAT som bruker 32-bits diskadresser. 28 bit av adressen
brukes til klyngenummer, det vil si at FAT32 kan adressere 228 (288 mill.) klynger pr volum.
Maksimal klyngestørrelse i FAT32 er 64 kiB, og dette gir maksimal volumstørrelse på 64 kiB
* 228, det vil si 16 TiB (228+6=234). Maksimal størrelse på én fil i FAT32 er 4 GiB (256 GiB i
FAT32+). FAT32 bruker også lange filnavn på inntil 255 tegn.
FAT32 tar mindre plass på disken enn NTFS og er svært effektivt på små
volumer. Derfor brukes FAT32 fremdeles på små flash-baserte lagringsenheter, for eksempel USB minnepinner og minnebrikker (SD-kort) i digitale
kamera. Windows 7 og nyere kan også benytte filsystemet exFAT til dette
formålet. Se nedenfor.
De fleste vanlige operativsystemer kan lese og skrive til disker med FAT32. Dette er derfor
også et aktuelt filsystem på volumer/disker som skal leses av ulike operativsystemer.
exFAT / FAT64

Microsoft har også laget sitt eget filsystem spesielt optimalisert for bruk på
USB flash disker (minnepinner). Dette har fått navnet Extended File
Allocation Table, forkortet til exFAT (FAT64). exFAT kan brukes i alle
nyere versjoner av Windows, Linux og macOS samt noen Android-versjoner.
Maksimal volumstørrelse i exFAT er teoretisk 128PiB (PebiByte), i praksis 512 TiB. exFAT
er bl.a. standard filsystem på SD-kort med mer enn 32 GiB lagringsplass. exFAT bruker lange
filnavn på inntil 255 tegn i UTF-16 tegnsettet.
UDF

Universal Disk Format - UDF er et standardisert (ISO/IEC 13346) og
leverandøruavhengig filsystem. I praksis brukes det oftes på DVD-plater og
nyere optiske disker. Både Linux, macOS og Windows kan lese og skrive
dette formatet.
UDF har maksimal volumstørrelse på 8 TiB og tillater lange filnavn på inntil
255 tegn
Andre filsystemer

Andre operativsystemer enn Windows vil ha sine egne filsystemer. For
eksempel bruker nye versjoner av Apple operativsystemer (macOS, iOS,
tvOS og watchOS) sitt eget filsystem med navnet APFS (Apple File
System). Dette filsystemet er bl.a. optimalisert for SSD-disker og
kryptering av data. Nyere versjoner av macOS kan også lese og skrive til
exFAT, og lese, men ikke skrive, volumer med NTFS filsystem.
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Til Linux finnes det en lang rekke filsystemer, bl.a. ext2, ext3, ext4,
reiserFS, JFS og XFS. Ext4 er nå standard filsystem på de fleste Linux
distribusjoner. Linux har lenge kunnet lese og skrive til FAT og FAT32.
Nyere Linux versjoner kan også bruke volumer med NTFS filsystem.

Bruk av enkle volumer på basic disker
Dersom et volum holder på å gå fullt, kan det være nyttig å utvide plassen på volumet. Med
bruk av enkle volumer på basic disker kan dette gjøres på to ulike måter:
a) Utvide volumet med mer (ledig) plass fra samme disk, eller
b) Utvide volumet med brukt av et mounted volume fra en annen disk.
Utvide volum med mer plass på samme disk

Hvis du har mer ledig plass (unallocated space) på samme disk som volumet som er fullt, kan
du høyreklikke det fulle volumet i Disk management, og velge Utvid volum (Extend
volume). Dette forutsetter at den ledige plassen ligger slik på disken at den er
«sammenhengende» med volumet du vil utvide.

Utvide volum med mer plass på samme disk (Extend volume)

Utvide et volum med mounted drive

Hvis du ikke har mer ledig plass på samme disk som det volumet som er fullt, må du bruke
metoden Mounted Drive for å utvide volumet med ledig plass (unallocated space) fra en
annen disk. Denne måten å utvide lagringsplassen på er også hensiktsmessig hvis du ikke har
flere ledige stasjonsbokstaver, eller hvis du ikke ønsker bruke noen ny diskbokstav.
Mounted drive lages ved å opprette et nytt volum som du ikke gir en egen stasjonsbokstav,
men i stedet kobler opp (mounted) til en tom mappe, på et eksisterende volum.
Eksempel: Hvis et volum (diskstasjon), for eksempel C:, begynner å bli fullt, kan det utvides
ved å bruke mounted drive metoden. Du setter da en ny fysisk disk i maskinen, og lager et
nytt volum på denne. Volumet knytter du til en tom mappe, for eksempel C:\NyDisk som en
mounted drive. Alt som lagres i mappen C:\NyDisk, og i undermapper av denne, vil da bli
lagret på volumet på den nye fysiske disken. Du har altså fått mer ledig plass på C: disken ved
å bruke to fysiske disker.
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Å opprette en mounted drive

1) Bruk Disk Manager og finn en disk med ledig
plass.
2) Høyreklikk på området som er merket
unallocated, og velg New Simple Volume...
Da starter New Simple Volume Wizard, og
etter at du har oppgitt volumstørrelse, velger
du Mount in the following empty NTFS
folder.
3) Her skriver du inn navnet på en tom mappe
på volumet du vil utvide, eller bruk Browseknappen og bla til den tomme mappen.

Feiltoleranse (fault tolerance)
Med feiltoleranse (fault tolerance) mener vi evnen til å tåle feil som oppstår på disken uten at
dette gir tap av data, eller driftstans. Feiltolerante disksystemer er viktige på store og kritiske
tjenermaskiner. Hvis harddiskene på en tjenermaskin svikter, rammer dette som regel mange
brukere, fordi alle har data lagret på tjeneren. Feil på disker er nok den hardwarefeilen som
forekommer hyppigst. Diskfeil kan også lett oppstå ved et plutselig strømbrudd.
Det finnes forskjellige metoder for å rette opp feil automatisk. For eksempel kan filsystemene
ReFS og NTFS til en viss grad automatisk reparere sine egne feil. For å hindre tap av data
hvis en disk feiler, lagres data ofte på to uavhengige disker. Dette kalles diskspeiling. Hvis en
av diskene feiler, finnes alle data på den disken slik at denne kan benyttes mens den defekte
disken byttes ut.

RAID-disksystemer
Lagringsteknikkene kalt RAID (Redundant Array of Inexpensive Disks) ble utviklet for å lage
et driftssikkert, feiltolerant og effektivt disksystem av «billige» fysiske disker. «Billig» betyr
her rimligere enn de disktypene som ble brukt i store feiltolerante disksystemer i stormaskiner
på den tiden RAID ble laget. Når man begynte å bruke tjenere basert på samme maskinvare
som PC-er, ble det behov for å lage pålitelige og driftssikre disksystemer også for disse.
I dag bruker de fleste store maskiner og tjenere bare denne type «PC-disker». Diskene og
disksystemene som brukes i RAID er likevel dyrere enn de diskene som brukes i klientmaskiner og bærbare PCer.
Med RAID kan vi oppnå to positive egenskaper for disklageret på en tjener:
1. redusere gjennomsnittlig aksesstid, det vil si raskere lesing og skriving til diskene
2. øke disksystemets feiltoleranse, for eksempel tåle feil på 1-2 disker samtidig
Det finnes flere ulike varianter av RAID. Hver variant gir minst én av disse fordelene, og
noen av dem kan gi begge.
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Striping – RAID 0

Aksesstiden på lesning og skriving til/fra disklageret kan
forbedres ved å bruke såkalt data striping eller RAID 0.
Denne metoden fordeler datainnholdet i en fil på to eller
flere fysiske disker ved å plassere annenhver blokk på hver
sin disk.
I figuren til høyre har vi en fil som består av 8 blokker på
den logiske disken som operativsystemet «ser». Når filen
skrives til fysiske disker med RAID 0, fordeles blokkene på
annenhver disk.
Alle filer blir altså lagret ved at deler av filen ligger på den ene disken, og resten på den andre.
Hvis diskkontrolleren kan styre diskene samtidig, eller diskene er koblet til hver sin
kontroller, vil aksesstiden bli forbedret fordi lesing/skriving skjer samtidig på alle RAIDdiskene. Dette forutsetter også at I/O bussen har minst like stor overføringskapasitet som den
samlede lese-/skrivehastigheten til de to diskene, eller at diskene er koblet til hver sin I/O
buss.
Med RAID 0 vil tilgjengelig lagringskapasitet til disksystemet bli summen av kapasiteten på
alle diskene. Hvis de to diskene i RAID 0 systemet hver er på 1 TB, vil den tilgjengelige
lagringskapasiteten for operativsystemet (logisk disk) bli total 2 TB.
Det finnes to ulemper med å bruke RAID 0. For det første vil alle data gå tapt hvis én av de
fysiske diskene feiler. For det andre vil sannsynligheten for en diskfeil være dobbelt så stor
med to disker, i forhold til å bruke bare én disk. Vi skal straks se at vi kan kompensere for
disse ulempene ved å kombinere striping med neste RAID-variant: RAID 1 - diskspeiling.
Diskspeiling – RAID 1

Feiltoleranse på disksystemer kan oppnås ved å lagre alle
data på to disker. Hver gang en fil (egentlig en blokk eller
klynge) skal lagres på disken, vil det samtidig bli lagret en
kopi på en annen fysisk disk. I figuren til høyre vil for
eksempel alle blokker på den logiske disken bli lagret på
begge de to fysiske diskene.
De to diskene blir «speilbilder» av hverandre, og denne
lagringsteknikken kalles derfor diskspeiling (diskmirroring).
Reglene for diskspeiling er standardisert, og standarden
kalles RAID 1.

Et speilet disksystem vil bruke dobbelt så mye fysisk lagringsplass som den datamengden
som skal lagres. Hvis de to fysiske diskene i RAID 1 systemet over hver er på 1 TB, det vil si
totalt 2 TB, vil den tilgjenglige lagringskapasiteten for operativsystemet (logisk disk)
fremdeles bare være 1 TB. Vi må altså kjøpe dobbelt så mye diskkapasitet som vi behøver.
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Diskspeiling gir feiltoleranse mot diskfeil på én av diskene. Om dette skjer, vil alle data finnes
på den andre disken. Man kan derfor bytte den defekte disken uten å miste data, eller legge
tilbake sikkerhetskopier. Etter at den defekte disken er erstattet, vil RAID-systemet sørge for
at alle data kopieres til denne fra den «friske» disken, slik at speilingen gjenopprettes. I
enkelte lagringssystemer benytter man såkalte «hot-swap» disker, det vil si disker som kan
byttes ut mens maskinen kjører. Med slike disker i RAID 1, vil en diskfeil verken medføre
driftsstans eller tap av data. Man vil likevel kunne oppleve noe redusert ytelse mens den nye
disken oppdateres med data.
Diskspeiling kan gjøres på to måter. I den enkleste varianten styres begge de fysiske diskene
av én og samme diskkontroller. Diskkontrollere kan også feile, og en feil på kontrolleren vil
da medføre at begge diskene blir utilgjengelige, selv om diskene fungerer som de skal.
Dersom de to diskene i stedet er tilkoblet hver sin diskkontroller, vil man øke feiltoleransen,
fordi en feil på en av kontrollerne bare vil berøre den ene disken. Den disken som er tilkoblet
kontrolleren som fungerer, vil fremdeles kunne leses og skrives som vanlig. Den defekte
kontrolleren kan da skiftes på et tidspunkt der bruken er liten og man kan ta tjeneren
kontrollert ned. Etter igangsetting med ny kontroller, vil de to diskene bli synkronisert med
hverandre igjen.
Diskspeiling med RAID 1 kan også gi forbedret ytelse ved lesing av data. Siden alle data
finnes på begge disker, kan lagringssystemet fordele leseforespørsler fra operativsystemet likt
mellom de to diskene. Dette reduserer belastningen på hver av diskene, og gir dermed forbedret ytelse. Denne teknikken kan ikke brukes for å forbedre ytelsen ved skriving av data
fordi alle data må skrives til begge diskene.
Striping og speiling – RAID 0+1 / RAID 01

Vi kan kombinere striping og speiling ved å
bruke fire fysiske disker i ett RAID-lagringssystem. Når data skrives, blir blokkene /
klyngene fordelt på to disker med striping
(RAID 0). I tillegg skrives en kopi av alle
dataene (blokkene / klyngene) på de to siste
diskene (RAID 1). Denne teknikken kalles derfor
RAID 0+1 og gir både redusert aksesstid og
feiltoleranse mot diskfeil.
Den eneste ulempen med RAID 0+1 er at vi trenger flere fysiske disker, og eventuelt diskkontrollere. Med RAID 0+1 blir den tilgjengelige lagringskapasiteten også halvparten av
summen av alle de fire diskenes kapasitet. Hvis de fire diskene i figuren over hver er på 1 GB,
totalt 4 TB, vil den tilgjengelige lagringskapasiteten for operativsystemet (logisk disk) bare
være 2 TB. Som for RAID 1 må vi altså kjøpe dobbelt så mye fysisk diskplass som lagringsbehovet vårt.
Striping med paritet – RAID 5 og RAID 6

Det er også mulig å oppnå striping med feiltoleranse uten fullstendig speiling som i RAID
0+1. RAID 5 er navnet på en standard som kombinerer data striping med en sjekksumkontroll
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(paritet) på klyngene/blokkene som skrives til diskene. RAID 5 krever minst tre fysiske
disker, men ofte benyttes fire eller fem.
I RAID 5 fordeles data på alle diskene med striping. I tillegg beregnes sjekksummer (paritetsdata) som lagres i egne blokker/klynger på alle diskene. Paritetsdata fungerer slik at dersom
én av diskene feiler, er det mulig å rekonstruere innholdet på denne disken ved hjelp av alle
paritetsdata på de gjenværende diskene. Dette betyr at data kan leses fra de gjenværende
friske diskene, men lesetiden vil gå noe ned siden data må «beregnes» fra paritetsdata.

RAID 5 fordeler data og paritet (p) på alle diskerne

Eksternt RAID 5 diskkabinett

«Kostnadene» med RAID 5 er litt økt tid ved lagring fordi paritetsdata også må beregnes og
lagres. Plassen som paritetsdataene tar vil dessuten ikke kunne utnyttes av operativsystemet,
men det er likevel mindre «utilgjengelig» diskplass enn ved RAID 1 og RAID 0+1. RAID 5
er et «billigere» alternativ til full speiling og kan brukes med en diskkontroller og interne
disker.
Fordelen med RAID 5 oppnås aller best når man benytter eksterne disker. De fysiske diskene
er da plassert i et eget kabinett slik at det blir lett å bytte dem ut. RAID 5 systemer tilbyr også
ofte såkalt hot swapping, som gjør det mulig å ta ut og bytte en disk uten at driften av tjeneren
blir forstyrret. Etter skifting av en disk, blir den nye disken automatisk oppdatert fra paritetsdata på de andre diskene. RAID 5 egner seg godt for tjenermaskiner som skal være i drift 24
timer i døgnet.
RAID 6 ligner RAID 5 men benytter dobbelt paritet, det vil si at det beregnes to sjekksummer
som lagres i hver sine paritetsblokker på alle diskene. Dette gir feiltoleranse også dersom to
av diskene i RAID-systemet feiler samtidig. Ved RAID 6 kreves minst 4 fysiske disker.
RAID i maskinvare og programvare

Alle RAID-variantene kan brukes med de fleste typer disker og I/O busser (IDE, SATA, SCSI
og SAS). Det er to ulike måter å oppnå RAID på:
RAID i maskinvare (hardware RAID) betyr at RAID-programvaren er innebygget, vanligvis
i flashminne, på diskkontrolleren(e).
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Man installerer da et kontrollerkort med RAID og kobler
nødvendig antall fysiske disker til kontrolleren. RAIDkontrolleren har gjerne sin egen BIOS programvare som
kan benyttes for å konfigurere diskene og ønsket RAIDvariant. Eksterne diskkabinetter med RAID benytter denne
teknikken og har innebygget RAID-kontroller i kabinettet.
RAID-kontrolleren kan også være et internt tilleggskort i
PCen beregnet for tilkobling av interne disker.

Fire ports RAID-kontroller for
eksterne SATA-disker

Oppgavene som utføres av RAID-kontrolleren kan også løses av programvare (diskdrivere) i
operativsystemet. Dette kalles for RAID i programvare (software RAID) Både Windows og
Linux kan styre RAID fra operativsystemet. De fysiske diskene kobles da til «vanlige» diskkontrollere uten RAID-støtte. Deretter må diskene / volumene defineres som RAID-disker /
volumer i operativsystemet. I Windows Server kan dette gjøres med Disk Management i
Server Manager. Operativsystemet vil da bruke diskene som RAID-disker og selv ta seg av
fordelingen av data mellom diskene.

Bruk av dynamiske volumer på dynamiske disker
I Windows må disker som skal brukes i programvare-RAID være av typen dynamisk disk
(dynamic disk). Siden alle ny disker blir basisdisker som standard i Windows, må vi først
konvertere diskene til dynamiske disker. Etter at dette er gjort kan vi opprette dynamiske
volumer som knyttes sammen i RAID. Se nedenfor.

På en basisdisk er hvert volum begrenset til én disk.
Med dynamiske disker kan et volum omfatte flere disker.

Opprette nye volumer på en dynamisk disk
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Egenskapene til dynamiske disker

Det er flere grunner til å benytte dynamiske disker. Nedenfor lister vi opp situasjoner der det
er ønskelig, eller nødvendig, å bruke dynamiske disker:
•
•
•

når du vil dele en disk inn i flere volumer enn det som er mulig på en basisdisk. Det er
ingen grenser oppad for hvor mange dynamiske volumer du kan lage på en dynamisk disk.
når du vil organisere plass på flere disker som ett volum. Resultatet blir da noe som kalles
et spanned volume. Et enkelt volum (simple volume) kan ikke spenne over mer enn én
disk, men det er mulig ved å bruke dynamiske volumer.
når du vil øke ytelse og feiltoleranse med RAID. I Windows kan du velge mellom tre
volumtyper for RAID:
➢ stiped volume (RAID 0)
➢ mirrored volume (RAID 1)
➢ stiped volume with parity (RAID 5)

Nedenfor beskriver vi de ulike typene volumer du kan lage på dynamiske disker:
Vi har tidligere sett at på basisdisker vil Windows Server lage simple
volumes som samsvarer med en primærpartisjon eller en logisk
partisjon. Hvis du konverterer en basisdisk som inneholder data
(volumer/partisjoner) til en dynamisk disk, vil hver partisjon bli et
simple volume etter konvertering. Du kan også opprette et nytt simple
volume direkte på en disk som allerede er dynamisk.
Når du har et simple volume på kan du når som helst foreta utvidelser
av dette ved å tilføye mer ledig diskplass på samme disk. På en
dynamisk disk kalles dette et utvidet volum (extended volume).

På en basisdisk må denz ledige plassen ligge slik på disken at den er «sammenhengende» med
volumet som skal utvides. På en dynamisk disk er det ikke nødvendig. Der kan du opprette et
nytt volum hvor som helst på disken, og la dette utvidet et annet volum.
På en dynamisk disk kan du også utvide volumer med ledig
diskplass på andre dynamiske disker. Dette kalles et spanned
volume. Slike volumer kan strekke seg over flere fysiske disker eller
ledige områder på forskjellige disker.
Selv om et spanned volume lagres på flere disker, er det viktig å være klart over at et slikt
volum ikke har noen feiltoleranse. Hvis en av diskene feiler mister du hele volumet.
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Striped volume (RAID 0)

Et striped volume er et volum som er sammensatt av dynamiske volumer på minst to fysiske
disker. På et striped volume lagres filene ved at filens klynger (clustere) fordeles på diskene i
volumet. Se avsnittet Striping – RAID 0.
På volumer med RAID 0 benytter Windows vanligvis klyngestørrelse på 64KB. De første 64
kB legges på en av diskene, de neste 64K legges på en annen disk, neste 64 Kbyte på en tredje
disk osv. Klyngene med datainnholdet fra filen vil da kunne skrives eller leses samtidig på
flere disker.

Striped volumes brukes for å lage RAID 0 i Windows

I et stort driftsmiljø med Windows-tjenermaskiner anbefaler Microsoft at du lar page-filen
(swap filen) til Windows ligge på et striped volume fordi aksesstiden til slike volum er kort.
Det er også vanlig å lagre store databaser på slike volumer.
Ulempen med striped volumes er at feiltoleransen reduseres, fordi flere disker er involvert.
Hvis en av diskene feiler, mister vi datainnholdet i hele volumet. Sannsynligheten for én diskfeil er dobbel så stor når du bruker to disker i stedet for bare én. Dette kan vi bøte på med å
bruke en annen sammenstilling av dynamiske disker, som kalles striped volume med paritet
(RAID 5).
Mirrored volume (RAID 1)

I Windows Server kan du oppnå speiling (RAID 1) ved å opprette et mirrored volume som
lagres på to dynamiske disker. Når du oppretter et mirrored volume på den ene disken må du
angi hvilken disk som skal inneholde speilkopien. Maksimal størrelse på et mirrored volume
bestemmes av den fysiske disken som har minst ledig plass. Vanligvis vil det være fornuftig å
benytte to like store fysiske disker ved bruk av speiling.
Striped volume med paritet (RAID 5)

Dette ligner på vanlige striped volumes, men er en sammenstilling av disker der hver disk
inneholder paritet (redundant informasjon) som er slik at hvis én av diskene svikter, så kan
datainnholdet på denne rekonstrueres ut fra paritetsinformasjonen på de øvrige diskene. Hvis
en av diskene ryker, vil disksystemet kunne brukes videre, selv om det vil bruke mer
aksesstid.
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Normalt kan du ta ut den disken som feilet uten å stoppe maskinen/disksystemet, og erstatte
disken med en ny. Den nye disken blir automatisk konfigurert slik at den overtar rollen til den
opprinnelige disken og fylles gradvis med innholdet som den opprinnelige disken hadde.
Denne konfigurasjonen av dynamiske disker kalles RAID 5.
RAID 5 øker feiltoleransen betraktelig. Sannsynligheten for at én av diskene feiler er relativt
stor, men sannsynligheten for at to disker feiler samtidig, er svært liten.

Kommandobasert diskadministrasjon
Diskadministrasjon i Windows kan også gjøres fra kommandovinduet med bruk av følgende
kommandoer:
chkdsk

Scanne disker for feil og evt. rette dem

convert

Konverterer volumer fra FAT eller FAT32 til NTFS

diskpart

Administrasjon av disker, volumer og partisjoner.

fsutil

Administrasjon av volumer

mountvol

Administrasjon av mounted volumes.

Disse kommandoene vil ikke bli forklart nærmere i denne læreboken. Interesserte henvises til
dokumentasjon fra Microsoft.

Sjekk hva du har lært
1. Forklar forskjellen på en basic disk og en dynamic disk?
2. I hvilke situasjoner må du bruke dynamiske disker?
3. Hva er forskjellen på en primary partition og extended partition?
4. Hva er maksimalt antall primary partitions på en basic disk?
5. I hvilke sammenhenger bruker vi fremdeles filsystemet FAT32?
6. Forklar hva en mounted drive er. Når vil du koble opp en disk som mounted drive?
7. Hva er forskjellen på et extended volume og et spanned volume?
8. Når vil du velge å bruke et striped volume på en dynamisk disk? Nevn eksempler.
9. Hva er hensikten (formålet) med RAID 0, RAID 1 og RAID 5?
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6 Windows-domener og AD DS
Etter installasjon av Windows Server har du en frittstående tjenermaskin som tilhører arbeidsgruppen WORKGROUP. Som vi har forklart tidligere har man ingen sentral brukerdatabase
i en arbeidsgruppe. Brukerkontoer må derfor opprettes og administreres på hver maskin i
arbeidsgruppen. Dette er tungvidt i nettverk med mer enn 5-10 maskiner. I større nettverk
benytter man derfor Windows-domener i stedet for arbeidsgrupper. For å lage et Windowsdomene må du installere tjenerrollen Active Directory Domain Services (AD DS) på minst èn
Windows Server i nettet og gjøre denne til en domenekontroller.

Katalogtjenesten Active Directory Domain Services (AD DS)
Den viktigste delen av et Windows-domene er Active Directory Domains Services (AD DS).
AD DS er en katalogtjeneste og en tjenerrolle i Windows Server. En katalogtjeneste
(directory service) er en tjeneste som lagrer og administrerer brukerkontoer og gjør disse
tilgjengelige for alle maskiner i domenet. Katalogtjenesten håndterer også annen informasjon
enn brukerkontoer, bl.a. informasjon om maskiner, skrivere og delte mapper i domenet.
Katalogtjenesten er derfor et viktig hjelpemiddel for å organisere ressurser i et Windowsnettverk og forenkler administrasjon av disse.
Et nettverk med Windows-domene
må ha minst én tjenermaskin med
Windows Server og katalogtjenesten
Active Directory Domain Services
installert. En slik maskin med AD
DS kaller vi en domenekontroller.
Domenekontrolleren lagrer brukerdatabasen og styrer viktige oppgaver
for alle maskiner og brukere i
domenet.
Katalogtjenesten AD DS består av flere komponenter:
•
•

•

Katalogen (directory) er en database der informasjon om brukerkontoene, og de andre
objektene, lagres. Katalogen er lagret på domenekontrolleren.
Programmer for å gjøre informasjonen i katalogen tilgjengelig. Dette omfatter både
tjenerprogrammer på domenekontrolleren og klientprogrammer på maskinene som er
medlemmer av domenet. Ved hjelp av disse kan man registrere, endre og lese informasjonen i katalogen.
Kommunikasjonsprotokoller som klientprogrammene bruker for å utveksle data med
tjenerprogrammene i katalogtjenesten.

Autentisering med AD DS
Klientmaskiner i Windows kan benytte seg av katalogtjenesten AD DS hvis de er medlemmer
i domenet. Dette blir de når du melder maskinen inn i domenet. Etter at en maskin har blitt
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medlem i domenet, kan du logge inn på maskinen med en brukerkonto som er registrert i AD
DS (domenekonto).
På en klientmaskin som er medlem av et
domene, vil påloggingsvinduet i Windows gi
mulighet for å logge på domenet med en
domenekonto. Brukernavn og passord blir da
sendt via nettet til domenekontrolleren. Denne
vil kontrollere disse mot den sentrale brukerkatalogen i AD DS, og gi beskjed tilbake til
klientmaskinen om påloggingen er korrekt. I så
fall får du tilgang til klientmaskinen, selv om
brukerkontoen ikke er registrert lokalt på den
maskinen. På den måten kan en sentral brukerkonto i AD DS gi deg tilgang til alle maskiner og
ressurser i Windows-domenet.
Kontroll av lovlig brukernavn og passord kalles for autentisering (adgangskontroll). I et
Windows-domene skjer altså autentisering i AD DS på domenekontrolleren.
Andre tjenermaskiner med Windows Server kan også meldes inn i domenet, selv om de ikke
er domenekontrollere. En slik tjener kalles en medlemstjener (member server) og kjører altså
ikke Active Directory Domain Services. Medlemstjenere brukes ofte for å tilby andre tjenester
i nettet, for eksempel databasetjenere, epost-tjenere og webtjenere. Brukerkontoene i AD DS
kan selvsagt også gi tilgang til disse tjenermaskinene.

Domenenavn og DNS-tjener
Et Windows-domene har et domenenavn, for eksempel windowsnett.usn.no. Dersom du ikke
har et offisielt registrert domene, slik som usn.no, er det også mulig å bruke et uregistrert
domene når du lager Windows-domener, for eksempel mittdomene.local, eller bare
mittdomene.
Som du ser har disse domenenavnene samme oppbygging som domenenavn i Internett. Dette
har sammenheng med at Windows-domener bruker den sammen navnetjenesten som Internett,
nemlig DNS (Domain Name Server). Navnetjenesten DNS brukes for å navngi og «finne»
maskiner i nettverket. Som brukere foretrekker vi vanligvis å skrive maskin-/domenenavn når
vi skal bruke en ressurs i nettverket. All datatrafikk i nettverket adresseres imidlertid med IPadresser, så disse navnene må oversettes til IP-adresser. Dette er hovedoppgaven til DNS.
Et Windows-domene må alltid inneholde en DNS-tjener som fungerer som navnetjener for
Windows-domenet. Fordi DNS-tjeneren og AD DS er så tett integrert i Windows, installeres
ofte DNS-tjeneren på domenekontrolleren samtidig med AD DS. Dette blir du tvunget til hvis
du ikke alt har en DNS-tjener i nettet før du installerer AD DS. DNS-tjeneren på domenekontrolleren vil lagre maskinnavn og tilhørende IP-adresse for alle maskiner i Windowsdomenet. Hvis Windows-domenet har tilgang til Internett, vil DNS-tjeneren også kunne
kontakte andre DNS-tjenere for å finne opplysninger om maskiner utenfor domenet. Flere
detaljer om DNS finner du i kapittelet DNS - Domain Name System.
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Obs! Et DNS-domene er ikke helt det samme som et Windows-domene. DNS er en generell
navnetjeneste som brukes i Internett, og kan brukes av de fleste operativsystemer, inkludert
Linux og macOS. Et DNS-domene er først og fremst et navnesystem som organiserer maskin/domenenavn og tilhørende IP-adresser i et hierarkisk navnerom. Et Windows-domene omfatter mer enn bare navnetjenesten. Vi har tidligere sett at et Windows-domene også inneholder katalogtjenesten med brukerkontoer og rettigheter. DNS fungerer altså som navnetjeneste i domenet, mens AD DS tar seg av mange av de andre oppgavene i Windowsdomenet. Vi kan derfor si at DNS-tjeneren og DNS-domenet er en del av Windows-domenet.
DNS-domenet og det tilhørende Windows-domenet må også ha samme navn.

AD katalogen og objekter
AD katalogen inneholder objekter som representerer brukerkontoer, grupper, maskiner,
mapper, skrivere m.m. i domenet. Objektene tilhører ulike objekttyper som beskriver de ulike
egenskapene til disse objektene. Hvert objekt lagrer informasjon om objektets egenskaper,
såkalte attributter. Alle objekter av samme objekttype har de samme egenskapene (attributtene). For eksempel kan objekttypen brukerkonto ha attributtene fornavn, etternavn og
påloggingsnavn. Dette tilsvarer objekter, klasser (objekttyper) og egenskaper i objektorienterte programmeringsspråk som for eksempel Java.
Antall egenskaper, og egenskapenes navn er de samme for alle objekter av samme type.
Derimot vil egenskapenes verdi variere fra objekt til objekt. For eksempel kan ett brukerobjekt ha følgende verdier: Fornavn=Ole; Etternavn=Olsen; Påloggingsnavn=ole Andre
brukerkontoobjekter vil ha andre verdier i de samme attributtene, slik det er vist til høyre i
figuren nedenfor:

Eksempel på objekter og egenskaper i AD

Noen objekttyper (klasser) kalles containere (beholdere). Container-objekter er objekter som
kan inneholde andre objekter. Eksempel på dette er domene som kan inneholde brukerkontoer, maskiner og andre objekter. Et annet eksempel er organisasjonsenhet (OU) som kan
inneholde kontoer og maskiner.
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Her er en liste over de vanligste objekttypene i AD:
Maskiner
(Computers)
Brukere
(Users)
Kontakter (Contacts)
Grupper
(Groups)
Delte mapper
(Shared folders)
Skrivere
(Printers)
Domenekontrollere
(Domain controllers)
Organisasjonsenheter
(OUs)

Informasjon om alle maskiner som er medlem av domenet.
Informasjon som kreves for å logge på et domene, for eksempel
påloggingsnavn.
Informasjon om organisasjonens kontaktpersoner (ikke brukere).
En samling av brukere og/eller maskiner. Kan også inneholde andre grupper.
Brukes for å forenkle tildeling av rettigheter.
En referanse (peker/snarvei) til en delt mappe på en maskin i domenet. Gjør
mappen søkbar i domenet.
En referanse (peker/snarvei) til en delt skriver i domenet.
Beskrivelse av alle domenekontrollere i domenet.
Organisasjonsenhet som kan inneholde andre AD objekter. Brukes for å
gruppere objekter etter organisasjonstilhørighet. Administrasjon av objekter i
en OU kan delegeres til en bruker.

Når du oppretter et Windows-domene vil brukerkontoen administrator på domenekontrolleren bli medlem av gruppen Domain Admins. Denne gruppen har alle rettigheter
innenfor domenet. For at en administrator skal kunne styre alle domenene i et nettverk, må
brukerkontoen hans være medlem i gruppen Enterprise Administrators. Les mer om dette i
kapittelet Grupper.

Organisering av domener, OUer, trær og skoger
Et Windows-domene kan være oppdelt i flere organisasjonsenheter - OU’er (Organizational
Units). En OU kan inneholde brukerkontoer, maskiner og andre AD-objekter. En Windows
administrator bruker OUer for å dele store domener opp i flere mindre enheter slik at de blir
enklere å administrere. For eksempel kan du lage OUer for hver avdeling i bedriften og deretter plassere brukerkontoer og maskiner som tilhører samme avdeling i en og samme OU.
Administratoren for domenet kan tildele (delegere) administratorrettigheter for en enkelt OU
til andre domenebrukere. Disse brukerne får da rettigheter til blant annet å administrere
brukerkontoer innenfor sin OU. På den måten kan domeneadministratoren fordele brukeradministrasjonen i et stort nettverk på flere personer.
I et stort Windows-nettverk kan vi ha mer enn ett Windows-domene. Det er mest aktuelt i
store organisasjoner/nettverk. I denne boken vil vi mest beskrive domener der alle maskiner
tilhøre ett og samme domene, men vi vil likevel si litt om nett med flere domener nedenfor.
I nettverk med flere domener, er domenene satt sammen i en hierarkisk trestruktur bestående
et rotdomene og flere underdomener. Strukturen til et slikt nettverk sammensatt av flere
domener, kan illustreres som i figuren nedenfor.
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I AD DS er et tre (tree) en hierarkisk
struktur av domener som deler ett felles
rotdomene (som er tegnet på toppen av
treet i figurene!). Domenene under rotdomenet får samme navn som rotdomenet, med sitt eget navn foran.
Hvis rotdomenet heter local og du laget
et nytt underdomene som heter
mittdomene, vil det fullstendige
domenenavnet for det nye domene bli
mittdomene.local. Det nye domenet
kalles et underdomene (child-domain
på engelsk) under local. Domenet på
nivået over, i dette tilfellet local, kalles
et parent-domain på engelsk. Dette har
ingen god norsk oversettelse, men vi
kan bruke foreldredomene.

Nettverk som består av flere domener organisert i
hierarkier (trær). Domenet på toppen av hierarkiene
kalles rotdomener. Flere trær utgjør en AD-skog.

I AD DS er en skog (forest) en samling av trær med domener som alle benytter Active
Directory Domain Services med samme struktur/konfigurasjon (samme globale katalog).
Trærne i en skog behøver ikke å ha ett felles rotdomene. Skogen refereres til med navnet til
det første treet som opprettes i skogen. Begrepet skog er mest aktuelt i svært store Windowsnettverk med mange domener. Det er likevel greit å være klar over at et Windows-nettverk
med bare ett domene også utgjør ett tre, og også er en skog.

Egenskapene til et Windows-domene
Et Windows-domene har følgende kjennetegn/egenskaper:
•
•

•
•
•

Ressurser, administrasjon og brukerautentisering er sentralisert på en (eller flere)
sentral(e) domenekontroller(e).
Det finnes bare én brukerdatabase i et Windows-domene, og denne lagrer alle
brukerkontoer i domenet. For sikrere drift kan likevel brukerdatabasen kopieres
(replikeres) til flere domenekontrollere i domenet. Brukerdatabasen kalles en katalog
(directory) og i Windows heter katalogen Active Directory (AD).
En bruker trenger bare én brukerkonto i domenet for å få tilgang til alle maskiner og
delte ressurser i domenet.
Et Windows-domene er skalerbart, som betyr at det kan vokse «uten grenser». Et
domene kan omfatte mange tusen maskiner og brukere.
Et Windows-domene kan ha flere domenekontrollere som fungerer som «backup» for
hverandre. I så fall vil AD-databasen, og endringer i denne, bli kopiert til alle
domenekontrollerne (replikering).
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Lage en ny domenekontroller
Du har nå fått et innblikk i begrepsapparatet for Windows Server. Du vet hva et domene er, og
hvordan dette organiseres i AD DS. Vi skal nå vise hvordan du kan lage et domene med en
domenekontroller og melde maskiner i nettet inn som medlemmer i domenet.
Før en maskin med Windows Server kan gjøres til domenekontroller må du installere tjenerrollen Active Directory Domain Services. Hvis det ikke finnes noe Windows-domene i nettverket fra før, vil denne installasjonen opprette et nytt rotdomene i en ny AD-skog. Hvis det
allerede finnes andre domenekontrollere og Windows-domene(r) i nettet, kan den nye
domenekontrolleren enten kontrollere et nytt underdomene i et eksisterende AD-tre eller et
nytt rotdomene i en eksisterende AD skog. Det er også mulig å installere domenekontrolleren
som en ny domenekontroller i et eksisterende domene. Dette gjøres vanligvis for backupformål, eller for å fordele trafikken i domenet på flere domenekontrollere.
En ny domenekontroller oppretter du slik:
1. Domenekontrolleren må ha fast (statisk) IP-adresse, så dette må konfigureres først
dersom maskinen ikke allerede har det.
2. Bruk Server Manager og installer tjenerrollen Active Directory Domain Services.
3. Når installasjonen er ferdig vil du i Server Manager se at AD DS har blitt lagt til i
menyen til venstre. Velg AD DS. På den gule linjen får du en beskjed om at det
behøves konfigurasjon før AD DS kan aktiveres. Klikk lenken More.

4. Da vil du få opp serverens Task Details. Klikk lenken Promote this server to a domain
controller. Gjennomfør veiviseren med disse valgene:
•
•
•

•
•

Du får valget mellom å opprette et nytt domene i en skog. (Create a new domain i
a new forest), opprette et nytt domene i et eksisterende tre/skog, eller å opprette en
ny domenekontroller i et eksisterende domene.
Du må oppgi et domenenavn for domenet som domenekontrolleren skal
administrere.
Du må velge hvilket Forest functional level (og evt. Domain Functional Level)
som skal benyttes. Hvis du har maskiner med eldre Windows-versjoner i domenet
må du ta hensyn til dette. Hvis ikke bruker du det nivået som samsvarer med
versjonen du bruker av Windows Server på domenekontrolleren.
Du må velge om tjenesten DNS Server skal installeres sammen med AD DS eller
om domenet skal benytte en eksisterende DNS-tjener på en annen maskin.
Etter at installasjonen er ferdig må maskinen omstartes. Etter omstart har den blitt
domenekontroller for det nye domenet.
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Administrasjonsverktøy for AD DS
Sammen med AD DS blir det også installert flere administrasjonsverktøy for AD. Disse kan
startes fra Tools-menyen i Server Manager.

•
•
•
•

Active Directory Administrative Center gir en samlet oversikt over domenet og de
vanligste administrative oppgavene.
Active Directory Users and Computers bruker du for å administrere brukerkontoer,
maskinkontoer, brukerkontoer og OUer i AD. Dette verktøyet vil du bli bedre kjent med i
kapittelet Brukeradministrasjon.
Active Directory Domains and Trusts brukes for å administrere store nett med flere
domener. Dette blir ikke omtalt videre i boken.
Active Directory Sites and Services brukes for å administrere domener som er spredt på
flere geografiske steder. Dette verktøyet blir også lite omtalt i denne boken.

Verktøyene installeres automatisk på domenekontrolleren, men kan også installeres og brukes
fra medlemstjenere i domenet. På en medlemstjener må da funksjonen Active Directory
Domain Controller Tools installeres.
Verktøyet Active Directory Users and Computers brukes altså for å administrere brukere,
maskiner og OUer i AD-databasen. Dette kan bare gjøres av en bruker med administrative
rettigheter i domenet, det vil si som er medlem i gruppen Domain Admins.

Kapitlene Brukeradministrasjon og Grupper viser hvordan du bruker dette verktøyet for å
administrere domenebrukere og grupper i Active Directory Domain Services.
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Melde en maskin inn i et domene
En maskin som skal brukes for pålogging til et Windows-domene må først meldes inn i
domenet. Innmelding gjør du vanligvis bare én gang, men det er mulig å melde maskinen ut
av domenet på et senere tidspunkt. Du gjør innmelding fra maskinen som skal meldes inn på
denne måten:
1) Start kontrollpanelet (Control Panel), velg
System and Security, og System.
2) Finn overskriften Computer name, domain and
workgroup settings og klikk
ute til høyre.
3) I vinduet System Properties og fanen
Computer Name bruker du knappen Change
slik at du får opp vinduet til venstre.
4) Endre feltet Member of fra Workgroup til
Domain og skriv inn navnet på domenet ditt.

5) For å melde maskinen inn i domenet må du
oppgi brukernavn og passord til en domenekonto med administrative rettigheter i
domenet.
(Alternativt kan domeneadministrator manuelt
lage en maskinkonto for maskinen på domenekontrolleren før innmelding.)
6) Hvis innmeldingen er vellykket får du opp en
bekreftelse på at maskinen er meldt inn i
domenet.
7) Etter at maskinen er meldt inn i domenet, må
du starte den på nytt.
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Pålogging fra en maskin som er medlem i et domene
Etter at klientmaskinen er meldt inn i Windows-domenet, vil påloggingsbildet gi mulighet for
å logge på med en brukerkonto i domenet (domenekonto).
Når du skal logge på med en domenekonto må
logon-navnet skrives slik:
domenenavn\brukernavn
Se eksempel i påloggingsbildet til venstre.

Du kan fremdeles logge inn på klientmaskinen
med en lokal brukerkonto slik:
1) Klikk knappen Other User
2) Skriv logon-navnet på denne formen:
maskinnavn\lokalt brukernavn
der maskinnavn er navnet til klientmaskinen.
Se eksempel i påloggingsbildet til venstre.

Sjekk hva du har lært
1. Forklar hva som menes med et Windows-domene, et AD-tre og en AD-skog.
2. Hvilke krav stilles til maskinens IP-adresse hvis den skal bli domenekontroller i et
Windows-domene?
3. Hvilke programvarekomponenter må installeres på en Windows Server for at den skal
kunne brukes som en domenekontroller?
4. Hvilken rolle har DNS i et Windows-domene?
5. Hva må du gjøre med en nyinstallert klientmaskin med Windows før du kan bruke den i
et domene?
6. Hvordan kan du logge inn med en lokal brukerkonto på en maskin som er meldt inn i et
Windows-domene?

71

7 Brukeradministrasjon

7 Brukeradministrasjon
Når en bruker logger inn på en maskin med en lokal brukerkonto eller en domenekonto, får
brukeren tilgang til ressurser på maskinen eller i domenet. Med ressurser mener vi her for
eksempel disker, mapper, skrivere og delte nettverksmapper. For å få slik tilgang må brukerkontoer, eller grupper, knyttes til ressursene med informasjon om hva brukeren har lov til å
gjøre med disse ressursene. Det er systemadministrator sin oppgave å opprette brukerkontoer
og grupper, og gi disse rettigheter til ressurser som brukerne skal arbeide med. Disse oppgavene kaller vi brukeradministrasjon.
I et lite nettverk med få brukere er brukeradministrasjon forholdsvis enkelt. I store nett med
mange hundre brukere, er dette mer omfattende. Da er det viktig å lage gode rutiner som
forenkler arbeidet og sparer tid.
Dette kapittelet beskriver forskjellen på lokale brukerkontoer og domenekontoer, hvordan du
lager slike kontoer, og hvordan du best administrerer dem.

Introduksjon til brukerkontoer
Alle brukere i et Windows-nettverk logger på med en konto som vanligvis er personlig. Det
vil si at hver bruker har sin egen konto.
Hver brukerkonto identifiseres med et påloggingsnavn (user logon name).
Som navnet tilsier er det dette som brukeren må oppgi når hun logger på en
maskin eller et domene. Påloggingsnavnet må være entydig innen maskinen
eller domenet. (Se nedenfor). I tillegg til påloggingsnavn, bør alle brukerkontoer ha et passord (password).
I Windows finnes det flere typer brukerkontoer:
Lokale brukerkontoer (local user accounts) kan brukes på én bestemt maskin
for å få tilgang til ressurser på denne maskinen. En lokal brukerkonto er
registrert bare på denne ene maskinen, og brukeren kan bare logge på denne
maskinen. Med lokale brukerkontoer, må brukeren ha en konto på hver av
maskinene hun skal bruke i nettet.
Lokale brukerkontoer blir opprettet og lagret lokalt på hver maskin. I en Windows arbeidsgruppe (workgroup) er alle brukerkontoer lokale. Alle lokale brukerkontoer på samme maskin
må ha forskjellige påloggingsnavn.
Domenekontoer (domain accounts) brukes for å logge på et Windowsdomene. Med en slik konto kan brukeren logge seg på fra hvilken som helst
maskin som er medlem i domenet. Hun trenger derfor ikke en lokal konto på
maskinen, det er nok med én enkelt konto i hele domenet. En domenekonto
kan også gi tilgang til alle ressurser på alle andre maskiner som er
medlemmer i domenet.
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Domenekontoer blir opprettet og lagret i Active Directory Domain Services (AD DS) på en
domenekontroller i domenet. Alle domenekontoer i samme domene må ha forskjellige
påloggingsnavn.
Innebygde kontoer (built-in accounts) er kontoer som opprettes automatisk når Windows
installeres. Disse kontoene fungerer som lokale kontoer, men lokale kontoer på en domenekontroller kan også gis rettigheter i domenet. Kontoene kan ikke slettes, men du kan endre
navn på dem. I Windows Server finnes tre innebygde brukerkontoer:

•

•
•

Administrator (entall) er en lokal brukerkonto som er medlem av den lokale gruppen
Administrators (flertall) på maskinen. Kontoen har dermed administrative rettigheter til
maskinen. Hvis maskinen gjøres til domenekontroller blir kontoen med i domenegruppen
Domain Admins som har administrative rettigheter i hele domenet. I praksis velger
mange å endre navn på denne kontoen slik at det blir vanskeligere for hackere å gjette
kontonavnet, og dermed vanskeligere å bruke denne for å bryte seg inn på nettverket.
DefaultAccount er en brukerkonto som definerer standard egenskaper for nye
brukerkontoer. Alle nye brukerkontoer får egenskapene til denne kontoen, men disse kan
selvsagt endres. Det er ikke mulig å logge inn med denne brukerkontoen.
Guest er en lokal brukerkonto som er beregnet for besøkende i nettverket. Av sikkerhetsmessige hensyn bør kontoen Guest være sperret når den ikke er i bruk. I praksis blir denne
kontoen lite brukt, fordi nettverksadministratorer heller velger å opprette kontoer med
begrenset varighet for hver gjestebruker. Du vil lære hvordan deg gjøres senere.

I Windows 10/11 er alle de tre kontoene over deaktivert etter installasjon, og du må aktivere
dem manuelt hvis du vil bruke dem. I Windows Server er kontoen administrator aktivert og
de to andre deaktivert etter installasjon.
Tips: I stedet for å bruke kontoen Guest, kan du for eksempel lage egne midlertidige
gjestebrukere og gi dem kontonavn som begynner med T (for Temporary), for eksempel TAnne. Dette gir bedre oversikt og kontroll enn å bruke kontoen Guest. Slike gjestekontoer
bør alltid gis begrenset varighet (utløpstid). Se senere.

Hvem har rettigheter til brukeradministrasjon?
For å administrere lokale brukerkontoer på en maskin, må du være pålogget med en brukerkonto som er medlem av den lokale gruppen Administrators. Den innebygde brukerkontoen
Administrator er medlem i denne gruppen. Det er også den brukerkontoen du lager selv
under installasjon av Windows 10/11. I Windows 10/11 kan du derfor velge om du vil bruke
din egen konto, eller aktivere kontoen Administrator for å gjøre lokal brukeradministrasjon.
Det er egentlig gruppen Administrators (med s til slutt) som har alle rettighetene på den
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lokale maskinen. Brukerkontoen Administrator arver disse rettighetene fordi den er medlem i
gruppen. Du vil lære mer om grupper og rettigheter i de kommende kapitlene.
I et Windows-domene er det domenegruppen Domain Admins (og Enterprise Admins) som
har rettigheter til å gjøre brukeradministrasjon. Du kan administrere domenebrukere fra alle
maskiner som er medlem i domenet, men du må være pålogget med en domenebruker som er
medlem i Domain Admins. På en domenekontroller vil den innebygde brukeren
Administrator alltid være medlem av Domain Admins.

Regler for påloggingsnavn og passord
Alle nettverksadministratorer bør ha regler for brukernavn og passord som følges konsekvent.
Navn på kontoer bør lages slik at ansatte med samme navn får entydige påloggingsnavn, og
passord bør velges slik at de vanskelig kan gjettes. Samtidig er det viktig å ikke bruke så
vanskelige passord at brukerne skriver dem ned på lapper i stedet for å huske dem. Det samme
kan fort skje hvis brukerne tvinges til å bytte passord ofte.
Windows Server har også noen regler for påloggingsnavn, som uansett må følges:
•
•

•
•

Hvis kontoen er en lokal brukerkonto, må påloggingsnavnet være entydig på den
maskinen der kontoen er registrert. Det vil si at du ikke kan ha flere lokale brukerkontoer med samme navn på samme maskin.
Påloggingsnavn for domenekontoer må være entydig innenfor domenet. Alle
kontoer i samme domene må altså ha forskjellige navn. Dette gjelder selv om
kontoene er plassert i forskjellige organisasjonsenheter (OUer). Kontoer i forskjellige domener kan ha samme navn.
Påloggingsnavn kan inneholde opptil 20 tegn. Du kan også bruke mer enn 20 tegn
i navnet, men bare de 20 første tegnene blir oppfattet av Windows. Det er disse 20
tegnene som må være unike innen en maskin / ett domene.
Følgende tegn er ikke tillatt i påloggingsnavn: ” / \ [ ] : ; | = , + * ? < >

Valg av passord er svært viktig. Passordet skal hindre uønskede brukere å logge seg på
kontoen din. Du bør bruke følgende regler:
•
•
•
•

Hvis du aktiverer kontoen Administrator, bør du alltid bruke et svært sikkert passord
for denne.
Du bør bestemme deg for hvordan, og hvor ofte, passordet for brukerkontoer skal
skiftes. Som hovedregel bør du la brukerne avgjøre når passordet bør skiftes. Du kan
også tvinge brukeren til å bytte passord regelmessig.
Ansatte i IT-avdelingen bør heller ikke kjenne brukernes passord. Dette kan du oppnå
ved å lage regler slik at hver enkelt bruker må velge nytt passord når han logger seg på
for første gang.
De fleste brukere bør informeres om hvor viktig passordet er og reglene for disse.
Gode passord bruker ofte en kombinasjon av store og små bokstaver, tall og spesialtegn.
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Windows setter også noen regler for valg av passord. For domenekontoer benytter Windows
passordregler som Microsoft kaller complex requirements. Det betyr at passordet for en
domenekonto må oppfylle følgende krav:
•
•
•

kan ikke inneholde hele, eller deler av, kontonavnet.
må være minst seks tegn langt
må inneholde tegn fra minst tre av følgende kategorier:
o store bokstaver i det engelske alfabetet
o små bokstaver i det engelske alfabetet
o siffer fra 0-9
o ikke-alfabetiske tegn, for eksempel: ! $ # og %

Lage en lokal brukerkonto
Du kan lage lokale brukerkontoer på alle utgaver av Windows Server, med unntak av Data
Center utgaven. Du kan ikke lage lokale brukere på en domenekontroller. Der blir alle
brukere automatisk domenebrukere.
Lokale brukerkontoer lagres i en database på den lokale maskinen, ikke i Active Directory.
Den lokale databasen kalles Security Accounts Manager (SAM). Siden SAM inneholder viktig
sikkerhetsinformasjon, for eksempel passord til brukerkontoene, er databasen kryptert. Lokale
brukerkontoer har færre egenskaper enn domenekontoer.
På en Windows maskin som ikke er domenekontroller, administrerer du lokale brukere med
verktøyet Computer Management ► Local Users and Groups:
1) Velg mappen Users. Alle registrerte brukere vises da i høyre del av vinduet.
2) Høyreklipp på Users, velg New User... og fyll inn opplysninger om brukeren:
•

User name er påloggingsnavnet (logon user
name) på den lokale brukerkontoen. Dette må
følge reglene i Windows, og bør dessuten følge
navnereglene i organisasjonen din.

•

Full name er fullstendig (virkelig) navn for
den som bruker kontoen.

•

Description beskriver hva kontoen skal brukes
til, eller har tilleggsopplysninger om den
brukeren som kontoen er laget for.

•

I Password og Confirm Password oppgir du
passordet til brukeren.

I nedre del av vinduet velger du hvordan passord skal endres:
•

User must change password at next logon. Dette er et fornuftig valg for «vanlige»
brukere og sikrer at brukeren velger et passord som administrator ikke kjenner. Dette
valget overstyrer Password never expires.
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•

User cannot change password. Med dette valget er det bare administrator som kan
endre passordet. Dette er mest aktuelt for kontoer som brukes til spesielle formål, for
eksempel dersom mer enn én bruker benytter kontoen, eller dersom brukerne ikke skal
kunne velge passord selv av andre grunner.

•

Password never expires medfører at passordet aldri utløper, det vil si brukeren
behøver ikke endre passordet noen gang. Dette brukes ofte hvis passordet brukes av et
program i Windows (ikke en bruker). Dersom du fjerner haken foran dette valget, vil
Windows tvinge brukeren til å bytte passord regelmessig, for eksempel hver måned.

•

Account is disabled. Hake her betyr at kontoen er deaktivert. Bare administrator kan
fjerne haken og aktivere kontoen på nytt.

3) Klikk Create knappen for å lage kontoen.
Når den lokale brukerkontoen opprettes, vil SAM på den lokale maskinen registrere og lagre
informasjon om kontoen. Når du logger på med en lokal brukerkonto, vil autentisering skje
lokalt på maskinen ved at brukernavn og passord kontrolleres mot innholdet i SAM.

Lage en domenekonto
En domenekonto opprettes og lagres i Active Directory Domain Services på en domenekontroller. Hvis det finnes flere domenekontrollere i domenet, vil kontoopplysningene bli
replikert (kopiert) til disse, men de kopieres ikke til andre maskiner i domenet.
Du kan lage domenekontoer mens du er logget på domenekontrolleren direkte, eller du kan
fjernadministrere domenekontoene fra en annen maskin i domenet ved hjelp Server Manager.
Du lager nye domenekontoer med verktøyet Active Directory Users and Computers som
kan startes fra Tools menyen i Server Manager.
1) Åpne domenet, slik at alle undermapper er synlige.

Du kan plassere brukerkontoer i mappen Users, eller i en organisasjonsenhet (OU).
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Hvis organisasjonen som bruker domenet består av flere avdelinger, vil det være naturlig å
opprette én organisasjonsenhet - OU (Organizational Unit), for hver avdeling. De ansattes
brukerkontoer plasseres da i OUen som tilsvarer den avdelingen vedkommende jobber i.
Hensikten med dette er først og fremst å fordele brukeradministrasjonen på flere personer. Én
person (brukerkonto) i hver avdeling kan da få administrative rettigheter innenfor OUen for
sin avdeling. Dette forenkler brukeradministrasjonen og reduserer belastningen på den
sentrale nettverksadministratoren.
Obs! OUer må ikke blandes sammen med grupper som er omtales i kapittelet Grupper.
Brukerkontoer kan organiseres i grupper for å forenkle tildeling av rettigheter. Slike
rettigheter kan ikke gis til OUer.
2) Høyreklikk på mappen der du vil plassere den nye brukerkontoen, og velg New ► User.
Du får opp følgende dialogvindu:
•

First name, Initials og Last name er
navnet til kontoeieren.

•

Full name er kontoeierens fullstendige
navn sammenhengende. Windows lager
dette automatisk basert på de tre forrige
feltene.

•

User logon name er påloggingsnavnet som
brukeren må oppgi når han logger på
domenet. Dette navnet må være entydig
innenfor domenet.

•

User logon name (PreWindows 2000) er et påloggingsnavn som kan brukes for å
logge på domenet fra maskiner med en eldre versjon av Windows.
(Windows-versjoner før Windows 2000 hadde andre regler for kontonavn, bl.a.
kortere lengde, og vil ikke akseptere kontonavn som bryter med disse.)

3) Når du trykker Next > får du opp et dialogvindu for utfylling av passord. Dette bildet
inneholder den samme informasjonen som ved registrering av lokale brukerkontoer:
•
•

Password er passordet til domenekontoen.
I Confirm password skal du bekrefte
passordet for å kunne oppdage eventuell
feilstaving.

I nedre del av vinduet velger du hvordan passord
skal endres:
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•
•

•

•

User must change password at next logon. Dette er et fornuftig valg for «vanlige»
brukere og sikrer at brukeren velger et passord som administrator ikke kjenner. Dette
valget overstyrer Password never expires.
User cannot change password. Med dette valget er det bare administrator som kan
endre passordet. Dette er mest aktuelt kontoer som brukes til spesielle formål, dersom
mer enn én bruker benytter kontoen, eller dersom brukerne ikke skal kunne velge
passord selv av andre grunner.
Password never expires medfører at passordet aldri utløper, det vil si brukeren
behøver ikke endre passordet noen gang. Dette brukes ofte hvis passordet anvendes av
et program (ikke bruker) i Windows. Dersom du fjerner haken foran dette valget, vil
Windows tvinge brukeren til å bytte passord regelmessig, for eksempel hver måned.
Account is disabled. Hake her betyr at kontoen er deaktivert. Bare administrator kan
fjerne haken og aktivere kontoen på nytt.

Endre egenskaper for en domenekonto
En domenekonto har mange flere egenskaper enn de du registrerer når du
oppretter en ny konto som beskrevet over. Noen av egenskapene får
verdier automatisk av Windows når kontoen opprettes. Andre kan du fylle
ut selv etter at kontoen er opprettet. Egenskapene for en konto kan blant
annet brukes for å søke i katalogtjenesten Active Directory Domain
Services. For eksempel kan du søke etter en person ved å oppgi telefonnummer, etternavnet eller plasseringen hans i organisasjonen.
Når du skal endre domenekontoer bruker du også verktøyet Active Directory Users and
Computers.
1) Velg riktig domene og klikk på mappen
som inneholder den domenekontoen du
vil endre.
2) Høyreklikk på kontoen og velg
Properties. Da vises egenskapsvinduet
til høyre.
3) Her velger du fanen for den
informasjonen du vil oppdatere.
I de neste kapitlene blir innholdet i de
viktigste fanene beskrevet.
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Personlig informasjon om brukeren

Personlig informasjon om brukeren er samlet i følgende faner:
•
•
•
•

General viser brukernavn, kontobeskrivelse, kontorplassering, telefonnummer, e-mail,
alias og adressen til brukerens hjemmeside, som vist i figuren over.
Address viser bl.a. brukerens fullstendige gate- og postadresse.
Telephones har felter for brukerens telefonnummer, fax-nummer, mobilnummer og
IP-telefonnummer. Annen informasjon om brukeren kan også tastes inn her.
Organization viser brukerens tittel, arbeidsgiver, avdeling og opplysninger om
brukerens leder.

Disse opplysningene brukes ikke aktivt av Windows. Informasjon er først og fremst beregnet
som dokumentasjon for administratorer og brukere i domenet. Det er dessuten mulig å søke på
flere av disse feltene.
Kontoegenskaper

Fanen Account i egenskapsvinduet inneholder følgende informasjon:
Her kan du endre påloggingsnavnet (User logon
name) som ble registrert da kontoen ble laget.
Du kan låse kontoen midlertidig (Lock/Unlock
account). Brukeren kan ikke logge på hvis
kontoen er låst.
Listen Accont options inneholder bl.a. regler for
passordbytte.
I feltet Account expires kan du spesifisere en
utløpsdato for kontoen. Når utløpsdatoen passeres,
vil Windows automatisk deaktivere (låse)
kontoen.

Slik begrensning egner seg for eksempel for midlertidig ansatte. Kontoen kan da deaktiveres
når den ansatte slutter, og kan senere aktiveres igjen dersom brukeren skal få tilgang på nytt.
Ved å deaktivere fremfor å slette kontoer, kan du unngå å måtte opprette kontoer på nytt for
midlertidige brukere som vender tilbake.
I bildet over kan du begrense brukerens påloggingsmuligheter på to måter: Du kan spesifisere
når på døgnet brukeren kan logge på, og hvilke maskiner brukeren kan logge på fra.
Knappen Logon Hours... i bildet over gir følgende dialogvindu:
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En nyopprettet bruker har lov til å logge på
24 timer i døgnet 7 dager i uka. Dette kan du
endre for eksempel for å skille mellom dagansatte og ansatte som jobber om natten.
I dette bildet justerer du tidsrommene ved å
markere et område og velge Logon
Permitted eller Logon Denied.

Begrensning av tidspunkt for pålogging

Obs! Når logg-inn tiden utløper blir brukeren ikke logget ut hvis han allerede er pålogget.
Han vil fortsatt ha tilgang til de delte ressurser han er koblet til i domenet. Brukeren vil
derimot ikke være i stand til å logge inn påny, eller gjøre nye tilkoblinger til delte ressurser.
Knappen Log on to... i Account fanen gir dialogvinduet Logon Workstations:
I utgangspunktet har en bruker lov til å logge
inn med en domenekonto fra hvilken som
helst maskin som er medlem i domenet. I
nettverk med strenge krav til sikkerhet kan
det være aktuelt å begrense hvilke maskiner
som kan brukes for pålogging. En strengest
mulig avgrensning gir den største
beskyttelsen. Den strengeste avgrensningen
vil være å gi en brukerkonto lov til kun å
brukes fra én bestemt maskin.
Begrensning av pålogging til bestemte
maskiner kan også være aktuelt dersom du
har «åpne felleskontoer», som for eksempel
skal brukes på noen få allment tilgjengelige
maskiner i nettet.
Begrense pålogging til noen maskiner

I vinduet over, kan du manuelt skrive inn navn (eller IP-adresse) på hver maskin som skal
kunne brukes for innlogging med den aktuelle brukerkontoen.
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Lage hjemmemappe for en brukerkonto
Fanen Profile i egenskapsvinduet har
felt for adresse (path) til mappene som
inneholder brukerens profil (User
profile) og hjemmemappe (Home
folder):
En hjemmemappe er en mappe
(katalog) som er knyttet til en bestemt
brukerkonto og som helst brukes for å
lagre brukerens personlige data.
Brukeren har alle rettigheter (Full
Control) på sin hjemmemappe, for
eksempel rettighet til å lage filer og nye
undermapper.

Adresser til brukerens profil og hjemmemappe

Andre brukere har ingen rettigheter til denne mappen, og du kan heller ikke se innholdet i de
andre brukernes hjemmemapper. Hver bruker kan likevel tildele slike rettigheter til andre.
I et Windows-domene bør hjemmemappen til en brukerkonto lagres på en delt nettverksdisk
på en filtjener. Da vil hjemmemappen være tilgjengelig uansett hvilken maskin brukeren
logger på fra. Det er vanlig å samle hjemmemappene for alle domenekontoene under en felles
delt mappe på en filtjener, for eksempel \\MIN_SERVER\Home), som vist i bildet over.
Ved å samle alle hjemmemapper under én felles mappe på filtjeneren blir det også enkelt å ta
sikkerhetskopi av hjemmemappene. Å lage gode backuprutiner er en av de viktigste
oppgavene til nettverksadministrator. Sikkerhetskopi skal tas regelmessig avhengig av hvor
viktige data er, og hvor ofte de endres. Hvis hjemmemappene ligger sentralt på en
nettverksdisk, er det enkelt for administrator å lage gode backuprutiner.
Du bør sørge for at disken som inneholder hjemmemappene har mye ledig lagringskapasitet. I
hjemmemappene vokser ofte datamengden raskt og «ukontrollert».
For å lagre hjemmemapper sentralt på en filtjener gjør du følgende:
1) Lag en mappe (katalog), for eksempel Home, på en disk på
filtjeneren der alle brukernes hjemmemapper skal lagres. Hver
brukers hjemmemappe blir en undermappe i denne mappen.
Vanligvis gir vi undermappene samme navn som navnet på
brukerkontoen (User logon name).
2) Del den felles hovedmappen (Home) som en delt mappe i
nettet.
Deretter legger du inn hjemmemappen for hver bruker slik:
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3) Velg en ledig stasjonsbokstav, for eksempel H: som skal kobles til hjemmemappen
automatisk når brukeren logger på.
4) Legg inn nettverksadressen til brukerens hjemmemappe (for eksempel
\\MIN_SERVER\Home\Ola) i feltet Connect to under Home folder i Profile fanen.
(Obs! Ikke bruk feltet Local path).
5) Brukerens hjemmemappe blir opprettet når du trykker Apply eller OK. Samtidig får
brukerkontoen alle rettigheter (Full Control) til sin egen hjemmemappe.

Brukerprofiler
Når en bruker logger seg på en Windows-maskin for første gang, lager Windows automatisk
en brukerprofil for brukeren. Deretter oppdateres profilen automatisk av Windows og
applikasjonsprogrammer når brukeren gjør endringer i innstillinger.
En brukerprofil innholder blant annet opplysninger om utseende av skjermen (desktop’en) og
tilkoplinger til disk- og skriverressurser. En brukerprofil kan også skreddersys slik at den
inneholder restriksjoner for hva brukeren ser på skjermen og hvilke systemoppgaver eller
applikasjoner han har lov å utføre når han logger på. Brukerprofilen inneholder også
brukerdefinerte innstillinger for Windows og applikasjoner.
En brukerprofil kan blant annet inneholde
opplysninger om følgende:
•
•
•
•
•
•
•
•

Arbeidsflatens utseende
Innholdet i personlige menyer
Skjerm farger og bakgrunnsbilde
Skjerm sparer
Nettverkstilkoplinger
Skrivertilkoplinger
Vindusstørrelse og posisjon
Innstillinger for mus og lyder

Lokalt på hver maskin lagres brukerprofilen automatisk i en mappe
med brukerens navn under mappen C:\Users, for eksempel
C:\Users\ola. (I Windows-versjoner før Windows 7 / 2008 ligger
brukerprofilene under mappen C:\Documents and Settings.) Nye
profiler blir automatisk kopier av standardprofilen Default User
(C:\Users\Default User)
Brukerprofilen inneholder bl.a. følgende filer og undermapper:
•

Den skjulte filen NTUSER.DAT inneholder brukerdelen av Windows Registry
(nøkkelen HKEY_CURRENT_USER), det vil si en database med brukerens
«Windows-innstillinger». Operativsystemet holder filen åpen (og låst for andre
applikasjoner) så lenge brukeren er pålogget.
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Synlige mapper under profilmappen:
•
•
•
•
•

Desktop inneholder de filene og snarveiene som vises på brukerens
arbeidsflate (desktop).
Documents er beregnet for å lagre brukerens dokumenter og data.
Downloads er beregnet for filer som lastes ned. For eksempel vil filer
som lastes ned med Internett Explorer lagres her som standard.
Favorites inneholder favorittlenker i webleseren Internett Explorer.
Music, Pictures og Videos er beregnet for å inneholde brukerens
musikkfiler, bilder og videoer.

Skjulte mapper i profilen:
•
•
•
•
•
•
•

AppData er beregnet for lagring av (midlertidige) data generert av applikasjoner.
Cookies inneholder cookie-filer fra webleserne.
Local Settings brukes som AppData, men innholdet kopieres ikke til tjener ved bruk
av «roaming profile». Se underkapittelet Fire typer brukerprofiler på neste side.
NetHood og PrintHood inneholder snarveier til delte mapper og skrivere som brukes.
Recent inneholder snarveier til nylig brukte dokumenter.
SendTo og Start Menu inneholder snarveier som vises i henholdsvis «Send to»
menyen og «Start» menyen.
Templates inneholder mal-filer, for eksempel Office maler.

Tips: Du kan få se de skjulte filene i en mappe ved å markere mappen
i filbehandler (File Explorer) og velge menyvalget View ► Hidden
Items.

Fire typer brukerprofiler

Det finnes fire typer brukerprofiler i Windows:
•

Standard brukerprofil (Default user profile) er en «tom profilmal» som nye brukere
får kopi av ved første gangs pålogging.

•

Lokal brukerprofil (Local user profile) er en profil som er lagret på lokal disk (C:) på
den maskinen brukeren er pålogget. Profilen opprettes første gang brukeren logger på
maskinen, basert på standardprofilen. Alle endringer i den lokale profilen gjelder bare
på maskinen som har profilen. Alle lokale brukerkontoer får en lokal profil første gang
de logger inn på en maskin.

•

Vandrende brukerprofil (Roaming user profile) blir lagret i en delt mappe på en filtjener. Denne profilen er tilgjengelig fra alle maskiner i nettverket og gir brukeren
samme oppsett uansett hvilken maskin han logger inn fra.
Når en bruker med vandrende profil logger på et domene, vil Windows kopiere innholdet av profilen på filtjeneren til den lokale brukerprofilen (på C:). Alle endringer
som brukeren gjør mens han er pålogget blir registrert i den lokale profilen. Når
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brukeren logger ut, vil endringene i den lokale profilen bli kopiert tilbake til profilmappen på filtjeneren. Dermed vil den oppdaterte profilen være tilgjengelig fra
filtjener neste gang brukeren logger på domenet, uansett hvilken maskin brukeren
logger på fra.
Hvis den vandrende profilen ikke er tilgjengelig når brukeren logger på, vil Windows
opprette en midlertidig lokal profil på klientmaskinen. Dette kan for eksempel skje
hvis filtjeneren, eller den delte mappen, der den vandrende profilen er lagret, ikke er
tilgjengelig.
•

Obligatorisk brukerprofil (Mandatory user profile) er en ferdigkonfigurert profil som
administrator har laget og som ikke kan endres av brukeren. Slike profiler benyttes
hvis administrator ønsker å bestemme hvordan brukerens Windows oppsett skal se ut,
for eksempel der flere brukere skal ha identisk profil som ikke kan endres. En obligatorisk profil kopieres fra tjener til lokal profil hver gang en bruker logger på. Brukeren
kan gjøre endringer i sin profil mens han er pålogget, men disse blir ikke kopiert
tilbake til tjeneren når brukeren logger av. Ved neste pålogging vil brukeren derfor få
den ferdigkonfigurerte profilen igjen.

Lage en vandrende brukerprofil (roaming profile)

Brukernes vandrende profiler bør lagres i individuelle mapper under en felles delt mappe (for
eksempel Profiles) på en filtjener.
For å lage en vandrende (roaming) brukerprofil gjør du følgende:
1. Lag en delt mappe på tjenermaskinen, og gi alle brukerne (gruppen Domain Users)
delingsrettigheten Full Control til mappen.
2. Bruk Server Manager ► Tools ► Active Directory Users and Computers.
3. Høyreklikk på brukerkontoen som skal bruke profilen, og klikk Properties.
4. Velg fanen Profile og skriv inn adressen (path) til profilmappen i ruten Profile path
under overskriften User profile:

Adresse til mappe for lagring av vandrende profil
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5. Skriv adressen på denne formen: \\servernavn\delt_mappe\brukernavn. Brukernavnet kan eventuelt erstattes med systemvariabelen %username%. Straks du klikker
Apply eller OK, vil Windows erstatte variabelen %username% med navnet på
brukerkontoen du redigerer.
Obs! Vær klar over at brukerens profilmappe ikke opprettes når du lukker dette bildet. Den
opprettes første gang brukeren logger på etter at Profile path er definert.

Kopiere domenekontoer
Som du skjønner kan det bli mange opplysninger å registrere på en brukerkonto når du lager
den, og dette kan ta tid. Du kan forenkle dette ved å lage en kopi av en eksisterende konto. Da
tar du utgangspunkt i en konto som er mest mulig lik den kontoen du skal lage. På denne
måten kan du spare mye tid når du skal registrere nye brukere, spesielt hvis du skal lage
mange nye kontoer som er svært like.

For å kopiere en konto gjør du som følger:
1) Bruk Server Manager ► Tools ►Active Directory Users and Computers.
2) Høyreklikk på brukerkontoen du vil kopiere og
velg Copy.
3) I dialogvinduet Copy Object – User, skriver du
inn brukernavn og logg-inn navn til den nye
kontoen.
4) Skriv inn og bekreft et passord for den nye
brukeren, og sett eventuelle avgrensninger på
passordet.
5) Ruten Disable account bør stå blank (uten hake)
Kopiere en brukerkonto

Som nettverksadministrator bør du forsøke å finne grupper av kontoer som har relativt like
egenskaper. For hver slik gruppe kan du lage en brukerkonto som fungerer som en kontomal.
For at du lett skal finne kontomalene kan du velge å la kontonavnet begynne med tegnet _
(understrek), for eksempel _brukermal1. Kontomalene vil dermed vises først i listen over
kontoer. Kontomalene bør være deaktivert (Disable account), slik at ingen kan logge inn
med en slik kontomal.
Når en ny konto skal lages, kopierer du en av malene slik det er forklart over.
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Endre passord for en bruker
Hvis en bruker glemmer passordet sitt vil hun ikke kunne logge på maskinen/domenet. Selv
om du har administratorrettigheter, vil du ikke kunne lese og finne brukerens passord. Du kan
derimot hjelpe brukeren ved å tildele han et nytt passord. Dette gjør du på følgende måte:
1) Høyreklikk på brukerkontoen og velg Reset Password...
2) Oppgi og bekreft et nytt passord for
brukeren.
3) Sett hake i ruten User must change
password at next login. Dette sikrer
at brukeren må velge et nytt passord
som du ikke kjenner.
4) Hvis brukeren har forsøkt å logge på
mange ganger med feil passord, kan
kontoen ha blitt låst. Sett i så fall
hake i ruten Unlock the user’s
account, for å låse opp kontoen.
Endre passord for en bruker

Husk at lokale brukerkontoer endres med det administrative verktøyet Computer
Management, mens domenekontoer endres med Active Directory Users and Computers.

Slette og deaktivere en brukerkonto
Brukerkontoer som ikke er i bruk, bør slettes, eller deaktiveres, så snart som mulig for å
redusere sjansen for misbruk.
Slette en brukerkonto

I Active Directory Users and Computers sletter du kontoen ved å høyreklikke på brukerkontoen og velge Delete.
Hvis du sletter en konto vil all informasjon om kontoen ble slettet permanent. Det gjelder for
eksempel hvilke rettigheter kontoen har fått og hvilke grupper kontoen er medlem av. Selv om
du senere registrerer en ny konto med samme navn som den du slettet, vil denne informasjonen være tapt. Dette skyldes at hver konto er knyttet til en sikkerhetsidentifikator (Security
Identifier - SID). SID er et tall som entydig identifiserer kontoen. Gruppemedlemskap og
tilgangsrettigheter er knyttet til denne SIDen, ikke til kontonavnet. Når en konto slettes og du
senere oppretter en ny konto med samme navn, vil den nye kontoen få en ny SID og dermed
en annen identitet enn den første. Den nye kontoen vil derfor ikke ha tilknytningene som den
gamle kontoen hadde selv om den har samme navn.
Deaktivere en brukerkonto

Hvis en brukerkonto er ute av bruk for en begrenset tidsperiode, for eksempel fordi brukeren
har permisjon, bør du ikke slette kontoen, men i stedet deaktivere den. Så lenge den er
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deaktivert, kan ingen logge inn med denne kontoen. Når brukeren eventuelt kommer tilbake,
kan systemadministrator aktivere kontoen igjen. Deaktivering og aktivering gjør du i Active
Directory Users and Computers ved å høyreklikke på brukerkontoen og velge Disable
account / Enable account.
Mange systemadministratorer velger også å deaktivere kontoer som skal slettes i stedet for å
slette dem med én gang. Først etter at kontoen har vært deaktivert en viss periode, for
eksempel én måned, blir den endelig slettet. Dette er kun en praktisk rutine for å redusere
administrasjonsarbeidet i de tilfeller hvor en konto av en eller annen grunn likevel ikke skulle
slettes.

Flytte en brukerkonto
Brukerkontoer kan flyttes i Active Directory, for
eksempel til en annen OU. Dette kan for eksempel
være aktuelt hvis brukeren får en ny jobb i en
annen avdeling i organisasjonen. Flytting gjør du
også i Active Directory Users and Computers ved å
høyreklikke på brukerkontoen og velge Move...

Flytte en brukerkonto i domenet

Noen praktiske tips om sikkerhet for brukerkontoer
•
•
•
•
•
•
•

Hvis du aktiverer den innebygde kontoen administrator bør du endre navn på
kontoen. Dette gjør det vanskeligere for uautorisert personell og brukere med uærlige
hensikter å logge seg på med fulle rettigheter.
Lag en ny konto og gi den administrative rettigheter ved å melde den inn i gruppen
Administrators. Hvis du glemmer passordet til administratorkontoen så har du den
andre til å rydde opp med.
Lag din egen brukerkonto som en «vanlig» brukerkonto og bruk denne for å gjøre
«vanlige» oppgaver som ikke er administrative. Logg på med administratorkonto bare
når du må det.
Kontoen Guest er deaktivert etter installasjonen av Windows Server. Aktiviser den
kun i nettverk som ikke krever stor sikkerhet og gi den i så fall alltid et passord.
Passordene er viktige for sikkerheten. Informer brukerne om krav til passord og
hvordan de lager gode passord.
Velg om mulig å la nye brukere velge et passord ved første gangs pålogging.
Bruk alltid utløpstid for en konto med midlertidige ansatte. Dette minsker sjansen for
at uautoriserte kan logge seg på
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Maskinkontoer
Active Directory inneholder også kontoer for alle maskiner som er medlem i domenet. Disse
ligger i AD-objektet Computers. Domenekontrollere ligger i objektet Domain Controllers.

Maskinkontoer administreres også i Active Directory Users and Computers

Maskinkontoer i domenet kan bare opprettes av en bruker med administratorrettigheter for
domenet. Dette kan gjøres automatisk når maskinen meldes inn i domenet, eller manuelt i
Active Directory Domain Services før maskinen meldes inn. På samme måte som brukerkontoer, kan maskinkontoer også være medlem av grupper og tildeles rettigheter i domenet.
Maskinkontoer har faktisk også passord og logger inn på domenet, men dette håndteres
automatisk av Windows, slik at brukere slipper å forholde seg til maskinens passord. Likevel
kan du som nettverksadministrator oppleve situasjoner der du må kunne resette passord for en
maskinkonto.
Egenskapsvinduet for maskinkontoer inneholder følgende opplysninger:

Egenskaper for maskinkonto
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Sjekk hva du har lært
1. Du er blitt bedt om å lage brukerkontoer for et firma med 30 ansatte. Firmaet har en tjener
som kjører Active Directory Domain Services, fire medlemstjenere som alle ansatte skal
ha tilgang til, og 30 maskiner som kjører Windows. Hvilken type av brukerkontoer ville
du lage og hvorfor? På hvilke(n) maskin(er) bør kontoene være plassert?
2. Du har en brukerkonto som er medlem av gruppen Domain Admins og skal lage en rekke
nye domenekontoer. Domenekontrolleren er fysisk låst inne i er rom du ikke har tilgang
til. Din maskin kjører en klientversjon av Windows. Hva kan du gjøre for likevel å lage
nye kontoer på domenekontrolleren? (Det finnes minst to ulike teknikker for dette.)
3. Du har laget en domenekonto som skal brukes av en ansatt på en bestemt maskin i nettet.
Du ønsker ikke at den ansatte skal ha tilgang til ressurser på andre maskiner enn sin egen.
Hvordan kan du legge inn restriksjoner slik at denne brukeren kun har adgang til data på
sin egen maskin?
4. En bruker får feilmelding når hun forsøker å logge på. Feilmeldingen sier at Windows
ikke finner kontoens roaming profile, og at adressen (path) ikke finnes. Du undersøker
fanen Profiles i dialogvinduet Properties for kontoen. Profiladressen er der kodet som
\\<servername>\<sharename>\<user_logon_name>. Hvilke grunner kan det være til at
Windows ikke finner profilen?
5. Brukeren Bruker1 har alle rettigheter til mappen C:\data. En administrator lager en ny
konto Bruker2 ved å kopiere Bruker1. Når en bruker logger seg på med Bruker2 og
forsøker å knytte seg til mappen C:\data, får hun meldingen Access is denied. Hvorfor får
ikke Bruker2 adgang til mappen?
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8 Grupper
En brukergruppe (user group) er samling av flere brukerkontoer. I
Windows kan en gruppe inneholde både brukerkontoer, maskinkontoer og andre grupper. Derfor brukes bare betegnelsen gruppe,
ikke brukergruppe.

En systemadministrator bruker grupper for å forenkle tildeling av rettigheter til delte ressurser
som filer, mapper eller skrivere. Hvis flere brukere skal ha de samme rettighetene, kan brukerkontoene samles i en gruppe. Systemadministrator kan da tildele rettighetene til gruppen i
stedet for til hver enkelt brukerkonto. Alle medlemmene i gruppen vil automatisk få (arve)
gruppens rettigheter.
Dette forenkler arbeidet med
brukeradministrasjon fordi
administrator registrerer rettighetene én gang til gruppen, og
ikke til mange brukerkontoer. I
tillegg til å redusere arbeidet
med rettighetsadministrasjon,
blir det også enklere å sikre at
man har tildelt de riktige
rettighetene, og å oppdatere
rettighetene ved endringer.
Grupper er en egen objekttype i Active Directory. En brukerkonto kan være medlem i flere
grupper. Vi skal senere se at noen grupper også kan være medlem av andre grupper.
Gruppemedlemmer arver rettigheter fra gruppen

Når du melder en brukerkonto inn i en gruppe, vil brukerkontoen arve de rettighetene som
gruppen har. På den måten kan administrator enkelt gi brukere nye rettigheter ved å melde
dem inn i grupper med ønskede rettigheter. Brukerkontoen vil også arve rettigheter som
gruppen blir tildelt senere, og kan miste rettigheter som tas bort fra gruppen.
Eksempel: Anta at 50 brukere i økonomiavdelingen i en stor bedrift skal ha tilgang til å lage
og lese filer i en delt mappe Ordredata på en tjenermaskin i domenet. Du kan da lage en
gruppe med navn Økonomi i Active Directory. Deretter melder du de 50 brukerne inn i
gruppen Økonomi. Til slutt gir du gruppen lese-/skriverettigheter til den delte mappen
Ordredata. De 50 brukerne vil da få de samme rettighetene som gruppen får til mappen.
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Rollegrupper og rettighetsgrupper

I eksempelet over grupperte vi brukerkontoene etter hvilken avdeling de jobbet i, det vil si
hvilken rolle brukeren har i bedriften. Denne måten å lage grupper på er svært vanlig, men en
slik gruppedeling alene dekker ikke alltid behovet for enkel brukeradministrasjon. Tenk deg at
de ansatte i økonomiavdelingen skal ha tilgang til 10 ulike delte mapper med ordredata. Dessuten skal alle ansatte i salgsavdelingen også ha samme tilgang til de samme 10 mappene. Du
kan selvsagt lage en ny gruppe med navn Salg, og gi denne også lese-/skriverettigheter til
mappen Data. Dette betyr at du må tildele rettigheter 10 ganger til hver av gruppene
Økonomi og Salg. Hvis flere grupper skal ha rettighetene, må du dessuten gjøre dette på nytt
for hver ny gruppe.
For å redusere administrasjon i slike situasjoner, er det fornuftig å bruke to typer grupper,
eller to nivåer av grupper. Vi lager noen grupper for å samle brukere med felles egenskaper /
roller, for eksempel brukere som jobber i samme avdeling, eller som har samme stilling /
yrke. Disse gruppene kan vi kalle rollegrupper. I tillegg lager vi andre grupper som vi tildeler
rettigheter til ressurser – rettighetsgrupper. Deretter melder vi rollegruppene inn som
medlemmer i rettighetsgruppene. Dette kan vi gjøre fordi grupper også kan inneholde andre
grupper som medlemmer. Medlemsgruppene vil da arve rettigheter på samme måte som
brukerkontoer som meldes inn i grupper.
Eksempel: Ta utgangspunkt i problemstillingen beskrevet over der økonomiavdelingen og
salgsavdelingen skal ha rettigheter til 10 delte mapper. Anta at alle ansatte i produksjonsavdelingen også skal ha de samme rettighetene. Vi lager da de tre rollegruppene: Økonomi,
Salg og Produksjon og melder brukerkontoene inn i riktig gruppe, basert på hvor brukeren er
ansatt. Nå gir vi ikke rettigheter til de 10 delte mappene direkte til disse gruppene. I stedet
lager vi en ny rettighetsgruppe som vi kaller Ordredata. Denne gruppen gir vi lese/skriverettigheter til de 10 delte mappene. Deretter melder vi de tre rollegruppene Økonomi,
Salg og Produksjon inn i rettighetsgruppen Ordredata. Dermed arver de tre rollegruppene
alle rettighetene fra rettighetsgruppen Ordredata. Hvis en ny gruppe av brukere senere skal
ha tilgang til de samme dataene, kan vi gjøre det enkelt ved å melde den nye gruppen inn i
Ordredata. Det blir også svært enkelt å fjerne rettighetene fra en hel gruppe av brukere, for
eksempel ved å melde gruppen Salg ut av gruppen Ordredata.
I Windows finnes flere typer grupper. Noen av dem brukes på den måten vi har forklart over.
Denne type brukeradministrasjon kalles ofte for rollebasert brukeradministrasjon. Nedenfor
skal vi beskrive de forskjellige gruppetypene i Windows, og hvordan disse brukes.

92

8 Grupper

Lokale grupper
På maskiner i arbeidsgrupper, må grupper administreres lokalt
på hver enkelt maskin på samme måte som brukerkontoer. En
gruppe som opprettes lokalt på en maskin, kalles en lokal
gruppe på tilsvarende måte som lokale brukerkontoer. De
lokale gruppene lagres også i databasen Security Access
Manager (SAM) på maskinen der de ble opprettet.
En lokal gruppe kan inneholde lokale brukerkontoer som er opprettet på samme maskin som
gruppen, men ikke lokale brukerkontoer fra andre maskiner. Lokale grupper på maskiner som
er medlem i et domene, kan også inneholde domenebrukere og domenegrupper. En lokal
gruppe kan bare gis rettigheter til ressurser på den lokale maskinen der gruppen er laget.
Hvis du konfigurerer en maskin med Windows Server som en frittstående tjener (stand-alone
server) i en arbeidsgruppe, kan du bare lage lokale grupper på tjenermaskinen, på samme
måte på en klientmaskin med Windows.
På en domenekontroller (domain controller) kan du ikke lage lokale grupper. Her må du
benytte domenegrupper. Se underkapittelet Domenegrupper.
På en medlemstjener (member server) i et domene kan du lage lokale grupper for å gi lokale
brukerkontoer og domenekontoer rettigheter til lokale ressurser på tjeneren. I praksis er det
mest vanlig å bruke domenegrupper, som må registreres i AD på en domenekontroller.
Domenegruppene kan deretter gis tilgang til delte ressurser på medlemstjeneren. Brukere i
nettet får da tilgang til de lokale ressursene ved å logge på domenet med en domenekonto.
Retningslinjer for bruk av lokale grupper

Du bør følge disse retningslinjene for å lage lokale grupper:
•
•

Lag lokale grupper bare på maskiner som ikke er medlem i et domene. Det er mulig å
opprette lokale grupper på maskiner som er medlemmer i et domene, men det
anbefales ikke fordi det forstyrrer sentral administrering av domenet.
Bruk lokale grupper bare for administrasjon som skal gjøres lokalt på en enkelt
maskin. Lokale grupper vises ikke i Active Directory, og må administreres lokalt på
maskinen.

Følgende regler gjelder for lokale grupper:
•
•
•
•

En lokal gruppe kan inneholde lokale brukerkontoer på den samme maskinen der den
lokale gruppen er opprettet.
På en maskin som er medlem i et domene kan en lokal gruppe også inneholde
domenekontoer og domenegrupper.
En lokal gruppe kan ikke være medlem i noen annen gruppe.
En lokal gruppe kan bare gis rettigheter til ressurser på den lokale maskinen der
gruppen er registrert.
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For å kunne lage en lokal gruppe må du være medlem i en av de lokale gruppene
Administrators eller Account Operators.
Innebygde lokale grupper

I tillegg til de lokale gruppene du lager selv, finnes noen innebygde lokale grupper som
Windows oppretter automatisk under installasjon. Disse gruppene er knyttet til bestemte
systemrettigheter og kan ikke slettes. Nye brukerkontoer som du lager selv, kan meldes inn i
disse gruppene, og på den måten få systemrettighetene som gruppene har.
Det finnes to typer innebygde lokale grupper i Windows Server:
1. Built-in local groups. Disse gruppene gir medlemmene rettigheter til å utføre systemoppgaver, for eksempel backup og restore av data, endre dato/klokkeslett og administrasjon av ressurser. Du finner gruppene i Computer Management, under mappen
Local Users and Groups ► Groups.
De viktigste innebygde, lokale gruppene du bør kjenne til er:
•
•
•
•

Administrators. Gruppen har komplette og ubegrensede rettigheter til den lokale
maskinen. På en domenekontroller har gruppen alle rettigheter i domenet.
Users. Alle nye, lokale brukere blir automatisk medlem i denne gruppen.
Remote Desktop Users. Medlemmene i denne gruppen kan bruke Remote
Desktop Connection for å fjernstyre maskinen.
Print Operators. Medlemmer i denne gruppen har rettigheter til å administrere
skrivere og skriverkøer på maskinen.

2. Built-in special identities. Disse lokale gruppene kalles også spesialgrupper og medlemskap i disse gruppene styres automatisk av Windows. Administrator kan ikke melde
brukere inn i disse gruppene, men medlemskap bestemmes av aktiviteten til brukerne.
Eksempel: Når en bruker logger på maskinen blir han automatisk medlem av spesialgruppen INTERACTIVE så lenge han er pålogget. En bruker som logger seg på
maskinen via Remote Desktop Connection vil være medlem av spesialgruppen REMOTE
INTERACTIVE LOGON så lenge han er pålogget.
Alle spesialgruppene har navn med store bokstaver, for eksempel ANONYMOUS
LOGIN, CREATOR OWNER og INTERACTIVE. Systemadministrator kan gi
rettigheter til disse spesialgruppene, og spesialgrupper kan gis medlemskap i andre lokale
grupper. Du vil likevel sjelden få bruk for å forholde deg til disse gruppene.
Anbefalt arbeidsmetodikk for å bruke lokale grupper

Arbeidsmetodikken for å bruke lokale grupper er enkel. Hvis flere enn én bruker skal ha
samme tilgangsrettigheter til ressurser eller systemrettigheter, lager du en lokal gruppe som
disse legges inn i. Deretter gir du rettighetene til den lokale gruppen. Hvis det finnes en
innebygget lokal gruppe som allerede har disse tilgangsrettighetene, bør du selvsagt bruke
denne.
94

8 Grupper
Denne metodikken kalles KLT (Konto ►Lokal Gruppe ► Tilgangsrettighet):
1) Plasser brukerkontoene (K) i en lokal
gruppe (L) på den maskinen der
ressursene finnes, eller der systemoppgaven skal utføres.
2) Gi gruppen tilgangsrettigheter (T) til
ressursen, eller gi rett til å utføre en
systemoppgave på maskinen.

Lage nye lokale grupper

Lokale grupper i Windows Server kan bare lages på en stand-alone tjener eller en
medlemstjener, ikke på domenekontrollere. Du kan også lage lokale grupper på klientmaskiner i domene eller arbeidsgrupper.
1) Bruk verktøyet Computer Management.
2) Åpne mappen Local Users and Groups ► Groups. Alle lokale grupper vises i listen
midt i bildet.

Administrasjon av lokale grupper i Computer Management

3) Høyreklikk på Groups, og velg New Group... og registrer opplysninger om gruppen:
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•

•

•

Group Name er navnet på gruppen. Dette er det
eneste feltet som det er nødvendig å fylle inn.
Navnet må være entydig på denne maskinen og
kan være opptil 256 tegn (Obs! ikke bruk tegnet \
i gruppenavnet!) Tips: Velg et intuitivt
gruppenavn som ikke er for langt.
Description er en kort beskrivelse av gruppen,
gjerne litt om hva den skal brukes til, eller hvem
som skal bli medlem av gruppen.

Members er en liste over de brukerkontoene som er med i gruppen. Du kan her
legge inn kontoer i listen ved å trykke knappen Add. Velg så en brukerkonto eller
en innebygget spesialgruppe. (Lokale grupper kan ikke inneholde andre grupper.)
Du kan fjerne en konto eller en gruppe fra listen med Remove knappen.

Domenegrupper
En gruppe som opprettes i Active Directory Domain Services på
en domenekontroller, kalles en domenegruppe. En domenegruppe brukes på samme måte som en lokal gruppe, men en
domenegruppe kan gis rettigheter til ressurser på alle maskiner
som er medlem i domenet, både klientmaskiner og tjenere.
Dette muliggjør sentral administrering av ressursene i domenet.
Domenegruppene opprettes og lagres i katalogtjenesten Active Directory Domain Services på
domenekontrolleren. I store nettverk med flere domenekontrollere blir gruppene kopiert
automatisk (replikert) til alle andre kontrollere i domenet på samme måte som brukerkontoer.
Gruppetyper

Det finnes to typer domenegrupper i Active Directory:

Distribusjonsgrupper kan brukes av applikasjoner for å distribuere informasjon til en samling
av brukere. For eksempel kan et epost-program bruke en distribusjonsgruppe for å sende epost
til alle brukere i gruppen. Programmer som skal bruke distribusjonsgrupper på denne måten
må være programmert slik at de kan lese informasjon om grupper og medlemmer fra
katalogtjenesten i Active Directory Domain Services. Det er ikke mulig å tildele rettigheter til
distribusjonsgrupper.
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Sikkerhetsgrupper brukes i hovedsak for å gi grupper av brukere tilgangsrettigheter til
ressurser i nettverket. Dette er den mest vanlige måten å bruke sikkerhetsgrupper på. Men du
kan også bruke dem for andre formål, for eksempel å sende en epost melding til en gruppe av
brukere. Sikkerhetsgrupper kan derfor erstatte distribusjonsgrupper. Microsoft har likevel
beholdt muligheten for å lage distribusjonsgrupper fordi noen applikasjoner er skrevet for å
benytte disse.
I resten av denne boken beskriver vi bare sikkerhetsgrupper, ikke distribusjonsgrupper.
Gruppescope

En gruppes scope avgjør hvor i Windowsnettet gruppen kan brukes, hvem som kan være
medlem av gruppen, og hvordan gruppen brukes. En gruppe kan være medlem i andre grupper
og reglene for dette avhenger også av gruppens scope. Domenegrupper i Active Directory kan
ha ett av følgende tre scope's:
•

Globale grupper brukes vanligvis for å organisere brukerkontoer som har samme
organisasjonstilhørighet eller rolle i organisasjonen. Globale grupper brukes altså som
«rollegrupper» slik vi har beskrevet i eksemplet i kapittelet Rollegrupper og
rettighetsgrupper.
Vanligvis gir man ikke rettigheter direkte til globale grupper, man samler bare
kontoer som har felles egenskaper / roller i gruppen. For å tildele brukerne rettigheter,
melder man den globale gruppen inn i en annen gruppe (domenelokal eller universell) som
har fått rettighetene. Den globale gruppen, og medlemmene, arver da rettighetene derfra.
Globale grupper kan være medlem i andre grupper uansett scope. Medlemmene i en
global gruppe kan være brukerkontoer, maskinkontoer eller andre globale grupper, men de
må være laget i samme domene som den globale gruppen. Vi sier at globale grupper har
begrenset medlemskap.

•

Domenelokale grupper må ikke forveksles med lokale grupper som opprettes på
maskiner i arbeidsgrupper. En domenelokal gruppe brukes for å gi tilgangsrettigheter til
ressurser innen ett domene. Domenelokale grupper benyttes altså som rettighetsgrupper
slik beskrevet i kapittelet Rollegrupper og rettighetsgrupper. Alle medlemmene i gruppen
får (arver) disse rettighetene.
En domenelokal gruppe har et åpent medlemskap. Det vil si at alle andre domenelokale
grupper i samme domene, og dessuten alle globale og universelle grupper i andre domener
i samme AD-skog, kan være medlem av gruppen. En domenelokal gruppe kan være
medlem i andre domenelokale grupper i sitt eget domene, men ikke i andre grupper.

•

Universelle grupper kan gis tilgangsrettigheter til ressurser i flere domener innenfor et
stort nettverk med mange domener. I AD kalles et nettverk med mange domener en skog,
og universelle grupper kan gis rettigheter i hele AD-skogen.
En universell gruppe har også åpent medlemskap, det vil si at enhver annen global eller
universell gruppe kan være medlem i en slik gruppe. For eksempel kan en global gruppe
fra et annet domene være medlem. Motsatt så kan en universell gruppe være medlem av
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en annen universell gruppe eller en domenelokal gruppe. I nettverk med bare ett domene,
vil du ha lite bruk for universelle grupper.
Noen av egenskapene til de tre scopene er oppsummert i tabellen nedenfor:

En gruppes scope styrer bl.a. hvem som kan være medlem i gruppen og hvor gruppen kan gis
rettigheter. Kilde: Microsoft Offical Course 20410C_03
Innebygde domenegrupper

På en domenekontroller finnes også innebygde (forhåndsdefinerte) domenegrupper som blir
opprettet automatisk når Active Directory Domain Services blir installert. På domenekontrollere finnes det flere kategorier av forhåndsdefinerte domenegrupper. Alle kan
administreres fra verktøyet Active Directory Users and Computers:

Innebygde domenelokale sikkerhetsgrupper i Active Directory
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Mappen Builtin inneholder forhåndsdefinerte domenelokale sikkerhetsgrupper. Disse
benyttes primært til å gi brukere standard rettigheter for administrative formål og kan ikke
slettes. Gruppene Administrators, Backup Operators, Print Operators og Remote Desktop
Users er eksempel på noen av de domenelokale gruppene i mappen Builtin.
Mappen Users inneholder også forhåndsdefinerte sikkerhetsgrupper. Noen av disse har
domenelokalt scope, mens andre har globalt eller universelt scope. Disse gruppene brukes
også til å gi brukere standard rettigheter for administrative formål. Gruppene DnsAdmins, RAS
and IAS Servers, Domain Admins og Domain Computers er eksempel på noen av
sikkerhetsgruppene i mappen Users.

Innebygde sikkerhetsgrupper under Users i Active Directory

Domenekontrollere har også forhåndsdefinerte spesialgrupper (security principals). På
samme måte som på frittstående tjenere, vil Windows automatisk styre medlemskap i disse
gruppene. Brukere blir automatisk organisert i disse gruppene når de bruker systemressursene
i domenet. Gruppene er ikke synlige i Active Directory Users and Computers. Medlemskapet
i disse gruppene styres ikke av administrator, men av aktiviteten til brukerne. Du kan gi
rettigheter til disse gruppene, men ikke legge inn medlemmer eller plassere dem i andre
grupper.
Eksempel: Når en bruker logger på med en domenekonto blir kontoen automatisk medlem i gruppen Authenticated Users så lenge brukeren er pålogget. Hvis brukeren er
logget på maskinen lokalt eller med fjerntilkobling, blir kontoen medlem av spesialgruppen INTERACTIVE. Brukere som logger inn via nettverket blir automatisk medlem
av spesialgruppen NETWORK. Brukere som får tilgang til domenet/serveren uten å
logge på med en domenekonto blir automatisk medlem av gruppen ANONYMOUS
LOGON. Spesialgruppen Everyone omfatter alle medlemmer i gruppene Authenticated
Users og Domain Guests, men ikke anonyme brukere (ANONYMOUS LOGON). Du
vil sjelden få bruk for å forholde deg til disse spesialgruppene.
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Noen innebygde grupper med deres automatiske medlemskap
Arbeidsmetodikk for bruk av grupper i et domene

Når du skal bruke grupper i et domene, er framgangsmåten som vist på figuren nedenfor. Du
legger brukerkontoene inn i en global gruppe, legger den globale gruppen inn i en domenelokal gruppe og gir til slutt tilgangsrettigheter for lokale ressurser til den domenelokale
gruppen.
Denne måten å administrere brukere og rettigheter med domenegrupper på, kalles gjerne en
BK-GG-LD-TR metodikk. Som navnet viser omfatter dette fire trinn:
1) Opprett brukerkontoer (BK) for de aktuelle
brukerne.
2) Lag en global gruppe (GG) og meld alle
brukerkontoer med samme rolle / funksjon /
organisatorisk tilhørighet, inn i denne
gruppen. For eksempel kan brukerkontoer for
alle ansatte i salgsavdelingen legges inn i en
lokal gruppe kalt Salg.

3) Legg den globale gruppen inn i en domenelokal gruppe (LD) i det domenet der brukerne
skal gis rettigheter. Dette kan gjøre på to måter:
a) Finn ut om en innebygd domenelokal gruppe gir de ønskede rettighetene, og legg i
så fall den globale gruppen inn i denne.
b) Hvis det ikke finnes en passende innebygd gruppe, må du lage en ny domenelokal
gruppe. Hvis for eksempel flere brukere skal dele en fargeskriver, kan du lage en
ny lokal gruppe kalt Fargeskriver og gi denne gruppen rettigheter til å bruke
skriveren. Legg deretter den globale gruppen inn i den domenelokale gruppen
Fargeskriver.
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De domenelokale gruppene kan inneholde flere grupper, så alle globale grupper som
har behov for de samme ressursene, skal legges inn i den domenelokale gruppen som
gir tilgang til disse ressursene. Legg for eksempel gruppen Salg og andre globale
grupper som skal bruke fargeskriveren inn i gruppen Fargeskriver.
4) Gi den domenelokale gruppen tilgangsrettigheter (TR) til aktuelle ressurser i domenet. Vi
kommer tilbake til tilgangsrettighet og hvordan de tildeles i kapitlene Filsystemet NTFS
og rettigheter og Delte mapper og delingsrettigheter.
Praktiske tips.
Det er mulig å tildele rettigheter direkte til globale grupper, men dette anbefales ikke av
Microsoft. Siden globale grupper bare kan inneholde brukerkontoer fra eget domene, vil du
måtte tildele de samme rettighetene til flere parallelle globale grupper, hvis brukere fra ulike
domener skal ha tilgang til de samme ressursene.
Det er også mulig å melde brukere direkte inn i domenelokale grupper og gi rettigheter til
disse gruppene. Siden domenelokale grupper bare kan gis rettigheter til ressurser i samme
domene, vil du da måtte melde brukerne inn i andre domenelokale grupper hvis de har behov
for tilgang til ressurser i andre domener.
De to praksisene over utgjør ikke noe problem i et nettverk med kun ett domene. Likevel bør
du være forsiktig med å bruke dem. På et senere tidspunkt kan du få behov for å dele nettet i
flere domener, og da kan disse praksisene medføre ekstra administrasjonsarbeid. Ved å
kombinere globale grupper og domenelokale grupper i BK-GG-LD-TR metodikken, lager vi
oss to «lag» med grupper. Dette gir stor fleksibilitet i nettverk med flere domener.
Lage domenegrupper

Du kan lage domenegrupper med verktøyet Server Manager ► Tools ► Active Directory
Users and Computers. Domenegrupper kan opprettes i objektet Users eller i en OU.
1) Høyreklikk på objektet der du ønsker å opprette gruppen, og velg New ► Group.
2) Fyll ut følgende felter i dialogvinduet nedenfor:
•
•

•
•

Group name er navnet på gruppen.
Group name (preWindows 2000) er et navn
som brukes av maskiner i nettverket som kjører
eldre versjoner av Windows (nettverk som
kjører i mixed mode).
Group scope avgjør hvor i nettverket gruppen
kan gis rettigheter og hvem som kan være
medlemmer. Se avsnitt om dette over.
Group type kan være sikkerhetsgruppe eller
distribusjonsgruppe. Se tidligere avsnitt.
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Praktisk tips: En gruppe som er opprettet i Active Directory kan flyttes til et annet objekt, for
eksempel en annen OU. Hvordan dette påvirker rettigheter og tillatelser er imidlertid en
komplisert sak. Dette er omtalt i spesielle sertifiseringskurs laget av Microsoft.
Slette en domenegruppe

Hvis du ikke lenger har behov for en gruppe, bør du slette den for å unngå at du senere bruker
den ved en misforståelse. Når du sletter en gruppe, fjernes alle rettigheter og tillatelser som er
knyttet til den. Selv om du senere oppretter en ny gruppe med samme navn, vil den nye
gruppen ikke få rettighetene som var knyttet til den gruppen du slettet.
Som for brukerkontoer, vil hver gruppe du lager være knyttet til en sikkerhetsidentifikator
(Security Identifier - SID), som er et tall som entydig identifiserer gruppen i domenet.
Windows bruker SIDen, ikke gruppenavnet, som entydig identifikasjon av gruppen. (Med
databaseterminologi kan vi kalle SIDen en primærnøkkel for gruppene.) Gruppemedlemskap
og tilgangsrettigheter er også knyttet til denne SIDen, ikke til gruppenavnet. Når du sletter en
gruppe forsvinner SID’en som er forbundet med gruppen for godt. Hvis du senere oppretter en
ny gruppe med samme navn, vil den få en helt ny SID.
I Active Directory Users and Computers kan du slette en gruppe på denne måten:
1) Finn domenet og åpne objektet som inneholder gruppen.
2) Høyreklikk på gruppen og velg Delete fra menyen.
Obs! Du kan ikke slette innebygde grupper, eller andre forhåndsdefinerte grupper som
ble opprettet under installasjonen av Windows eller ADDS.
Legge til nye medlemmer i en gruppe

Etter du har laget en domenegruppe kan du melde brukerkontoer, andre grupper eller
maskinkontoer inn i gruppen. I Active Directory Users and Computers gjør du det slik:
1) Finn domenet og åpne objektet som
inneholder gruppen.
2) Høyreklikk på gruppen og velg Properties.

Velg fanen Members og knappen Add…
Du får opp vinduet nedenfor til venstre, der du
kan skrive inn navn på objektene som skal
meldes inn i gruppen.
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Hvis du husker navnet på objektene skriver du
dem inn med semikolon (;) mellom hvert navn.
Det holder å skrive første del av navnet.
Windows vil søke i AD og fylle ut fullstendig
navn.

Hvis du ikke husker navn på objektene du vil
melde inn i gruppen, kan du klikke knappen
Advanced.... i vinduet over.
Du får da opp søkevinduet til venstre. Dette er
et generelt vindu for å søke etter objekter i
Active Directory. Se beskrivelse av dette i eget
underkapittel på neste side.

Praktisk tips: Du kan også melde inn objekter som medlemmer i en gruppe fra objektets
egenskapsvindu, i fanen Member Of. Du kan for eksempel bruk denne metoden for å melde
ett objekt inn i flere grupper samtidig på en effektiv måte.

Søke etter objekter i Active Directory
Når du jobber med brukeradministrasjon vil du ofte ha behov for å søke etter objekter i AD,
for eksempel for å finne en brukerkonto eller en gruppe. Active Directory Users and
Computers har et eget søkebilde for dette, som du bør lære deg.
I forrige avsnitt så du eksempel på
bruk av dette søkebildet når skulle
melde en brukerkonto inn i en gruppe
ved å skrive navnet på brukerkontoen
i bildet Select Users, Computers,
Service Accounts or Groups:

Dette bildet blir brukt hver gang du skal oppgi en eller flere brukere, maskiner eller grupper i
verktøyet Active Directory Users and Computers. Hvis du kjenner navnet på objektet du vil
registrere, kan du alltid skrive navnet i det hvite feltet i bildet. Du kan også skrive flere navn
med semikolon (;) mellom. Dersom du vil presisere at objektet hører hjemme i et bestemt
(annet) domene, eller på en lokal maskin kan du skrive navnene slik:
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•
•

AD objekter i et domene skrives slik: domenenavn\objektnavn
Lokale objekter skrives slik: maskinnavn\objektnavn

Knappen Check Names vil kontrollere at de objektnavnene du har skrevet er korrekte.
Du kan også søke ved å skrive første
del av objektnavnet og trykke
knappen Check Names. Du vil da få
opp et vindu med alle objekter som
starter med det du skrev, der du kan
velge ett eller flere objekter:

Resultat av søk som matcher flere objekter

Med knappen Object Types kan du
bestemme hvilke objekter du søker
etter.

Velge objekttyper for søking

Knappen Locations bestemmer hvor
du søker, for eksempel om du vil søke
i et domene etter Active Directory
objekter, eller om du vil søke etter
lokale objekter på denne maskinen.
Hvis du vil søke bare innenfor en OU,
eller i et annet domene, kan du også
velge det her.

Begrense søket til deler av domenet
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Hvis du ikke husker navnet på
objektet du skal registrere, kan du
bruke knappen Advanced. Du får da
et mer avansert søkebilde:
Her kan du også søke ved å skrive
starten av objektnavnet, eller la
søkefeltet stå tomt, og trykke Find
Now knappen. Søkeresultatet vises i
listen nederst.
Knappene Object Types og
Locations fungerer som i det første
enkle søkebildet.

Avansert søke etter objekter i Active Directory

Med knappen Columns… kan du
bestemme hvilke felt du skal se i
trefflisten nederst:
Du kan velge å se flere av objektenes
egenskaper ved å legge til nye
kolonner i listen til høyre med Add>
knappen.
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Kommandobaserte verktøy
Du kan også bruke Windows-kommandoer for å administrere grupper. Her er noen aktuelle
kommandoer:
net localgroup
net localgroup gruppenavn
net localgroup gruppenavn /add
net localgroup gruppenavn /delete
net group
net group gruppenavn
net group gruppenavn /add /domain
net group gruppenavn /delete
net user brukernavn
net user /domain brukernavn

viser alle lokale/domenelokale grupper
viser alle medlemmer i gruppen
lager en ny lokal/domenelokal gruppe
sletter den lokale/domenelokale gruppen
viser alle globale grupper
viser liste over alle medlemmer i gruppen
lager en ny global domenegruppe
sletter den globale gruppen
viser alle grupper som brukeren er medlem av
(samt andre opplysninger om brukeren).
viser alle domenegrupper som brukeren er
medlem av

Disse kommandoene kan du lese mer om i Microsofts dokumentasjon, for eksempel på
Technet: https://technet.microsoft.com

Sjekk hva du har lært
1. Hvorfor og når bør du bruke grupper?
2. Kan en brukerkonto være medlem i mer enn én gruppe?
3. Kan du selv melde brukerkontoer i spesialgrupper (special identities)?
4. Beskriv de forskjellige scopes for domenegrupper.
5. Kan du lage lokale grupper (ikke domenelokale grupper) på domenekontrollere?
6. Beskriv i rekkefølge hvilke oppgaver du bør utføre når du skal gi flere brukere samme
rettigheter til en bestemt ressurs i et domene?
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Et filsystem er den delen av et operativsystem som organiserer og holder oversikt over
mapper og filer på disken(e). Vi har tidligere beskrevet noen filsystemer i kapittelet om
Diskadministrasjon. I dette kapittelet vil vi gå mer i detaljer om egenskaper til filsystemet
NTFS, som er det mest vanlige i Windows. Vi ser spesielt på hvordan rettigheter behandles i
dette filsystemet. Dessuten beskriver vi hvordan komprimering og diskkvoter kan brukes på
disker med NTFS filsystem.
NTFS (NT File System) ble introdusert med Windows NT allerede i 1993. Alle etterfølgende
Windows-versjoner bruker dette filsystemet.
NTFS er et vesentlig bedre filsystem enn forgjengerne FAT og
FAT32. En av de store forbedringene i NTFS, i forhold til disse,
er at NTFS har lokal sikkerhet innebygget i filsystemet. Det
betyr at mapper og filer i filsystemet kan beskyttes slik at bare
visse brukerkontoer og grupper har tilgangsrettigheter til dem.
Informasjonen om hvem som har tilgangsrettigheter ligger lagret
på disken sammen med annen informasjon om filene og
mappene i filsystemet.
Filsystemene FAT/FAT32/exFAT har ikke lokal sikkerhet innebygget i filsystemet. Derfor
vil alle som logger på en maskin med en gyldig brukerkonto få tilgang til alle filer og mapper
på et volum med disse filsystemene. Du behøver faktisk ikke en gang å kunne logge på
maskinen: Hvis du tar en disk med FAT/FAT32/exFAT filsystem ut av maskinen og monterer
den inn i en annen maskin som du kan logge inn på, vil du uten videre kunne lese alt innholdet fra disken på den nye maskinen. Det kan være nyttig hvis disken er en flyttbar disk, for
eksempel en minnepinne eller minnebrikke. Disse filesystemen er derfor fremdeles godt egnet
på slike lagringsmedier.
En NTFS-disk som man har lagt tilgangsbegrensninger på kan ikke flyttes til en annen maskin
og leses der uten videre. Det skyldes at NTFS-rettighetene ligger lagret som en del av filsystemet og er koblet til brukerkontoer og grupper i maskinens operativsystem. Hvis du flytter
en slik disk til en annen Windows-maskin, vil du ikke få tilgang til innhold på NTFS-disken
som det er lagt begrensninger på.
Med spesielle programverktøy vil det likevel
være mulig (og relativt enkelt) å lese innholdet
på NTFS-disken. Tilgangsrettigheter bestemmer
hvem som har tilgang til filene ved «normal»
drift, men gir altså ikke beskyttelse av stjålne
disker. For å gi slik beskyttelse må dataene på
disken krypteres.
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Tilgangsrettigheter i NTFS
Tilgangsrettighetene i NTFS kalles NTFS-rettigheter og du kan knytte disse til både mapper
og filer. NTFS-rettighetene har stort sett lik betydning for mapper og filer, men det er noen
forskjeller.
NTFS-rettigheter for mapper

Når du knytter en tilgangsrettighet til en mappe, gir den i utgangspunktet også tilgang til filer
og undermapper i mappen. Du kan knytte følgende standardrettighetene til mapper:
•

Read gir rett til å lese innhold i mappen, det vil si se innhold i filer og undermapper,
og dessuten se mappens egenskaper, eierskap og hvilke rettigheter som gjelder på
mappen.

•

Write gir rett til å lage nye filer og undermapper i mappen, endre på mappens egenskaper, og se eierskap og mappens rettigheter. Obs! Write gir ikke leserettighet på
innhold i mappen. Du kan altså lage nye filer i mappen, men ikke se innholdet i andre
filer i samme mappe. (Du kan lese de nye filene du lager fordi du er eier av dem.)

•

List Folder Content gir rett til å vise navnene (men ikke innholdet) på filer og
undermapper i mappen. Legg merke til at du kan åpne og lese innholdet i en fil med
Read, men du må i tillegg ha List folder Content på mappen for så se at filen finnes!

•

Read & Execute gir de samme rettigheter som Read og List folder Content til
sammen.

•

Modify gir de samme rettighetene som Read & Execute og Write til sammen, og i
tillegg rett til å slette innhold i mappen.

•

Full Control gir alle rettigheter, det vil si summen av alle rettighetene over, pluss bl.a.
rettighet til å endre tilgangsrettigheter for mappen.

NTFS-rettigheter for filer

Filer som opprettes i en mappe, vil automatisk få (arve) de samme NTFS-rettigheter som
mappen. Du kan også knytte NTFS-rettigheter direkte til en fil. Da vil tilgangsrettighetene til
filen overstyre rettighetene til mappen, slik at det er filens rettigheter som gjelder. Følgende
NTFS-rettigheter kan knyttes til filer:
•

Read gir rett til å åpne og lese innholdet i filen, samt å vise filens egenskaper, eierskap
og hvilke rettigheter som gjelder.

•

Write gir rett til å endre innholdet i en fil (overskrive filen), endre på filegenskapene,
samt se eierskap og rettigheter på filen.

•

Read & Execute gir de samme rettighetene som Read, og dessuten rett til å kjøre
programfiler. Dette gjelder bare kjørbare filer, blant annet filtypene: exe, dll og bat.
Bare Read er ikke nok til å kjøre slike programfiler.

•

Modify gir summen av rettighetene i Read & Execute og Write og i tillegg rett til å
slette filen.
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•

Full Controll gir alle rettigheter, det vil si summen av alle rettighetene over pluss bl.a.
rettighet til å endre filens tilgangsrettigheter, samt overta eierskap til filen.

Legg merke til at NTFS-rettigheten List Folder Content ikke kan brukes på filer. Den har bare
mening på mapper.

Access Control List (ACL)
NTFS-rettighetene til filer og mapper lagres som en del av filsystemet på disken. Til hver fil
og mappe i filsystemet, er det knyttet en tilgangskontrolliste - ACL (Access Control List).
Listen inneholder alle tilgangsrettigheter som er knyttet til filen/mappen. Alle filer og mapper
på et NTFS-volum har altså hver sin ACL. Hver gang du gir en bruker, eller en gruppe, en ny
NTFS-rettighet til filen/mappen, blir det lagt inn en Access Control Entry (ACE) i ACL-listen.
ACEene kobler tilgangsrettighetene til brukerkontoer, grupper og maskiner13. Hver gang en
bruker forsøker å lese eller skrive en fil/mappe, blir filens eller mappens ACL-liste
kontrollert. Denne avgjør om brukeren har tilgang, og i så fall hvilke rettigheter han har.

ACL med to ACEer i NTFS

Figuren over viser en forenklet versjon av innholdet i ACL for en mappe. ACLen for mappen
inneholder to ACEer (de to rutene med tekst). Den første ACEen (øverste rute) viser at
brukerkontoen User1 har NTFS-rettigheten Read til mappen. Den andre ACEen viser at
gruppen Group1 har NTFS-rettigheten Full Control til den samme mappen. Det ligger ingen
ACEer i ACL-listen for brukerkontoen User2. Denne brukeren har derfor ingen rettigheter til
mappen.

13

NTFS-rettigheter kan gis til alle security principals, for eksempel brukerkontoer, grupper og maskiner i
Windows. Hvert av disse objektene har en security identifier (SID) som er et unikt tall. Denne SIDen lagres i
ACEen sammen med rettigheten som er gitt.
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Tildele NTFS-rettigheter
Tre grupper av brukere kan gi NTFS-rettigheter til en fil eller mappe:
•
•
•

Medlemmer i gruppen Administrators
Eieren av filen / mappen (som vil ha spesialrettigheten CREATOR OWNER)
Brukere med NTFS-rettigheten Full Control til filen / mappen

Eieren til en fil/mappe er i utgangspunktet den brukeren som har laget filen/mappen. Hvis du
eier filen, kan du altså alltid gi andre brukere og grupper tilgangsrettigheter til den.
Du gir tilgangsrettigheter ved å høyreklikke på filen eller mappen i filbehandler (File
Explorer), og velge Properties. I egenskapsvinduet velger du fanen Security. Dette vinduet
kalles også ACL-editoren, fordi du her redigerer informasjonen i ACL-listen.
Listen Group or user names viser alle brukerkontoer og grupper som har rettigheter til
filen/mappen.
Når du markerer en rad i listen, vil feltet
Permissions for user vise hvilke rettigheter
som denne brukeren eller gruppen har.
For å endre rettigheter har du to muligheter:
•
•

Knappen Edit vil vise et enkelt redigeringsbilde.
Knappen Advanced vil vise et litt mer
detaljert redigeringsbilde, med flere
muligheter

Knappen Edit gir redigeringsbildet nedenfor.
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Her kan du gi, eller nekte, rettigheter til hver
bruker med rutene Allow og Deny i listen
Permissions for user. Når du klikker på én av
rutene, kan dette medføre at noen av de andre
også blir skrudd av eller på.
Obs! Deny vil alltid overstyre allow! Hvis det
står hake i Deny-kolonnen bak Full Control,
betyr det at brukeren er nektet alle rettigheter på
mappen uansett om han også har allow på andre
rettigheter.
Knappen Remove vil fjerne den markerte
brukeren / gruppen og dens rettigheter fra listen
(ACLen).
Knappen Add… kan brukes for å gi nye brukere
eller grupper rettigheter. Den gir dialogvinduet
nedenfor til venstre.
Her kan du skrive inn navn på en brukerkonto
eller gruppe og gi denne tilgangsrettighet til
filen/mappen. Skriv konto- eller gruppenavn i
tekstboksen Enter the object names to select,
eller klikk Advanced og bruk søkebildet for
Active Directory objekter slik vist i kapittelet
Søke etter objekter i Active Directory
Knappen Advanced i egenskapsbildet på forrige side gir en mer detaljert oversikt over NTFSrettighetene til mappen:

Avansert bilde for detaljert visning av NTFS-rettigheter på en mappe
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Med knappene Add og Remove kan du her også legge til eller fjerne brukere/grupper fra
mappens ACL.
Med knappen View, kan du se detaljer om rettighetene for den markerte brukeren/gruppen:

Arv av NTFS rettigheter
NTFS-rettigheter på mapper og filer kan arves i to situasjoner:
•
•

Rettigheter kan arves fra en mappe til undermapper og filer i mappen
Rettigheter som er gitt til en gruppe vil alltid arves til medlemmene i gruppen.

Arv av NTFS-rettigheter fra mormappe

Når du lager en ny fil eller mappe vil den i utgangspunktet arve alle rettigheter som er knyttet
til mormappen.
Dette ser du i kolonnen Inherited from i det avanserte sikkerhetsvinduet. I bildet nedenfor er
rettighetene på mappen Ny mappe arvet fra mormappen, som her er E:\ (rotmappen på E:
disken).
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Arv (Inheritance) betyr her at de rettighetene som er knyttet til mormappen, også automatisk
er gjelder for den nye undermappen. Slike rettigheter kaller vi naturlig nok arvede rettigheter.
Det er viktig å forstå at arvede rettigheter ikke er lagret som ACEer i den nye undermappens ACL. Her ligger bare informasjon om at mappen arver mormappen. I ACLen lagres
bare rettigheter som er knyttet direkte til mappen. Disse kaller vi eksplisitte rettigheter.
I sikkerhetsvinduet på forrige side kan du
bruke knappen Disable inheritable for å
oppheve arven fra mormappen. Du vil da
få dialogvinduet til høyre.
Dette betyr at du nå fjerner arv av
rettigheter fra mormappen. Samtidig kan
du velge å kopiere inn de arvede
rettighetene som eksplisitte rettigheter
eller å fjerne dem helt.
Lenken Convert inherited permissions…. vil kopiere mormappens rettigheter og legge disse
direkte inn som nye eksplisitte rettigheter i ACL-listen for mappen.
Lenken Remove all inherited permissions…. vil ikke kopiere mormappens rettigheter når
arven fjernes. Hvis det ikke er gitt andre rettigheter direkte til mappen, vil mappens ACL-liste
da være tom. I så fall må du etterpå legge inn nye rettigheter manuelt som eksplisitte rettigheter på mappen.
Hvis du har fjernet arv kan du senere skru dette på igjen med knappen Enable inheritance.
Du kan ikke endre eller slette arvede rettigheter. I det det «enkle» sikkerhetsvinduet vil arvede
rettigheter derfor vises med grå haker:

Du kan selvsagt også knytte nye eksplisitte rettigheter til mapper og filer som har arvede
rettigheter. Disse kommer da i tillegg til de arvede rettighetene.
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I bildet nedenfor har vi gitt gruppen Guest eksplisitt rettighet Read på mappen Ny mappe. Du
ser at rettigheten er eksplisitt fordi det står None i kolonnen Inherited from:

En bruker kan altså ha både eksplisitte og arvede rettigheter på samme fil/mappe. I så fall blir
det kombinasjonen av disse rettighetene som bestemmer hva brukeren kan gjøre med
mappen. Dette kaller vi brukerens effektive rettigheter på filen/mappen14.
Arv av NTFS-rettigheter fra grupper

Vi har sett at NTFS-rettigheter kan gis både til brukere og grupper. Som forklart i kapittelet
Grupper, foretrekker vi å gi rettighetene til grupper som vi så melder brukere inn i. Brukerne
vil da få de samme NTFS-rettighetene som gruppen de er medlem av. Brukere arver altså
rettigheter fra gruppen. Hvis en brukerkonto er medlem av flere grupper vil kontoen arve
rettigheten fra alle gruppene den er medlem av.
Men hva skjer dersom du gir en brukerkonto NTFS-rettigheter til en ressurs, og brukeren
samtidig er medlem i en gruppe som har andre rettigheter til den samme ressursen? På samme
måte som ved arv fra mormapper, sier vi da at brukeren har både arvede og eksplisitte rettigheter til filen/mappen. Her kombineres også rettighetene slik at summen av rettighetene ditt
driekte til brukerkontoen og rettighetene arvet fra gruppen(e) bestemmer hva brukeren kan
gjøre med filen/mappen. På samme måte som ved arv av rettigheter fra mormappe, kaller vi
dette for brukerens effektive rettigheter på filen/mappen.

14

Det er også andre faktorer som påvirker brukerens effektive rettigheter. Se kommende delkapitler.
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Eksempel: Kombinasjon av arv fra grupper og mormappe

Figuren nedenfor illustrerer hvordan rettigheter kan arves både fra grupper og mormappe.

Brukerkontoen User1 har eksplisitt NTFS-rettighet Read til mappen Katalog A.
User1 er også medlem i gruppene Group A og Group B. Gruppen Group B har rettigheten
Write til mappen KatalogA. Siden User1 arver rettigheter fra GroupB, vil brukerens effektive
rettigheter på KatalogA være Read + Write.
Filen Fil1 arver rettighetene til mormappen KatalogA. De effektive rettighetene til User1 på
Fil1, vil derfor også være Read + Write.
User1 er også medlem av gruppen GroupA som er nektet (Deny) rettigheten Full Control til
filen Fil2 i mappen Katalog A. Deny Full Control betyr at gruppen er nektet alle rettigheter
til filen. Dette kalles også No Access. User1 arver denne «rettigheten» fra GroupA og vil
derfor også være nektet alle rettigheter (No Access) til filen Fil2. Dette skyldes at deny alltid
overstyrer allow. Selv om Fil2 også arver rettighetene Read og Write fra KatalogA, vil altså
rettigheten Deny Full Control overstyre dette.

Rettigheter ved kopiering og flytting av filer og mapper
Rettighetene knyttet til filer og mapper påvirkes også når du flytter eller kopierer disse.
Når du kopierer en fil, blir det opprettet en helt ny fil som er kopi av originalen. Rettighetene
knyttet til originalfilen, blir ikke kopiert til kopien. Derimot vil kopien arve rettighetene til
den mappen som kopien plasseres i (målmappen). Kopien får altså de samme rettigheter som
en ny fil i mappen der kopien plasseres.
Når du flytter en fil til en mappe på et annet NTFS-volum blir det egentlig laget en kopi på
det nye volumet, og originalfilen blir deretter slettet. Filens rettigheter blir da behandlet på
samme måte som ved kopiering. Det vil si at etter flytting vil filen ha arvet rettigheten til den
nye mappen den er plassert i. Alle rettigheter som filen hadde før flytting er borte.
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Flytting til en annen mappe på samme NTFS-volum fungerer litt annerledes. Da lages det
ikke noen kopi av filen. Originalfilen blir bare flyttet til en annen mappe i det samme filsystemet. I dette tilfellet beholder filen alle eksplisitte rettigheter som den hadde fra før, det
vil si rettigheter som er gitt direkte til filen. Den mister fremdeles rettigheter som den arvet fra
sin opprinnelige mappe, men arver igjen rettighetene fra målmappen. De effektive rettighetene etter flytting, blir altså summen av de eksplisitte rettighetene på filen og de den arver
fra målmappen.
Vi kan illustrere og oppsummere dette slik:

•
•

Ved all kopiering arver kopien kun rettigheter fra målmappen. Rettigheter fra
originalen kopieres ikke.
Ved flytting arver filen også alltid rettigheter fra målmappen, men dessuten beholder
filen sine eksplisitte rettigheter ved flytting innen samme NTFS-volum. Ved flytting
til et annet NTFS-volum mister filen alle sine eksplisitte rettigheter.

Her er et par andre ting du bør vite om rettigheter ved kopiering og flytting:
•
•
•

Hvis du flytter filer eller mapper til et volum med et annet filsystem enn NFTS, for
eksempel FAT32 eller exFAT, fjernes alle NTFS-rettighetene fra filen.
For å kunne kopiere filer eller mapper på NTFS-volumer, må du ha Read-rettighet til
mappen/filen du kopierer fra, og Write-rettighet til mappen du kopierer til.
For å kunne flytte filer og mapper på NTFS-volumer, må du ha rettigheten Write for
mappen der du skal flytte til, og rettigheten Modify for mappen/filen der du flytter fra.
Dette fordi filen/mappen du flytter må slettes i mappen du flytter fra.

Avanserte NTFS-rettigheter
De NTFS-rettigheter som er beskrevet så langt i dette kapittelet kaller vi enkle rettigheter
(basic permissions). Disse er tilstrekkelig for de aller fleste anvendelser. Men det kan oppstå
tilfeller der du som administrator må styre rettighetene på et mer detaljert nivå.
De 5-6 enkle NTFS rettighetene er egentlig kombinasjoner av et større antall avanserte NTFSrettigheter (advanced permissions). Vi skal ikke liste opp alle disse her, men bare nevne noen
eksempler.
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For eksempel består den enkle NTFS-rettigheten Read egentlig av en kombinasjon av disse
fem avanserte NTFS-rettighetene:
•
•
•
•
•

List Folder/Read Data
Read Attributes
Read Extended Attributes.
Read Permissions
Syncronize

Betydningen av disse avanserte rettighetene fremgår vel av navnene.

De avanserte NTFS-rettighetene

To av de avanserte NTFS-rettighetene er spesielt viktige og nyttig å kjenne til. Dette er
Change Permissions og Take Ownership. Disse inngår i den enkle rettigheten Full Control,
men de kan også tildeles enkeltvis.
•

Change Permissions gir rettighet til å endre rettighetene til ressursen. Hvis du for
eksempel har laget en fil eller en mappe, kan du gi andre brukere rettigheten Change
Permission uten å gi dem Full Control. Dette betyr at de kan endre på tilgangsrettigheten til ressursen, men ikke endre, overskrive eller slette ressursen!

•

Take Ownership gir rett til å overta eierskapet til ressursen. Hvis for eksempel
Bruker1 gir konto Bruker2 den avanserte rettigheten Take Ownership til en mappe,
kan Bruker2 overta eierskapet til mappen i den avanserte ACL-editoren. Dette betyr
videre at Bruker2 nå kan tildele nye NTFS-rettigheter til mappen, for eksempel til seg
selv.

Eieren av en ressurs (spesialidentiteten CREATOR OWNER) og gruppen Administrators,
kan gi en annen konto eller gruppe den avanserte NTFS-rettigheten Take Ownership eller
standard rettigheten Full Control til ressursen. Dette gir den andre kontoen eller gruppen
mulighet til å ta eierskapet til ressursen.
Hvis du er medlem av gruppen Administrators, kan du ta eierskapet til en hvilken som helst
ressurs uten å ha NTFS-rettigheten Take Ownership.
Når en bruker tar eierskap til en ressurs vil Windows registrere dette i maskinens hendelseslogg (Event Log). Dette betyr at en bruker ikke kan lage en fil med «uønsket» innhold og
deretter flytte eierskapet til filen til en annen bruker, og «late som» den andre har laget filen.
Dette lar seg spore ved hjelp av hendelsesloggen.
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Redigere avanserte NTFS-rettigheter

Hvis standard NTFS-rettigheter ikke gir deg detaljert nok tilgangskontroll, kan du tildele, eller
endre, de avanserte NTFS-rettighetene enkeltvis. Da må du bruke det avanserte
sikkerhetsbildet (ACL-editoren):

Knappene Add og Edit (eller View for arvede rettigheter) gir begge skjermbildet nedenfor. I
det kan du tildele/endre hver enkelt av de enkle NTFS-rettighetene. Klikk lenken Select a
principal for å velge hvilken bruker du vil redigere rettigheter til:

Enkle NTFS-rettigheter

Ved å klikke på lenken Show advanced permissions får du se, og eventuelt endre, de
tilsvarende avanserte rettighetene:
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Avanserte NTFS-rettigheter

Hvis du her tildeler kombinasjoner av avanserte NTFS-rettigheter som ikke samsvarer med
standardkombinasjonene i de enkle NTFS-rettighetene, vil dette framkomme som rettigheten
Special permissions i den enkle ACL-editoren.

Komprimerte filer og mapper
På NTFS-volumer kan du komprimere filer og mapper.
En komprimert fil er lagret slik at den tar mindre plass enn originalen,
men likevel slik at originalen kan gjenskapes ved å dekomprimere
(pakke ut) filen.
Hva menes med en komprimert mappe? Det er jo filene i mappen som tar plass, ikke mappen
selv. En komprimert mappe har den egenskapen at alle nye filer som opprettes i mappen
automatisk blir komprimert. Det er likevel mulig å fjerne komprimering fra en enkelt fil i
mappen. Komprimerte mapper kan altså inneholde både komprimerte og ukomprimerte filer.
Det samme gjelder for en mappe som ikke er komprimert. Det er mulig å komprimere
enkeltfiler i en slik mappe selv om mappen er ukomprimert.
Komprimering kan bare gjøres på volumer med NTFS filsystem, ikke på FAT- eller ReFSvolumer. Windows og filsystemet NTFS utfører automatisk komprimering og dekomprimering når du lagrer og åpner komprimerte filer. Du bestemmer altså bare om filen skal lagres
komprimert eller ikke. Deretter kan du bruk filen som vanlig uten å tenke på at den er lagret
komprimert. Lagring og åpning av komprimerte filer vil ta litt lengre tid enn for tilsvarende
ukomprimerte filer. For små filer vil du i praksis ikke oppleve noen forskjell.
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Du må bruke filbehandler (File Explorer) for å
komprimere filer og mapper.
Dette gjør du slik:
1) Høyreklikk på filen / mappen og velg
Egenskaper (Properties).
2) Velg fanen General i egenskapsvinduet til
mappen/filen og deretter knappen Advanced.
Du får opp dialogvinduet som vist til nedenfor til
høyre.

3) Sett hake i ruten Compress content to save disk
space, klikk OK, og deretter Apply i egenskapsvinduet over.
4) Hvis mappen inneholder filer eller undermapper,
vises dialogvinduet Confirm Attribute Changes
(nedenfor) med to valg:

•

•

Apply changes to this folder only vil bare
komprimere mappen men ikke innhold.
Eksisterende filer og undermapper blir ikke
komprimert, men nye filer og undermapper vil bli
komprimert etter hvert som de lages.
Apply changes to this folder, subfolders and
files vil komprimere alle filer og undermapper,
med filer og undermappene til dem igjen.

I filbehandler (File Explorer) blir komprimerte filer og mapper vist med et eget
ikon med blått komprimeringssymbol:
Obs! Du kan ikke komprimere filer/mapper som er kryptert. Se vinduet Advanced Attributes
ovenfor. Hvis det står hake i ruten Encrypt contents to secure data, kan du altså ikke
komprimere. Motsatt kan du ikke kryptere filer/mapper som er komprimert.
Følgende forhold må du også ta hensyn til når du skal komprimere mapper eller filer:
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•

Alle applikasjoner og Windows-kommandoer kan lese fra og skrive til en fil som er
komprimert. Windows sørger for dekomprimering og komprimering i slike prosesser.

•

Når NTFS sjekker om en disk har plass til en ny fil, tas det ikke hensyn til om filen er
komprimert. Hvis disken ikke har plass til filen i ukomprimert tilstand, vil den heller ikke
kunne lagres komprimert.

Kopiering og flytting av komprimerte filer/mapper
Hvis du flytter eller kopierer
komprimerte filer/mapper kan det
påvirke kompresjonstilstanden til
filen/mappen. Figuren til høyre viser
hva som skjer i fire situasjoner.
Figur A viser at en komprimert fil /
mappe som kopieres innen samme
NTFS-volum, vil arve kompresjonstilstanden til mål-mappen. Hvis du
kopierer en komprimert fil eller mappe
til en ukomprimert mappe, vil den nye
kopien altså bli ukomprimert.

Hvordan flytting og kopiering påvirker kompresjon

En komprimert fil eller mappe som flyttes innen samme NTFS-volum, vil forbli komprimert
(figur B over). Hvis du flytter en komprimert fil til en mappe som ikke er komprimert, så
forblir filen komprimert. Flytter du en ukomprimert fil inn i en komprimert mappe, vil filen
fortsatt være ukomprimert etter flytting.
Som vist i figur C vil en fil/mappe som flyttes eller kopieres fra et NTFS-volum til et annet,
alltid arve kompresjonstilstanden til mappen som den kopieres til.
Når du flytter en fil/mappe til et annet volum, blir det først laget en kopi på det nye volumet,
og deretter slettes den opprinnelige filen/mappen. Kopien vil da alltid arve målmappens
komprimeringstilstand, uansett om originalen var komprimert eller ikke.
Huskeregel: Ved flytting eller kopiering er hovedregelen at kompresjonstilstanden arves fra
målmappen. Eneste unntak er flytting innen samme partisjon der kompresjonstilstanden alltid
bevares.
Hvis du flytter/kopierer en komprimert fil til et volum som ikke har NTFS filsystem, vil filen
automatisk bli ukomprimert på det nye volumet.
Husk at når du kopierer en komprimert fil, vil Windows først dekomprimere filen, så kopieres
den og tilslutt komprimeres den kopierte filen. Dette kan ta tid hvis mange komprimerte filer
kopieres/flyttes.
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Disk kvoter
Diskkvoter (Disk Quotas) er en mekanisme i NTFS der systemadministrator kan sette en
maksimal kvote for hvor mye diskplass hver bruker kan bruke på et diskvolum. Dette gjøres
for å hindre at enkelte brukere legger beslag på mesteparten av disken. Diskkvoter begrenser
den samlede datamengden av filer og mapper som en bruker eier. I Windows kan diskkvoter
bare brukes på NTFS-volumer.
Hvis du skal bruke diskkvoter må du sette dette individuelt på hvert volum. Det er kun filer
som er lagret på volumet som teller med i kvoten. Størrelsen på brukernes diskkvote settes
vanligvis likt for alle brukere på ett volum. Det er også mulig å angi ulike kvoter for hver
brukerkonto, men det er ikke mulig å gi spesielle kvoter til en bestemt gruppe. En brukers
samlede diskforbruk er summen av størrelsen på alle filer som brukeren eier (CREATOR
OWNER). Det vil si de filene brukeren har opprettet selv, eller som han har tatt eierskap til.
Du kan ta i bruk diskkvoter på et volum på denne måten:
1) Åpne dialogvinduet Egenskaper (Properties) for
volumet / disken i filbehandler (File Explorer).
2) Velg fanen Quota.
Du får da vinduet til høyre der du kan definere
bruken av diskkvoter.
3) Fyll ut feltene i vinduet:
•

Aktiver diskkvotering på volumet ved å sette
hake i ruten Enable quota management

•

Sett hake i ruten Deny disk space to uses
Exceeding quota limit for å nekte brukerne å
bruke mer enn kvoten.

•

I feltet Limit disk space to oppgir du inn hvor mye diskplass hver bruker
maksimalt skal kunne bruke på volumet.

•

I feltet Set warning level to angir du en varslingsgrense. Når brukeren har brukt så
mye plass vil han få en advarsel om at han snart har brukt opp diskkvoten sin på
volumet.

Når du aktiverer diskkvoter på et volum, vil NTFS overvåke bruken av diskplass, og gi
meldinger i hendelsesloggen og eventuelt hindre brukeren i å lagre data på disken når plassen
er oppbrukt.
Kvoten i bildet over gjelder for alle brukere. Du kan også tildele individuelle diskkvoter for
hver enkelt bruker, på følgende måte:
1) Bruk knappen Quota Entries i vinduet Quota Settings over.
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2) I vinduet Quota Entries over velger du
menyvalget Quota ►New Quota
Entry…, og velger deretter en brukerkonto.
3) Oppgi deretter mengden av diskplass og
varslingsnivået for brukeren i dette
vinduet:

Sjekk hva du har lært
1. I figuren nedenfor er brukerkontoen User1 medlem i gruppene Users og Sales.

Besvar de tre uavhengige spørsmålene a-c:
a) Gruppen Users har Write-rettighet og Sales har Read-rettighet for mappen Folder1.
Hvilken rettighet har User1 til Folder1?
b) Gruppen Users har rettigheten Read for mappen Folder1. Gruppen Sales har
rettigheten Write til mappen Folder2. Hvilken rettighet har User1 til mappen
Folder2?
c) Gruppen Users har rettigheten Modify til mappen Folder1. Filen File2 skal ikke være
tilgjengelig for andre enn gruppen Sales, og bare med leserettighet. Hva kan du gjøre
for at gruppen Sales har rettigheten Read til filen File2?
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2. I figuren nedenfor illustreres tre forskjellige tilfeller av kopiering og flytting.

På figuren er filen Fil-A lagret i mappen C:\Users\Mary. Gruppen Users har følgende
NTFS-rettigheter til mapper på disk C: og D:
•
•
•

Rettigheten Read for C:\Users\Mary og alle filene i den
Rettigheten Modify for C:\Public
Rettigheten Full Control for D:\Data.

Besvare spørsmål a-c:
a) Hvilken tilgangsrettighet har gruppen Users etter at Fil-A er kopiert over til
C:\Public?
b) Hvilken tilgangsrettighet har gruppen Users etter at Fil-A er flyttet over til mappen
C:\Public?
c) Hvilken tilgangsrettighet har gruppen Users etter at Fil-A er flyttet over til mappen
D:\Data?
3. En bruker ved navn User1 tilhører gruppene Gruppe1, Gruppe2 og Gruppe3. Kontoen
User1 og gruppene har følgende rettigheter til mappen D:\Data:
•
•
•
•

Kontoen User1: Ingen angitt rettighet
Gruppe1: Full Control
Gruppe2: Read
Gruppe3: Ingen angitt rettighet.

Hvilken tilgangsrettighet har kontoen User1 til mappen D:\Data?
4. Du forsøker å gi tilgangsrettigheter til en mappe, og oppdager at rutene for rettighetene er
grå (deaktivert). Hvorfor skjer dette, og hvordan kan du klarere (ta ut haken) i rutene?
5. Du har valgt diskkompresjon på en mappe som du bruker for oppbevaring av filer med
hendelseslogger. Loggfilene flytter du regelmessig til denne mappen. Etter å ha gjort dette
noen ganger, oppdager du at noen filer ikke er komprimerte. Hva kan dette skyldes?
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10 Delte mapper og delingsrettigheter
Dette kapittelet handler om hvordan du gir brukere og grupper tilgang til delte mapper
(Shares) via nettverket. Den som deler mappen kan også bestemme hvilke brukere og grupper
som skal få tilgang til den delte mappen, og hvilken rettighet hver av dem skal ha. I Windows
kalles rettigheter som gis til delte mapper for delingsrettigheter (Share permissions). Det er
andre rettigheter enn NTFS-rettigheter.
En delt mappe kan inneholde alle typer filer, f.eks. programfiler
og datafiler. Siden de fleste Windows programmer installeres
lokalt på klientmaskinen, er det likevel mest vanlig å dele
mapper med datafiler, for eksempel tekstdokumenter, regneark,
presentasjoner, bilder eller musikk.
For å kunne bruke en delt mappe må man først gjøre to oppgaver:
•

Administrator, eller mappens eier, må angi at mappen skal deles på nettet. Hun må også
registrere hvilke brukere og grupper som skal kunne ha tilgang til den delte mappen og
hvilke delingsrettigheter disse skal ha på den.

•

På brukernes klientmaskiner må man koble seg til den delte mappen for å få tilgang til
den. Vi skal se at dette kan gjøres manuelt av brukeren eller mer automatisert av systemadministrator.

Du kan be Windows om å «huske» hvilke delte mapper du har koblet seg til, slik at mappene
kobles til på nytt hver gang du logger seg på nettverket. Informasjon om slike koblinger lagres
i brukerens profil. Hvis brukeren benytter «vandrende profil» (roaming profile) vil de delte
mappene bli koblet til uansett hvilken maskin i nettet brukeren logger inn fra. Delte mapper
kan også kobles til automatisk i brukerens påloggings-skript.
Det er mulig å dele mapper både i Windows arbeidsgrupper og i domener. Du kan dele
mapper både fra Windows Server og fra en Windows klient. I kapittelet Windows i nettverk
viste vi hvordan mapper kan deles i arbeidsgrupper. I et Windows-domene er det mest vanlig
å dele mapper fra tjenermaskiner. Hvis delte mapper er samlet på én eller flere tjenere, blir
administrasjonen av dataene sentralisert. Administrator tilrettelegger deling av data på noen få
tjenere i stedet for å administrere en mengde klientmaskiner. På denne måten blir det også
enklere å lage pålitelige rutiner for sikkerhetskopiering av de delte dataene.
I dette kapittelet viser vi hvordan du kan dele mapper fra en tjener i et Windows-domene og
hvordan du gir brukere og grupper rettigheter til disse delte mappene.
For å kunne dele ut mapper, må du være medlem i en gruppe som har rettigheter til å gjøre
dette.
•
•

I en arbeidsgruppe er dette gruppene Administrators og Power Users.
I et Windows-domene er dette gruppene Domain Admins og Server Operators.
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Dele mapper
I kapittellet Windows i nettverk delte vi mapper på en enkel måte fra filbehandler (File
Explorer). Vi skal nå vise funksjonen Avansert deling (Advanced Sharing) i filbehandler.
Deretter se vi mer detaljert på hvilke egenskaper delte mapper kan ha. Til slutt i kapittelet skal
vi beskrive to administrasjonsverktøy som er velegnet for å administrere delte mapper på en
tjenermaskin.
I filbehandler kan du dele en mappe ved å høyreklikke
på den fysiske mappen og velg Properties, fanen
Sharing og knappen Advanced Sharing.
Du får da opp dialogvinduet til høyre, der du kan angi
følgende opplysninger:
•
•
•

et navn på den delte mappen (Share name)
en kommentar (valgfritt)
hvor mange brukere som maksimalt kan være
tilknyttet til den delte mappen via nettet samtidig
(simultaneous users).

Navnet på den delte mappen kan godt være et annet enn den fysiske mappens navn i filsystemet på den lokale disken. En mappe kan også deles ut flere ganger, med forskjellige
ressursnavn (share name), og eventuelt forskjellige rettigheter. For hvert share kan du
spesifisere hvilke brukere, grupper eller maskiner som skal ha tilgang til share’et, og hvilke
rettigheter de skal ha. For å angi rettigheter klikker du knappen Permissions i dialogvinduet
over.

Rettighetene til delte mapper
Knappen Permissions i vinduet over gir dialogvinduet til
høyre. Her kan du bestemme hvem som skal ha rettighet
til å koble seg til den delte mappen.
Når du lager et nytt share på denne måten, får gruppen
Everyone automatisk leserettighet (delingsrettigheten
Read). Hvis du vil at bare utvalgte brukere, grupper eller
maskiner skal ha tilgang, bør du først fjerne gruppen
Everyone (med Remove knappen). Deretter legger du til
de brukere, grupper eller maskiner du ønsker (med Add
knappen).
Nederst i dialogvinduet ser du se tre delingsrettighetene
som kan gis til delte mapper i Windows: Read, Change
og Full Control.
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Disse tre delingsrettighetene kan du gi (Allow) til en gruppe, en brukerkonto eller en maskinkonto. Du kan også nekte (Deny) en delingsrettighet. Når en rettighet blir nektet, vil det overstyre tilsvarende rettigheter som er gitt. Derfor bør du bruke Deny med varsomhet! Hvis du
for eksempel velger Deny på linjen Full Control for gruppen Everyone i dialogvinduet over,
vil alle brukere miste alle delingsrettigheter til mappen, uansett hvilke andre rettigheter de
eventuelt har fått.

De tre delingsrettighetene som kan settes på delte mapper

De tre delingsrettighetene betyr følgende:
Read gir rett til å:
•
•
•

se navn på filer og mapper
lese innhold i filer og mapper
kjøre programfiler

Change gir samme rettigheter som Read, og i tillegg rett til å:
•
•
•

lage nye filer og mapper
endre innholdet i filer
slette filer og mapper

Full Control gir samme rettigheter som Change, og i tillegg rett til å:
•
•

endre NTFS-rettigheter til filer og mapper (på NTFS-volumer)
ta eierskap til filer og mapper

Obs! Delingsrettigheter gjelder bare for tilgang via den delte mappen (sharet). Hvis du
logger inn lokalt på maskinen som inneholder den fysiske mappen, gjelder bare NTFSrettighetene til mappen. (Forutsatt at du aksesserer mappen direkte i filsystemet, ikke via
sharet.)
Praktisk tips:
Hvis alle brukere skal ha tilgang til en delt mappe, anbefaler Microsoft at du skifter ut
gruppen Everyone med Autenticated Users. Dette sikrer at bare domenekontoer i AD, eller
lokale kontoer på din maskin, får tilgang. Brukeren må da gjøre en gyldig pålogging før han
kan få tilgang til ressursen.
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Arv av delingsrettigheter fra grupper
Delingsrettigheter arves fra grupper til brukerkontoer på samme måte som NTFS-rettigheter.
Dersom du gir delingsrettigheter til en gruppe, vil alle kontoer som er medlemmer i denne
gruppen også få de samme rettighetene. Det samme gjelder selvsagt for kontoer som meldes
inn i gruppen senere. Kontoer som meldes ut av grupper mister gruppens rettigheter.
Hva skjer om man gir delingsrettigheter både til en brukerkonto, og til en gruppe som
brukeren er medlem av? Også her blir situasjonen helt parallell til NTFS-rettigheter:
Brukerens effektive delingsrettighet vil være kombinasjonen av de delingsrettighetene som er
gitt til brukeren og til gruppen. Vi sier at delingsrettighetene er kumulative.
Eksempel: Hvis en bruker B har delingsrettigheten Read til en delt mappe Data, og brukeren
er med i en gruppe G, som har delingsrettigheten Change til mappen Data, så har bruker B
den effektive delingsrettigheten Change til den delte mappen Data. Kombinasjonen av Read
og Change (Read + Change) blir Change, fordi Change rettigheten også innebærer alle
rettigheter for Read. Brukerens effektive rettighet blir altså summen av de to.
Du kan som nevnt nekte tilgang til en mappe med Deny. Da vil dette overstyre en annen gitt
tilgang til mappen.
Eksempel: Hvis en bruker B har delingsrettigheten Change til en mappe, og brukeren er med i
en gruppe som er nektet Full Control, så har brukeren ingen tilgang til mappen.

Kombinere delingsrettigheter med NTFS-rettigheter
I Windows kan du dele ut mapper på disker med alle typer filsystemer. Filsystemene FAT,
FAT32 og exFAT har ikke innebygget tilgangssystem slik NTFS har. Hvis du deler mapper
fra slike volumer, er delingsrettigheter den eneste måten å begrense tilgangen på.
På en Windows filtjener vil du i praksis alltid bruke filsystemet NTFS (eller ReFS). Når en
mappe på et NTFS-volum deles, vil både delingsrettighetene og NTFS-rettighetene på den
fysiske mappen i NTFS-filsystemet, være med å bestemme brukerens effektive rettigheter på
den delte mappen. Da gjelder denne regelen: Når en mappe i NTFS deles vil alltid den mest
restriktive av de to rettighetstypene bestemme de effektive rettighetene.
Eksempel: En bruker B har delingsrettigheten Full Control til en delt mappe Data. Den delte
mappen er lagret på et NTFS-volum, og bruker B har NTFS-rettighetene Read og List Folder
Content til mappen. Brukerens effektive rettighet til mappen blir da Read + List Folder
Content (som tilsvarer delingrettigheten Read), fordi disse NTFS-rettighetene er mer
restriktive enn delingsrettigheten. Det betyr at brukeren bare kan se og lese filer og mapper i
den delte mappen, men ikke endre innhold eller lage nye filer og undermapper. Dette gjelder
altså på selv om brukeren har fulle delingsrettigheter til sharet!
Siden de fleste Windows-tjenere benytter NTFS-filsystem, må du tenke på både delingsrettigheter og NTFS-rettigheter når du skal dele mapper. Det kan ofte bli komplisert og
uoversiktlig å holde orden på kombinasjonen av disse. Derfor velger mange systemadministratorer å forenkle dette på følgende måte:
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•
•

Gi først delingsrettigheten Full Control til alle delte mapper.
Deretter styrer du brukernes tilgang bare med NTFS-rettighetene lokalt på NTFSdisken.

Fordi delingsrettigheten Full Control alltid er minst restriktiv, vil det da være NTFSrettighetene som alene bestemmer brukerens effektive rettigheter.
Eksempel: På figuren nedenfor har gruppen Users delingsrettigheten Full Control til den
delte mappen Public. Dessuten har gruppen NTFS-rettighetene Read til filen File1 i mappen
Public og Full Control til filen File2. Dette medfører at de effektive rettighetene for gruppen
Users vil være Read til filen File1 og Full Control til filen File2, når brukeren aksesserer
filene via sharet.

Hvis du setter delingsrettigheten Full Control på delte mapper, vil det i praksis være NTFSrettighetene som bestemmer brukernes effektive rettigheter.

På et NTFS-volum har altså delingsrettigheter begrenset nytteverdi. NTFS-rettighetene har
også mange fordeler fremfor delingsrettigheter:
•
•

•
•

Delingsrettigheter gjelder bare når mappen aksesseres som et share, mens NTFSrettigheter gjelder i alle situasjoner.
Delingsrettigheter vil ikke bli med i en sikkerhetskopi av filsystemet. Derfor må
delingsrettighetene legges inn på nytt etter at en delt mappe er gjenopprettet fra en
sikkerhetskopi. NTFS-rettigheter lagres i filsystemet og blir derfor tatt vare på som en
del av sikkerhetskopiering. Etter gjenoppretting vil disse derfor være intakt.
Hvis du flytter eller endrer navn på en delt mappe, vil mappen miste delingsrettighetene. NTFS-rettighetene vil (i de fleste tilfeller) beholdes ved slike endringer.
NTFS-rettigheter er mer finmasket enn delingsrettigheter, og gir derfor bedre mulighet
for detaljert tilgangskontroll.
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Egenskaper på delte mapper
Du kan se og endre egenskapene til en delt mappe i samme bilde som du delte mappen:
•

•

•

•

•

Oppheve deling: Fjern haken foran Share this
folder og klikk Apply. Obs! Hvis du opphever
deling av en mappe mens en bruker har åpne
filer i mappen, kan brukeren miste data. Du vil
få en advarsel av Windows hvis det finnes åpne
filer i den delte mappen.
Endre delingsnavnet: Dette kan du bare gjøre
ved først å oppheve delingen av mappen, og
deretter dele mappen på nytt med et nytt
delingsnavn. Obs! Når du opphever delingen
vil du samtidig fjerne alle delingsrettigheter,
slik at disse må gis på nytt!
Endre delingsrettigheter: Klikk knappen
Permissions. I dialogvinduet som dukker opp
kan du legge til nye brukerkontoer, grupper
eller maskiner, og velge delingsrettigheter for
disse.
Dele mappen flere ganger: Knappen Add gir
vinduet til høyre. Her kan du dele den samme
mappen som et nytt share med et nytt delingsnavn. Samme fysiske mappe blir da delt som to
shares med hvert sitt navn. Du kan også sette
andre rettigheter på det nye sharet.

Fjerne et share: Hvis du har delt mappen med flere delingsnavn, kan du fjerne ett og ett
av dem med knappen Remove i vinduet over. (Det siste delingsnavnet må fjernes ved å
oppheve deling.)

Koble til delte mapper fra en klient
Etter at en mappe er delt, og brukerne har fått rettigheter, kan brukerne knytte seg til den delte
mappen. Dette kan gjøres på to alternative måter:
A. Åpne Network ► servernavn ► delingsnavn i
filbehandler (File Explorer)
B. Skriv inn UNC-navnet til den delte mappen i
søkefeltet på oppgavelinjen.
UNC navnet har formen \\tjenernavn\sharenavn
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Autentisering

I en arbeidsgruppe vil du bli bedt om å oppgi en lokal brukerkonto og passord på tjenermaskinen for å aksessere den delte mappen. I et domene slipper du dette hvis du er pålogget
klientmaskinen med en domenebruker som har rettigheter til den delte mappen.
Koble til nettverksdisk

Du kan også koble en nettverksdisk med lokal stasjonsbokstav til en delt mappe på en
filtjener. Dette kan også gjøres på to alternative måter i filbehandler (File Explorer):
C. Høyreklikk på This PC (eller Network) og
velg Map Network Drive på menylinjen.

D. Marker This PC og bruk menyvalget
Computer og knappen Map Network Drive
fra menylinja (båndet).

Når du bruker ett av disse valgene
dukker dialogvinduet til høyre opp:
I dette vinduet velger du hvilken
stasjonsbokstav (Drive) som skal
kobles til den delte mappen. I feltet
Folder skriver du inn UNC navnet
til den delte mappen, eller du
klikker Browse for å bla deg fram
til riktig mappe. Hvis du vil koble
opp den samme stasjonsbokstaven
til den delte mappen automatisk
neste gang du logger på, kan du
sette hake i ruten Reconnect at
sign-in.
Etter at du har koblet til den delte
mappen på denne måten, vil den
vises som en nettverksdisk med
den valgte stasjonsbokstav under
This PC i filbehandler (File
Explorer).

Koble lokal stasjonsbokstav til en delt mappe

Tilkoblet nettverksdisk (N:) i filbehandler

Du kan også koble deg til en delt mappen med Windows-kommandoen net use. Denne kan
brukes i kommandovinduet eller kjøres i et logon-skript. Eksempel:
net use N: \\MIN_SERVER\Datafiler
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Skjulte shares
Hvis du gir et share navn som slutter med dollartegn ($), medfører det at sharet blir et skjult
share. Det betyr at sharet ikke er synlig i listen over delte mapper i filbehandling (File
Explorer). Brukerne kan likevel koble seg til sharet på vanlig måte fra klientmaskiner, men de
må da bruke sharets UNC-navn og vite hva sharet heter og hvilken maskin det ligger på.
Skjulte shares brukes ofte for share’s som kobles til automatisk i påloggings-skript. Disse
sharene behøver brukeren ikke å kjenne navnet på.

Administrative shares
Windows Server deler automatisk ut noen skjulte share som mest er beregnet for systemadministrative oppgaver. Disse sharene blir kalt for administrative shares. For å kunne knytte
deg til disse sharene, må du ha administrator-rettigheter på den maskinen de er delt fra.
Sharene opprettes automatisk under installasjon av Windows, og du kan ikke endre rettigheter
på disse.

Administrative shares: ADMIN$, C$, E$, F$, IPC$

Mappen som inneholder Windows (C:\Windows) deles som et administrativt share med
navnet ADMIN$. Rotmappen på hver stasjon deles automatisk som administrative share (C$,
E$ og F$ over).
Første gang administrator deler en skriver på maskinen, vil Windows oppretter et
administrativt share med navn Print$ som inneholder skriverdrivere. Den fysiske mappen
som deles er %systemroot%\System32\Spool\Drivers. Klienter kan laste ned drivere
automatisk fra dette administrative sharet.
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Publisere delte mapper i Active Directory Domain Services
I Active Directory Domain Services (AD DS) kan du lage navngitte referanser («snarveier») til
delte ressurser i nettverket, for eksempel til delte mapper. Hensikten med dette er at brukere
skal kunne finne slike ressurser på én fast plass, med et fast navn i AD DS, uten å behøve å
vite hvilken fysisk maskin den delte ressursen befinner seg på.

Ofte vil systemadministrator ha behov for å flytte delte mapper til andre maskiner, for
eksempel ved oppgraderinger, maskinbytte og lignende. Det vil være unødig tungvint om alle
brukere må informeres om dette og eventuelt endre sine koblinger til de delte mappene. Hvis
mappen er publisert med en navngitt referanse i AD DS, vil systemadministrator kunne endre
referansen ett sted (i AD DS), mens brukerne fremdeles vil finne mappen under det samme
navnet i AD DS.
En navngitt referanse til en delt mappe kan du plassere fritt i ADs domenetre. Du kan
publisere en hvilken som helst delt mappe i AD, og denne kan du knytte deg til med et UNCnavn.
For å publisere en delt mappe i Active Directory gjør du følgende:
1) Logg på med en domenebruker med administrative rettigheter i domenet.
2) Bruk verktøyet Active Directory Users and Computers.
3) Høyreklikk på domenet, eller OUen, der du vil publisere mappen, og velg New ► Shared
Folder.
•

I feltet Name skriver du inn et fritt valgt navn
som mappen presenteres med i Active Directory.

•

I feltet Network Path, skriver du inn UNC
navnet til den delte mappen.

Brukere kan nå finne den delte mappen i Active
Directory ved å søke i Shared Folders.
Hvis den delte mappen senere skal flyttes til en annen tjenermaskin, eller får et annet delingsnavn, kan du endre nettverksnavnet i bildet til venstre. Mappens navn i AD vil være det
samme.
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Administrasjonsverktøy for delte mapper
Til nå har vi delt mapper fra filbehandler (File Explorer). Vi skal her se på to andre verktøy
som kan brukes for å administrere dele mapper:
•
•

Shared Folders i Computer Management
Shared Folders i File and Storage Services i Server Manager

Computer Management

Verktøyet Shared Folders i Computer Management viser alle delte mapper på maskinen
samlet. Dette verktøyet kan bare brukes for å administrere delte mapper på den maskinen
verktøyet kjøres på, ikke på andre maskiner.

Administrasjon av delte mapper i Computer Management.

Du kan se og endre egenskapene til et share ved å høyreklikke sharet i bildet over og velge
Properties:

Du oppretter nye shares ved å høyreklikke på Shares og velge New Share… Dette starter en
veiviser der du må oppgi egenskapene for det nye sharet:
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Administrere brukersesjoner og åpne filer i Computer Management

I noen situasjoner vil en systemadministrator ha behov for å se hvilke brukere som er koblet
til delte mapper, og hvilke filer brukeren holder åpen (bruker) i mappen. Det kan for eksempel
være at administratoren må fjerne sharet midlertidig fordi han ønsker å flytte den delte
mappen til en annen maskin/disk, eller at tjeneren må tas ned for vedlikehold. Brukere som
har åpne filer på delte mapper bør da få sjansen til å lukke disse filene og koble fra, før
mappen blir utilgjengelig. I motsatt fall vil brukeren kunne miste data.
Valget Sessions gir en oversikt over tilkoblede brukere:

Valget Open Files gir en oversikt over hvilke filer brukerne har åpne:

I de to vinduene kan menyvalgene Close Session og Close Open File brukes for å lukke
henholdsvis brukersesjoner eller filer.
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File and Storage Management

På en Windows Server kan systemadministrator også bruke verktøyet File and Storage
Services i Server Manager for å administrere delte mapper. Dette verktøyet viser også alle
delte mapper på maskinen, slik at de kan administreres fra ett og samme bilde. I tillegg kan
dette verktøyet brukes for å administrere delte mapper på andre maskiner i nettverket. Det er
praktisk i store driftsmiljøer med flere tjenermaskiner.

Delte mapper kan administreres fra Server Manager med File and Storage Services

For å lage en ny delt mappe i File and Storage Services bruker du menyvalget TASKS ►
New Share. Dette starter en veiviser med skjermbilder for å registrere opplysninger om
sharet, bl.a. sharenavn, delingsrettigheter og NTFS-rettigheter.

136

10 Delte mapper og delingsrettigheter
I File and Storage Services kan du også se og endre egenskapene til et share ved å høyreklikke på sharet og velge Properties. Egenskapsvinduet her ser litt annerledes utseende enn i
Computer Management, men du kan endre de samme egenskapene:

Egenskapsvinduet for delte mapper i File and Storage Management

File and Storage Management har også menyvalg for å administrere disker og volumer.

Sjekk hva du har lært
1. Mappen C:\Mappe1 er delt med sharenavnet Mappe1. Du har delingsrettigheten Read til
sharet Mappe1. C: disken er et NTFS-volum, og du har NTFS-rettigheten Full Control til
mappen C:\Mappe1. Hva blir de effektive tilgangsrettighetene dine til sharet Mappe1?
2. Hva er den vanligste måten for å sikre delte mapper på et NTFS-volum?
3. Tenk deg at brukere har tilgang til filer på mange forskjellige tjenere rundt om i nettverket. Som en følge av dette må de huske alle tjenernavnene og ressursnavnene til
informasjonen. Hvordan kan du forenkle dette?
4. En bruker førsøker å knytte seg til share’et \\Server\C$, men mislykkes i dette. Han får
melding Access Denied. Hva kan forklaringen være på dette?
5. Hva er fordelen med å publisere en delt mappe i Active Directory?
6. Som administrator har du tilgang til mange delte mapper i nettverket, men når du søker
etter dem i Active Directory, finnes de ikke. Hva kan være forklaringen på dette?
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11 Skriveradministrasjon
Skrivere og utskrift kan høres ut som et trivielt tema. Er dette relevant for en nettverksadministrator? Utskrift er nok enkelt for én bruker med én personlig maskin og én skriver koblet
direkte til maskinen, for eksempel via en USB-port. Som regel finner Windows drivere, og
installerer disse, automatisk når du kobler til skriveren.
I store nettverk med mange brukere, er skrivere og utskrift mer komplekst og krevende. Her
benyttes vanligvis store og raske skrivere, som deles av flere brukere. Av praktiske grunner
må skriverne plasseres i nærheten av brukerne. Dette betyr ofte at drift og vedlikehold av
skriverne ikke kan sentraliseres til ett sted. Driftspersonell må kanskje oppsøke skriverne for å
bytte tonerkassetter, fylle papir, eller rette feil. Enkelte av disse oppgavene kan selvsagt overlates til brukerne etter litt opplæring, men
skriveradministrasjon er likevel en vesentlig del
ved drift av Windows-nett.
I alle versjoner av Windows kan du dele en
skriver, slik at andre brukere i nettet kan bruke
den. Dette er mulig både i arbeidsgrupper og
domener. Maskinen som deler skriveren opptrer da
som utskriftstjener (Print Server).
Utskrift til den delte skriveren, vil belaste
utskriftstjeneren slik at en lokal bruker på
utskriftstjeneren vil kunne oppleve treghet. I
Windows-nettverk med mange brukere bruker
man derfor helst en tjenermaskin med Windows
Server som utskriftstjener. Der kan man
dessuten installere rolletjenesten Print Server.
Denne inneholder mer avanserte verktøy for å
administrere skrivere og utskrifter.
For å kunne plassere skriverne nær brukerne, bør skriverne i praksis kobles til lokalnettet slik at
brukerne kan sende utskrifter via nettet. Alternativet vil være å ha skrivere koblet direkte til
brukernes maskiner, eller å plassere utskriftstjenere ved hver skriver. Begge deler er lite praktisk.
Dette kapittelet beskriver først hvordan skriver kan tilkobles i nettverksmiljøer og hvordan
nettverksutskrift fungerer i Windows. Deretter forklarer vi hvordan du installerer nettverksskrivere og konfigurerer dem slik at de er tilgjengelig for flere brukere i nettverket. Du lærer
også hvordan du administrerer nettverksskrivere med verktøyet Print Management.
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Skriverplassering i nettverk
I et nettverksmiljø er det generelt 3-4 ulike måter å plasser skrivere på:

Plassering av skrivere i nettverk..

1. Skriverne kan kobles direkte til lokale I/O porter på maskinen(e) som er utskriftstjener(e). I dag brukes vanligvis USB-porter, men tidligere var parallellporter (LPT)
eller serielle porter (COM) vanlige. Utskriftstjenerne står vanligvis plassert i sentrale
maskinrom som er låst. Denne plasseringen er derfor lite egnet for skriverne der
brukerne skal hente utskrifter selv. Den kan imidlertid brukes i systemet for «volumprint», som for eksempel masseproduserer utskrift/brev for automatisk pakking og
utsendelse.
2. Moderne skrivere har gjerne innebygget nettverkskort (kablet eller trådløst). Skriverne
kan da kobles direkte til lokalnettet og plasseres der det er praktisk i nærheten av
brukerne. Med denne plasseringen kan flere brukere dele kraftige skrivere, samtidig
som utskriftene kan hentes nær brukeren. Klienter og utskriftstjenere kommuniserer
her med skriverne via nettverksprotokoller, vanligvis en «printprotokoll» over TCP/IP.
3. Skrivere kan også kobles direkte til lokale porter på brukernes maskiner. Dette kan
være praktisk for brukere som har stort utskriftsbehov, eller har en arbeidssituasjon der
det kan være upraktisk å forlate arbeidsplassen for å hente en utskrift. Denne tilkoblingen er lite praktisk hvis flere brukere skal dele samme skriver, men kan være et
alternativ for deling i små gruppe som sitter i samme rom eller kontorlandskap.
4. Denne varianten er et spesialtilfelle av nr 2. Her bruker man spesielle «printbokser»
som er dedikerte utskriftstjenere levert som ferdige hardwareenheter. Printboksen har
vanligvis nettverkskort for tilkobling til lokalnettet og I/O-porter for tilkobling av
skrivere. Denne varianten er mest aktuell for skrivere som ikke har innebygget
nettverkskort, men som man likevel vil koble opp via nettverket.
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Utskriftsbegreper i Windows
I Windows benyttes følgende begreper om skrivere og utskrift:
En utskriftstjener (print server) er en maskin (og programvare) som deler ut skrivere, og som
klientmaskiner sender utskriftene via. Maskiner med Windows klient- eller tjenerversjon kan
brukes som utskriftstjener. Utskriftstjeneren behøver altså ikke å kjøre Windows Server. Det
er heller ikke nødvendig å installere rolletjenesten Print Server for å dele skrivere i Windows
Server, men det forenkler administrasjon av skriverne.
Når en skriver installeres på en maskin, for eksempel på en utskriftstjener, kalles den en logisk
skriver (logical printer). Den logiske skriveren er egentlig et programvaregrensesnitt mellom
applikasjoner / operativsystemet og den fysiske skriveren. En logisk skriver må deles for å bli
tilgjengelig fra andre maskiner i nettet (shared printer). Den logiske skriveren kalles da en
nettverksskriver (network printer) i Windows.
En skriver (printer) er den fysiske skriveren som produserer utskrift. En skriver som er koblet
direkte til en fysisk port, for eksempel USB, lokalt på utskriftstjeneren, kalles en lokalt
tilknyttet skriver (locally-attached printer). Hvis skriveren har nettkort og er koblet til
nettverket, kalles den en nettverkstilknyttet skriver (network-attached printer).

Utskriftsbegreper i Windows

Som beskrevet på forrige side er nettverkstilnyttede skrivere ofte det vanligste i store
nettverksmiljøer.
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Utskriftssystemet i Windows
Når en bruker sender utskrift til en skriver, går utskriften gjennom flere trinn før den kommer
ut på papir på skriveren. Nedenfor beskrives hvert av trinnene i denne prosessen og hvilke
komponenter som er involvert.
Skriverdrivere og utskriftskøer

Applikasjonene sender utskriften til en skriverdriver (Print Driver) i
Windows. Driveren er en programkomponent som oversetter utskriften
til et språk som skriveren forstår. Slike språk kalles sidebeskrivelsesspråk. Mange skrivere bruker språket Postscript, opprinnelig utviklet av
Adobe. Noen skrivere og plottere fra HP bruker enten HPs Printer
Command Language (PCL) eller Hewlett-Packard Graphics Language
(HPGL). Microsoft har utviklet et XML-basert sidebeskrivelsesspråk
kalt XML Paper Specification (XPS), som også har blitt en åpen
internasjonal standard kalt ECMA-388, eller Open XPS.
Disse sidebeskrivelsesspråkene kan sammenliknes med HTML. HTML
beskriver hvordan websider skal se ut, mens Postscript, PCL, HPGL og
XPS beskriver hvordan utskriftssider skal se ut. Selv om mange
skrivere «forstår» disse språkene, vil andre av skrivernes egenskaper
variere fra modell til modell, for eksempel antall arkskuffer, farger,
format o.l. Derfor er skriverdriveren vanligvis spesifikk for hver
skriverprodusent og -modell.
Etter at utskriften et oversatt til sidebeskrivelsesspråket, kan utskriften
sendes til skriveren. Utskriftsjobben kan først bli mellomlagret i en
utskriftskø. I køen lagres hver utskriftsjobb som en fil (med filtype .spl) i
en mappe på disken. Utskriftskøene blir håndtert av tjenesten Print
Spooler. Denne er en del av Windows og kjører i bakgrunnen.
Det er flere årsaker til at utskrifter mellomlagres på disk før de sendes til skriveren:
1. Det er ikke sikkert at skriveren er klar til å behandle
utskriften. Den kan for eksempel være opptatt med
en annen utskrift, eller tom for papir. Derfor lagres
utskriften på disk til skriveren er klar.
2. Lagring på disk går raskere en utskrift på papir. Det
medfører at applikasjonen og skriverdriveren raskt
blir ferdig med sin del av utskriftsjobben, og
brukeren kan fortsette med oppgavene sine.
3. Når utskriften er lagret på disk, vil den «overleve»
eventuelle maskin-/programkrasj og feil på
skriveren. Etter at feilen er rettet, kan utskriften
startes på nytt ved å sende filen på nytt til skriveren.
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Som standard blir utskriftskøene (og -jobbene) lagret i
mappen C:\Windows\system32\spool\PRINTERS.
Administrator kan endre dette til en annen mappe, for
eksempel på en annen fysisk disk. Dette kan være
aktuelt for å bedre ytelsen i køsystemet, eller for å
redusere plassbehov på C: disken. Etter at utskriften er
ferdig slettes utskriftsjobben (filen) automatisk fra
utskriftskøen (spoolmappen).
Utskrift i nettverk

Hvis utskrift skjer til en lokalt tilknyttet skriver, blir utskriftskøene lagret (spoolet) på den
lokale maskinen. Når en klientmaskin skriver til en delt skriver på en annen maskin, vil
utskriftskøen bli lagret på maskinen som deler skriveren (utskriftstjeneren). I denne prosessen
samarbeider skriversystemet på klienten og tjeneren om å behandle utskriften.
Figuren til høyre viser at applikasjonen på
klientmaskinen først sender utskriften til det
lokale utskriftsystemet på klientmaskinen
(Client Spooler). Dette fungerer nå som en
klient som kommuniserer med utskriftstjeneren via nettverket.
Klienten sender utskriften til en skriverkø på
utskriftstjeneren. (Print Server). Her lagres
utskriften på disk og sendes videre til
skriveren når den er ledig. Hvis skriveren er
delt slik at flere brukere kan skrive til den,
må utskriftsjobbene mellomlagres i skriverkøen inntil skriveren er ferdig med
eventuelle utskrifter fra andre brukere som
ligger foran i køen.

Utskriftskomponenter på klienter
Kilde: TechNet: How Network Printing Works
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Denne figuren viser de ulike komponentene i
utskriftstjeneren i Windows Server.
Utskriftstjeneren tar imot utskrifter fra
klientene og mellomlagrer disse i utskriftskøer på utskriftstjeneren (Server Spooler).
Det er vanligvis én utskriftskø for hver
skriver. Køene på utskriftstjeneren kan samle
utskrifter fra flere klientmaskiner i nettet.
Utskriftsjobbene legges i utskriftskøen etter
«først inn-først ut» prinsippet. Når den
fysiske skriveren er ledig, vil utskriftstjeneren sende neste utskriftsjobb fra køen til
skriveren.
Som du ser av de to figurene kan det finnes
utskriftsdrivere både på klient- og tjenermaskinen. Når du installerer en delt skriver
kan du velge om oversettelsen til sidebeskrivelsesspråket (rendering) skal skje på
klienten eller utskriftstjeneren.
Hvis klientmaskinen kan bruke samme
driverversjoner som utskriftstjeneren, vil
driveren bli lastet ned til klientmaskinen
automatisk når du knytter deg til den delte
skriveren.

Komponenter i Windows Print Server
Kilde: TechNet: How Network Printing Works

Hvis klienten kjører andre Windows-versjoner enn tjeneren, kan du installere tilleggsdrivere
for disse på utskriftstjeneren. Klientmaskiner som bruker UNIX, Linux eller macOS, får ikke
lastet ned driver automatisk fra utskriftstjeneren. Da må du installere driveren manuelt på
klientmaskinen.
Skriverporter

Det siste leddet i Windows utskriftssystem kalles Print Monitor. Denne komponenten
kommuniserer med den fysiske skriveren gjennom en skriverport. Windows har flere typer
skriverporter:
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Lokale skriverporter er fysiske porter på
maskinen der man kan koble en lokalt
tilknyttet skriver. Disse omfatter:
•
•
•

Parallellporter LPT1, LPT2 osv,
Serieporter COM1, COM 2 osv.
USB-porter USB001, USB002 osv.

Windows har også en egen lokal port for å
sende utskriften til fil. Denne heter FILE.

Nettverksporter brukes for å sende utskriften til
nettverkstilknyttede skrivere. Print Monitor
kommuniserer da med skriveren ved hjelp av
en «printprotokoll». Denne protokollen baserer
seg på TCP/IP og en slik skriverport kalles
derfor en Standard TCP/IP port.

Utskrift fra ulike operativsystemer
Du kan skrive til delte skrivere på en Windows Server fra klientmaskiner med følgende
operativsystemer:
•

•

•

Alle aktuelle Windows-versjoner. Windows klienter kommuniserer med utskriftstjeneren ved hjelp av RPC (Remote Procedure Call) eller med Microsofts egen
applikasjonsprotokoll SMB (Server Message Block). SMB brukes også for delte
mapper i Windows. Det finnes også en «åpen» versjon av SMB protokollen som kalles
CIFS (Common Internet File System).
De fleste Linux / Unix versjoner kan skrive direkte til en utskriftstjener på Windows
Server. Noen Linux / Unix versjoner bruker utskriftssystemet CUPS som kan
kommunisere med Windows utskriftstjener via SMB/CIFS protokollen. Eldre Linux /
Unix versjoner bruker protokollen LPD (Line Printer Deamon). Hvis denne
protokollen skal benyttes, du installere rolletjenesten LPD Service på Windows
Server.
macOS kan også sende utskrifter til Windows Server med SMB/CIFS og LPD
protokollene.
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Utskriftstjener i Windows Server
Som nevnt over, kan alle Windows-versjoner brukes som utskriftstjenere. Vanligvis bruker vi
en Windows Server til dette. Hvis utskriftstjeneren skal behandle svært mange og tunge
utskriftsjobber, bør maskinen ikke gjøre annet enn å være utskriftstjener. I mindre nettverk
kan utskriftstjeneren også gjøre andre oppgaver, for eksempel være filtjener eller domenekontroller.
En utskriftstjener bør ha tilstrekkelig med internminne (RAM) for å behandle dokumentene.
Den må dessuten ha tilstrekkelig diskplass for å lagre utskriftene i skriverkøene. Med dagens
maskinvare er RAM og diskplass sjelden noen begrensning, med mindre tjeneren kjører svært
mange andre tjenester.
Installere rolletjenesten Print Server

Hvis du bruker Windows Server som utskriftstjener, bør du installere rolletjenesten Print
Server. Denne er en del av tjenerrollen Print and Document Services som også omfatter
rolletjenester for scanning og utskrift i Internett.
1) Bruk Server Manager og menyvalget Manage → Add Roles and
features
Dette starter veiviseren for
installasjon av tjenerroller
2) I trinnet Server Roles velger du
rollen Print and Document
Services

3) I trinnet Role Services velger du
rolletjenesten Print Server.
Hvis du skal tilby utskrift for Linux /
Unix klienter med LPD / LPR
protokollen, må du i tillegg installere
rolletjenesten LPD Service.

4) Hvis du skal benytte Internett-utskrift med IPP protokollen, må du også installere rolletjenesten Internett Printing. Se mer om dette i underkapittelet Utskrift i Internet.
Når Print Server installeres blir den fysiske mappen som inneholder skriverdriverne på
utskriftstjeneren (C:\Windows\system32\spool\drivers), automatisk delt som et skjult
administrative share med navn print$. Dette brukes av klientmaskiner for å laste ned drivere
automatisk.
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Installere og dele skrivere

Når du installerer en skriver og deler den ut i nettverket, gjør du det mulig for brukerne i nettverket å bruke den fra sine maskiner. Du kan dele både lokalt tilknyttede skrivere som er
koblet direkte på en port på utskriftstjeneren, og nettverkstilknyttede skrivere som er koblet
direkte på nettverket.
I Windows Server kan skrivere installeres og deles på to måter:
•
•

Fra Devices and Printers i kontrollpanelet, eller
I verktøyet Print Management som startes fra Tools menyen i Server Manager

I kapittellet Windows i nettverk viste vi hvordan installasjon og deling gjøres fra Devices and
Printers i kontrollpanelet. Her beskriver vi hvordan du kan gjøre dette fra verktøyet Print
Management:

Administrasjonsverktøyet Print Management

1) Høyreklikk på symbolet Printers i vinduet over og og velg Add Printer.
Dette starter veiviseren Network Printer Installation Wizard.
2) I første trinn av veiviseren må du velge Installasjonsmetode:
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•
•

•

•

Search the network for printers. Dette valget vil søke etter nettverksskrivere, det vil
si skrivere som allerede er delt i nettet.
Add a TCP/IP or Web Services Printer by IP-adress or hostname. Her kan du
installere en nettverkstilknyttet skriver ved å oppgi skriverens IP-adresse eller
maskinnavn. Du kan samtidig opprette ny skriverport (Standard TCP/IP port) for
skriveren.
Add new printer using an existing port. Dette valget benytter du hvis skriveren er
lokalt tilknyttet en skriverport som allerede er definert. Du må velge hvilken port på
utskriftstjeneren som skriveren er koblet til. Alle lokale porter vil finnes i listen.
Create a new port and add a new printer. Her kan du opprette nye skriverporter.

3) Når du fortsetter veiviseren må du gjøre flere valg:
Her velger du om du skal bruke en skriverdriver som allerede er installert, eller om du
skal installere en ny driver.
Hvis velger Install a new driver, må du
velge den korrekte driveren til skriveren du
installerer i bildet nedenfor.
Bildet viser drivere for et skriverprodusenter
og skrivermodeller som følger med
Windows.
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Hvis skriverprodusenten / -modellen din
ikke finnes i listen, kan du trykke knappen
Windows Update. Da lastes alle nye
skriverdrivere ned fra Microsoft. Det kan ta
litt tid.
Bruk knappen Have disk hvis du har
skriverdriveren på CD/DVD som fulgte med
skriveren, eller har lastet dem ned fra
leverandørens websider.
Printer Name bestemmer navnet på denne
logiske skriveren slik den blir synlig på
denne maskinen.
Sett hake i ruten Share this printer hvis du
ønsker å dele skriveren med en gang.
Du må i så fall oppgi et Share name som er
navnet til den delte skriveren slik det blir
synlig fra andre maskiner i nettet. Bruk
delingsnavn som er intuitive og nyttige for
brukeren.
Dele en logisk skriver som en nettverkskriver

På de foregående sidene valgte vi å dele skriveren samtidig som vi installerte den. Du kan
også dele ut en skriver som allerede er installert som en lokal logisk skriver på utskriftstjeneren:
1) Høyreklikk på skriveren, velg Properties og fanen Sharing:
2) Sett hake i ruten Share this printer og gi
skriveren et Share name.
3) Ruten Render print jobs on client computers
bestemmer hvilken maskin som skal oversette
utskriften til skriverens sidebeskrivelsesspråk.
Denne jobben er forholdsvis ressurskrevende.
En hake i dette feltet vil medføre at
skriverdriveren på klientmaskinene gjør
denne jobben før utskriften sendes til tjenermaskinen. Dette reduserer belastningen på
tjenermaskinen.
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Hvis du fjerner haken, vil alle utskriftsjobber bli «rendret» av skriverdriveren på
utskriftstjeneren. Dette vil redusere belastningen på klientmaskinene, men kreve mer
prosesseringskapasitet på utskriftstjeneren. Hvis utskriften «rendres» på klienten, vil den
først bli mellomlagret (spoolet) på disk der for å frigjøre applikasjonen raskt.
4) Hvis tjeneren er medlem i et domene, vil ruten merket List in the directory vises i dialogvinduet ovenfor. Hvis du setter hake i denne blir skriveren automatisk publisert i Active
Directory, slik at den er søkbar der.
5) Knappen Additional Drivers... brukes for å installere flere versjoner av skriverdriveren.
Windows 10/11 og Windows Server benytter samme driverversjoner.

Koble seg til en delt nettverksskriver
For å bruke en delt skriver fra en klientmaskin, må du først koble til den delte skriveren. Dette
gjør du ved å installere skriveren som en nettverksskriver på klientmaskinen. Windows vil
lagre de delte skriverne i brukerens profil slik at de kobles til automatisk neste gang brukeren
logger på maskinen eller domenet.
En delt nettverksskriver kan kobles til fra filbehandler (File Explorer) eller fra Printers &
scanners under innstillinger på klientmaskinen.
Tilkobling av delt nettverksskriver fra filbehandler (File Explorer)

1) Åpne symbolet Network.
2) Finn utskriftstjeneren og marker
denne. Delte mapper og skrivere vises
i vinduet til høyre.
3) Høyreklikk på den delte skiveren og
velg Connect…

Tilkobling av delt nettverksskriver fra Printers & scanners under innstillinger

1) Klikk Add a Printer og deretter
lenken The printer that I want isn’t
listed.
2) Velg Select a shared printer by
name, og oppgi UNC-navnet til den
delte skriveren, eller klikk knappen
Browse… for å lete etter skriveren.
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Administrere skriverkøer på utskriftstjener
En nettverksadministrator kan administrere skriverkøene på en utskriftstjener fra verktøyet
Print Management, eller fra kontrollpanelet.

Verktøyet Print Management

Høyreklikk på skriveren og velg ett av følgende menyvalg:
Pause Printing

stanser alle utskrifter til skriveren midlertidig.

Resume Printing

gjenopptar utskrift etter midlertidig stans.

Cancel All Jobs

avbryter alle utskrifter og sletter dem permanent fra skriverkøen. Du
kan ikke avbryte den aktive utskriftsjobben mens den er på vei ut til
skriveren.

Open Printer Queue viser hvilke utskriftsjobber som finnes i skriverkøen:

I dette bildet kan du administrere de enkelte dokumentene i køen. Marker ett eller flere
dokumenter, og velg ett av følgende valg i Document menyen:
Pause

stanser utskrift av dokumentet midlertidig. Andre dokumenter blir
skrevet ut.

Resume

gjenopptar utskrift av dokumentet etter midlertidig stans.

Restart

starter utskriftsjobben på nytt. Dette kan for eksempel være nyttig hvis
en skriver har «krasjet» og deler av utskriften er ødelagt.

Cancel

avbryter utskrift og fjerner dokumentet permanent fra skriverkøen.

Properties

viser egenskaper for skriverjobben, blant annet eier, tidspunkt, antall
sider, størrelse i bytes og prioritet.
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Skriverrettigheter
Du kan tildele rettigheter til logiske skrivere på tilsvarende måte som NTFS-rettigheter til
filer. Følgende skriverrettigheter kan gis til logiske skrivere:
Skriverrettighet

Gir

Print

rettighet til å koble til skriveren og skrive ut dokumenter til
den.

Manage Printers

Print rettighet pluss fullstendige administrative rettigheter til
den logiske skriveren. Dette omfatter rettigheter til å stoppe
og omstarte skriveren, samt til å endre skriverinnstillinger,
delingsegenskaper og skriverrettigheter.

Manage
Documents

rettighet til å administrere utskriftsjobber på skriveren, det vil
si stoppe, omstarte og avbryte/slette utskriftsjobber, samt
endre rekkefølge på jobber i skriverkøen.

Disse skriverrettighetene gjelder både når man bruker skriveren lokalt, og via nettet.
Du kan endre rettigheter på en skriver fra
kontrollpanelet eller fra Print Manager:
1. Høyreklikk på skriveren og velg Properties
2. Velg fanen Security
3. Bruk knappen Add… for å legge til en
bruker/gruppe, eller Remove for å fjerne.
4. Knappen Advanced gir et bilde for
avanserte sikkerhetsinnstillinger, der du
også kan redigere rettigheter på brukerne /
gruppene i listen.

Windows vil automatisk gi disse rettighetene til en ny logisk skriver:
Gruppe
Administrators

Print

Manage Documents

Manage Printers

X

X

X

Creator Owner

X

Everyone

X

Print Operators *

X

X

X

Server Operators *

X

X

X

*) Gruppene Print Operators og Server Operators finnes bare på domenekontrollere i
Windows-domener.
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Legg merke til at spesialgruppen CREATOR OWNER gir eieren av en utskriftsjobb
rettighet til å administrere denne. Den som skriver ut kan altså stoppe, omstarte eller slette
sine egne utskrifter, men ikke andres.
De tre skriverrettighetene er egentlig sammensatt av flere avanserte skriverrettigheter
(advanced permissions) slik vist i tabellen nedenfor. Disse kan redigeres i bildet for avanserte
sikkerhetsinnstillinger.
Spesialrettighet
Print

Print

Manage Documents

Manage Printers

X

X

Manage Printers

X

Manage Documents
Read Permissions

X
X

X

X

Change
Permissions

X

X

Take Ownership

X

X

Skrivergruppe (printer pool)
En skrivergruppe (printer pool) er en logisk skriver (skriverkø), som er koblet til to eller flere
(fysiske) skrivere. Når en bruker skriver ut til en slik logisk skriver, blir utskriften sendt til
den av de fysiske skriverne som først blir ledig. Dette er nyttig når en nettverksskriver
belastes med mange og store utskrifter. Skrivergruppen vil fordele utskriftsjobbene på de
fysiske skriverne, slik at disse kan skrive ut samtidig. Dette kan redusere tiden brukerne må
vente på utskrift. Dessuten gir en skrivergruppe større driftssikkerhet ved skriverfeil: Hvis én
av skriverne går i stykker, eller er tom for papir/toner, vil brukerne fremdeles kunne skrive ut
til samme logiske skriver, uten å bli hindret av feilen. Skrivergruppen sørger for at utskriftene
styres til den/de skriverne som fremdeles fungerer. Brukeren ser altså bare én logisk skriver
(skriverkø). Dette forenkler også arbeidet for skriveradministratoren.
Skrivere

Logisk
skriver

Skrivergruppe med tre fysiske skrivere koblet til én logisk skriver
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Alle skriverne i en skrivergruppe bruker samme felles skriverdriver. De fysiske skriverne må
derfor være identiske, det vil si av samme produsent og modell, eller av liknende modeller
som kan bruke samme driver.
En bruker kan sende utskrift til en skrivergruppe uten å bry seg om hvilken fysisk skriver som
er ledig. Det er utskriftstjeneren som finner fram til en ledig skriver.
Praktisk tips: Skrivere i en utskriftsgruppe bør plasseres samlet på ett sted, slik at brukerne
lett finner utskriftene sine. Brukerne kan jo ikke vite hvilken av de fysiske skriverne som vil
produsere utskriften.
Pull printing / Follow-me printing

Mange moderne utskriftsløsninger tilbyr en type skrivergruppe, der brukerne selv velger
hvilken fysisk skriver som skal produsere utskriften og når utskriften skal skje. Brukeren
oppsøker da ønsket skriver og autentiserer seg med en pinkode og/eller et smartkort. Fysisk
utskrift starter først når brukeren ber om det på skriveren. Slike løsninger kalles gjerne «pull
printing» eller «follow-me printing». Windows Server har ikke innebygde funksjoner for
dette, så det må løses av tredjeparts programvare.
Lage en skrivergruppe

1) Bruk Print Management eller Devices and
Printers i kontrollpanelet.
2) Installer én av skriverne i skrivergruppen
som enkeltstående skrivere på vanlig måte.
3) Høyreklikk på skriveren, velg Properties og
fanen Ports.
4) Sett hake i ruten Enable printer pooling.
Dette gjør det mulig å velge flere enn én
skriverport.
5) Sett hake foran alle portene som skal brukes i
skrivergruppen, det vil si der de fysiske
skriverne i gruppen er tilkoblet.

Flere logiske skrivere for én fysisk skriver
I noen situasjoner er det også nyttig å installere to eller flere logiske skrivere (skriverkøer)
koblet til én og samme fysiske skriver/port. Den fysiske skriveren blir da synlig som to
logiske skrivere med ulike navn. Du kan gi de logiske skriverne ulike egenskaper, for
eksempel ulike skriverrettigheter eller ulike standardvalg for papirformat, arkmaterskuff o.l.
Du kan også sette ulik prioritet på logiske skrivere som er tilknyttet samme skriver / port. På
denne måten kan du f.eks. prioritere utskrift fra brukere foran utskrift fra automatiske
programmer, eller hastedokumenter foran store regnskapsrapporter, i utskriftskøen.
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For å sette ulik prioritet på en skriver gjør du følgende:
1. Installer to eller flere logiske skrivere mot samme fysiske skriver. Du trenger én logisk
skriver for hvert prioritetsnivå du vil benytte. De logiske skriverne må:
•
•
•

installeres på samme utskriftstjener
bruke samme skriverdriver
bruke samme tilkoblingsport til den fysiske skriveren. Porten kan enten være
en fysisk I/O-port på utskriftstjeneren, en TCP/IP port eller et UNC-navn til en
nettverksskriver.

2. Velg forskjellige prioritet for de logiske
skrivere. Høyeste prioritet er 99, laveste er
1. Du velger prioritet i fanen Advanced i
egenskapsvinduet for de logiske skriverne.
3. Gi brukere / grupper skriverrettigheter til
den logiske skriveren med ønsket prioritet.

Nå kan brukerne sende utskrifter til hver sine logiske skrivere (utskriftskøer), men utskriftene
havner på den samme fysiske skriveren.

Forklaring til bildet over: Bruker1 sender utskrift til en logisk skriver med prioritet 1.
Bruker2 sender utskrift til en annen logisk skriver med prioritet 99. Bruker2 sine dokumenter vil alltid bli sendt til skriveren før dokumentene til Bruker1. En utskriftsjobb med høy
prioritet vil alltid starte før en med lavere prioritet. Utskrift med lav prioritet vil bare starte når
ikke det finnes jobber i køen med høy prioritet. Etter at en utskriftsjobb har startet kan den
ikke avbrytes. Selv en utskrift med høy prioritet kan derfor ikke stare før den aktive utskriftsjobben er fullført.
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Utskrift fra Internett
Med Internett-utskrift mener vi å sende utskrift til en delt skriver fra en maskin i Internett,
eller et fjernnett (WAN). I et «vanlig» driftmiljø vil utskriftstjeneren (og skriverne) være
koblet til samme LAN som brukernes klientmaskiner. I andre situasjoner kan det være nyttig å
kunne sende utskrift til skrivere som er plassert i andre nett: En bedrift vil kanskje gi de
ansatte mulighet for å skrive ut hjemmefra til en skriver i lokalnettet på arbeidsplassen. På et
universitet kan vi tenke oss at man vil gi studenter og ansatte mulighet for å skrive ut til nettverksskrivere fra bærbare maskiner som tilkoblet et trådløst nettverk som kanskje ikke er i det
samme nettet som utskriftstjenerne er koblet til.
For å oppnå Internett-utskrift må vi bruke andre tekniske løsninger enn de som er beskrevet
tidligere i dette kapittelet. Som vi har sett foregår utskrift fra klient til delte skrivere på en
utskriftstjener i Windows-nettverk ved hjelp av Microsofts proprietære protokoll SMB/CIFS
(eller RPC). Disse protokollene brukes vanligvis bare innenfor ett og samme LAN (egentlig
samme IP-nett). Rutere og brannmurer er ofte konfigurert til å ikke videresende slik trafikk ut
av eget IP-nett.
Derfor er det laget en annen standard protokoll spesielt beregnet for Internett-utskrift. Protokollen heter Internett Printing Protocol (IPP). Denne bruker http-protokollen for å overføre
utskriften fra klientmaskin til en webtjener på utskriftstjeneren. Rutere og brannmurer vil
slippe gjennom vanlig http-trafikk slik at IPP kan brukes for å sende utskrift til utskriftstjenere
som er plassert i et annet IP-nett enn klienten. Med denne protokollen, kan klienter skrive ut
via Internett med en URL som adresse til skriverkøen. IPP-protokollen fungerer derfor godt
både i Internett og i lokalnett. IPP kan dessuten benytte seg av andre egenskaper i http, for
eksempel kryptering av dataene med SSL/TLS (https) og autentiseringsmekanismer i http. IPP
kan også benyttes for å administrere skrivere og utskriftsjobber over Internett fra en webleser.

Internett-utskrift med IPP

Både Windows, macOS og mange Linux distribusjoner har implementert IPP protokollen for
utskriftstjenere og klienter. Dette er derfor en velegnet utskriftsprotokoll i nettverksmiljøer
der maskinene har ulike operativsystemer. Windows Server kan behandle utskrifter via IPP
etter at du har installert rolletjenesten Internet Printing. Fordi IPP er avhengig av http, må
webtjeneren Internet Information Services (IIS) også være installert på utskriftstjeneren.
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Installere Internett-utskrift på utskriftstjener

I Windows Server er Internett-utskrift en egen rolletjeneste under rolletjenesten Print Server.
Du må installere Internett Printing slik:
1) Bruk Server Manager
2) Bruke menyvalget Add Roles and
features Services fra Manage menyen
3) I avsnittet Server Roles finner du
tjenerrollen Print and Document
Services
4) Sett hake foran rolletjenesten Internett
Printing.

Denne rolletjenesten krever installasjon av flere andre rolletjenester, blant annet webtjeneren
Internet Information Services IIS. Se mer om den i kapittelet Webtjeneren IIS.
Installasjonen vil opprette en ny virtuell mappe med navnet Printers under Default Web Site
på webtjeneren IIS:

Den virtuelle mappen Printers i IIS brukes for Internet-utskrift

For at en skriver kan deles med Internett Printing, må skriveren først være delt på vanlig
måte. Etter at Internett Printing er installert, vil alle delte skrivere automatisk også bli
tilgjengelig via IPP protokollen.
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Koble til og administrere Internett-skrivere fra webleser på klientmaskin

Du bruker en webleser for å koble til og administrere Internett-skrivere fra klientmaskiner.
For eksempel kan brukerne få oversikt over utskriftsjobbene i utskriftskøen og installere
skriverdrivere fra webleseren.
Du kan koble deg til Internett skrivere fra en webleser på følgende måte:
1) Åpne webleseren, og skriv adressen http://tjenernavn/Printers. tjenernavn er
maskinnavnet til utskriftstjeneren.

2) Klikk på navnet til skriveren du ønsker å bruke / administrere:

3) Hvis du ser valget Connect under PRINTER ACTIONS, klikker du det
De andre valgene i vinduet over har følgende betydning:
VIEW
Document List – viser en liste over alle dokumenter i skriverkøen for denne
skriveren.
Properties – viser skriverinnstillinger for denne skriveren.
All Printers – viser alle delte Internett skrivere på denne utskriftstjeneren
158

11 Skriveradministrasjon
PRINTER ACTIONS
Pause – stopper skriveren midlertidig
Resume – starter utskrift på skriveren etter stans
Cancel All Documents – fjerner alle dokumenter i skriverens skriverkø
Connect – kobler til skriveren som lokal skriver på klientmaskinen.
DOCUMENT ACTIONS
Pause – stopper utskrift av merket dokument midlertidig
Resume – omstarter utskrift av et stoppet dokument
Cancel – fjerner merket dokument permanent fra skriverkøen
Praktisk tips: For en nettverksadministrator kan det være en god idé å opprette sin egen
webside som viser alle nettverksskrivere. Brukerne behøver da ikke vite navnet på
utskriftstjenerne, men bare gå til denne websiden og klikke på en link/symbol med et
geografisk navn for skriveren. Dermed knyttes brukeren til skriveren.

Sjekk hva du har lært
1. Hva er forskjellen på en logisk skriver og en skriver i Windows?
2. Hva slags skriverport bruker du når du installerer en skriver med nettverksgrensesnitt på et
TCP/IP-nettverk? Hva slags informasjon må du oppgi for å opprette porten?
3. Du er skriveradministrator og har installert en fysisk skriver som skal deles av tre
avdelinger. Den ene avdelingen skal ha høyere prioritet for utskriftene sine enn de andre
to. Hva må du gjøre for å få til dette?
4. Du har behov for å administrere en Internett-skriver på en utskriftstjener som heter
printserver. Hva er URL’en for å få tilgang til alle delte skrivere på printserver?
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En tjenermaskin med Windows Server kan brukes som webtjener ved å installere et webtjenerprogram. Microsofts webtjener Internet Information Services (IIS) følger med Windows
Server, men du kan også installere andre webtjenere, for eksempel Apache. IIS er en egen
tjenerrolle i Windows Server som må installeres fra Server Manager før den kan brukes.
Installasjonsbildet nedenfor viser at det finnes svært mange rollefunksjoner og tilleggsroller til
IIS. Som regel har du bare bruk for noen av dem.

Installasjon av tjenerrollen Web Server (IIS)

Installasjon av Web Server (IIS) vil også installere administrasjonsverktøyet Internet
Information Services (ISS) Manager. Dette brukes for å konfigureres og administrere webtjeneren. Etter installasjon finner du verktøyet under Tools-menyen i Server Manager.

Verktøyet har menyvalg / lenker for å konfigurere, starte, stoppe og omstarte webtjenerprogrammet.
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HTTP-protokollen
Webtjener og webklient kommuniserer ved hjelp av applikasjonsprotokollen http (HyperText
Transfer Protocol). For sikker kommunikasjon brukes https - også kalt sikker http – som
krypterer data før de sendes over nettet. Begge disse protokollene bruker TCP som transportprotokoll. Http-tjeneren «lytter» på lokal TCP-port nr 80, mens https bruker port 443.
HTTP - applikasjonsprotokoll
Webklient
(webleser)
TCP-port med
kortlivet portnr,
f.eks. 49591

HTTP-forspørsel (GET-request)

Webtjener

HTTP-svar (response)

TCP-porter med
kjente portnr
http = 80
https = 443

TCP

TCP

IP

IP

Lenkelag

Lenkelag

Fysisk lag

Fysisk lag

Klientmaskin

Tjenermaskin

IP-adresse, f.eks.
128.39.198.44

Webtjenere kommuniserer med protokollene http og https som bruker TCP port 80 og 443.

Når du slår opp en webside i webleseren, vil denne sende en http-forespørsel til webtjeneren.
Forespørselen inneholder informasjon om hvilken webside klienten ønsker at tjeneren skal
sende. Forespørselen sendes som datapakke(r) til webtjenerens IP-adresse og portnummer.
For å kunne bruke webtjeneren fra andre maskiner, må pakker adressert til disse portene
slippe gjennom eventuelle brannmurer. Hvis den lokale Windows brannmuren i Windows
Server er aktivert, vil installasjonsprogrammet for IIS automatisk åpne 80 og 443 for innkommende trafikk i brannmuren. Les mer om brannmurer i kapittellet Windows brannmur.

Webadresser - URL
Som webbruker kjenner du godt de tekstlige adressene vi bruker til webtjenere og websider.
Adressene følger et standardisert format som kalles Uniform Resource Locator (URL).
URLen til en webtjener kan skrives slik http://maskinnavn.domenenavn. Du kan også erstatte
maskinnavn.domenenavn med maskinens IP-adresse slik: http://IP-adresse. Vi skal nedenfor
se at URLer også kan inneholde mer informasjon.
Eksempel:
Hvis webtjeneren er installert på en maskin med navn min_server og som tilhører domenet
mittdomene.local, blir URL'en til webtjeneren: http://min_server.mittdomene.local.
Hvis maskinens IP-adresse er 192.168.52.10, kan URLen også skrives: http://192.168.52.10.
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Du lurer kanskje på hvorfor URLen i eksempelet over ikke «begynner med» www slik webURLer ofte gjør. Det skyldes at www i URLer kun er et maskinnavn som alle andre maskinnavn. (Ofte er www et DNS-alias til et annet maskinnavn, men det bryr ikke webleseren seg
om.) Det er en innarbeidet praksis at maskiner som kjører webtjenere har www som maskinnavn eller DNS-alias. I dette tilfellet heter webtjenermaskinen min_server og den har ikke
noe DNS-aliasnavn. Derfor bruker vi dette navnet i URLen.
Generelt har URLer dette formatet:
protokoll://maskinnavn.domenenavn:portnummer/ressursnavn?spørrestreng
Forklaring til de delene som ikke er forklart over:
protokoll

vil alltid være http:// (eller https) når vi snakker om websider. URLer brukes
også som adresser av andre protokoller. For eksempel kan vi overføre filer med
FTP-protokollen. Da bruker vi URLen som starter med ftp://

portnummer angir hvilken TCP-port som webtjeneren er koblet til og lytter på. Hvis URLen
ikke inneholder portnummer, vil webklienten bruke port 80 som er standard
portnummer for http og 443 for https. Dersom webtjeneren er konfigurert med
andre portnummer, må du skrive portnummeret i URLen.
ressursnavn er navnet til en ressurs på den aktuelle webtjeneren. I denne sammenhengen kan
en ressurs være for eksempel en html/css/xml-fil, en bildefil, et php-program
osv. Når webtjeneren mottar en http-forespørsel med en URL som inneholder et
ressursnavn, vil webtjeneren finne den etterspurte ressursen (filen) og returnere
denne til klienten. Hvis ressursen er et webtjenerprogram (PHP, JSP eller ASP),
vil programmet bli kjørt på webtjeneren, og resultatet blir returnert til
webklienten.
Hvis ressursnavnet ikke inneholder noe filnavn vil webtjeneren returnere en fil
som samsvarer med standard dokumentnavn på webtjeneren (se lenger ned).
Hvis ressursnavnet er «tomt» vil webtjeneren returnere standard dokument fra
nettstedets rotmappe.
spørrestreng (query-string).
Denne delen av URLen kan inneholde for eksempel verdier fra et utfylt HTMLskjema, eller deler av en databasespørring. Parameterne brukes vanligvis av en
webapplikasjon (PHP, JSP eller ASP) på tjenermaskinen.
Eksempel: URLen http://min_server.mittdomene.local:81/minmappe/minfil.htm er
webadressen til filen minfil.htm i mappen /minmappe på webtjeneren min_server i domenet
mittdomene.local. Webtjeneren på min_server er konfigurert til å lytte på TCP-port 81.
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Konfigurering av innstillinger i IIS
Når du skal konfigurere webtjeneren IIS må du være pålogget tjenermaskinen med en bruker
som er medlem av gruppen Administrators. Nedenfor beskriver vi noen av de innstillingene
du kan endre med verktøyet Internet Information Services (ISS) Manager.
Standard dokumentnavn (Default Document)

Hvis webtjeneren mottar en http-forespørsel med en URL som ikke inneholder et ressursnavn,
må webtjeneren selv avgjøre hvilken ressurs (webside) som skal returneres til klienten for å
vises. Hvis du i en webleser skriver URLen http://www.usn.no, vil webtjeneren vise deg
«forsiden» på dette nettstedet. Med standard dokumentnavn mener vi ressursnavnet
(filnavnet) til denne forsiden.
Ofte brukes index.htm som standard dokumentnavn. Webtjeneren er da
konfigurert til å søke etter og vise filen med dette navnet hvis URLen ikke
inneholder noe ressursnavn (filnavn).
I IIS kan du konfigurere webtjeneren til å søke etter flere ulike standard dokumentnavn:

Konfigurering av standard dokumentnavn i IIS

Listen Default Document angir hva som kan brukes som standard dokumentnavn i IIS. Hvis
URLen ikke inneholder noe filnavn, vil IIS bruke listen på denne måten:
•
•
•

Hvis det finnes en fil med navnet øverst i listen, vil webtjeneren returnere denne til
webklienten.
Hvis ikke denne filen finnes, vil IIS fortsette nedover listen og returnere den første
filen den finner som samsvarer med ett av navnene i listen.
Hvis IIS ikke finner noen av filnavnene i listen, vil den returnere http-statuskode 404 Not found til webklienten.

Du kan endre rekkefølgen på filnavnene i listen, legge til nye filnavn eller fjerne noen av
navnene. Bruk lenkene i høyre kolonne i bildet over.
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Autentiseringsmetode

Websider på IIS-tjenere er i utgangspunktet «åpne» slik at alle kan se dem fra en nettleser.
Forutsetningen er selvsagt at tjenermaskinen er tilgjengelig fra klienten. Hvis tjenermaskinen
er plassert i et «lukket» lokalnett, vil alle i lokalnettet kunne bruke webtjeneren, men kanskje
ikke brukere andre steder i Internet. Dersom tjeneren skal kunne brukes fra Internett må den
være koblet til Internett med en offisiell IP-adresse og kunne nås derfra.
I noen tilfeller ønsker vi å begrense tilgangen til websidene på webtjeneren. Vi kan for eksempel kreve at brukeren identifiserer seg
(autentiseres) med brukernavn og passord. IIS har flere metoder for
autentisering.
Hver av
autentiseringsmetodene er
ekstra rollefunksjoner som
må installeres
sammen med IIS.
Deretter kan de
konfigureres i
vinduet til høyre:
Konfigurering av autentisering i IIS

Nedenfor forklarer vi tre av autentiseringsmetodene i vinduet over. Se dokumentasjon fra
Microsoft hvis du vil vite mer om de andre metodene.
Anonymous gir «åpen» tilgang til webtjeneren uten noen autentisering. Dette er standard etter
installasjon av IIS. Rettighetene til anonyme webbrukere styres av den innebygde brukerkontoen IUSR, som er med i den innebygde sikkerhetsgruppen
IIS_IUSRS. Du bestemmer hva anonyme webbrukere får tilgang til ved å
gi/endre rettigheter til denne brukeren og/eller gruppen.
Basic

krever at webbrukere oppgi brukernavn / passord for å få tilgang til webtjeneren.
Hvis webtjeneren er medlem av et domene, blir brukernavnet og passordet
sjekkes mot domenekontoene i AD. Hvis tjeneren er en frittstående tjener i en
arbeidsgruppe, brukes lokale brukerkontoer på tjeneren. Denne metoden vil
fungere i alle weblesere, også gjennom brannmurer. Den er ikke spesielt sikker
fordi brukernavn og passord overføres ukryptert mellom webklient og tjeneren.

Windows

Her blir brukeren autentisert med den brukerkontoen hun er pålogget klienten
som. Autentisering skjer kryptert via nettet med Kerberos protokollen. Denne
metoden egner seg best internt i et Windows-domene der brukerne allerede er
logget inn med en domenekonto på sin klientmaskin. Brukerne behøver da ikke
oppgi brukernavn på nytt når de aksesserer webtjeneren.
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Nettsteder (Web Sites)

En webtjener kan betjene flere uavhengige nettsteder (Web Sites). I et webhotell kan man for
eksempel opprette ett nettsted for hver av kundene på webhotellet. Hver kundes websider er
da et nettsted (Web Site). Når IIS installeres blir det opprettet et nettsted med navnet Default
Web Site.
Et nettsted (Web Site) i ISS defineres som en kombinasjon av en fysisk mappe og en tjenerbinding (Server Binding). Den fysiske mappen er nettstedets rotmappe og inneholder websidene til nettstedet. En tjenerbinding er en kombinasjon av IP-adresse(r), portnummer og
domenenavn som nettstedet vil «svare på». Se eget avsnitt om dette lenger ned.
Mange av konfigurasjonsinnstillingene som beskrives i dette kapittelet kan settes separat for
hvert nettsted, eller felles for hele IIS-tjeneren. Blant annet kan vi starte, stoppe og omstarte
hvert nettsted individuelt, eller starte og stoppe hele IIS-tjeneren.
Du kan selv opprette nye nettsteder ved å høyreklikke
mappen Sites og velge Add Web Site.
Du får da vinduet Add Website nedenfor der du må fylle
ut følgende opplysninger:
Site name er navnet på nettstedet slik det blir synlig i
IIS Manager.
Physical Path angir hvilken fysisk mappe på disken
som skal være (logisk) rotmappe for det nye nettstedet.
Rotmappen inneholder alle webfiler og programmer
som hører til nettstedet. Den kan selvsagt inneholde
undermapper.
Feltene i rammen Binding forklares i neste avsnitt.
Fysisk mappe for nettstedet Default Web Site er
C:\inetpub\wwwroot. Etter installasjon av IIS
inneholder denne mappen filene iisstart.htm og
iisstart.png.

Innholdet i mappen C:\inetpub\wwwroot etter installasjon av Web Server (IIS)
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Kobling til TCP/IP (Site Bindings)

Hvert nettsted (Web site) i ISS svarer på en bestemt kombinasjon av IP-adresse(r), TCPportnummer og eventuelt domenenavn. Disse parameterne oppgir du under Binding i bildet
for å lage nytt nettsted. De kan senere endres ved å høyreklikke på nettstedet (siten) og velge
Edit Bindings:

Site bindings for default website i IIS

Hvis en IIS-tjener skal kjøre flere nettsteder (websites) samtidig, må de benytte forskjellige
IP-adresser, TCP-portnummer, eller DNS-navn.
Her er noen eksempler på kombinasjon av verdier for bindingene:
IP-adresse
All Unassigned

Port
80

Host name

All Unassigned

81

192.168.52.10

80

All Unassigned

80

mittnettsted.mittdomene.local

192.168.52.10

80

www.mittdomene.local

Nettstedet vil svare på
Alle http-forespørsler mottatt på TCPport 80.
Alle http-forespørsler mottatt på TCPport 81.
Alle http-forespørsler mottatt på denne
IP-adressen og TCP-port 80.
Alle http-forespørsler mottatt på TCPport 80 med dette hostnavnet i URLen.
Alle http-forespørsler mottatt på denne
IP-adressen og TCP-port 80 med dette
hostnavnet i URLen.

Hvis vi skal skille to nettsteder med ulike hostnavn, må hostnavnene være registrert i navnetjenesten DNS. I DNS kan vi opprette flere ulike hostnavn (aliaser) som peker til den samme
maskinen (IP-adressen). Når en webklient sender en http-forespørsel til webtjeneren, blir
domenenavnet fra URL'en sendt med som en del av forespørselen. IIS vil da bruke bindingkonfigurasjonen for å styre forespørsler med forskjellige hostnavn til forskjellige nettsteder,
selv om de er mottatt på samme IP-adresse og portnummer. Dette er nyttig hvis én webtjener
skal «hoste» flere nettsteder med ulike domenenavn.
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Avanserte innstillinger - settes for hvert nettsted (site)

I vinduet Advances Settings kan du konfigurere følgende opplysninger:
Physical Path
Navn på den fysiske mappen som er rotmappe
for nettstedets innhold.
Connection Time-out
Antall sekunder som webtjeneren vil holde
TCP-forbindelser til klientene åpne. Hvis
klienten sender en ny http-forespørsel (request)
innen denne tiden, vil klienten slippe å koble
opp en ny TCP-forbindelse til webtjeneren.
Hvis webtjeneren ikke mottar noen ny forespørsel fra klienten i løpet av time-out tiden,
vil webtjeneren koble ned TCP-forbindelsen
mot denne klienten.
Maximum Bandwidth
Her kan man begrense hvor stor del av nettkortets båndbredde (bitrate) webtjeneren skal
kunne benytte. Dette kan øke svartiden til
webtjeneren, men kan likevel være hensiktsmessig hvis tjenermaskinen også kjører andre
nett-tjenester. Selv om webtjeneren belastes
med mye nett-trafikk, vil den da ikke «beslaglegge» all båndbredde.
Maximum Concurrent Connections
Denne verdien angir hvor mange TCPforbindelser webtjeneren kan betjene samtidig.
Hver TCP-forbindelse krever noe internminne
til databuffere o.l. Hvis webtjeneren har
begrenset internminne (RAM) og bruker mye
swapping til disk, kan det være hensiktsmessig
å redusere denne verdien. Man kan også
redusere verdien i Connection Time-out, slik at
ubrukte TCP-forbindelser frigjøres raskere.
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Sjekk hva du har lært
1. Hva er standard TCP-portnummer for http?
2. Hva menes med et ressursnavn i en URL?
3. Hva brukes standard dokumentnavn (Default Document) til i IIS?
4. Nevn tre ulike autentiseringsmetoder i IIS, og forklart kort forskjellen på dem?
5. Du har installert IIS på en Windows Server med èn fast IP-adresse. Webtjeneren er
konfigurert til å lytte på TCP-port 80. Du ønsker at webtjeneren skal betjene to separate
nettsteder (web sites) med adresse www.domene1.no og www.domene2.no. Forklar hva
du må gjøre for å få til dette.
6. Hvilken betydning har den avanserte konfigurasjonsparameteren Connection Time-out?
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Med nettverkssikkerhet mener vi tiltak for å beskytte et nettverk, eller en tjeneste i nettet, mot
uautorisert tilgang, misbruk, eller andre ondsinnede angrep. Brannmurer er en viktig
komponent for å ivareta nettverkssikkerhet. Windows Server inneholder brannmuren
Windows Defender Firewall with Advanced Security. I dette kapittelet bruker vi den som
eksempel for å lære hvordan brannmurer fungerer generelt.
Windows Defender Firewall with Advanced Security er en tilstandsfull, vertsmaskinbasert brannmur (stateful hostbased firewall), som beskytter en maskin mot
uønskede angrep / tilgang fra nettet. Dette krever litt forklaring:
Tilstandsfull betyr at brannmuren kjenner til, og holder rede på, tilstanden til nettverksforbindelsene som slipper gjennom brannmuren. For å oppnå dette må brannmuren tolke
nettverkspakker på lag 4 i OSI modellen, for eksempel ved å identifisere TCP forbindelser og
UDP kommunikasjon. Brannmuren må for eksempel kunne lese IP-adresser og TCP-portnummer i datapakkene den mottar.
At brannmuren er vertsmaskinbasert betyr at den bare beskytter den maskinen som brannmuren er installert på, og ingen andre maskiner i nettet. Hvis vi ønsker å beskytte et helt nettverk med én brannmur, må vi bruke en nettverksbasert brannmur. Nettverksbaserte brannmurer kjøres ofte i en ruter, eller en egen «boks», og beskytter ett eller flere av nettene som er
knyttet til ruteren.
Hovedoppgaven til brannmuren er å filtrere bort uønsket nettverkstrafikk slik at denne ikke
slipper gjennom. Brannmuren kan sperre både innkommende og utgående trafikk basert på
detaljerte kriterier, for eksempel trafikk adressert til bestemte portnummer. Disse kriteriene
definerer vi som brannmurregler (rules). Vi kan lage regler for hva som er ønsket trafikk som
skal slippe gjennom brannmuren. Motsatt kan vi også lage regler for uønsket trafikk som skal
filtreres bort og ikke slippe gjennom.
Windows Defender Firewall with Advanced Security er tett integrert med installasjonsrutinene
i Server Manager. Når du installerer nye Windows komponenter (roller, rolletjenester eller
funksjoner) som krever åpning av brannmuren, vil Windows automatisk lage nye regler i
brannmuren som slipper gjennom trafikk til de tjenestene du installerer.
Eksempler:
•
•

Når du installerer webtjeneren IIS, vil installasjonsprogrammet automatisk lage en
brannmurregel som åpner for all innkommende http-trafikk til TCP-port nummer 80
på maskinen. Det lages også en regel for sikker http-trafikk (https) til TCP-port 443.
Når du aktiverer mappe- eller skriverdeling i Windows, blir det laget tilsvarende
brannmurregler som åpner for SMB/CIFS protokollene som benyttes til dette.

Det finnes også situasjoner der administrator må lage eller aktivere regler manuelt i brannmuren. Resten av kapittelet beskriver de viktigste administrative oppgavene i Windows
Defender Firewall with Advanced Security.
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Brannmurprofiler
I Windows Defender Firewall with Advanced Security kan vi bruke forskjellige
brannmurregler avhengig av hvor maskinen brukes. Dette gjør vi ved å knytte reglene til
brannmurprofiler:
•

Domain profilen er den som benyttes når maskinen med brannmur brukes i et ADdomene og har tilgang til domenekontrolleren i domenet.

•

Public profilen gjelder når maskinen brukes i andre nett utenfor eget domene. For
eksempel hvis en bærbar maskin brukes i et offentlig trådløst nett på reise.

•

Private profilen gjelder i private nettverk. I utgangspunktet er ingen nettverk private,
men brukeren kan selv definere en nettverksplassering som privat, for eksempel et
hjemmenettverk.

Ved å knytte ulike brannmurregler til hver profil kan vi ha forskjellig sikkerhetsnivå når
maskinen er i et «trygt» Windows-domene, et «halvtrygt» privat nett og et «utrygt» offentlig
nettverk. Vi kan også skru brannmuren av og på individuelt for hver av disse tre profilene.
Brannmurprofiler og brannmurregler administreres i verktøyet Windows Defender Firewall
with Advanced Security under Tools-menyen i Server Manager.

Profiler i Windows Defender Firewall with Advanced Security

Tjenere med Windows Server står vanligvis fast plassert i ett nettverk, ofte i et Windowsdomene. Da kan vi bruke Domain profilen, eller lage regler som er felles for alle profilene.

Brannmurregler i Windows Defender Firewall with Advanced Security
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Innkommende og utgående trafikk
Windows Firewall (og de fleste andre brannmurer) skiller mellom innkommende og utgående
trafikk. Du kan styre brannmuren separat for hver av disse to trafikkretningene. Det er viktig å
forstå hva som menes med innkommende og utgående trafikk:
Med innkommende trafikk mener vi trafikk som er initiert fra maskiner på utsiden av brannmuren. I en vertsmaskinbasert brannmur betyr det fra andre maskiner i nettet. For TCPprotokollen betyr det trafikk der klientprogrammer på den andre maskinen har etablert, eller
forsøker å etablere, en TCP-forbindelse mot et tjenerprogram på innsiden av brannmuren. Det
er vanligvis denne type trafikk som utgjør den største sikkerhetsrisikoen. I en brannmur er vi
derfor mest opptatt av å kontrollere innkommende trafikk.
Brannmuren i Windows Server vil som standard sperre all innkommende trafikk som det ikke
er laget inngående regler (inbound rules) for. Hvis en tjeneste på maskinen skal kunne nås fra
andre maskiner i nettet må det altså finnes en inngående regel for dette. Det er viktig å forstå
at en inngående regel åpner for både innkommende pakker fra den eksterne maskinen, og
utgående svarpakker som hører til den samme TCP-forbindelsen.
Med utgående trafikk mener vi trafikk som er initiert fra maskiner på innsiden av brannmuren til andre maskiner i nettet. I en vertsmaskinbasert brannmur som Windows Firewall
betyr det trafikk initiert fra klienter på «vår egen» maskin. For TCP protokollen betyr det
trafikk der klientprogrammer på «vår» maskin har etablert, eller forsøker å etablere, en TCPforbindelse mot et tjenerprogram på en annen maskin. Utgående trafikk utgjør som oftest en
mindre sikkerhetsrisiko enn innkommende, men det finnes likevel situasjoner hvor slik trafikk
også kan utgjøre en fare. Hvis for eksempel maskinen er infisert av virus, trojaner eller annen
ondsinnet programvare, vil denne kunne forsøke å tappe din maskin for data. Programmet vil
da kunne opptre som klient og sende utgående data til en annen tjenermaskin på utsiden.
Som standard vil brannmuren i Windows Server slippe gjennom all utgående trafikk. Du kan
endre dette slik at all utgående trafikk sperres. Dette vil imidlertid medføre at applikasjonene
på maskinen ikke lenger kan kommunisere med andre maskiner i nettet. I så fall må vi lage
utgående regeler (outbound rules) som slipper gjennom ønsket utgående trafikk. Disse
utgående reglene bør selvsagt lages før man blokkerer utgående trafikk i brannmuren. I
Windows Firewall finnes det noen ferdiglagede utgående regler som åpner for de mest brukte
applikasjonene. Det er viktig å forstå at en utgående regel åpner for både utgående pakker fra
egen maskin, og innkommende svarpakker som hører til den samme TCP-forbindelsen.
Utgående trafikk kan blokkeres for hver av brannmurprofilene på denne måten:
1) Bruk Server Manager ► Tools ► Windows Defender Firewall with Advanced
Security.
2) Sjekk først at du har aktivert utgående regler for all trafikk som ikke skal blokkeres.
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3) Høyreklikk på Windows Defender
Firewall with Advanced Security on Local
Comupter og velg Properties. Du får
vinduet til høyre:
4) Velg fanen for ønsket profil, for eksempel
Domain Profile.
5) Endre feltet Outbound connections fra
Allow til Block

Aktivere brannmurregler
I Windows Defender Firewall with Advanced Security finnes det ferdigdefinerte brannmurregler for de mest vanlige tjenerapplikasjonene. For at regelen skal brukes må den være
aktivert. I bildet nedenfor er aktiverte regler markert med en grønn sirkel med hvit hake i.

I bildet over er reglene for World Wide Web (http og https) ikke aktivert. Inngående trafikk til
port 80 og 443 slipper derfor ikke gjennom brannmuren. Disse reglene vil bli aktivert automatisk når du installerer webtjeneren IIS.
Du kan også aktivere og deaktivere brannmurregler manuelt på flere måter:
a) Marker regelen(e) og velg Enable Rule (eller Disable Rule) i kolonnen til høyre.
b) Marker regelen(e) og velg menyvalget Action ► Enable Rule (eller Disable Rule).
c) Høyreklikk på regelen(e) og velg menyvalget Enable Rule (eller Disable Rule)

Lage nye brannmurregler
Hvis du ikke kan benytte noen av de ferdiglagede brannmurreglene, må du lage reglene
manuelt. Dette kan være nødvendig dersom du selv endrer portnummer til en nettverksapplikasjon etter installasjon. Hvis du f.eks. endrer portnummer for webtjeneren IIS til noe
annet enn port 80, må du manuelt lage en ny regel i brannmuren for det nye portnummeret.
Du kan lage nye brannmurregler i Windows Defender Firewall with Advanced Security slik:
Høyreklikk på Inbound Rules eller Outbound Rules og velg New rule…
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Vindu for å lage nye brannmurregler

Som du ser i vinduet over, er det fire regeltyper, det vil si ulike måter å definere reglene på:
•
•
•
•

Program betyr at regelen gjelder for all trafikk til/fra en bestemt programfil (.exe fil),
uansett hvilke protokoller og portnummer programmet benytter. Du må da angi navn
og plassering for .exe filen.
Port betyr at regelen gjelder for trafikk til/fra én bestemt TCP eller UDP port. Du må
velge protokoll og ett eller flere portnummer. Se bildet nedenfor.
Predefined er ferdigdefinerte brannmurregler i Windows tilpasset bestemte Windowskomponenter. Når Windows åpner brannmuren automatisk brukes disse reglene, men
du kan også lage slike regler manuelt.
Custom er regler som defineres manuelt med en kombinasjon av program og portnummer.

Definering av en port-basert brannmurregel som åpner TCP-port 81
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Definere gyldighetsområde (scope) for brannmurregler
En brannmurregel gjelder i utgangspunktet for trafikk fra/til alle maskiner i nettet. Det vil si at
en innkommende regel slipper gjennom definert trafikk initiert fra alle andre maskiner.
Tilsvarende vil en utgående regel slippe gjennom utgående trafikk til alle andre maskiner.
For å øke sikkerheten ytterligere, vil vi ofte tillate trafikk bare fra/til noen bestemte maskiner i
nettet. Dette kan vi oppnå ved å definere et gyldighetsområde (scope) for brannmurreglene. Vi
kan da angi én eller flere IP-adresser, et adresseområde eller et subnett som regelen gjelder
for:
1) Marker enten Inbound Rules eller Outbound
Rules.
2) Høyreklikk på en av brannmurreglene, velg
Properties, og fanen Scope.
3) Endre feltet Remote IP address til These IP
addresses:
4) Bruk knappen Add...

5) Legg til IP-adressene, subnettet eller adresseområdet som regelen skal gjelde for, i bildet
nedenfor.
Et subnett må skrives med CIDR notasjon,
for eksempel: 192.168.52.0/24

Logging i brannmuren
Hvis du har nettverksproblemer som du mistenker at skyldes brannmuren, kan det være nyttig
å få en oversikt over hvilke nettverkspakker som brannmuren blokkerer, eller slipper
gjennom. Dette kan du skaffe deg ved å skru på logging i Windows Firewall:
1) Høyreklikk på Windows Defender Firewall with Advanced Security on Local Comupter og
velg Properties.
2) Velg fanen for ønsket profil, og knappen Customize... i feltet Logging.
Du får da vinduet nedenfor:
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•
•
•
•

Feltet Name viser navnet på loggfilen
der logginformasjonen blir lagret.
Feltet Size limit begrenser størrelsen
på loggfilen. Når filen er full overskrives den fra starten.
Velg Yes i feltet Log dropped packets
hvis du vil logge pakker som brannmuren forkaster / sperrer.
Velg Yes i feltet Log successfull
packets hvis du vil logge pakker som
brannmuren slipper gjennom.
Konfigurering av logging i Windows Firewall
with Advanced Seburity

Praktisk tips: I et produksjonsmiljø med mye nettverkstrafikk, vil logging kunne medføre at
det skrives store mengder data til loggfilen. Dette vil belaste brannmuren / maskinen og kan
medføre redusert ytelse. Du bør derfor ikke bruke logging permanent, men mindre du har
svært spesielle sikkerhets- / overvåkningskrav. Vanligvis bør du bare skru på logging i korte
tidsperioder mens du driver feilsøking.

Sjekk hva du har lært
1. Hva er hensikten med profiler i Windows Defender Firewall with Advanced Security?
2. Forklar forskjellen på innkommende og utgående trafikk i en brannmur.
3. Hvilke opplysninger må du definere for å lage en ny port-basert brannmurregel?
4. Du har en Windows Server med webtjeneren IIS. Du ønsker å åpne brannmuren for
webtrafikk til denne, men bare for klienter som befinner seg i samme IP-nett som
webtjeneren. Forklar hvordan du kan gjøre dette.
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Dynamic Host Configuration Protocol - DHCP er en tjeneste, og en protokoll, for å dele ut
IP-adresser og annen IP-konfigurasjon til klientmaskinene i nettverket. DCHP ble opprinnelig
laget for å dele ut IPv4-adresser, men DHCPv6 kan også dele ut IPv6-adresser. DHCP-tjenere
er ikke så vanlig i IPv6-nett fordi klientmaskiner med IPv6 vanligvis konfigurerer seg selv
ved hjelp av informasjon fra IPv6-rutere i nettet.
DHCP tjenesten består av en DHCP-tjener som administrerer og deler ut IP-adresser, og en
DHCP-klient som kontakter DHCP-tjeneren og ber om en adresse til klientmaskinen. I
Windows Server er DHCP-tjeneren en egen tjenerrolle (DHCP Server) som kan installeres på
en domenekontroller, en medlemstjener eller en standalone tjener. Alle Windows-versjoner
har en innebygget DHCP-klient (DHCP Client) som kjører som en tjeneste (service). DHCPklienten startes automatisk når Windows starter.

I tillegg til IP-adresse, vil DHCP-tjeneren dele ut annen IP-konfigurasjon som klientene
behøver. De viktigste konfigurasjonsopplysningene er disse:
•
•
•
•
•

Router: Angir IP-adresse til standard ruter (default gateway) for IP-nettet.
Subnet mask: Nettverksmasken hentes fra DHCP-tjenerens egen nettverksmaske for
det nettverket som DHCP-tjeneren deler ut adresser på.
DNS Servers: Angir IP-adresse til en eller flere DNS-tjenere som klientene kan
benytte for navneoppslag.
DNS Domain Names: Angir DNS-domenenavn til domenet som DHCP-klientene
skal tilhøre. Dette vil bli benyttet som DNS suffix av klienten.
Lease angir hvor lenge klienten skal få lov å bruke den tildelte IP-adressen før
klienten må be om å fornye adressen. Denne mekanismen sikrer at tildelte IP-adresser
kan gjenbrukes av andre maskiner hvis de ikke har vært i bruk i en periode.
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Konfigurasjonsopplysninger for DHCP-tjener
Etter at DHCP-tjeneren er installert må de viktigste opplysningene konfigureres. Installasjonsprogrammet installerer verktøyet Tools ► DHCP i Server Manager. Dette verktøyet brukes
for å konfigurere og administrere DHCP-tjeneren i Windows:

Vi forklarer her de viktigste opplysningene i konfigurasjonen. Hvordan du installerer DHCP
er forklart senere i kapittelet.
DHCP Scope

Et DHCP Scope definerer hvilket adresseområde DHCP-tjeneren skal dele ut IP-adresser fra.
Et DHCP scope er et sammenhengende adresseområde i samme IP-nett som DHCP-tjeneren
er plassert, for eksempel 192.168.52.100 til 192.168.52.200. Adresseområdet behøver ikke
dekke hele IP-nettet. Vanligvis holder vi unna noen få adresser til bruk som faste (statiske)
adresser på tjenermaskiner, skriver, rutere o.l.
Når du oppretter et nytt scope må du registrere følgende opplysninger om scopet:
Scope Name

Navnet kan være «hva som
helst», men det er vanlig å bruke
DNS-navnet for domenet hvis
det bare er ett scope i domenet.

Start IP-Address Første IP-adresse i adresseområdet.
End IP-Address Siste IP-adresse i adresseområdet.
Subnet Mask

Nettverksmaske for IP-nettet på
desimal form.

Lenght

Antall 1-er bit i nettverksmasken
for IP-nettet

182

14 DHCP-tjener
Utleietid (Lease duration for DHCP clients)

Når DHCP-tjeneren deler ut en IP-adresse til en klientmaskin, lånes adressen ut for et visst
tidsrom. DHCP-tjeneren holder oversikt over utlånte adresser, slik at ikke samme adresse
lånes ut til flere maskiner. Når Windows avsluttes på vanlig måte, vil DHCP-klienten gi
beskjed til DHCP-tjeneren om at IP-adressen kan frigjøres (DHCP release) og lånes ut til
andre maskiner. Hvis derimot klientmaskinen kobles fra nettet på «unormal» måte, for
eksempel ved strømbrudd eller nettverksfeil, vil DHCP-klienten ikke klare å frigi IP-adressen.
For at ubrukte IP-adresser som ikke er frigjort også skal kunne gjenbrukes, lånes adressene
alltid ut for en begrenset utlånstid (lease time). Når utlånstiden utløper, vil DHCP-tjeneren
anta at klientmaskinen er frakoblet nettet, og bruke adressen på nytt til andre maskiner. I
DHCP-tjeneren på Windows Server er standard utlånstid satt til 8 dager i et kablet lokalnett,
og 8 timer i et trådløst nettverk. I et trådløst nettverk er det større sannsynlighet for at mobile
enheter kobles til og fra nettet på «ukontrollert» vis, og leietiden er derfor satt kortere for å
sikre at ubrukte adresser gjenbrukes raskt.
Hva skjer om en klientmaskin behøver IP-adressen et lengre tidsrom enn utlånstiden? Når
utlånstiden nærmer seg utløp15, vil klientmaskinen be DHCP-tjeneren om å fornye utlånet
(DHCP renewal). Dette vil DHCP-tjeneren normalt godta, og utlånstiden starter å løpe på
nytt.
Praktisk tips
Noen ganger vil en nettverksadministrator ha behov for å frigi eller fornye leietiden for en
DHCP-adresse manuelt. Dette kan for eksempel være nyttig ved feilsøking og feilretting.
Følgende Windowskommandoer kan benyttes til dette (fra klientmaskinen):
ipconfig /release

frigir klientmaskinens IP-adresse

ipconfig /renew

ber DHCP-tjeneren om å fornye leietiden for IP-adressen

Scope options

Scope options er tilleggskonfigurasjoner
som settes for hvert DHCP-scope. Det er
ganske mange scope options, men de tre
viktigste er vist her:
Router
IP-adressen til standard ruter (Default
gateway) i IP-nettet.

15

Akkurat når dette skjer bestemmes av implementasjonen og kan variere mellom ulike operativsystemer.
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DNS Servers
Angir IP-adressen til DNS-tjenere som klientene kan benytte.
DNS Domain Name
Angir DNS-domenenavn til domenet som DHCP-klientene skal tilhøre. Dette vil bli benyttet
som DNS suffix av klientene.
Autorisering av DHCP-tjener i domene

Hvis DHCP-tjeneren brukes i et Windows-domene, må den autoriseres i AD DS. En DHCPtjener som ikke er autorisert vil ikke starte opp og kan dermed ikke dele ut adresser til
klientene. (Hvis DHCP-tjeneren kjører på en stand-alone tjener i en arbeidsgruppe behøver
den ikke å autoriseres.)
Autorisering gjøres vanligvis i konfigurasjonsveiviseren som kjøres når du oppretter et nytt
DHCP scope. Du kan også autorisere DHCP-tjeneren senere ved å høyreklikke på serveren i
bildet over og velge Authorize / Unauthorize.
Microsoft beskriver autorisering som en sikkerhetsmekanisme for å hindre uautoriserte
DHCP-tjenere i å dele ut IP-adresser i et domene. Dette er en mekanisme som er spesifik for
Microsofts DHCP-tjener. Det vil fremdeles være mulig å installere en annen DHCP-tjener,
f.eks. på en Linux-maskin, og få den til å dele ut adresser uten å være autorisert i AD DS.
Dette ser vi også i praksis i labøvingene til denne boken, der DHCP-tjeneren i VirtualBox /
VMWare deler ut IP-adresse til klienten i domenet.

Avanserte konfigurasjonsopplysninger for DHCP-tjener
Ekskluderte adresseområder (Exclusion range)

Et DHCP scope må bestå av et sammenhengende område med IP-adresser. I noen tilfeller
kan du ha behov for å hindre DHCP-tjeneren i å bruke noen av adressene i scope’et, slik at
disse ikke deles ut til DHCP-klienter. Dette kan for eksempel være aktuelt dersom du utvider
nettet med flere tjenermaskiner som behøver statiske adresser.
Et ekskluderingsområde (exclusion range) er en eller flere IP-adresser som ligger innenfor
DHCP scope’et, men som DHCP-tjeneren ikke skal låne ut til klientmaskiner.
I et DHCP scope fra adresse 192.168.52.100 til
192.168.52.200, kan du for eksempel definere et
ekskluderingsområde for adressene
192.168.52.110 til 192.168.52.120, hvis du
ønsker å bruke disse som statiske adresser eller
på en annen DHCP-tjener i nettet. I DHCPverktøyet lager du et nytt ekskluderingsområde
ved å høyreklikke Address Pool under scopet og
velge menyvalget New Exclusion Range.
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Reserverte adresser (Reservations)

For å unngå mange endringer i nettverkets DNS-database, bør tjenermaskiner i størst mulig
grad ha fast IP-adresse. Det samme kan gjelde for eksempel nettverkstilkoblede skrivere.
Hvis mange enheter skal ha fast IP-adresse, kan det være arbeidskrevende å legge inn
adressene manuelt på hver maskin. Det kan også være vanskelig å holde oversikten over
hvilke maskiner som har hvilke IP-adresser, og eventuelle adresseendringer. Dette kan
forenkles ved å la DHCP-tjeneren dele ut faste IP-adresser ved hjelp av reservasjoner.
En DHCP-reservasjon er en kobling mellom en fysisk
nettverksadresse (MAC-adresse) og en fast IPadresse. Når maskinen med den aktuelle fysiske
adressen ber om IP-adresse, vil DHCP-tjeneren alltid
tildele den reserverte IP-adressen til maskinen. En
reservert IP-adresse vil aldri bli delt ut til andre
maskiner.
Reservasjonene registreres i DHCP-tjeneren ved å
høyreklikke Reservations og velge menyvalget New
Reservation.
Gi reservasjonen et navn, og oppgi hvilken IP-adresse
som skal kobles til hvilken MAC-adresse.
Praktisk tips
Hvis du må oppsøke hver maskin i nettet for å finne den fysiske adressen på nettkortet, kan
det bli arbeidskrevende å bruke DHCP-reservasjoner. I Windows kan du forenkle dette ved å
bruke kommandoen getmac som henter MAC-adresser basert på IP-adresse.
Opsjonen /S angir at kommandoen skal hente MAC-adressen til en maskin med angitt IPadresse. Følgende kommando vil hente MAC-adressen til maskinen med IP-adresse
192.168.52.151 og kopiere adressen til utklippsboken:
getmac /S 192.168.52.151 | clip
Kommandoen forutsetter altså at klientmaskinen først har fått en dynamisk IP-adresse fra
DHCP-tjeneren. Når denne er kjent, kan du bruke kommandoen over for å finne MACadressen, og deretter manuelt registrere en reservasjon i DHCP-tjeneren.
Brukt uten opsjoner vil kommandoen getmac gi MAC-adresser for alle nettverkskort på den
maskinen kommandoen kjøres på.
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Installere og konfigurere DHCP-tjener
DHCP er en forholdsvis enkel tjeneste som krever lite maskinressurser på tjenermaskinen.
Den kan derfor godt installeres og kjøres på en domenekontroller.
Grunnleggende konfigurasjon av DHCP-tjeneren skjer samtidig med installasjon av tjenerrollen:
1) Sørg for at tjenermaskinen
som skal være DHCP-tjener
er konfigurert med fast
(statisk) IP adresse og
korrekt nettverksmaske i det
IP-nettet der DHCP-tjeneren
skal dele ut adresser.
2) Bruk Server Manager og
Add Roles for å installere
tjenerrollen DHCP Server.

3) Etter at installasjonen av
DHCP-server er ferdig
klikker du lenken Complete
DHCP configuration i Server
Manager.

4) Oppgi bruker for å
autentisere DHCP i AD DS
og trykk Commit.
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Du kan nå konfigurere DHCP-tjeneren fra administrasjonsverktøyet for DHCP.
5) Start Tools ► DHCP i Server Manager.

6) Høyreklikk på IPv4 og velg New Scope
Dette starter en veiviser for å konfigurere DHCP scopet i disse bildene:
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Konfigurasjonsvinduer i veiviser for å lage nytt DHCP-scope
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Sjekk hva du har lært
1. Nevn fire opplysninger som en klientmaskin kan motta fra en DHCP-tjener når klienten
startes.
2. Hva menes med et DHCP scope, og hvilke opplysninger må du legge inn når du definerer
et nytt scope.
3. Hva menes med utleietid (lease duration) og hva brukes denne til?
4. I hvilke situasjoner kan det være aktuelt å brukes reserverte adresser i DHCP?
5. Hva kan du oppnå med ekskluderte adresseområder (Exclusion range) i DHCP?

189

15 DNS - Domain Name System

15 DNS - Domain Name System
Introduksjon til DNS
IP-protokollen bruker IP-adresser for å sende IP-pakker til riktig
mottaker i nettet: Hver IP-pakke inneholder IP-adressen til
pakkens mottaker og avsender. Rutere bruker mottakerens IPadresse for å rute pakkene riktig gjennom nettverket og levere dem
til riktig mottakermaskin. Mottakermaskinen bruker avsenderens
IP-adresse for å adressere svarpakkene tilbake til riktig maskin.
Når du bruker nettverksapplikasjoner vil du helst kunne oppgi adresser til maskiner og
tjenester med «lesbare» Internett-navn (maskin og domenenavn), i stedet for IP-adresser. Det
er vanligvis lettere å huske maskin-/domenenavn til en tjener, enn tjenerens IP-adresse.
Tjenester kan dessuten bli flyttet til en annen maskin, med en annen IP-adresse, og maskiner
kan flyttes og/eller gis nye IP-adresser. Så lenge brukeren benytter domenenavn, vil hun som
regel ikke merke, eller behøve å ta hensyn til, slike endringer.
For at dette skal være mulig, må alle maskiner i nettverket bruke et felles navnesystem som
kan oversette maskin-/domenenavn til IP-adresser (og omvendt). Både Internett og Windowsdomener bruker Domain Name System - DNS til dette.
Opplysningene i DNS lagres i en distribuert database som brukes til å
finne fram til IP-adresser på grunnlag av maskin-/domenenavn. En
distribuert database er en database der dataene ikke er lagret ett
sentralt sted, men er spredt på flere maskiner i nettet. DNS-databasen
for DNS-navnene i Internett er spredt på alle DNS-tjenere i hele nettet.
Hver DNS-tjener inneholder tabeller med navn og tilhørende IPadresse for maskiner i det DNS-domenet som tjeneren administrerer.
Når du skal benytte en tjeneste i Internett, for eksempel
en webtjener, sendes først tjenerens DNS-navn til en
DNS-tjener. Denne vil finne IP-adressen til tjeneren i
den distribuerte databasen og returnere denne til din
klientmaskin. Klientprogrammet (f.eks. webleseren) vil
deretter bruke IP-adressen for å kontakte tjeneren.
DNS brukes også som navnetjeneste «internt» i et Windows-domene, og Windows-domenet
må alltid inneholde minst én DNS-tjener. I et Windows-domene er det DNS-tjeneren som
oversetter maskinnavn på Windows-maskinene til deres IP-adresser. DNS-tjeneren i
Windows-domenet kan også kommunisere med DNS-tjenere i Internett for å finne IP-adresser
til maskiner i andre domener.
Et Windows-domene behøver ikke å være tilknyttet domenene i Internett. En organisasjon kan
godt bruke et Windows-domenenavn internt i eget lokalnett uten at domenet benyttes som
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organisasjonens Internett-domene. Da brukes fremdeles DNS som en lokal navnetjeneste for
Windows-domenet selv om dette ikke er en del av Internett.
Obs! Internett-domener er ikke det samme som Windows-domener selv om begge bruker
DNS! Windows bruker riktig nok DNS som navnetjeneste i domener, og et Windows-domene
kan derfor ha samme navn som eierens Internett-domene. Et Windows-domene omfatter
imidlertid mye mer enn bare en navnetjeneste. Vi har for eksempel sett at brukernavn og
grupper er knyttet til et Windows-domene og lagres i AD DS på domenekontrolleren.
Internett-domener og DNS inneholder ikke denne type informasjon.
WINS – Windows Internet Name Service

Microsoft har også laget sitt eget navnesystem. Dette heter Windows Internet Name Service
(WINS). WINS er Microsofts implementasjon av NetBIOS Name Service (NBNS) og oversetter NetBIOS navn til IP-adresser. WINS gjør altså tilsvarende jobb som DNS, men må ikke
forveksles med DNS.
I eldre Windows-versjoner var WINS/NetBIOS eneste navnesystem i Windows-nett, men fra
og med Windows 2000/XP har DNS vært standard navnesystem i Windows-domener. Likevel
finnes WINS også i nye Windows-versjoner og kan brukes i arbeidsgruppenettverk uten
domenekontroller og DNS-tjener. Det er mulig å bruke WINS parallelt med DNS hvis det er
behov for det, men Microsoft oppfordrer nå til å deaktivere WINS i domener hvis mulig. I
domener vil det bare være aktuelt å bruke WINS hvis man har klientmaskiner med eldre
Windows-versjoner, eller hvis man bruker eldre applikasjoner som baserer seg på WINS og
NetBIOS navn.

Navneområder og domener i DNS
DNS er organisert i domener. DNS-domenene danner en hierarkisk struktur som kalles et
DNS-navneområde (DNS namespace). Alle domenene i Internett utgjør ett DNS-navneområde. Vi skal se at vi også kan lage «private» nett med egne navneområder som ikke er del
av Internett.
På figuren nedenfor ser du en del av DNS-navneområdet i Internett. Hver oval på figuren
symboliserer et DNS-domene i Internett. Rotdomenet har ikke navn og kan ikke inneholde
maskiner. Under dette finnes flere toppnivå-domener som igjen er delt i flere nivå2-domener.
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DNS-domener i Internett danner ett hierarkisk navneområde

Toppnivå-domenene kan deles i to hovedgrupper16:
•

Organisatoriske (generiske) domener deler Internetts navneområde opp i
underdomener etter hva slags organisasjon domenene tilhører. Noen av disse brukes
mest i USA, men de fleste er åpne for registrering av underdomener i andre land.
Eksempler:
o edu. utdanningsorganisasjon
o com. kommersiell organisasjon
o gov. regjerings- / myndighetsorganisasjon
o org. ikke kommersiell organisasjon
o Andre: net, biz, info, name, pro

•

Geografiske domener er to-bokstavs domenenavn som representerer et land eller en
region, for eksempel:
o no.
Norge
o se.
Sverige
o uk.
Storbritannia
o it.
Italia

Navnet på et nivå2-domene viser vanligvis hvilket firma eller organisasjon som «eier»
domenet, for eksempel microsoft.com. Den som eier et nivå2-domene kan selv lage nye
underdomener og velge navn på dem, for eksempel sales.microsoft.com. i figuren over.

16

I tillegg finnes et eget toppnivådomene for «inverse» DNS domener. Dette brukes når en IP-adresse skal
«oversettes» til et maskin-/domenenavn.
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Både toppnivå-domener, nivå2-domener og underdomener kan inneholde maskiner med
maskinnavn i DNS. I figuren over hører for eksempel maskinen computer1 til i nivå3domenet sales.microsoft.com.
Fullt kvalifisert domenenavn

Maskinen på figuren på forrige side har DNS-navnet computer1.sales.microsoft.com. Hele
dette navnet kalles maskinens fullstendig kvalifiserte domenenavn (Fully Qualified Domain
Name - FQDN). Legg merke til at det siste punktumet også hører med til FQDN navnet.
Dette representerer skillet mellom toppdomenet og det navnløse rotdomenet. I «daglig
bruk» dropper vi dette punktumet, men i DNS-systemet hører dette med til domenenavnet.
Første delen av navnet (computer1) kalles maskinens vertsnavn (host name). Maskiner,
rutere, skrivere og andre enheter med egen IP-adresse i nettet kan ha et vertsnavn. Resten av
navnet (sales.microsoft.com.) er maskinens domenenavn (DNS suffix). Lovlige tegn i DNSnavn er A-Z, a-z, 0-9 og – (bindestrek). Et enkelt domenenavn kan maksimalt inneholde 63
tegn. Et FQDN navn kan maksimalt inneholde 255 tegn.

vertsnavn

domenenavn

www.usn.no.
Fullt kvalifisert domenenavn (FQDN) for webtjeneren til Universitetet i Sørøst-Norge
Administrasjon av domenenavn

Alle DNS-domener har en administrasjon, det vil si en organisasjon som administrerer vertsnavn i domenet og navn på eventuelle underdomener. Rotdomenet, og de organisatoriske
toppnivå-domenene, administreres av organisasjonen Internett Corporation for Assigned
Names and Numbers (ICANN). De nasjonale toppnivå domenene administreres av nasjonale
administrasjoner. For eksempel er det organisasjonen NORID som administrerer det norske
toppnivå-domenet (no.).
NORID bestemmer hvilke domener som skal opprettes under no. domenet og hvem som skal
få «eie» dem. Hvis du ønsker deg et underdomene under no., må du søke NORID om dette.
Du kan ikke søke dem direkte, men må kontakte en Lokal Internet Registrar (LIR) som
utfører dette for deg. Dette kan være din internettleverandør (ISP) eller en «domeneforhandler» som for eksempel domene.shop.
Den som har fått tildelt et DNS-domene på nivå 3 i Internett, for eksempel under no., kan selv
lage underdomener under dette og bestemme navn på disse.
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Globalt:
ICANN / IANA
IP-adresser

Toppnivå
domener

Regionalt:
5 Regionale Internet Registrarer (RIR)
I Europa: RIPE NCC
IP-adresser

.no domenet

Domenenavn på
nivå 2 under .no

Nasjonalt:
Lokale Internet Registrarer (LIR)
vanligvis Internettleverandører (ISPer)
IP-adresser og domenenavn

Kunder (bedrifter, organisasjoner og privatpersoner)
Administrasjon og tildeling av DNS-domener og IP-adresser i Internett
Private DNS-navneområder

Vanligvis tenker vi på Internett-domener og Internetts navneområde når vi snakker om DNS.
Likevel er det viktig å være klar over at DNS også kan brukes for å bygge opp andre domener
og navneområder som er uavhengig av Internett. En bedrift kan for eksempel bruke DNS for
å organisere sitt interne nettverk i DNS-domener selv om nettet ikke er en del av Internett.
Disse domenene danner da et eget privat DNS-navneområde, «løsrevet» fra Internetts navneområde. Innenfor et slikt privat navneområde kan man velge domenenavn fritt. Domenets
navnesystem må i så fall ikke knyttes til Internetts navnesystem, og kan ikke kommunisere
med dette.
Windows-domener som bare brukes internt i en organisasjon har ofte slike private DNSnavneområder. Det har utviklet seg en praksis der slike domener gis navn under et psevdotoppnivådomene som kalles local., for eksempel mittdomene.local. Siden disse domenene
ikke har tilknytning til Internett gjør det ikke noe om flere har samme navn, og local. er heller
ikke noe offisielt domene i Internett. Microsoft anbefaler ikke denne praksisen17, men heller at
slike Windows-domener i stedet gis domenenavn som er underdomener av et registrert DNSdomene, også dersom Windows-domenet er adskilt fra Internett. Hvis du eier DNS-domenet
minbedrift.no., kan du for eksempel kalle Windows-domenet for ad.minbedrift.no. eller
internt.minbedrift.no.

17

En av grunnene til det er at flere utstyrsprodusenter bruker .local som standarddomene for såkalt «zeroconfiguration networking». Det vil si mekanismer for at maskiner, skrivere o.l. kan konfigurere seg selv i et IPnettverk som ikke har DNS og DHCP tjenester.
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DNS-soner og -databaser
Et DNS-navneområde er inndelt i såkalte DNS-soner (DNS zones). Hver DNS-sone inneholder en DNS-navnedatabase med tabeller over DNS-navn og IP-adresser. Navnedatabasen i
en DNS-sone inneholder informasjon om en del av hele DNS-navneområdet, vanligvis ett
domene og eventuelt noen underdomener. I figuren nedenfor vil DNS-databasen for sone 1
inneholde DNS-navn på alle maskiner i domenet veritas.com.

En DNS-sone kan omfatte flere domener. For eksempel vil databasen i sone2 i figuren,
inneholde DNS-navn på alle maskiner i domenene microsoft.com og sales.microsoft.com.
Domener i én og samme DNS-sone må utgjøre en sammenhengende del av hele DNSnavneområdet. Domenene microsoft.com. og sales.microsoft.com. danner et slikt
sammenhengende område, og kan derfor utgjøre én DNS-sone. Domenet veritas.com. henger
derimot ikke sammen med de to andre domenene og kan derfor ikke være en del av sone2 på
figuren.
Når en sone omfatter to sammenhengende domener, slik som microsoft.com. og
sales.microsoft.com., blir navnet på DNS-sonen det samme som domenenavnet som er
høyest i hierarkiet, altså microsoft.com.

DNS-tjenere
En DNS-tjener er en maskin som kjører et DNS-tjenerprogram, for eksempel DNS Server i
Windows, eller BIND i Linux / Unix. DNS-tjeneren inneholder også en DNS-database med
domenenavn og IP-adresser for en DNS-sone. Hver DNS-sone må inneholde minst én DNStjener. En DNS-tjener er autorativ for de domenene som tilhører tjenerens DSN-sone.
Autorativ betyr i denne sammenhengen at DNS-tjeneren lagrer «originalinformasjon» om
maskinene i DNS-sonen. Maskiner og DNS-tjenere i alle andre soner må spørre denne DNStjeneren om disse opplysningene. DNS-tjeneren kan også oversette domenenavn som tilhører
andre soner, men da må den sende forespørsler til andre DNS-tjenere i stedet for å slå opp i
egen database. Et slikt svar kalles et ikke-autorativt svar fordi tjeneren som svarer ikke har
«originalinformasjonen».
Siden DNS er en svært viktig komponent i nettverket benytter vi ofte flere DNS-tjenere i hver
DNS-sone for å sikre feiltoleranse. Alle DNS-tjenerne i samme DNS-sone vil da inneholde
kopier av sonens DNS-database. Flere DNS-tjenere kan også være nyttig hvis DNS-sonen
omfatter flere fysiske nettverk koblet sammen med langsomme WAN linjer. Ved å plassere én
DNS-tjener i hvert fysisk nettverk, vil DNS oppslag gå raskere enn om alle maskiner må slå
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opp mot en sentralt plassert DNS-tjener. De langsommere WAN linjene belastes bare med
trafikk når endringer i DNS-databasen skal kopieres til de andre DNS-tjenerne.
Hvis en DNS-sone betjenes av mer enn én navnetjener, vil én av dem være master (eller
primær). De andre kalles slaver (slaves) eller sekundære. Master-tjeneren inneholder
originalen av navnedatabasen for sonen. De sekundære tjenerne vil inneholde kopier av
master DNS-databasen på den primære tjeneren.
Endringer i DNS-databasen gjøres i originalen på
master-tjeneren. Disse vil automatisk bli kopiert til
kopidatabasene på slavetjenerne. Dette kalles for
DNS-replikering eller soneoverføring (zone transfer).
Hvis du installerer flere DNS-tjenere i et nettverk, må
du definere hvilken tjener som er master, hvilke som
er slaver og hvordan replikering skal foregå.
En maskin med Windows Server kan fungere som
DNS-tjener, men Windows kan også bruke DNStjenere som kjører på maskiner med andre
operativsystemer.

Hvordan navneoppslag gjøres med DNS
Når du skriver inn en webadresse (URL) i webleseren din, vil webleseren plukke ut maskin- /
domenenavn fra URLen. Ved hjelp av DNS-klienten sendes navnet over til en DNS-tjener
som gir en IP-adresse i retur. Svaret fra DNS-tjeneren inneholder IP-adressen til maskinen i
URLen, det vil si webtjeneren som «hoster» siden. Andre klientprogrammer bruker DNSklienten på samme måte som nettleseren.
Et navneoppslag med DNS kan illustereres slik:

197

15 DNS - Domain Name System

1. DNS-klienten sender først maskin-/domenenavnet (for eksempel www.microsoft.com.) til
den lokale DNS-tjeneren, det vil si en av DNS-tjenerne i klientens IP-konfigurasjon. Hvis
maskinen tilhører et domene i DNS-tjenerens egen DNS-sone, vil DNS-tjeneren slå opp i
sin egen navnedatabase for å finne IP-adressen der.
2. Hvis navnet ikke tilhører et domene i tjenerens DNS-sone, må DNS-tjeneren få IPadressen fra DNS-tjeneren for det domenet der maskinen det spørres etter hører hjemme (i
dette tilfellet microsoft.com.). Hvis den lokale DNS-tjeneren ikke allerede kjenner IPadressen for Microsofts DNS-tjener, må den først finne denne. Den lokale DNS-tjeneren
sender da DNS-navnet (www.microsoft.com.) videre til en DNS-tjener for rot-domenet
(rot-tjener). Alle DNS-tjenere har en liste med IP-adresser til rot-tjenerne. Rot-tjeneren
sender da tilbake en liste med IP-adresser til navnetjenere for toppdomenet (com.)
3. Den lokale navnetjeneren sender forespørselen videre til en DNS-tjener for com. domenet.
Denne vil svare med IP-adressene til DNS-tjenere i nivå2-domenet (microsoft.com.)
4. Den lokale navnetjeneren sender så forespørselen til en av DNS-tjenerne for domenet
microsoft.com. Denne DNS-tjeneren er autorativ for domenet microsoft.com. og kan slå
opp i sin egen navnedatabase og finne IP-adressen til maskinen www.microsoft.com. der.
Denne IP-adressen returneres så til den lokale navnetjeneren.
5. Den lokale navnetjeneren sender IP-adressen for www.microsoft.com. tilbake til DNSklienten. DNS-klienten sender adressen videre til webklienten som nå kan gjøre et
weboppslag (http-request) til denne IP-adressen.
DNS-cache

Med DNS-cache menes et spesielt minneområde i DNS-tjenere og DNS-klienter. DNS-cachen
brukes for å effektivisere DNS-oppslagene. Etterhvert som en DNS-tjener sender forespørsler
videre til andre DNS-tjenere, oppdager den IP-adresser til maskiner og DNS-tjenere i andre
DNS-domener/soner. Denne informasjonen vil DNS-tjeneren lagre en viss tid i sin egen
DNS-cache. Neste gang en klient spør DNS-tjeneren som den samme informasjonen, kan den
hente den fra cachen. DNS-tjeneren slipper da å spørre andre DNS-tjenere og kan svare
klienten raskere.
Opplysninger i en DNS-cache kan bli «utdatert». Hvis for eksempel IP-adressen til en maskin
i en DNS-sone blir endret, vil den gamle IP-adressen fremdeles kunne ligge i DNS-cachen på
andre DNS-tjenere. Disse tjenerne vil da svare DNS-klienter med den gamle IP-adressen uten
å spørre den autorative tjeneren som har den nye adressen. For å unngå dette kan ikke opplysningene i DNS-cachen lagres for lenge. De må slettes etter en tid, slik at DNS-tjeneren blir
«tvunget» til å spørre den autorative tjeneren på nytt.
Når en DNS-tjener mottar resultatet av et navneoppslag fra en autorativ DNS-tjeneren skjer
typisk følgende:
1. DNS-tjeneren lagrer informasjonen i sin DNS-cache i en bestemt tid kalt TTL (Time To
Live). Den autorative DNS-tjeneren, som hadde navnet i sin navnedatabase, bestemmer
størrelsen på TTL og returnerer denne verdien sammen med IP-adressen. Når du
konfigurerer en autorativ DNS-tjener for din egen DNS-sone, kan du selv bestemme TTL
verdien for sonen. Standard verdi er 60 minutter.
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2. Straks DNS-tjeneren legger DNS-informasjonen inn i sin DNS-cache, begynner
nedtellingen av TTL.
3. Når TTL utløper (blir 0), fjernes informasjonen fra DNS-tjenerens DNS-cache.
En DNS-cache reduserer selvsagt svartiden på DNS-forespørsler, og gir dessuten mindre
DNS-trafikk i nettverket. TTL-verdien må ikke være for høy fordi endringer i IP-adresser da
oppdages sent. Hvis TTL minskes, øker DNS-trafikken på nettverket, men sjansen for at IPadressene i DNS-cachen er feil reduseres.
En DNS-klient (resolver) har som regel også
sin egen DNS-cache der den lagrer alle IPadresser den kjenner. DNS-klienten vil alltid
sjekke om et maskin/domenenavn allerede
finnes i sin egen cach, før den spør en DNStjener. Dette gir også raskere svartider, og
reduserer nettverkstrafikk og belastning på
DNS-tjeneren. For å unngå at informasjonen
i klientens DNS-cache blir foreldet, må
denne også slettes etter en tid (TTL) på
samme måte som i DNS-tjeneren.
Noen weblesere har også sin egen DNS-cache, slik at webleseren ikke engang behøver å
spørre DNS-klienten om IP-adresser den allerede kjenner.
Omvendte DNS oppslag

Når en klient sender et domenenavn til en DNS-tjener og ber om å få IP-adressen i retur,
kaller vi dette et DNS-oppslag (forward lookup query). En DNS-klient kan også sende en IPadresse til en DNS-tjener og be om å få domenenavnet i retur. Dette kalles et omvendt, eller
reverst, DNS-oppslag (reverse lookup query).
Kommandoen nslookup kan brukes for begge typer oppslag, for eksempel slik:
C:\>nslookup www.usn.no
Server: dns-resolver1.uninett.no
Address: 158.38.0.1

C:\>nslookup 80.239.119.247
Server: dns-resolver1.uninett.no
Address: 158.38.0.1

Non-authoritative answer:
Name:
www.usn.no
Address: 80.239.119.247

Name:
www.usn.no
Address: 80.239.119.247

Standard DNS-oppslag

Omvendt DNS-oppslag

DNS sin navnedatabase er organisert etter maskin-/domenenavn og er dermed tilpasset raske
søk på navn. Denne organiseringen passer dårlig for omvendte oppslag på IP-adresser. For å
løse dette har Internett et spesielt nivå2-domene som heter in-addr.arpa. Dette domenet
følger samme navneregler som resten av Internett, men navn på underdomenene er basert på
IP-adresser og ikke domenenavn.
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Følgende regler gjelder for domener under
in-addr.arpa.:
1. Underdomenene har navn som er
satt sammen av siffergruppene (hver
byte) i IP-adressene.
2. Rekkefølgen av tallene i navnet er
«motsatt» av siffergruppene i IPadressene.

DNS-sonen for omvendt DNS-oppslag
i Internett heter in-addr.arpa.

Eksempel: Hvis du har fått tildelt adresseområdet 128.138.202.0 – 128.138.202.255,
vil navn på maskiner i domenet ditt finnes i
domenet 202.138.128.in-addr.arpa. Dette
domenet vil ha ett underdomene for hver IPadresse i nettet ditt.

Installasjon av tjenerrollen DNS Server
I Windows Server er DNS-tjeneren en egen tjenerrolle med navnet DNS Server. Den kan
installeres på alle Windows-tjenere. En domenekontroller med Active Directory Domain
Services (AD DS) må alltid ha tilgang til en DNS-tjener. Du kan bruke en eksisterende DNStjener, for eksempel på en annen maskin i nettet, men det er mange fordeler med å kjøre DNStjeneren på domenekontrolleren der AD DS er installert. Det enkleste er derfor å installere
DNS Server samtidig med installasjon av AD DS.
Når DNS Server installeres må du velge én av tre forskjellige typer DNS-soner:
Active Directory-integrated

betyr at navnedatabasen og DNS blir en del av Active
Directory Domain Services og følger samme replikeringsregler som denne. Hvis du oppretter flere enn én domenekontroller, vil DNS-databasen bli replikert til de andre
domenekontrollerne ved hjelp av replikeringsmekanismene i
AD DS. AD-replikering erstatter da DNS zone transfer som
benyttes når soner av typen standard primary skal replikeres
til standard secondary. Se de to neste punktene.

Standard primary

benyttes når DNS-tjeneren ikke skal integreres med Active
Directory. DNS-databasen bli da lagte i en separat fil, ikke i
AD DS databasen.
En Standard primary zone styres av en primær DNS-tjener.
Hvis du har flere enn én DNS-tjener i en sone, vil opplysningene i en standard primary sone bli overført til de andre
DNS-tjenerne ved hjelp av DNS zone transfer.
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Standard secondary

kalles sonen når den kommer i tillegg til en standard primær
sone. En standard sekundær sone har en navnedatabase som
er kopi av navnedatabasen til primærsonen. Kopien blir vedlikeholdt ved DNS zone transfer som startes når en sekundær
DNS-tjener ber om det. En DNS zone transfer kan overføre
hele navnedatabasen, eller bare endringer siden siste
overføring.

Hvis DNS-tjeneren installeres med en DNS-sone av typen standard primary eller standard
secondary, vil installasjonsprogrammet opprette en ny mappe med navnet:
%systemroot%\System32\DNS, for eksempel C:\Windows\System32\DNS. Navnedatabasen for DNS blir da lagret i en fil i denne mappen. Filnavnet for databasefilen er sammensatt av domene-navnet og filtypen .dns, for eksempel mittdomene.local.dns. Hvis DNStjeneren benytter en AD-integert sone, vil DNS-databasen bli lagret som en del av AD DS
katalogen.
Under installasjonen av tjenerrollen DNS Server blir det også installert et administrasjonsverktøy (DNS Manager) under menyvalget Tools ► DNS i Server Manager:

Dette verktøyet kan brukes for å gjøre endringer i DNS-tjenerens konfigurasjon og DNSdatabasens innhold etter installasjon.
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Konfigurasjon av DNS Server
Properties vinduet for DNS-tjeneren i DNS Manager inneholder flere faner for konfigurasjon
av DNS-tjeneren. På neste side beskriver vi noe av innholdet i disse fanene.
Fanen Root Hints viser en liste over rotnavnetjenere i
Internett. DNS-databasen på rotnavnetjenerne inneholder IP-adresser for navnetjenere i alle toppnivådomenene i Internett.
Hvis DNS-tjeneren mottar en DNS-forespørsel om et
maskin/domenenavn den ikke kjenner, må den benytte
et rekursivt DNS oppslag som starter med en av disse
rotnavnetjenerene.
Alle rotnavnetjenerene blir lagt inn automatisk ved
installasjon av DNS Server, og endres svært sjelden.

I fanen Forwarders kan du legge inn IP-adressen til én,
eller flere, andre DNS-tjenere som din tjener kan
videresende DNS-forespørsler til. Dette kan være nyttig
hvis DNS-tjeneren din er plassert i et Windowsnettverk bak en ruter med brannmur og/eller NAT. Du
kan da legge inn en DNS-tjener i Internett på utsiden av
ruteren, for eksempel hos din Internettleverandør, som
forwarder. Trolig har denne forwarderen informasjon
om flere DNS-adresser i Internett enn din DNS-tjener.
Dette kan redusere behovet for oppslag via rotnavnetjenere. I et slikt nett må ruterbrannmuren åpnes for
DNS-trafikk. Fordi alle eksterne DNS oppslag skjer fra
den lokale DNS-tjeneren, er det nok å åpne for IPadressen til denne ene maskinen.
Fanen Monitoring kan brukes for å teste at DNStjeneren fungerer som den skal. (Knappen Test Now)
A simple query against this DNS-tjener vil gjøre en
automatisk test av et DNS oppslag mot den lokale
DNS-tjeneren. Hvis denne testen er vellykket betyr det
at DNS-tjeneren kan oversette navn i sitt eget domene
korrekt.
A recursive query to other DNS-tjeners vil gjøre et
rekursivt DNS oppslag mot en rotnavnetjener og/eller
registrerte forwardere. Hvis denne testen er vellykket
betyr det at DNS-tjeneren også kan svare på DNSforespørseler om andre domener i Internett.
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Innholdet i DNS-databasen – resource records
Etter at DNS Server er installert og DNS-sonen er opprettet kan du legge inn informasjon i
den lokale DNS-databasen. Databasen består av såkalte ressursrader (resource records). Du
kan sammenlikne hver ressursrad med en rad i en databasetabell. Hver ressursrad identifiserer
en spesiell ressurs (maskin eller tjeneste) i DNS-sonen.
Når du oppretter en ny DNS-sone, blir det automatisk lagt inn to resource records i DNSdatabasen som beskriver sonen:
Start of Authority (SOA) inneholder basiskonfigurasjon for DNS-sonen, blant annet:
•

FQDN til primær DNS-tjener for sonen

•

Brukerkonto til den som er ansvarlig for
DNS-sonen.

•

Minimum TTL (Time-To-Live) for alle
resource records i sonen. Denne TTL verdien
gjelder når andre DNS-tjenere mottar
informasjon fra denne tjeneren.

Name Servers (NS) spesifiserer DNS-navnetjenere
som er autorative for DNS-sonen. Det vil si de DNStjenerne som skal inneholde navnedata for sonen. En
DNS-sone kan ha flere autorative navnetjenere, så det
kan finnes flere maskinnavn i listen.

De andre typene resource records i DNS-databasen inneholder opplysninger om maskiner og
tjenester i sonen. Disse kan du registrere ved å høyreklikke på DNS-sonen og velge en av de
ulike typene i menyen. De mest aktuelle typene er følgende:
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Host (A og AAAA) resource records angir navn og
IP-adresse til en bestemt maskin i DNS-sonen. En Arecord angir maskinens IPv4-adresse, mens en AAAArecord angir IPv6-adressen. A og AAAA er de mest
brukte ressursradtypene i DNS-databasen.
I DNS-databasen vil A- og AAAA-records se slik ut:
min_server
min_server

A
AAAA

192.168.52.10
fd00:0:0:5::10

Når en Windows-maskin i domenet får en IP-adresse
fra en DHCP-tjener, vil DHCP automatisk (dynamisk)
opprette en A-ressursrad i DNS-databasen. Hvis du har
maskiner med andre operativsystemer, må du kanskje
registrere disse manuelt. Det samme kan gjelde for
rutere og skrivere.

Alias (CNAME) resource records kalles også
canonical name og angir et alias for en maskin. Et alias
er et alternativt navn på maskinen. Ved bruk av alias
kan vi gi én og samme maskin flere forskjellige DNSnavn.
For eksempel er det vanlig å lage et alias med navn
www til den maskinen som kjører webtjeneren i
domenet. I DNS-databasen kan en CNAME record se
slik ut:
www

CNAME

min_server.mittdomene.local.

Mail Exchanger (MX) resourse records brukes av
epost-programmer og angir hvilken maskin som er
epost-tjener for domenet. (Denne behøver ikke å være
plassert i samme DNS-domene som epost-domenet.)
Epost-adresser inneholder vanligvis bare domenenavn,
ikke maskinnavn. Ved å spørre etter MX records, kan
epost-tjenere likevel finne ut hvilken maskin de skal
kontakte for å levere epost til mottakerens epost-tjener.
I DNS-databasen vil en MX record kunne se slik ut:
@ MX

10 min_server.mittdomene.local.

204

15 DNS - Domain Name System
@ tegnet representerer her domenet for DNS-tjenerens
DNS-sone (mittdomene.local.).
min_server.mittdomene.local. er FQDN for maskinen
som kjører epost-tjeneren for domenet.

Service location (SRV) resource records angir
maskinnavn, protokoll og portnummer til tjenester i
DNS-domenet. Disse brukes av klientprogrammer som
spesifikt spør etter tjenester i stedet for maskiner. På
denne måten kan klientprogrammer finne tjenester
«automatisk» uten at brukeren behøver å konfigurere
opplysningene manuelt på klienten.
For eksempel bruker Active Directory SRV records for
å finne ut hvor LDAP tjenesten for domenet kjøres. En
SRV record for LDAP kan se slik ut i DNS-databasen:
_ldap._tcp SRV 0 100 389
min_server.mittdomene.local.

I eldre versjoner av Windows Server (og Linux / Unix), måtte innholdet i DNS-databasen
oppdateres manuelt hver gang det skulle gjøres en endring av IP-adresser. Dette var selvsagt
svært tidkrevende, særlig hvis klientene fikk dynamisk IP-adresse av DHCP. Slike klienter ble
derfor ofte ikke registrert i DNS-databasen og kunne ikke nås med maskinnavn.
I nyere DNS systemer brukes dynamisk oppdatering av DNS-databasen. Det betyr at innholdet i DNS-database kan oppdateres automatisk, noe som forenkler vedlikeholdet av databasen. Likevel vil en systemadministrator ofte støte på situasjoner der han må registrere eller
endre ressursrader manuelt slik forklart over.

Dynamisk oppdatering av DNS (DDNS)
DNS tjenesten i Windows Server er dynamisk oppdaterbar. Det betyr at navn og IP-adresser
kan legges inn og endres automatisk i DNS-databasen. Når Windows starter, vil DNS-klienten
automatisk oppdatere DNS-tjeneren med maskinens IP-adresse og maskinnavn. Den ber da
den lokale DNS-tjeneren om å legge inn en A-record i DNS-databasen. Dette skjer både når
klientmaskinen har statisk (fast) IP-adresse og når den får dynamisk adresse fra en DHCPtjener. Hvis klientmaskinens IP-adresse endres, vil DNS-klienten også oppdatere DNSdatabasen automatisk. Dette forenkler selvsagt arbeidet med å administrere DNS-tjeneren.
Det er mulig å manuelt tvinge fram en oppdatering av klientmaskinens opplysninger i DNSdatabasen, med denne Windows kommandoen:
ipconfig /registerdns

205

15 DNS - Domain Name System
For å utføre dynamisk oppdatering av DNS krever Windows at klientmaskinen er konfigurert
med et primary DNS-suffix som er identisk med sonenavnet på (den primære) DNS-tjeneren.
Maskiner som er meldt inn i et Windows-domene vil automatisk få domenenavnet som sitt
primary DNS-suffix.

Når DNS-tjeneren er integrert med AD DS
(Active Directory-integrated DNS zone), vil
DNS-tjeneren bare godta sikker dynamisk
oppdatering. Det innebærer at DNS-tjeneren
bare vil godta DNS oppdateringer fra
maskiner som er medlem av AD domenet.
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Sjekk hva du har lært
1. Hva menes med at DNS er en distribuert database?
2. Hva skiller et Windows-domene fra et DNS-domene?
3. Hva brukes DNS-cache til på en lokal DNS-tjener, og hva inneholder denne cachen?
4. Hva menes med en reverse lookup query i DNS?
5. Hva er fordelene med å bruke en AD-integrert DNS-sone i et Windows-domene?
6. En maskin i domenet usn.no. har maskinnavnet server5. Hva er det fullt kvalifiserte
domenenavnet (FQDN) til maskinen?
7. Maskinen i spørsmål 6 kjører en webtjener for domenet usn.no. Hva må du gjøre i den
lokale DNS-tjeneren for at webtjeneren skal kunne nås på adressen http://www.usn.no?
8. Hva er forskjellen på en A-resource record og en AAAA-resource record i DNS?
9. Hva brukes en MX-resource record til?
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