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Windows 2000 
 

Almindelige services 

Windows 2000 Server Kernen 
Udviklingen i Kerne arkitekturen. 
Windows 2000 er sammensat af  mange forskellige lag som alle har til formål i fællesskab at give 
brugeren et komplet Server-system. 
Som grundlag for denne arkitektur ligger Kernen. 
Kernen er ikke bare en eller anden proces som ligger og kører i baggrunden i systemet, den har 
særlige rettigheder over hardwaren i systemet. 
Kernen er ansvarlig for reservering af hukommelse til applikationer, for kommunikationen med 
device drivers og for at afdække hvilken proces der kan køre på hvilket tidspunkt. 
Applikationer er afhængig af Kernen, når der skal bruges hukommelse, procestid og hardware 
ressourcer. 
Windows 2000 Kernen er udviklet direkte fra WINNT server kernen, som igen er en 
videreudvikling af tidligere kerner, for at imødekomme det voksende behov fra brugere, 
administratorer og udviklere. 
 
Fig. 1.1 
 
Når  applikations udviklere med tiden er stødt på en funktion som de har behov for, og som Kernen 
ikke supporterede har Microsoft ændret Kernen for at imødekomme disse behov. 
Eksempelvis er Processor Quotas og Processor kontering blevet tilføjet særskilt for at understøtte 
Internet Information Services 5.0 (IIS). 
Kernen understøtter nu Multiuser Support for at kunne foretage installation af Terminal Services 
uden at dette kræver større ændringer af systemet. 



Disse ændringer er til fordel for udviklere, da de kan tilføje fornødne funktioner, som igen er til 
fordel for brugere og administratorer. 
Microsoft har også forbedret Kernen for at imødekomme behov fra administratorer. 
Bl.a. skallerer Windows 2000 Server nu meget højere end før muligt med WINNT.  
Netværks applikationer er mere stabile og kører hurtigere end før. 
Det er nødvendigt at forstå de ændringer som er lavet i Kernen, før man kan sætte sig ind i hvilke 
indflydelser dette har på Services, idet forbedringer i Services er afhængige af Kernen. 
 
 

Processor Quotas og Accounting. 
Det er almindeligt for internetudbydere at dele en WEB server ud til mange kunder. 
Indtil i dag kunne en kundes WEB Site fuldstændig dominere systemets processor og degradere 
Performance for andre kunder på samme Server, Ligesom en enkelt brugers ASP kode kunne 
beslaglægge hele netværket i et Intranet. 
Operativsystemet kunne ikke styre hvor meget Processortid en enkelt Site lagde beslag på. 
To nye features effektivisere multiuser miljøet: 
Processor accounting og CPU throttling. 
Processor accounting benyttes af IIS til at registrere brugen af den CPU tid, som de enkelte WEB´s 
benytter. 
Dette muliggør nu at regnskabsføre CPU tid, så Internetudbydere nu kan afregne den direkte 
ressourcebenyttelse overfor kunderne, og samtidig vise udbydere hvilke Sites der kunne have behov 
for optimering. 
CPU Throttling ”bremser” Sites i at beslaglægge CPU tid, som ville have ”overdøvet” de andre 
Sites, og hindret disse i at fungere. 
 
Job Objects er en underliggende teknologi, som gør det muligt at have kontering på Processoren og 
CPU Throttling. 
For at forstå hvad job Objects gør, skal man kunne forstå hvordan App. Og services afvikles. 
En service som IIS reserverer mange ressourcer, så multible processer kan afvikles på samme tid. 
Selvom multitasking øger performance, besværliggør dette dog sporingen af hvilke proces der hører 
til hvilket job. 
Da IIS 4 understøttede mange virtuelle Servere, som benyttede den samme applikation, var det ikke 
muligt at bestemme hvor meget processortid hver virtuel Server skulle tildeles. 
Job Objects tillader Operativsystemet at styre grupper af processer som et enkelt objekt, hvilket gør 
det nemmere at ”overvåge” og ”bladre” igennem mængden af Processor tid, som hvert job benytter. 
 
Note: Flere processer kan tilsammen danne et job, som kaldes for et Job Object. 
 
 

Spin Count. 
Spin Count er en metode til forbedring af performance (ydelse) på et multiprocessor system. 
Spin Count fører kontrol med hvor mange gange en proces forsøger at få adgang til en ressource før 
den går i venteposition. 
For at forstå dette kan man forestille sig en database applikation som har multible Queries kørende 
på forskellige processorer. 
Querry 1 forsøger at skrive til kachen , men Querry 2 har reserveret denne plads i kachen. 
Uden Spin Count vil Querry 1 vente en tid og forsøge igen. 



Med Spin Count vil Querry 1 gentage forsøget igen og igen, i håbet om at Querry 2 frigiver denne 
del af kachen hurtigt, og kun gå i venteposition hvis flere gentagne forsøg mislykkes. 
Dette kan kun lade sig gøre på et multiprocessor system, hvor flere processorer afvikler jobs 
samtidig. 
På et enkelt processor system vil de forskellige processer være tvunget til at afvente de foregående 
procesafviklinger, før de kan få adgang til ressourcen, hvilket ikke er gavnligt for de gentagne 
forespørgsler. 
Applikationer som benytter Spin Count på et enkelt processor system vil ikke få indflydelse på 
performance, men vil ganske enkelt ikke få gavn af denne funktion. 
 
 

Scatter/Gather I/O. 
Scatter/gather I/O er en ny feature i Windows 2000 Server, som vil forbedre performance på 
applikations-servere på netværket. 
Det er fuldt integreret med systemadministrationen, fordi applikationer kan udnytte det uden nogen 
speciel konfiguration. 
Denne teknologi tilpasser flytningen af data fra RAM til afsatte plads på disken. 
Applikationerne skal være skrevet specifikt med henblik på udnyttelsen af denne mulighed, det er 
derfor de færreste nuværende  applikationer, som kan få fordel af denne mulighed. 
Denne funktion blev introduceret i WINNT som en servicepack, og var specielt tilføjet for at 
forbedre performance af Microsoft SQL Server. 
Windows 2000 er det første af Microsoft Operativsystemer som indeholder denne teknologi som en 
standard feature. 
 
 

Waitable Timers. 
Et Quantum er en del af en thread som definerer hvor længe en thread vil få lov til at eksekvere før 
styringen gives videre til en anden thread. 
Administratorer og udviklere har nu bedre styr på Quantum typer og længder på disse. 
Det koster tid for CPUén at skifte imellem de forskellige threads, så nogle applikationer vil have 
fordel af at threads Quantum forlænges . 
På den anden side set, vil længere threads påvirke multitasking negativt. 
Quantum typen kan også tilpasses imellem fixet længde og variabel længde, dette kan konfigureres 
i Performance Options dialog boksen (se fig. 1.2), som man kan kalde fra advanced fanebladet 
under System Properties dialogboksen. 
Ved at prioritere applikationer, tildeles korte variable Quanta og  performance for multitasking 
øges. 
Ved at prioritere background services forårsager at operativsystemet benytter lange, tilpassede 
Quanta, hvilket øger performance på network Services. 
Som standard er Windows 2000 Server sat til background Services, og Windows 2000 Professional 
har prioritering for Applikationer. 
 



Fig. 1.2 

 
Windows Driver model. 
En driver er en del af noget software, som tillader Operativsystemet at kommunikere med dele af 
hardwaren. 
Forskellige grafikkort har forskellige egenskaber, og forskellige måder at kommunikere på. 
Driveren udfører kommunikationen imellem Windows 2000 og grafikkortet. 
Al hardware har brug for drivere : f.eks. netkort, SCSI kort, modems, scannere og printere m.m. 
Tidligere versioner af Windows krævede forskellige drivere for hvert operativsystem. Dette var et 
problem for hardwareudviklere, som lavede drivere, og for administratorer som skulle styre 
forskellige operativsystemer. 
Den nye Windows Driver Model (WDM) tillader Windows 2000 og Windows 98 systemer at 
benytte de samme drivere. 
Dette er en fordel for hardwareudviklere, idet de ikke længere skal udvikle flere forskellige typer 
drivere. 
Det er en fordel for brugeren, som nu har et kompatibelt system. 
Det er en fordel for Administratorer som ikke behøver at have flere forskellige typer drivere 
liggende, til de mange systemer der måtte være i deres netværk. 
WDM har andre fordele: Microsoft har skrevet det grundlæggende i driversoftwaren, og udviklere, 
skal kun lave nogle små minidrivere, for at få hardwaren til at fungere, hvilket er tidsbesparende.  
WDM kernens tilpassede arkitektur øger performance for Real Time Streaming  Media. 
Tidligere versioner krævede applikationer for at udføre disse funktioner, såsom DirectX. 
Mange af disse funktioner er flyttet direkte ned til Kernen, hvilket øger eksekveringen af disse 
applikationer, men de skal være skrevet til at udnytte denne feature, for at virke hurtigere. 
Det vil derfor ikke have nogen fordel for eksisterende applikationer, som ikke er skrevet til denne 
facilitet. 
WDM Still Image Arkitektur understøtter Operativsystemniveau support for Scannere og 
digitalkameraer. 
Med denne understøttelse har brugere fordel af altid at have en fast, tæt integreret del til Scannere 
og digitalkameraer. 
Foregående versioner af Windows krævede at hardwareudviklere skrev softwareprogrammer til 
tilslutningen af brugerens udstyr. 
 
 

Enterprise Memory Architecture (EMA). 
Memory allocation kan skabe flaskehalse på mange applikationsservere. 
Dette er især gældende for store databaseservere, som skal håndtere gigabytes af data. 
En af forbedringerne som er indført i Windows 2000 Server er Enterprise Memory Architecture 
(EMA), som tillader op til 32 GB hukommelse at blive adresseret på servere med 64bit´s 
processorer. 
Mange Servere vil aldrig have behov for så meget RAM plads, men database servere  kan have 
fordel af dette fordi data overføres hurtigere i Memory end på fast disk. 
Det er ikke alle computersystemer der er klar til at udnytte denne store memory model, men Alpha 
og Pentium II Xeon chips er allerede forberedte til dette. 
Applikationer skal være skrevet specielt til at benytte VLM (Very Large  Memory) APIs. Microsoft 
SQL Server er forberedt til at udnytte denne facilitet, ligesom andre relationelle databaser vil blive 
tilrettet til at udnytte denne nye APIs. 



Mange applikationer vil ikke kunne udnytte denne service fordi de ganske enkelt ikke kan benytte 
mere end 4GB RAM. 
  
 

Bedre udnyttelse af Multiprocessor funktioner. 
Windows 2000 forbedre multiprocessor udnyttelsen for Servere som har flaskehalse ved processor 
hastigheden. 
Selvom WINNT allerede understøtter flere processorer, vil denne nye teknologi udnytte 
multiprocessorer systemer bedre end før. 
Alle multithreaded applikationer som eksekveres på multiprocessor systemer vil køre bedre. 
Udviklere vil ikke have brug for at skrive specielle programkoder for at udnytte denne forbedrede 
scallerings mulighed. 
Windows 2000 understøtter to processorer samtidig, og nuværende WINNT 4.0 brugere, som 
opgraderer til Windows 2000 vil kunne udnytte fire Processorer, og nuværende brugere af WinNT  
4.0 Server Enterprise Edition som opgraderer til Windows 2000 Advanced Server kan fortsætte med 
at benytte op til 8 processorer. 
Windows 2000 Advanced Server fordobler antallet af processorer fra det eksisterende helt op til 16 
processorer. 
Hardware udviklere/producenter forventer at yderligere, helt op til 32 processorer, kan understøttes 
i fremtiden. 
For første gang er det muligt i Windows operativsystemer at tildele en proces til specifikke 
processorer. 
Administratorer kan benytte Task manageren til at bestemme hvilken proces skal afvikles på hvilke 
Processorer. 
Dette tvinger en proces til kun at blive afviklet på den/de bestemte Processorer, hvilket kan øge 
performance idet der ikke skal  skiftes data i cachen hele tiden, ligesom det kan hjælpe på 
performance, idet man ikke tillader processen hele tiden at flytte til den mindst aktive processor. 
  
 

I2O Support. 
I2O (intelligent I/O arkitektur) er en ny teknologi som reducerer indlæsning til systemets CPU og 
forbedrer I/O performance. 
I2O fungerer ved at tilføje en processor som er tilpasset til Input og Output opgaver. 
Denne teknologi øger båndbredden på aktiviteter såsom Realtime Video og Audio. 
 
 

Forbedret søgning. 
Store databaser og andre store dataapplikationer vil kunne vise forbedringer i performance ved at 
benytte den forbedrede sorteringsmulighed i Windows 2000 Advanced Server. 
Performance forbedres væsentligt ved at lægge disse processorkrævende algoritmer ned i Kernen. 
Det er nødvendigt at applikationerne skrives specielt for at udnytte den nye APIs, hvilket den nye 
Microsoft SQL Server allerede er. 
 
 



Ændringer til understøttelse af  
nul Administration for Windows Initiering. 
Nul administration for Windows initiering vil blive uddybet mere detaljeret senere, men de 
arkitektoniske ændringer vil blive introduceret her. 
Plug and Play er nu understøttet, således at administratorer ikke skal bruge meget tid på at 
konfigurere og fejlsøge  på hardware. 
Advanceret konfigurering og Power interface (ACPI) forbedrer effektiviteten på alle Windows 2000 
systemer med strømbesparende funktioner. 
Disk Quotas hjælper administratorer med at spare diskplads, og reducere behovet for anskaffelsen 
af ekstra hardware. 
Remote Boot Funktion vil understøtte at arbejdsstationer bliver installeret hurtigere end før muligt. 
 

Plug and Play. 
En af de mest besværlige aspekter i styringen af et netværk, er at håndtere hardware konfigurering. 
Før i tiden krævede håndteringen af hardware, en detaljeret forståelse af interrupts, I/O porte og 
Direkte Memory Access (DMA). 
Plug and Play funktionen har hjulpet med forenklingen af denne konfigurering af hardwaren, men 
er ikke gennemført helt i alle operativsystemer. 
Windows 95 og Windows 98 understøtter en komplet protokol, men Windows NT 4.0 har kun 
minimal understøttelse. 
Windows 2000 har en mere udbredt device manager og hardware guide end nogen tidligere version 
af Windows. 
Disse værktøjer vil mere pålideligt kunne finde og løse hardware konflikter, med fordel for tiden 
som bruges på administrering. 
Dette kan betyde mere ”oppetid” for Servere idet administratorer ikke behøver lange komplicerede 
konfigureringsopgaver, når nye netkort, modems, eller harddiske skal tilføjes. 
Device Manageren er vist i figur 1.3. 
Når Operativsystemet booter forsøger det at automatisk at finde ny hardware, og guiden vil starte, 
når administrator logger på. 
Konflikter kan ofte opdages, og løses automatisk, og on-line hjælpefiler er nemt tilgængelige i de 
tilfælde hvor administrator skal løse en hardwarekonflikt manuelt. 
 
Fig 1.3 
 

OnNow/ACPI. 
OnNow/ACPI funktionen tillader mere kontrol over hvordan systemet udnytter strøm. Bærbare 
computerbrugere vil have den største fordel. 
For det meste er administratorer ikke fokuseret på hvor meget strøm en Server bruger, uanset at 
denne funktion er med i den nye Windows 2000 Driver model. 
Derfor er denne med i Windows 2000 Server og alle Windows 2000 familiens operativsystemer, 
ligesom Windows 98. 
 
 



Disk Quotas. 
En ny version af NTFS filsystemet introduceres med den nye version af Windows. En af de mere 
spændende features, er muligheden for at begrænse den diskplads som brugeren råder over, på en 
bestemt partition. 
Dette vil åbne mulighed for at administratorer, af Servere og Webservere, kan styre meget 
kontrolleret hvordan bruger kan gemme filer. 
Det er endda muligt at sætte drevet op således at det er umuligt for brugeren at fylde en partition. 
 
 

Remote Boot. 
Med den nye remote boot funktion som er med i Windows 2000 Server er det nemmere at 
kontrollere hvornår en arbejdsstation tændes. 
Hvor Servere generelt er sat op til at tillade en kontinuerlig opstart, er det en fordel at kunne lukke 
brugersystemer, efter en tid, hvor de ikke er i brug. 
Ved at styre hvornår et system booter på en central server, kan man styre et større antal 
arbejdsstationer centralt, idet man ikke behøver at opsøge hver enkelt arbejdsstation. 
Skiftet til denne mulighed kræver selvfølgelig at netkort og drivere understøtter dette. 
Nye netkort, skal indeholde mulighed for at lytte efter en boot forespørgsel selvom der er slukket 
for systemet. 
Microsoft har indført denne funktion som standard, og tilføjet understøttelse for dette i 
operativsystemet. 
Yderligere informationer kan findes under emnet Zero administration for Windows. 
 
 
 
 

Clustering 
Organisationer som er afhængige af netværk fordrer ekstremt høj ”oppetid” 
”Nedetid ” er en af de største parametre i ”Total Cost of ownership" (TCO) 
”nedetid” kan opstå på mange forskellige måder: 
• Hardwarefejl 
• Applikationsfejl 
• Reboot som følge af ændringer i konfigureringen 
• Upgraderinger o.l. 
 
Den nye Clustering feature i Windows 2000 Datacenter Server, tillader to servere at lave backup af 
hinanden. 
Skulle en af disse Servere gå ned kan den anden Server nu på under et minut tage over, denne 
proces kaldes fail-over. 
Den valgte funktion vil opdage fejlen, og skifte over til backup Serveren. 
Ved planlagte ”nedetider”, kan en Server overtage fra den anden Server i den tid den er nede, denne 
form for ”nedetid” kaldes Rolling upgrade, og reducerer ”nedetiden” til et minimum. 
Dette er en fordel for administratorer, som ikke behøver at vente til efter arbejdstid med at udføre 
evt. Opgraderinger. 
Resultatet af dette er en lavere Total cost of ownership. 



Et af målene med clustering er at skabe en bedre scalering, ved kontrolleret indlæsning imellem 
multible maskiner. 
Hvor fokus på Microsoft´s Clustering muligheder er for at forbedre ”oppetiden” ved hjælp af  fail-
over funktionen, åbner dette også mulighed for kontrolleret indlæsning. 
F.eks. kan fil og printerdeling, nu spejles på flere systemer, og brugere vil automatisk vælge en 
anden Server i det tilfælde hvor en server i clusteren fejler. 
Clustering Services er indbygget i operativsystemet, hvilket gør det nemmere for tredieparts 
software udviklere at udnytte Component Object Model (COM) til at skabe deres egen høje 
pålidelige løsning. 
Det vil være nemmere at styre Clusters idet Cluster-aware administrator tools kan ændre på 
opsætningen på flere Servere samtidig. 
I modsætning til mange trediepartsløsninger, kræver Windows 2000 Server billig ukorrent 
hardware. 
Det er muligt at udnytte hele Windows 2000 Server clustering muligheden uden at anskaffe 
specialudstyr. 
Servere i samme Cluster kan endda have forskellig hardwarekonfigurering, hvilket giver mulighed 
for at anskaffe billigere udstyr til f.eks. Backup Server. 
Flere standard komponenter er forbedret for at understøtte fail-over imellem systemer i en Cluster. 
• WINS (Windows Internet Name Service) 
• DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) 
• Dfs (Distributed File System) 
Flere oplysninger omkring disse distribuerede systemer findes i de forskellige afsnit. 
 
 

Terminal Services 
Windows 2000 Server er det første Windows operativsystem med indbygget Terminal Services. 
Denne services tillader brugere at afvikle interaktive applikationer på en remote Server. 
Klient systemet mere eller mindre accepterer input fra, og viser Output for brugeren. 
Infrastrukturen i netværket bruges til at overføre data imellem Server og Klient. 
Al procesafvikling sker på selve Serveren, hvilket kan ses på fig. 1.4. 
 
Fig. 1.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Denne service kaldes ofte for Hydra efter det projektnavn som det havde under udviklingen. 
Denne nye feature tillader brugen af ”tynde klienter”, og dermed bidrager til reduceringen af Total 
Cost of Ownership. 
En ”Tynd Klient” er en arbejdsplads, som kun har minimal hardware. 
I stedet for at have dyre arbejdspladser med dyre hurtige processorer, store RAM-kredse og store 
harddiske, udfører Terminal Services al arbejdet. 
Den tynde klient sender ganske enkelt en request til Serveren. 
Det vil opleves for brugeren som om denne har en fuldstændig computer foran sig. 
Selvom der er et minimalt hardwarekrav til klienterne, kan enhver maskine benyttes ved Terminal 
Services. 
De lave krav til udstyret, åbner muligheden for at organisationer kan få fordel af denne Terminal 
Services, idet eksisterende systemer med Windows  for Workgroups 3.11 og Windows 95 systemer, 
kan eksistere som klienter uden en opgradering af operativsystemet. 
Dette giver igen mulighed for at ældre hardware kan benyttes i et 32 bits miljø, og derved øges 
levetiden for systemerne. 
Selvfølgelig er Terminal Services for Windows NT 4.0, Windows 95, Windows 98 og Windows 
2000 Professionel indeholdt i Windows 2000 Server. 
Når Serveren overtager flere af opgaverne for klienten, kræves der noget mere af hardwareudstyret, 
men dette opvejes af at klienterne kan bestå af mindre kostbart hardware. En anden fordel er at al 
software kan ligge centralt på Serveren, hvorfor administratoren kun skal opdatere på Serveren, og 
derved har mere styr på hvilke programmer der skal være licens til, ligesom administratoren ikke 
skal rundt på mange maskiner og foretage ændringer, men kan nøjes med at foretage disse på 
Serveren, hvorefter ændringerne straks kan ses på klienterne. 
Mange ændringer er lavet på Windows 2000 kernen, for at understøtte Terminal Services. 
Traditionelt, er Windows operativsystemer udfærdiget med en interaktiv session, som tillader en 
bruger/administrator at arbejde på Serveren som om dette var en klient. 
For at kunne benytte flere klienter på Serveren, som så blev distribueret ud på netværket, har man 
modificeret Win32 subsytemet væsentligt. 
Det nye Win32 Subsystem kan holde styr på forskellige brugere og holde dem adskilt, mus og 
tastatur holdes ikke kun til den rette applikation, men holdes også fast til den rette session. 
Hver bruger arbejder indefor deres respektive sikkerhedsområde, med de rettigheder som er knyttet 
til den enkelte. 
Disse forskelle er illustreret i fig. 1.5 
 
Fig. 1.5 
 
Dette er den mest logiske måde at anskue den nye arkitektur på. 
Teknisk set, starter hver bruger en Win32 proces, som sikrer at applikationer ikke blandes, og sikrer 
således også at den enkelte bruger ikke forstyres af brud på sikkerheden. 
Disse ændringer i kernen påvirker ikke Administratorer som vælger ikke at benytte Terminal 
Services, men det er vigtigt at forstå mulighederne, hvis disse skal udnyttes. 
 
 
Globalisering. 
Det oprindelige Microsoft operativsystem blev lavet med henblik på at tilfredsstille det amerikanske 
publikum. 



Det understøtter derfor det Romanske alfabet, og engelsk tekst. 
Det var derfor ikke udviklet til at fremme udviklingen af applikationer for andre kulturer og sprog. 
Det viste sig at behovet spredte sig ud over hele verden, og udviklere begyndte at oversætte 
applikationer til andre sprog. 
Denne oversættelse var besværlig, da systemet ikke var udviklet med henblik på en globalisering. 
Små ændringer og tilpasninger blev tilført, for at tilgodese brugere i andre lande, og hver generation 
har fået disse tilføjelser/ændringer med, for at tilgodese brugernes behov. 
Windows 2000 har det mest udbredte sæt af globaliserings features til dato. 
Windows 2000 Kernen er udviklet specielt med henblik på understøttelse af globaliseringen. 
Unicode er indført i alle interne aspekter, for at gøre det nemmere at oversætte systemet til andre 
sprog. 
NLS (Native Language Support) tillader at sprog og land gemmes i registreringsdatabasen, og 
indeholder et sæt af forskellige sprog til opsætningen af applikationer. 
Denne feature er udviklet for at lette udvikleres arbejde i udfærdigelse af applikationer. 
 
 

Unicode. 
Unicode refererer til de standarder der er udviklet af The Unicode Consortium, som er en 
organisation der har specialiseret sig i udvikling af standarder, der tillader systemer verden over at 
kommunikere. 
Standarden definerer hvilke bytes der svarer til hvilke karaktersæt, i lighed med ANSI standarden. 
Det er en videreudvikling af ANSI, som hvor ANSI kræver et karaktersæt for hvert land, vil man 
have et sæt for hele verden. 
 
Note: For yderligere oplysninger, se Unicode Consortium på www.unicode.org 
 
Unicode tillader langt flere karakterer, hvor ANSI benytter 8 bits tegn, kan op til 256 tegn 
understøttes, hvilket ikke helt rækker til store og små bogstaver i mange sprog. Unicode benytter 16 
Bit pr karakter, hvilket giver op til 65.536 muligheder. 
I øjeblikket er 38.887 tegn blevet kodet ind, hvilket skulle dække sprogene i : Afrika, Indien, Asien, 
Europa, Mellem østen, Nord Amerika og Syd Amerika. 
 
 
Unicode Fonte? 
Unicode understøtter næsten 40.000 tegn, men der findes ingen fonte som kan vise alle disse, hvert 
land kræver hver sin Unicode, så det skal sættes op individuelt alligevel. 
 
 
Windows 2000 understøtter Unicode og er afhængig af dette i hele operativsystemet. 
F.eks. alle NTFS filnavne er bygget på Unicode karaktersættet. 
Dette muliggør at filsystemet, kan benyttes uanset den lokale profil. 
Applikationer kan udvikles til at udnytte Unicode, men ikke alle applikationer kræver dette. 
 
 
 
 



Native Language Support (NLS) 
NLS tillader administratoren at konfigurere et operativsystem, uden hensyntagen til lokale 
specifikke informationer. 
API har været en del af Windows NT, siden den første version. Det gemmer omkring hundrede 
opsætninger i registreringsdatabasen, og åbner mulighed for at få adgang til disse informationer, så 
applikationer hurtigt kan se hvilke specielle lokale opsætninger, der skal bruges i et system. 
Disse lokale opsætninger rummer mere end bare oplysninger over hvilke sprog der benyttes lokalt. 
Det indeholder også oplysninger om hvilke tidszone man befinder sig i, hvilke møntenhed der 
benyttes, datoformat og mange andre informationer. 
Ved at benytte API standarden, er det ikke nødvendigt for brugeren at opsætte dette specielt på 
hvert operativsystem. 
Når operativsystemet er konfigureret en gang, nedarves disse informationer til hver applikation. 
Det er kun filer som indeholder informationer om det enkelte lokale sprogs opsætning, der 
installeres. 
Den plads der kræves til disse oplysninger, er minimal i forhold til den plads som ville være 
påkrævet, hvis man skulle installere understøttelse af alle sprog, der er med i Windows 2000. 
 
 

Sammenfatning. 
Det afgørende i Windows 2000 er Kernen. 
Kernen er baseret på den samme arkitektur som Windows NT avanceret Server 3.1, men er tilpasset 
for at imødekomme de voksende krav fra det moderne netværkssamfund. 
Kernen tillader nu en højere scallering, med understøttelse af 32 Processorer og 32 GB RAM. 
Det giver database applikationer som Microsoft SQL Server mulighed for at udnytte den nye 
hardware bedre, og øger performance, ved at flytte flere funktioner ned til selve Kernen. 
Features som Processor Quotas og Proces kontering, gør Windows attraktiv som WEB host. 
Clustering features er nu indbygget i Kernen, hvilket tillader en højere ”oppetid” i netværk hvor 
spejling er mulig. 
Til sidst skal nævnes at Windows 2000 har den største support for sprog Microsoft regi, hvilket 
fremmer globalisering og lokalopsætning. 
Dette åbner for muligheden for fleksibel sprogvalg. 
 
 

Filsystemet og lagringsmedier. 

 
Filsystemet i Windows 2000. 
NTFS filsystemet er oprindelig udviklet med henblik på udvidelser. 
Windows 2000 Server drager fordel af denne mulighed, ved at tilbyde mange nye features i NTFS 
5, som benytter det samme grundlag som NTFS formatet. 
Forbedret Volume Styring, tillader Administratorer at  udvide og styre dynamiske Volumes, uden at 
skulle genstarte systemet. 
Disk Quotas holder brugerfiler inde for bestemte rammer. 
The Encrypting File System (EFS) reducerer chancerne for at hackere får adgang til private filer. 
Disk fragmenterings-systemet åbner nu mulighed for at defragmenter NTFS filsystemer. 



Sluttelig Distributed Link Tracking service sikrer at selvom administrator flytter rundt på filer i 
netværket, vil brugeren altid kunne finde dem igen. 
 
 

Volume Management. 
Dynamiske Volumes er et nyt koncept, der introduceres med Windows 2000 
Disse kan tilbyde det samme som partitioner, men kan sættes op uden at man skal genstarte 
systemet. 
Windows 2000 vil fortsat understøtte de gængse partitioner og logiske drev, men det anbefales at 
opgradere til dynamiske volumes hvor det ikke er nødvendigt med bagud kompatibilitet. 
Volumes er i modsætning til Partitioner ikke bundet til max 4 pr HD. 
Administratorer kan nu oprette, udvide, og spejle volumes uden at forstyrre brugerne ved at skulle 
genstarte Serveren. 
Det er nu også muligt at udføre diskadministration over netværket, hvor man tidligere skulle være 
direkte på Serveren. 
 
 
Microsoft betragter partitioner oprettet under Windows NT 4.0 eller tidligere, som den 
grundlæggende lagringsform. 
Denne lagringsform understøttes i Windows 2000 Server af praktiske grunde, men disse kan ikke 
udvides eller spejles. 
Det er dog muligt at opdatere disse til det nye format : Dynamisk lagring (dynamic storage) til 
enhver tid. 
Disk kan styres ved hjælp af MMC (Microsoft Management Console) snap-in. 
Denne snap-in tilbyder et væld af gode værktøjer til styringen af diskene, som administratorer kan 
benytte sig af. 
 
• Tilføje nye diske 
• Oprette nye volumes 
• Sætte partitioner aktive 
• Tilføje, slette og udvide volumes 
• Oprette og slette stripe set 
• Oprette, slette og reparere RAID 1 og RAID 5 arrays. 
• ændre eksisterende partitioner til dynamiske lagrings volumens og omvendt. 
 
Snap-in giver en brugervenlig guide. 
Fig. 2.1 viser det nye interface. 
 
Fig. 2.1 
 
Administratorer der opgraderer systemet skal være opmærksom på nogle få ændringer. 
High Performance File System (HPFS) partitioner, som benyttes til oversættelse fra OS/2 
understøttes ikke længere, de skal konverteres til NTFS, før en opgradering til Windows 2000 
Server. 
Selvom Dynamic Volumes har mange fordele, kan MS-DOS og ældre versioner ikke se dem, 
selvom Administrator formaterede dem til FAT filsystemet. 
 



Disk Quotas 
En af de største problemer ved Windows for UNIX administratorer, er manglen på Quota system 
som kan vise en begrænset diskplads for brugeren. 
For at imødekomme dette har man indeholdt Disk Qoutas som en standard funktion i Windows 
2000 Server operativ systemet. 
Disk Quotas tillader administrator at specificere en begrænset diskplads som en bruger kan råde 
over. 
Dette sikrer at en bruger på et delt filsystem ikke kan benytte mere plads end det tildelte. 
Samtidig giver det mulighed for administrator at forudsige behovet for diskplads mere præcist end 
før, og derved garantere brugere en aftalt diskplads. 
Sammenholdt med det tidligere nævnte proces kontering, kan Internet udbydere mere sikkert Hoste 
hundrede af enkelte sites. 
Administrator kan tildele Quotas til en gruppe eller en enkelt bruger. 
Administrator konfigurerer to værdier: Quotas størrelse og ejer. 
Når en bruger når den maksimale størrelse vil Serveren skrive dette i eventloggen. 
Administrator skal holde øje med dette og varsle brugeren om at der ikke er mere plads, idet 
brugeren ikke længere vil være i stand til at oprette nye filer, før der er skabt den fornødne plads 
hertil. 
Nogle brugere kan ikke acceptere at der kun er en begrænset diskplads til rådighed, så kan 
administrator nøjes med at sætte alert for Quota treshold, dette vil skrive til eventloggen, og man 
kan gøre brugeren opmærksom på at denne bruger mere plads end tildelt, uden at det påvirker 
brugerens nyoprettede filer. 
Husk at man skal definere Quota for hver volume, således at filer som brugeren gemmer uden for sit 
HomeDir, stadig tæller med i den samlede tildelte diskplads for denne bruger. 
Ejerskab af filer benyttes til at opspore hvilken bruger der benytter diskpladsen, og regnes ind i den 
samlede plads som brugeren benytter, derfor bør administratorer og superbrugere som nogle gange 
tager ejerskab af andres filer, ikke begrænses i diskpladsen ved hjælp af Quotas. 
 
Ved hjælp af Microsoft Windows Explorer, kan man styrer Quotas, ved at vise egenskaberne for 
roden på et drev, kan man vælge fanebladet Quota, og her opsætte de fornødne restriktioner. 
Fig. 2.2 viser dette menupunkt. 
 
Fig. 2.2 
 

The Encrypting File System (EFS) 
Windows 2000 giver også mulighed for kryptering under NTFS. 
The Encrypting File System (EFS) benytter en liste af krypterings kombinationer indeholdende 
public-key og Data Encryption Standard (DES), til at udelukke at nogen skulle kunne omgås fil 
rettighederne, og gennemtvinge adgang til fortroligt materiale på systemet. 
Når man aktiverer EFS for en fil, eller mappe i et NTFS volumen koder Operativsystemet filerne 
ved hjælp af public key algoritmer som er tilgængelige ved CryptoAPI. 
Selvom den underliggende funktion er kompliceret, kan administratorer og brugere benytte denne 
funktion ved ganske enkelt at afkrydse et felt under avanceret attributter dialogboksen vist i figur 
2.3, som kan kaldes ved at klikke på avanceret fanebladet i dialogboksen under egenskaber for en 
fil. 
 
Fig. 2.3 



 
Uden brugen af EFS ville en hacker , som har fysisk adgang til systemet, kunne benytte et andet 
operativsystem, og derved gennemtvinge sig adgang til filer, som kun har fået sat almindelige 
rettigheder. 
Risikoen er begrænset for fysiske sikrede Servere, men mobile brugere, kan have fordel ved EFS 
som en integreret system service. 
Ydelsen er høj nok til at der ikke er mærkbar forskel på accesshastigheden for ikke krypterede filer 
og filer sikret med EFS. 
Med EFS er hver fil kodet med en vilkårlig genereret nøgle og brugerens egen nøgle. 
Den kendsgerning at filer er krypteret, gør at filerne vil være ulæselige for andre operativsystemer. 
Ved at benytte en tilfældigt valgt nøgle sammenholdt med brugerens egen nøgle, udelukker også at 
analyseværktøjer til dekryptering ikke vil kunne afkode filerne. 
Kun brugeren med sin egen nøgle kan afkode filerne, dog er der genereret en genopretningsnøgle så 
administrator kan gendanne filer, hvis der skulle ske uheld, eller hvis en medarbejder rejser. 
Bemærk at EFS kun er til sikkerhed for gemte informationer, data gemt med remote EFS-
beskyttede filer er ikke krypterede, når de sendes over netværket. 
Denne første udgave af EFS bygger på DES, for yderligere informationer om Windows 2000 Server 
se længere fremme i teksten under Sikkerhed. 
 
 

Disk defragmentering. 
Filer er ofte opdelt i mindre portioner når de skrives til disk. 
Filer som er opdelt i mere end et segment på disken, er fragmenterede, hvilket er meget normalt, og 
påvirker ikke brugerens adgang til filerne. 
Ikke desto mindre er performance væsentlig højere, når filerne ligger i sammen segment og i 
rækkefølge. 
Med tiden kan fragmenteringen påvirke Serverens ydelse, hvilket især forekommer på filservere og 
webservere, hvor der sker en løbende opdatering af filerne. 
Tidligere versioner af Windows havde mulighed for at foretage defragmentering af FAT systemer, 
og andre softwareudgivere gav mulighed for at defragmentere NTFS systemer, men Windows NT 
4.0 havde ikke denne facilitet. 
Den eneste løsning på defragmentering, var at anskaffe software fra andre udbydere, eller slette 
partitionen og starte forfra. 
Windows 2000 Server har denne funktion indbygget som standard, og kan defragmentere enhver 
skrivbar volumes: 
FAT, FAT32 og NTFS. 
Denne software er oprindeligt udviklet af Executive Software. 
Den version som er i Windows 2000 er en begrænset version, som kun kan aktiveres manuelt af 
administrator, og kun lokalt på systemet, men ikke desto mindre er det muligt at defragmentere 
uden at påvirke services for det aktuelle volumen. 
Defragmentering styres med Disk Defragmenter MMC snap-in under egenskaber for drevene. 
Ved at vælge Tools fanebladet og klikke på defragment knappen, fremkommer en enkel menu som 
vist i fig. 2.4 
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Distribuerede Link Tracking. 
Distribueret Link Tracking hjælper brugeren med at finde destinationen for en genvej, selvom filen 
som den peger på er flyttet. 
Det kan også finde OLE links, selvom disse ikke er hvor det forventes. 
Filer oprettet i Windows 2000 på et NTFS volumen, benytter to forskellige ID’er til at genkende 
filen og dens placering: 
Det sted den blev oprettet, og den nye placering. 
Når en fil oprettes, sættes både oprettelsesplacering og nuværende placering, for at fortælle 
systemet at den eksisterer. 
Selvom filen flyttes til en anden partition eller sågar et helt andet system, bevares oprettelses 
lokationen så længe filen eksisterer, det er kun aktuel placering der ændres. 
Hvis en bruger forsøger at åbne en fil med en genvej, på et sted hvor den ikke er længere, vil Link 
Tracking på den lokale maskine begynde at søge efter den aktuelle placering. 
Denne søgning kan række over volumens som har haft filen placeret, og for det meste findes filen 
igen, så genvejen opdateres. 
For at åbne mulighed for Link Tracking på volumes på forskellige Servere i samme domain, har 
Domain Controllere installeret en service: Link Tracking Server Service, som understøttes af en 
interface database, der indeholder oplysninger på oprettelseslokation og nuværende placering. 
Denne Service er en forbedring af tidligere Windows udgaver, hvor forkerte links var et problem. 
Tidligere udgaver gav mulighed for at søge efter filer lokalt, men filer og applikationer på andre 
servere kunne ikke lokaliseres. 
Nu kan administratorer flytte filer imellem volumes på en filserver, flytte filer imellem servere, 
flytte hele volumes imellem servere, omdøbe servere og ændre deling uden at efterlade brugeren i 
kaos. 
 
 
 

Miscellaneos forbedringer. 
Windows 2000 indeholder adskillige andre nævneværdige forbedringer i filsystemet. 
Sikkerheds beskrivelser kan implementeres en gang og have indflydelse på mange filer, og derved 
spare harddiskplads. 
Applikationer kan oprette specielle filtyper kaldet Sparse file, som allokerer plads, uden at bruge 
denne plads, den vil afsætte plads, efterhånden som der skrives til filen. 
CHKDSK funktionen som kan opdage og reparere fejl på et volume, det er meget hurtigere end 
Windows NT 4.0. 
Til sidst er der understøttelsen af FAT32 filsystemet, som Windows 2000 understøtter og giver 
kompatibel overgang fra Windows 98 FAT system til NTFS. 
 

Delte mapper. 
Den upraktiske metode under ressource relaterede komponenter i servermanageren under 
kontrolpanelet, er udskiftet med Shared Folders, en MMC Snap-in som vist i figur 2.5 
 
Fig. 2.5 
 
Den nye Windows Explorer brugerflade lignende menu, giver administratorer mulighed for hurtigt 
at oprette og styre delinger på det lokale system eller fra en fjerncomputer. 
Delte mapper kan benyttes til at administrere ethvert Windows 2000 eller Windows 4.0 system. 



Denne facilitet er især brugbar i forbindelse med Microsoft Dfs (distribuerede filsystemer) træer, 
idet det er meget nemmere at oprette og styre disse end tidligere. 
En mere uddybende beskrivelse finde under Distribuerede Services. 
Shared Folders laver andet end deling af mapper, det giver administrator og server operators 
mulighed for, at se hvilke brugere der er aktive på hvilke shares, så de kan tilrette rettigheder for de 
tilknyttede shares, og ligeledes giver mulighed for at se hvilke filer der er i brug. 
Administrator kan også sende en besked til brugere på den bestemte ressource, hvis f.eks. filerne 
flyttes eller slettes. 
En anden ny feature i Windows 2000 er caching af netværksdokumenter for Windows 95, Windows 
98 og Windows NT 4.0. 
Caching giver en bruger mulighed for at gemme en kopi af et dokument lokalt, og rette i dette uden 
at være on-line, når så netværket igen er oppe, kan brugeren modificere de ændringer der er udført. 
Der er tre forskellige caching metoder: 
Manual document caching, automatic document caching og automatic program caching. 
Manual document caching kræver at brugeren fortæller hvilke document der skal caches lokalt for 
offline brug. 
Automatic caching gemmer automatisk en kopi af alle filer som bliver åbnet af brugeren via 
netværket. 
Brugeren behøver ikke gøre noget specielt, kun åbne en ressource via netværket, for at gemme en 
lokal kopi, når de er offline. 
Automatic program caching er praktisk hvor man aktiverer et program på netværket, brugeren kan 
fortsætte med at benytte programmet, selvom netværket går ned. 
Dette vil reducere netværkstrafikken, og derved aflaste netværket væsentligt, da det vil være den 
lokale kopi der vil blive aktiveret, uanset om brugeren er on-line eller ikke. 
 
 
 

Flytbare lagermedier. 
Windows NT 4.0 havde ikke understøttelse for tape udskiftere eller ”jukeboxe”. 
Denne del blev altid varetaget af andre udbydere af software og hardware. 
Windows 2000 Server supporterer denne feature for første gang i et Windows operativsystem med 
flytbare lagermedier. 
Removable Storage gør det nemmere at håndtere data som er gemt på flere bånd eller Cd-rom’er. 
Det labler, katalogiserer og håndterer alle medietyper. Removable Storage kan håndtere 
båndskiftere og kan klare automatisk rensning af disse medier. 
Removable Storage er stort set et stykke software til det medie backup software bruger. 
Det håndterer i virkeligheden ikke backuppen eller gendannelse af  filer. Denne service er 
understøttet af backup softwaren beskrevet senere. 
Removable Storage styrer medier ved at gruppere dem i biblioteker. 
Der findes tre slags biblioteker: On-line Biblioteker, Standalone biblioteker og offline biblioteker. 
Et on-line bibliotek er enhver enhed som styrer flytbare drev eller tapes, såsom tapeomskiftere. 
Standalone biblioteker styrer et medie ad gangen. 
Flytbare biblioteker er afhængig af administrator, som skal udskifte mediet når dette er nødvendigt. 
Offline biblioteket benyttes til at styre som ikke er til tilgængelige lige nu for Removable storage. 
F.eks. hvis du fjerner en tape, registreres dette som offline. 
Removable Storage kategoriserer forskellige medietyper i medie pools, f.eks. brændbare CDér  og 
backup tapes vil placeres i separate pools. Disse pools er kategoriseret som enten uigenkendelige, 



frie, applikations eller import biblioteker. Medier i uigenkendelige medie pools er nye og kan flyttes 
til frie medie pools, som finder tomme medier der er klar til brug. 
Applikations medie pools er oprettet af backup applikationer til at spore brugte medier. 
Import medie pools indeholder medier der ikke er katalogiseret af Removable Storage. 
Når mediet først er katalogiseret flyttes dette over i enten frie eller applikations pools. 
Removable Storage har mange features som gør det brugbart for større virksomheder eller 
organisationer. 
Sikkerheden kan sættes op for forskellige enheder således at forud bestemte brugere styrer bestemte 
hardware. 
Backup forespørgsler eller gendannelser er sat i kø og styret ved hjælp af snap-in funktionen som 
vist i figur 2.6 
 
Fig. 2.6 
 
Denne funktion tillader administrator at styre Removable Storage overalt i netværket. 
Removable  Storage kan automatiseres ved hjælp af kommandoprompten eller ved hjælp af batch 
filer. 
 
 
 

Backup og gendannelser. 
Backup og gendannelses softwaren i Windows 2000 Server er en væsentlig forbedring i forhold til 
tidligere Windows udgaver. 
Det er tilført af Seagate Software, som har historisk baggrund i skabelse af udmærket backup 
software til Windows operativsystemer. 
Denne nye facilitet indeholder backup og gendannelses guider og nemmere adgang til 
netværksressourcer. Ydermere understøtter det flere medietyper, herunder harddiske, Zip drev, 
brændbare CDér og båndstationer. 
Windows NT administratorer måtte ofte anskaffe et tredieparts produkt for at kunne udføre den 
fornødne backup. 
Nu er det muligt at foretage backup i større virksomheder eller organisationer, ved hjælp af 
Windows 2000 Server. 
Denne nye facilitet er ikke en MMC snap-in, men kan findes i Accessories (tilbehør) menupunktet 
under startmenuen. 
Som vist i figur 2.7 er det brugervenlig grafisk flade som giver administratorer mulighed for at 
foretage backup, gendanne filer eller planlægge jobs til udførelse senere. 
Det indeholder standard features af backup software, såsom fuldstændig backup, differentieret 
backup, eller udvalgt backup. 
 
Fig. 2.7 
 
Det giver også mulighed for at skemalægge backup eller udføre et batch backup. 
Det understøtter Removable Storage som styrer backup mediet. 
En anden nyhed i denne backupsoftware, er Disaster Recovery Preparation guiden. 
Denne guide hjælper til at forberede eventuelle fejl i systemet, ved at tage backup af systemfiler og 
emergency repair informationer som ellers ikke ville komme med i backuppen. 
Den nuværende version af Windows kræver at man danner et emergency repair disk sæt, hvilket 
mange ikke opdaterer. 



 
 
 

Hierachical Storage Management (HSM) 
Mange brugere ser på disk drev som et lagermedie for data i systemet, båndstationer som et 
backupmedie og CD som et medie med store filer. 
En nyhed i Windows 2000 Server er Hierachial Storage Management (HSM). 
HSM tillader forskellige medietyper at være en del af samme filsystem. 
Remote Storage vil flytte ubenyttede filer til billigere lagermedier automatisk, når administrator har 
sat dette op. 
F.eks. Hvis nogle filer på en NTFS partition ikke er berørt i måneder kan Windows 2000 Server 
flytte disse til et bånd. 
Næste gang en bruger så vil benytte disse filer, vil Serveren automatisk hente dem fra båndet, 
brugeren vil opfatte nogen forsinkelse, men vil ellers ikke bemærke nogen forskel. 
Filer kan også blive flyttet når der er mangel på diskplads, hvor denne funktion er automatiseret. 
Fjernstyret lagring kan administreres ved hjælp af et MMC interface, et faneblad under filer og 
bibliotekers egenskaber og fra diskadministrator. 
Remote storage benytter Removable Storage til at et billede af de forskellige typer af medier. 
Andre udbydere kan integrere deres software i HSM ved at benytte et specielt programmerings 
interface (API) udgivet af Microsoft. 
 
 
 

Sammenfatning. 
Windows 2000 er en forbedring af Microsoft operativsystemer ved den stærkere lager og backup 
mulighed. 
En hjørnesten i disse nye features i NTFS 5, er den nye version af partition formatering. 
Dynamic volumes tilbyder bedre on-line styring af lagringsmedier, men er ikke bagudkompatibelt. 
Det er nu muligt at oprette og fjerne partitioner, volumes, RAID arrays uden genstarter. 
Disk Quotas kan hjælpe med at styre den diskplads der benyttes af brugere, idet administrator kan 
sætte begrænsninger for både grupper og enkelte brugere. 
EFS fjerner muligheder for at hackere kan komme ind på systemet, uden at spærre for 
administrators mulighed for at kunne gendanne tabte data. 
For første gang er det muligt at defragmentere en NTFS partition, hvor det kun førhen var muligt 
ved at fjerne hele partitionen. 
Filer findes igen hurtigere ved hjælp af Link Tracking Server Service, som vedligeholder en 
database med oplysninger om filplaceringer. 
Denne database benyttes af klient systemet til at finde filer som links peger på, men som er blevet 
flyttet siden sidst. 
Den nye Deling af mapper MMC Snap-in giver mulighed for at styre delingen af filer og mapper. 
Man kan oprette et Dfs træ med oplysninger om shares, med en simpel menu i MMC konsollen. 
Removable Storage giver administrator et værktøj hvormed han kan styre alle medier, og udviklere 
understøttes af API til håndtering af komplekse backup hardware. 
Det vil nu være nemmere at finde et bånd. 
Udviklingen fra Windows NT 4.0 af backup gør det nu muligt af understøtte næsten enhver form 
for backupmedier. 
En anden nyudvikling i Windows 2000 Server er HSM som understøtter flytningen af filer som 
sjældent benyttes, til billigere medier. 



Windows 2000 er udviklet for at imødekomme de stigende brugerkrav i virksomheder og 
organisationer, på billigst mulige måde. 
 
 
 

Nul Administration for Windows 
 

Hvad er TCO. 
I en virksomhed eller organisation benyttes Computere og Netværk med henblik på at spare penge. 
Det er utvivlsomt mere effektivt for en administration at benytte et netværk med computere, fremfor 
mere simple værktøjer som papir, blyant og lommeregner. 
Computere er et effektivt og fleksibelt værktøj for brugere, hvor netværk øger og forbedrer delingen 
af informationer, forstærker kun effektiviteten. 
Selvom der er penge at spare ved at føre administrationen på Computere, er anskaffelses prisen også 
høj. 
Det er derfor nødvendigt at finde besparelser ved at reducere Total Cost of ownership (TCO) 
efterhånden som antallet af maskiner og netværket vokser. 
Beregningen af de omkostninger der er ved netværk og computere er mere kompliceret end man 
lige vil tro. 
Den mest udbredte undersøgelse inden for dette område er udført af Gartner Group. 
Som det kan ses i figur 3.1 udgør 12 % af TCO administration, 16 % udgør teknisk support og 
anskaffelse af hardware og Software, hovedparten af omkostningerne, 56 %, udgør overraskende 
nok tabt produktivitet hos brugerne. 
 
Fig. 3.1 
 
Der er mange årsager til at brugerne har lavere produktivitet, hvis Serveren ikke er ”oppe” kan man 
ikke få adgang til vigtige filer eller netværksressourcer. Der er også tab i produktiviteten, når 
brugere skal lære et nyt system eller en ny applikation at kende. 
I nogle tilfælde er der tale om at brugere tabte effektivitet ved at lære systemer, som end ikke var 
godkendt af administrator. 
 

Hvorfor Nul administration for Windows? 
Zero Administration for Windows er i første omgang et værktøj til reducering af TCO, som er 
målrettet på de omkostnings tunge elementer i organisationen. 
Organisationer der benytter Windows 2000 vil have fordele på mange områder: 
 
• Brugere kan flytte rundt i organisationen, og beholde deres skrivebordsopsætning og 

applikationer. 
• Nye systemer kan installeres uden tungt administrativt arbejde. 
• Eksisterende systemer kan opgraderes hurtigt og nemt. 
• Applikationer kan opdateres centralt og distribueres ud til brugerne efterhånden som de har brug 

for det. 
• Det er muligt at ”låse” skrivebordsopsætningen således at brugere ikke kan ændre på noget, som 

man ikke ønsker ændret. 



• Bruger data kan spejles imellem arbejdsstationer og Servere, således at det er hurtigt at 
gendanne data hvis der skulle opstå en fejl. 

• Data på netværket kan lægges i cachen hos de enkelte brugere, således at de kan fortsætte med 
at arbejde selvom de er offline. 

 
 

IntelliMiror. 
Netværk er blevet et centralt punkt i Computermiljøer. 
Vi er blevet så afhængige af netværk at en fejl i netværket ofte medfører uarbejdsdygtighed hos 
brugerne. 
Hvor f.eks.  brugerflader er gemt på Servere, kan disse brugere ikke logge på systemet, hvis 
netværket ikke er tilgængeligt. 
Skulle de dog kunne logge på, kan de ikke få deres normale opsætning, og derved ikke få adgang til 
applikationer. 
Det er almindelig praksis at brugere gemmer filer på Serveren, men kan de ikke komme på 
netværket, kan de ikke få adgang til filerne. 
IntelliMiror er designet til at løse den slags problemer. 
IntelliMiror teknologien, vil sikre at bruger kan fortsætte deres arbejde selvom netværket ikke er 
tilgængeligt, uden at de vil opdage at der ikke er adgang til Serveren. 
Dette kan lade sig gøre ved at spejle data imellem klienten og Serveren, det virker begge veje. 
De oplysninger som normalt gemmes på klienten, såsom opsætning af skrivebordet, spejles på 
Serveren. 
Data der gemmes på Serveren, såsom dokumenter og skabeloner, spejles ned til klienten, når disse 
åbnes. 
På denne måde kan brugerens opsætninger og data kopieres ned på klienten, hvis brugeren skulle 
skifte maskine. 
Hvis en bruger åbner et dokument, gemmes der en kopi i cachen på arbejdsstationen, og når 
brugeren er færdig med at arbejde i dokumentet, synkroniseres denne kopi med den der ligger på 
Serveren. 
Denne teknologi er ikke ny, men en opdatering fra tidligere, hvor man i Windows 95 og Windows 
NT, havde Roaming Profile, som tillod en bruger at overføre hans eller hendes opsætning til 
forskellige arbejdsstationer. 
Forbedringen ligger i at man nu kan overføre dokumenter og applikationer, og ikke kun 
opsætninger, som derved følger brugeren rundt på de forskellige arbejdsstationer. 
Windows 95 introducerede rejsetasken, som et værktøj til at overføre filer eller opsætninger, i 
netværket, det var meningen at dette skulle hjælpe brugeren med at finde sine dokumenter når 
brugeren skiftede arbejdsstationen ud med en bærbar computer. Dette er forbedret ved nu at 
understøtte en automatisering af denne funktion. 
IntelliMiror teknologien arbejder automatisk, og Administrator behøver ikke centralisere 
skrivebordsopsætninger på Serveren blot fordi en bruger vil udnytte muligheden for Client-Side 
caching. 
Vælg blot hvilken løsning der tjener din organisation bedst, og spar på omkostningerne. 
 
 
 
 
 
 



Client-Side Caching. 
 
En af de største fordele ved IntelliMiror er Client-Side Caching af netværksdokumenter og 
applikationer. 
Ved at benytte denne teknologi kan brugere få adgang til dokumenter på netværkets Servere, 
selvom de ikke kan få kontakt med netværket. 
Administrator kan bestemme hvilke IntelliMiror Shares , der kan caches, og vælge imellem tre 
former for caching. 
Dette sættes op når man opretter delingen, ved at klikke på caching under Sharing i egenskaber for 
et dokument eller en fil. 
En dialogboks som vist i Fig. 3.2 vil komme til synes på skærmen. 
 
Fig. 3.2 
 
Den Automatiske caching for dokumenter (Automatic Caching for Documents) sætter klienten til at 
automatisk at gemme en kopi af dokumenter i cachen, hvis disse åbnes fra en netværksressource 
under denne share. 
Klienten vil altid forsøge at åbne den originale fil i netværket, men vil benytte den lokale kopi, hvis 
denne ressource ikke er tilgængelig. 
Dette sikrer at brugeren altid får den seneste version af dokumentet. 
Automatic Caching For Programs benyttes ved Read Only shares. 
Klienten vil downloade data, og vil derefter ikke referere til netværksressourcen, når de skal have 
fat i filen. 
Navnet er på sin vis misvisende, selvom det virker udmærket for applikationer, vil det også være 
praktisk at bruge i forbindelse med dokumenter, som sjældent ændres, F.eks. skabeloner. 
Ved at vælge Manual Caching For Documents, kan brugeren selv vælge at cache et dokument under 
denne share. 
Brugeren skal benytte Windows Explorer for at sætte op om maskinen skal gemme en kopi lokalt på 
maskinen 
Hvis brugeren ikke sætter dette op manuelt, vil der ikke blive gemt en lokal kopi, som kan benyttes 
hvis netværket skulle svigte. 
 
Fig. 3.3 
 
De filer som brugeren vælger, vil blive cached på klienten, og være tilgængelige fra den lokale 
harddisk, når netværket ikke er tilgængeligt. 
Denne adgang vil ikke være noget brugeren vil lægge mærke til, da brugeren ved at klikke på 
netværksressourcen, blot omdiregeres til det lokale drev. 
For første gang kan en bruger arbejde på et dokument på kontoret, og tage det med sig, og fortsætte 
arbejdet et andet sted ude i verden. 
Brugeren kan benytte Synchronization Manager til at opdatere Serveren, når han igen kommer på 
nettet. 
Synchronization Manageren er en applikation som kan findes under tilbehør (accessories) i 
startmenuen. 
Administrator og bruger kan også afmærke (pin) filer, for at sikre sig at disse gemmes i cachen. 
Filer som ikke er mærket (pin) vil blive slettet i cachen når klienten er ved at løbe tør for diskplads. 
Brugere kan konfigurere deres egen diskplads ved at benytte Windows Explorer. 
 



 

Remote Installation Service 
Administratorer kan nu tænde og boote arbejdsstationer uden at disse har et operativsystem 
installeret. 
Dette svarer til at man booter en maskine på en diskette, som så kobler sig op i netværket, for at 
køre en setup rutine, blot lidt mere sofistikeret. 
Computere med en speciel PXE (Pre-Boot eXecution) Boot ROM, kræver slet ingen diskette, 
hvilket giver mulighed for at maskiner uden diskette drev kan boote op og installeres via netværket. 
For at kunne benytte sig af Remote Installation Service (RIS) er nogle netværkskomponenter 
nødvendige, disse behøver dog ikke at ligge på hver sin maskine, men al softwaren kan ligge på en 
Server. 
 
• DHCP Server (tildeler klienten en IP adresse, når den Booter) 
• DNS Server (lokaliserer en Active Directory Server på netværket) 
• Active Directory Server (Active Directory Server har oplysningerne om RIS på netværket) 
• RIS Server (RIS Server har de aktuelle oplysninger om operativsystemet som klienten skal have 

for at starte op) 
 
Installation med diskette: 
RIS boot disketten er kompatibel med de fleste netværkskort, men ikke alle typer. 
Der kan benyttes følgende typer: 
• 3Com 3C900, 3C900B, 3C905, 3C905B 
• AMD PC Net og PC fast net 
• HP DeskDirect 10/100 TX 
• Intel Pro 10+, Pro 100+, Pro 100B og E100B Serien 
• SMC 8432, 9332 og 9432 
• Compaq NetFlex II og NetFlex III 
 
Hvad enten systemet bootes fra diskette eller boot ROM, vil det koble sig på netværket for at finde 
en DHCP Server som har BINL (Boot Information Negotiation Layer) aktiveret. 
Denne Server (måske en Windows 2000 Server) vil tildele klienten en IP adresse. 
Har Administrator forberedt serveren, vil BINL oprette et objekt i systemet i Active Directory, og 
lede klienten hen til RIS Serveren som har et boot image eller operativsystem klar til klienten, som 
klienten kan downloade. 
RIS vil forsøge at finde det rette boot image som passer til klienten. Overførslen af filerne sker ved 
hjælp af Trivial File Transfer Protocol (TFTP), som er en gammel UDP baseret Internet Standard, 
til hurtig overførsel af mindre filer. Typisk vil de første filer som overføres til klienten være NTLdr, 
OSChooser og SetupLdr. 
Fil Serveren kan levere en setup rutine til operativsystemet som giver en hurtig opsætning af 
klienter. 
Denne remote boot mulighed kan også benyttes til tynde klienter, som har en minimal harddisk. 
Den tynde klient behøver ikke have en lokal kopi af operativsystemet , i stedet er dette gemt på en 
IntelliMiror Server. 
Denne Server vil gemme en ”personlig” kopi for hver klient på netværket. Dette åbner mulighed for 
en komplet specielopsætning, som kan tage hensyn til de enkelte maskiner svagheder. 
For at øge effektiviteten benyttes Single Instance Store (SIS) modellen. 
 



 

Single Instance Store 
Single Instance Store er en teknologi udviklet for at spare plads når filer, som er ens, gemmes i 
systemet. 
SIS kan faktisk reducere, diskpladsen som benyttes ved multible operativsystemer for remote boot, 
med 90 %. 
IntelliMirror gør det nemmere for administrator at benytte SIS. Der er ingen brugerflade, 
IntelliMirror håndterer alting automatisk. 
SIS fungerer ved at erstatte alle redundante filer med links til en master kopi af filen. 
En agent scanner jævnligt RIS volumet for redundante filer, og danner en link til disse. 
Denne link kontrolleres og opdateres således at den ikke peger forkert sted hen, når nu 
originalfilerne flyttes, eller om fornødent slettes, hvis der findes en i forvejen. 
Hver gang administrator tilføjer et installationsimage til RIS Serveren, scannes disse automatisk og 
renses for redundans. 
 
 

Remote Installation Service Setup guide. 
Remote Installation Service Setup guiden kræver at operativsystemets kildefiler ligger på en 
IntelliMirror Server. 
Det er de samme filer som findes på Windows 2000 Professionel CD-ROMén. Serveren skal have 
en kopi af disse filer liggende for at kunne sende dem til klienten, ligesom der skal være 
informationer omkring opsætningen angivet af administrator. 
Denne distribuering er simpel at bruge, da den har en guide.  
 
Fig. 3.4 
 
Dette er en forbedring i forhold til Windows NT som krævede at administrator satte meget op 
manuelt, for at have et distribuerings punkt for diverse operativsystemer. 
Guiden vil bede administrator om en beskrivelse af distribueringen, som vist i figur 3.5. 
Denne beskrivelse vil blive vist til den som udfører setup ved at benytte Client installation  guiden, 
således at det skulle være nemt at vælge den rette installation. 
Når alle informationerne er indtastet, vil guiden bede administrator om at indsætte Windows 2000 
CDén. 
Herefter vil alle de fornødne filer blive kopieret fra CDén og blive placeret på IntelliMirror 
distribueringsstedet. 
Dette kan tage nogen tid, da det er flere hundrede megabytes der skal kopieres. 
 
Fig. 3.5 
 

Styring af Distribueringspunktet. 
Efter at Remote Installation Service Setup guiden er færdig med at oprette et distribueringspunkt, 
kan dette håndteres ved hjælp af Active Directory Users and Computers. 
 
Fig. 3.6 
 
RIS informationerne er gemt i Active Driectory som et objekt, og har derfor alle de medfølgende 
fordele heraf. 



Administrator kan sætte restriktioner og tildele rettigheder under egenskaber for 
distribueringspunktet, for bestemte brugere i organisationen. 
Flere egenskaber for distribueringspunktet, kan tilrettes med Active Directory Users and 
Computers. 
Som standard er Computere navngivet udfra navnet på den bruger der kørte Setup. 
Dette kan ændres som vist i figur 3.7, det er også muligt at ændre på listen af installationsformer og 
beskrivelsen af disse. 
Vedligeholdelses og problem håndterings værktøjer, kan også specificeres, disse værktøjer kan 
benyttes hvis Setup ikke lykkes. 
 
Fig. 3.7 
 

Client Installation Guide. 
Det kan være ønskeligt med nogle input fra brugeren, når denne begynder en installation fra Remote 
Installation Serveren. 
Denne opsætning med input fra brugeren, kan oprettes under Client Installation Guiden. 
Denne guide er en beskåret udgave af standard guiden for Windows 2000 Setup, og kan tilpasses 
med henblik på at gøre det nemmere for brugeren at foretage installationen. 
Administrator kan styre hvilke valg brugeren skal præsenteres for. 
Group Policy snap-in kan tillade help desk medarbejdere fuld kontrol over opsætningen under 
Setup, men kan begrænse denne kontrol for den enkelte bruger. 
Der er fire valgmuligheder under Client Installation guiden: 
Automatic Setup 
Custom Setup 
Restart A Previous Setup Attempt 
Maintenance And Troubleshooting 
 
 

Automatic Setup Metoden. 
Som standard kan alle brugere benytte Automatic Setup muligheden. 
Ved valget af denne mulighed kræves der et minimum af indgreb fra brugeren. 
Operativsystemet installeres fuldstændig uden indgreb, ud fra de informationer som administrator 
har angivet. 
Dette er en ideel løsning i en organisation, hvor man ønsker et minimum af support timer. 
RIS administrator har mulighed for at oprette forskellige skabeloner til installation, og give 
brugeren mulighed for at vælge imellem disse. 
Det kunne f.eks. være ønskeligt at opdele organisationen i flere afdelinger med hver sin 
installationsform. 
Nogle grupper kan have behov for applikationer, som ikke er nødvendige i andre grupper, og ved at 
navngive installationsformerne udfra de grupper som skal bruge dem, vil det ikke være et problem 
for brugeren at vælge den rette installation. 
Det kan anbefales at holde antallet af installationsmuligheder til fem eller derunder. 
Sørg for en detaljeret beskrivelse af installationerne, og sikrer dig at brugeren vil være i stand til at 
vælge den rette installationsform. 
Målet er at lave en så simpel installationsform som muligt, for at reducere den tid som bruges på 
support under disse. 
 



 
 

Custom Setup Metoden. 
Denne metode virker næsten på samme måde som Automatic Setup, men giver dog større 
fleksibilitet. 
Det er tænkt til brug i tilfælde hvor Superbrugere vil være ved maskinen, når den booter. 
Blandt andet er det muligt for Administrator at specificere navne og placeringer på Computere i 
Active Directory, i de tilfælde hvor et automatisk genereret navn ikke er tilstrækkelig. 
Denne mulighed bør vælges i organisationer, hvor brugeren ikke er ansvarlig for installation af 
operativsystemer, da det kræver en IT ansvarlig er tilstede under installationen. 
Det vil øge omkostningerne på tid. 
Denne mulighed bør også vælges når systemet er opsat i Active Directory før Setup. 
 
 
 

Restart a Previous Setup Attempt. 
Hvis Setup stopper inden det er gennemført, vil det være nemmere at fortsætte den installation, som 
ikke blev færdig, fremfor at starte helt forfra. 
Det vil springe alle de spørgsmål over som brugeren nu engang har svaret på under installationen. 
Hvis man f.eks. har valgt Custom Setup, vil alle de opsætninger, som man har svaret guiden på i 
forbindelse med netværk, grafikkort, lydkort, protokoller organisationsnavne og lignende, være 
udfyldt fra før. 
Disse oplysninger vil være gemt i en tekst fil og hentet frem igen når man starter Previous Setup 
Attempt. 
Det kan dog anbefales at Support er tilstede, hvis en bruger har oplevet at Setup ikke blev færdig. 
 
 
 

Maintenance And Troubleshooting. 
Denne form kan benyttes når man har behov for at kalde programmer som ligger uden for standard 
Setup proceduren. 
Det kunne tænkes at Administrator ønsker at køre en Bios opdatering, inden installationen af 
operativsystemet startes, så kan Bios opdateringsværktøjet kaldes i denne menu. 
Ligesom andre valgmenuer, kan denne begrænses, ved at ændre rettighederne for installations Setup 
filen (SIF) under dette værktøj. 
Det er ikke alle værktøjer der kan integreres i RIS, de skal være skrevet specielt til at være 
kompatible med SIF, hvilket man kan forespørge hardwareudbyderen om. 
 
 

Group Policy Objects. 
Windows 2000 Server har indbygget adskillige sikkerhedsniveauer, såsom Brugere , Superbrugere 
og Administrator. 
Disse grupper er oprettet med standard rettigheder, som passer til de fleste organisationer. 
Det kan dog være at en organisation ønsker en mere opdelt sikkerhed, så nogle brugere har flere 
rettigheder end det som der er under gruppen, eller måske ønsker man en mere stram sikkerhed. 
For at sætte disse ændringer, kan Administrator benytte Group Policies. 
Group Policies editoren er meget lig den editor der er under Windows NT Server 4.0. 



Denne editor giver administrator mulighed for at gennemtvinge restriktioner eller rettigheder for 
brugere og grupper, som hvilke ikoner der skal vises på skrivebordet, hvilke programmer der kan 
afvikles eller hvilke pauseskærme der skal kunne bruges. 
Group Policies understøtter dette, og mere til. 
 
 
 

Group Policy Snap-In. 
Under denne Snap-in kan Administrator oprette og godkende en policy for enhver site, domain eller 
organisation. 
Det er f.eks. muligt for Administrator at bestemme at brugere under domænet marketing.EUC-
Midt.dk kan ændre deres skærmopløsning, men brugere indenfor domænet regnskab.EUC-Midt.dk 
skal ikke kunne ændre på skærmopløsningen. 
Andre aspekter kan ændres for bestemte grupper, alder på password, uniqueness eller f.eks. 
længden kan fastsættes. 
Adgang til registreringsdatabasen eller filsystemet, kan begrænses, det er endog også muligt at 
fastsætte sikkerheden omkring system services. 
Den snap-in som er vist i figur 3.8 skal tilføjes manuelt til MMC interfacet. 
 
Fig. 3.8 
 

Software Policies. 
Denne Policy kan sættes op til at ændre på registry opsætningen, som vil få indflydelse på 
brugerens muligheder for at ændre på System Services, skrivebordsopsætninger og opsætning af 
applikationer. Software Policies kan bruges til at ændre alle systemopsætninger i 
registreringsdatabasen, og kan bruges til opsætning af tredjeparts eller andre applikationer. 
Group Policy snap-in kan også benyttes til disse ændringer som vist i figur 3.9 
 
Fig. 3.9 
 

Scripts. 
Windows 2000 kan overføre scripts til klienten, så disse scripts aktiveres ved logon, logoff, opstart, 
eller lukning af maskinen. 
Disse scripts er tilføjet ved Group Policy snap-in og kan tilføjes til brugere, grupper eller system. 
Kombineret med Windows Script Host, har administrator et udmærket værktøj til udførelse af 
automatiserede opgaver på brugerens system. 
Det er typisk at logon/logoff scripts tilrettes med variabler, tilslutning, afbrydelse af netværksdrev 
eller fil/mappedelinger, og advarer Administrator om brugerens handlinger. 
Aktuel version af Windows tillader aktivering af logonscripts, men kun et script kan vælges. 
Windows 2000 er det første operativsystem, som understøtter logoff scripts, og enten logon eller 
logoff scripts kan vælges under den grafiske flade som er vist i figur 3.10 
 
Fig. 3.10 
 



Applikations Styring. 
Mange Administratorer kæmper for at holde applikationer gående, applikationer kan fejle af mange 
årsager, brugere som roder med filerne, netværks applikationer flyttes, fejl under opgradering o.s.v.  
Windows 2000 TCO inkluderer en tættere administrativ kontrol over applikationer ved at benytte to 
nye teknologier: 
Windows Installer og Software Installation Snap-in. 
 
 

Windows Installer 
Windows Installer er en transaktions styret struktur der benyttes af applikationer til at placere filer 
og konfigurationsopsætninger i systemet. 
Dette sikrer applikationer en standardiseret, kontrolleret metode. 
Windows Installer holder styr på hvordan filer kopieres til systemet, og kan finde ud af om filer 
stadig er nødvendige, når en applikation igen afinstalleres. 
Det holder også styr på indgange i registreringsdatabasen og genveje. 
Operativsystemet kan benytte disse informationer til at installere, fjerne og flytte applikationer med 
stor nøjagtighed. 
Administrator kan tillade brugere at udføre disse handlinger, selvom de ikke har de rette fil 
rettigheder. 
Windows Installer fungerer som en service, og benytter sin egen sikkerhedskontekst. 
Udpakning af filer og opgraderinger er nu blevet nemmere. 
Just in time Installationer benytter Windows Installer til at tilføje applikationer og godkende stier 
når det er nødvendigt. 
Windows Installer bruger Active Directory til at lokalisere kildefiler på netværket på samme måde 
som Microsoft Internet Explorer kan søge efter opgraderinger på Internettet. 
Det er muligt at benytte Windows Installer, selvom man ikke opgraderer hele netværket til 
Windows 2000, Microsoft tilbyder servicepack´s til opgradering af Windows NT 4.0, Windows 95 
og Windows 98 som giver mulighed for at udnytte denne service. 
Den underliggende mekanisme til denne funktion , er Microsoft Installer (MSI) pakker. 
En MSI pakker er en relationel database fyldt med alt det som operativsystemet behøver at vide for 
at kunne installere en applikation. 
Pakkeren beskriver filplacering, opsætninger i registreringsdatabasen, opgraderingsdetaljer og 
repair informationer. 
Nye applikationer til Windows 2000 vil indeholde MSI pakkeren, og Administratorer kan oprette 
deres egen MSI pakker for eksisterende Applikationer. 
MSI understøtter men erstatter ikke Microsoft Systems Management Server (SMS). 
MSI kan ikke styre hardware, planlægge opgaver til udførelse senere eller generere rapporter. 
 
 

Software Installation MMC Snap-in. 
Windows Installer er en service som styrer applikationer under installering i et Windows system. 
Administratorer skal benytte  Software Installation snap-in for at styre denne service. 
Software Installation giver Administrator mulighed for at tildele applikationer til bestemte brugere. 
Dette gør det simpelt at styre applikationer, hvor brugere benytter forskellige maskiner, eller hvor 
flere brugere benytter samme maskine. 
 
 



Indbygget Applikation Services. 
 
En af de bedste faktorer i TCO er speciel udvikling. 
Microsoft har afdækket den type arbejde som udviklere bruger mest tid på, og har fundet en metode 
til reducering af oprettelse af netværksapplikationer. 
Microsoft har oprettet services i Windows 2000 Server, som understøtter interprocesser og 
interserver kommunikation ved en simpel applikation, som er nem at administrere. 
Disse services er Component Services (oprindeligt Microsoft Transaktion Services) og Message 
Queuing Services (oprindeligt Microsoft Messaging Queue Services), som begge blev introduceret 
som en del af Internet Information Service (IIS) 4.0 Option Pack (udgivet under Windows NT 4.0)  
Denne brugerflade som vist i figur 3.11, vil kunne genkendes af mange idet den har stor lighed med 
de første udgaver af Component Services kendt som MMC snap-in 
 
Fig. 3.11 
 
Med disse Services integreret i operativsystemet, kan udviklere koncentrere sig om forretningslogik 
i stedet for netværksproblemer. 
Applikationer kan oprettes på et enkelt system, eller distribueres ud på flere systemer uden 
yderligere forandring. 
Fordelen er, for udviklere, at de ikke skal bruge en masse tid på at opsætte og ændre i 
netværksapplikationer, og for Administrator som frit kan ændre arkitekturen til virksomhedens 
behov. 
 
 
 

Reduceret ”nedetid”. 
”Nedetid” er  en afgørende faktor i TCO, derfor er det en fordel at opgradere til Windows 2000 
Server, fra Windows NT 4.0 Server. 
Windows 2000 kræver færre genstarter end ethvert andet Windows system. 
Nogle af de årsager der ikke længere kræver genstarter er: 
 
Ændring af IP adresser 
Tilføje/fjerne netværksprotokoller 
Ændring af lyd og skærm drivere. 
 
Som beskrevet tidligere er Plug and Play standarder en del af Windows 2000 Server, som vil 
bevirke kortere ”nedetid” p.g.a. hardwareproblemer, som Administrator oplever. 
Selvom der stadig vil forekomme hardwareproblemer, vil forbedringer i Windows 2000 Server 
minimere den ”nedetid”, som forekommer. 
De tilgængelige online hjælpefiler, vil guide Administrator igennem problemløsninger, på en 
overskuelig måde. 
 
 

Sammenfatning. 
Nul administration til Windows er Microsoft´s løsning til reducering af TCO i et netværk. 
Teknologier som IntelliMiror reducerer omkostningerne ved forbedring af tilgængelig 
netværksdata. 



Remote Installation Services forkorter den tid som kræves til installering, opgradering eller 
genoprettelse af nye eller eksisterende maskiner i netværket. 
Group Policy objekter giver Administrator mulighed for at begrænse brugeres adgang til 
applikationer og gør systemet mere stabilt og derved øger produktiviteten. 
Den nye applikationsstyring sikrer at netværksapplikationer altid er tilgængelige og opdaterede. 
 
 
 

Andre systemhåndteringsværktøjer. 
 
Microsoft har til hensigt at skabe en forbedret enterprise platform. 
Nul administration er den primære kontekst og de værktøjer som findes under dette, vil sikkert være 
det som man bliver mest kendt med. 
Der findes dog andre forbedringer under Windows 2000, som vil blive nærmere gennemgået 
herunder. 
De som vil blive nævnt har alle en rolle i nul administration, men vil næppe være overskrifter ved 
en debat omkring nul administration. 
Windows Scripting Host (WSH) har haft en kort levetid, men vil uden tvivl, for Administrator blive 
et meget nyttigt værktøj. 
De værktøjer som vil blive gennemgået herunder er: 
 
Windows Management  Instrumentation (WMI) 
Windows Scripting Host (WSH) 
 
Microsoft drøfter ofte disse værktøjer under ledelsen af Microsoft Management  Infrastruktur. 
De er begge vigtige infrastruktur værktøjer, som benytter sig af andre værktøjer eller applikationer, 
for at sikre de informationer de styrer. 
Et meget omdiskuteret emne som Microsoft Management Console (MMC) er tit fremme i dette 
forum, selvom MMC er et meget mere synligt værktøj i systemhåndteringen. 
Her er en kort sammenfatning af funktionerne i begge af disse værktøjer. 
 
 
 

Windows Management Instrumentation (WMI). 
WMI relaterer sig specielt til device styring. 
Intentionen med WMI er at alle drivere på et Windows system understøtter det WMI definerede 
interface. 
For at understøtte en standardisering, er det nødvendigt at driverne generaliseres. 
WMI styrede drivere vil huske funktioner såsom Performance tællere, fejl statistikker og fejl i 
devices, som  applikationer er designet til at rapportere sådanne fejl. 
 
 
 
 
 



Windows Scripting Host (WSH). 
WSH er mest benyttet til oprettelse af administrative værktøjer, men har også andre færdigheder. 
Det repræsenterer den første arkitektoniske forbedring for Scripting siden batch filer udfærdiget for 
MS-DOS. 
WSH er ikke i sig selv et sprog, i stedet er det et værktøj som tillader ethvert sprog, at blive 
implementeret i Windows 2000 systemer. 
Rollen for WSH er at tage en script fil og tilhørende parametre, oversætte dem til et passende sprog 
miljø, ændre de nødvendige Input og Output filer fra Windows, så disse kan benyttes af scriptet. 
Microsoft understøtter Microsoft Visual Basic Scripting Edition (aka VBScript), JavaScript og 
Microsoft Jscript, der arbejdes på at andre produkter som f.eks. Perl og REXX er kompatible i 
Windows 2000. 
 
 

Hvordan WMI og WSH fungerer. 
Figur 4.1 viser i hovedtræk de komponenter som er blevet nævnt, og viser basalt hvordan de 
fungerer. 
Læg mærke til at WMI kommunikerer med underliggende lag for at indhente informationer fra 
drivere. 
WMI er ikke brugerstyret direkte, men benytter andre applikationer til at vise Management 
informationerne. 
WSH´s rolle er at yde support for scripts, som automatisere administrative handlinger. 
Senere vil blive gennemgået et par detaljerede eksempler på WSH scripts i aktion. 
 
 

Windows Management Instrumentation. 
WMI er kun til Windows platforme, og ikke tiltænkt andre operativsystemer. 
I øjeblikket understøtter Windows 98 og Windows 2000 (WDM) Windows Driver Model, for 
kommunikation imellem operativsystemet og Hardwaren. 
WDM drivere understøtter WMI interfacet, men udbydere af drivere skal skrive disse drivere 
specielt for at udnytte WMI. 
Dertil kommer at WMI understøtter en lang række drivere, såsom NDIS (Network Driver Interface 
Specifikation) netværks kort klassificerede drivere og SCSI klassificerede drivere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fig. 4.1 
 
 

 
 
 
 
WMI får drivere til styre et Managed Object Format (MOF) til at sende en device record 
information, fejldata, performance fejl o.l. 
MOF er en simpel metode til at definere attributter til indgange i et styret miljø. 
Windows 2000 indeholder en række af MOF definitioner udviklet af Microsoft for fremtidige 
devices. 
WMI tillader også hardwareudviklere at lave tilføjelser til disse definitioner (Måske endda at 
understøtte yderligere devices muligheder) Og udvikle helt nye MOF definitioner for ikke 
understøttede enheder. 
En anden vigtig egenskab for WMI er support af enhedskonfiguration opperationer. 
Med denne mulighed kan Administrator benytte en management applikation til at konfigurere en 
enhed ved hjælp af WMI i stedet for at konfigurere denne manuelt. 
Figur 4.2 viser hvordan komponenterne hænger sammen med WMI subsystemet. 
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Windows Scripting Host. 
Windows Scripting Host er et sproguafhængigt subsystem, som tillader Scripts at blive skrevet og 
eksekveret i ethvert 32-bit Windows system. 
Et Script er en række af kommandoer som maskinen læser og udfører. 
Scripts adskiller sig fra programmer ved at de gennemløbes sekventielt og udføres, og ikke 
kompileres. 
Disse scripts kan ikke konverteres til maskinsprog, før de faktisk bliver eksekveret. 
Kompilerede programmer gemmes i binær form, hvor Scripts gemmes i tekstformat. 
Denne tekstformat gør det nemmere for Administrator hurtigt at tilrette scripts. 
Selvom det primært er udviklet til Windows 2000 platform, er der en version af WSH tilgængelig 
for Windows NT 4.0 og Windows 98. 
Man kan benytte WSH i ethvert scenario som kræver Scripts. 
F.eks. ved logon eller logoff systemrutiner, system opsætning  eller ved administrative rutiner. 
Endelig kan det aldrende MS-DOS kommando sprog sendes på pension. 
Virkemåden for WSH er ret simpel. 
Man kan opsætte et script i det sprog man foretrækker, og køre en kommando fra prompten som 
f.eks. 
 
Cscript //T:30 simplescript.vbs /disk=D: 
 
Denne kommando fortæller kommandolinie versionen af WSH (cscript.exe) at den skal afvikle 
simplescript.vbs med en timeout på 30 sekunder (giver systemet mulighed for at finde et muligt 
inaktivt script), med parameteren ”disk=D”. 
Læg mærke til forskellen i parametre i denne kommandolinie: 
To skråstreger (”//”) knytter parametrene direkte til cscript.exe hvor en enkelt skråstreg (”/”) tildeler 
scriptet parametrene. 
Kommandolinierne kan virke komplicerede, men heldigvis kan man  danne genveje til de mest 
benyttede scripts. 
 
Note: Der findes mange andre standard parametre til styring af scripts, detaljer kan findes på  
http://msdn.microsoft.com/scripting 
 
Der findes en associeret version af WSH (wscript.exe) som kører under den grafiske flade i 
Windows. 
Det vil nok være nemmere at køre scripts under denne, frem for at afvikle scripts fra 
kommandoprompten. 
Mere simpelt er det at dobbeltklikke på en scriptfil. 
I begge tilfælde har WSH til formål at kalde den rette fortolker, videregive script og parametre, og 
tilrette skærm eller vinduet, hvor scriptet kan vise output. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



WSH programmeringsmodellen. 
At skrive scripts i WSH miljøet er ikke det samme som at skrive en batchfil. 
Man skal forstå WSH Objekt modellen for at skrive mere end simple scripts. 
Heldigvis er det sådan at har man erfaring i brugen af Jscript, Visual Basic eller ethvert 
objektorienteret programmeringssprog, kan man nemt sætte sig ind i denne model. 
Herunder kan ses et simpelt VBScript, som danner en shell og viser omgivende variabler. 
 
´ SHOWVAR.VBS 
´ 
´Dette er et eksempel der vil vise alle aktive ´variabler. 
´ 
´Initialiserer variablerne. 
IntIndex = 0 
StrText = ”” 
IntNumEnv = 0 
MAX_ENV = 20 
CRLF = Chr(13) & Chr(10) 
 
´gennemløber hver variable. 
For Each strEnv In WSHShell.Enviroment(”PROCESS”) 
    IntIndex = intIndex + 1 
    ´formaterer variablerne til visning. 
    StrText = strText & CRLF & Right(”    ” &   
    intIndex, 4) & _     ” ” & StrEnv 
    intNumEnv = intNumEnv + 1 
    ´Viser variablerne I en beskedboks. 
    If intNumEnv >= MAX_ENV Then 
       MsgBox strText, vbInformation, “SHOWVAR.VBS” 
       StrText = “” 
       IntNumEnv = 0 
    End If 
Next 
 
´viser alle resterende værdier. 
If intNumEnv >= 1 Then MsgBox strText, vbInformation, ”SHOWVAR.VBS” 
 

Et par punkter omkring dette eksempel hjælper til at illustrere den kraft der ligger bag WSH: 
 
Ethvert script har som standard adgang til et WScript objekt. Metoder og egenskaber i Wscript 
objektet åbner for resten af systemet. Eksempler på simple metoder er echo, som viser en tekst på 
skærmen og quit, der stopper et objekt. 
CreateObject kaldet er en vigtigt metode defineret for Wscript objekter. Det tillader afvikling af 
andre OLE automatiserede objekter. Dette er ikke kun simple objekter brugt i dette eksempel, men 
enhver OLE automations server i systemet. Det er muligt at styre og kontrollere Microsoft Word, 
Microsoft Excel eller enhver applikation som er en registreret automatiserings server. Denne 
funktion i sig selv, giver utrolige muligheder med en Windows 2000 Server. 
Under Windows 2000, supporterer WSH miljøet et Active Directory objekt (men ikke under 
Windows NT 4.0, Windows 95 eller Windows 98). Denne interface giver Windows 2000 scripts 
adgang til alle de informationer som ligger under biblioteket. Active Directory spiller en væsentlig 
rolle i Windows 2000, så denne interface åbner utrolige muligheder for at skrive simple, effektive 
og tilpassede administrative værktøjer. 
 
 
Lad os se på et mere komplekst eksempel, som viser nogle af disse fortrin. 
Nedenstående script illustrerer både automatiseringen og Active Directory interfacet. Scriptet tager 
en enkel parameter (navnet på en Excel fil) starter Excel, læser listen af brugerdetaljer fra 



regnearket og registrerer disse brugere i systemet ved hjælp af Active Directory Service Interfaces 
(ADSI). Regnearkets opstilling i dette eksempel er vist i tabel 4.1. 
Det indeholder Directory Services  (DS) roden og navn, emailadresse og organisationsinformationer 
for hver bruger, som vi vil registrere lokalt i systemet. 
 
´ADDUSERS.VBS 
´ 
´Dette script tilføjer brugere ved hjælp af ADSI. 
´Scriptet læser en Excelfil, som indeholder en liste over brugere som skal tilføjes. 
´ 
´Eksemplet bruger biblioteksroden  
´ ”LDAP://DC=Acme,DC=Com,0=Internet”. 
´ 
   Dim oXL 
   Dim u 
   Dim c 
   Dim root 
   Dim ou 
   Dim TextXL 
   Dim oArgs 
 
   ´Læs kommandolinieargumenterne. 
   ´Første argument er filen som indeholder listen af    
   ´brugere. 
Set oArgs = Wscript.arguments 
 
TextXL = oArgs.item(0) 
If (oArgs.Count = 0) Or (TextXL = “”) Then 
    WScript.Echo “ingen inputsfil angivet, scripted 
    stopper nu.” 
    Wscript.Quit(1) 
End If 
 
´ou bruges til at styre loopen; sætter  
´initieringsværdien til nul. 
ou = ”” 
 
´starter Excel. 
Set oXL = Wscript.CreateObject(”EXCEL.application”) 
 
´åbner workbook specificeret I kommandolinien. 
oXL.workbooks.open TextXL 
 
´Starter regnearket med navnet “Add”. 
oXL.sheets(”Add”).Activate 
 
´sætter cursoren I den første celle, og aflæser DS root. 
OXL.ActiveSheet.range(”A2”).Activate ´denne celle ´indeholder DS root 
´Dette er staren I DS. 
Root = oXL.activecell.Value 
 
´går til næste række. 
oXL activecell.offset(1, 0).Activate 
 
´indtil der ikke er flere data. 
Do While oXL.activecell.value <> ”” 
 

   ´hvis den forespurgte ou er ny… 
If oXL.activecell.Value <> ou Then 
   ´læs ou navnet… 
   ou = oXL.activecell.Value 
 
    
   ´opret ADSI stien… 
   s = ”LDAP://” + ou + ”,” + root 
 
 



   ´hent objektet. 
   Set c = GetObject(S) 
End If 
 
´Brugerenes navne med fornavne og efternavne… 
uname = ”CN” + oXL.activecell.offset(0, 1).Value + ” ”_  
       + oXL.activecell.offset(0, 2).Value 
 
 
´opretter det nye bruger objekt… 
Set u = c.Create(”user”, uname) 
´sætter egenskaberne for den nye bruger… 
u.Put ”givenName”, oXL.activecell.offset(0, 1).Value                ´fornavn 
u.Put “sn”, oXL.activecell.offset(o, 2).Value                              ´efternavn 
u.Put “mail”, oXL.activecell.offset(0, 3).Value                           ´Email 
u.Put “SAMAccountName”, oXL.activecell.offset(0, 4).Value   ´SAM 
 
 
´aktiverer kontoen, sætter “skal skifte password ved næste logon”… 
u.Put ”userAccountControl”,16 
 
´og opdaterer DS 
u.SetInfo 
 
´færdig med dette objekt, slet det. 
Set u = Nothing 
 
´hopper til næste bruger… 
oXL.activecell.offset(1, 0 ).Activate    ´næste række 

 
Loop 
 
´færdig luk regnearket. 
OXL.application.quit 

 
Tabel 4.1 

ADDUSERS.VBS Script regneark. 
 

DS root Fornavn     Efternavn       Emailadresse  SAM konto 
 
DC=Acme, 
DC=Com, 
O=Internet 
OU=TestOUl   Kurt            Jørgensen       kujr@eucmidt.dk  KurtJørgensen 
OU=TestOUl   Peter           Frederiksen    pefe@eucmidt.dk  PeterFrederiksen 
OU=TestOUl   Pia               Lysholm         pily@eucmidt.dk   PiaLysholm 
OU=TestOUl   Gitte            Nielsen           gini@eucmidt.dk  GitteNielsen 
 
 
 
 
 

Sammenfatning. 
Vi har set på den nye low-level system management mulighed, som er i Windows 2000: 
Windows Management interface. 
WMI giver applikationer mulighed for at indsamle oplysninger fra drivere, yde en bedre 
performance og pålidelig visning. 
Applikationer kan også bruge WMI til at konfigurere drivere. Imens noget hardware er understøttet, 
skal nye drivere skrives specielt for at have fordel af WMI. 
Forvent ikke at alt hardware er WMI kompatibelt. 



Vi så også på Windows Scripting Host miljøet. 
WSH giver mulighed for afvikling af scripts under Windows 98 eller Windows 2000 systemer. 
Med WSH er scripts skrevet i VBScript eller andet sprog, blevet meget mere brugbart i Windows  
Hvis man ikke har erfaring i VBScript eller andre objekt orienterede modeller, kan det anbefales at 
få denne erfaring. 
Scripts vil effektivisere Administrators rolle. 
 
 
 
 

 

Netværk og kommunikation 

Sikkerhed 

Overblik 
Moderne operativsystemer er afhængige af netværk, til de vigtigste informationer. 
En dygtig Administrator kan nemt oprette dette netværk til deling af informationer imellem 
brugerne, men der ligger en større udfordring i at sikre at netop kun dine brugere har adgang til 
deres data. 
Udfordringen i sikring af netværket ligger i at tillade adgang for godkendte brugere, og lukke for 
adgang for hackere. 
Windows har et forbedret sikkerhedssystem, som beror på certifikater til identificering af både 
brugere og Services, og giver mulighed for at al software kan blive registreret og opdateret. 
Det understøtter Kerberos version 5 godkendelses protokoller, integreret i Active Directory, som 
sikrer brugerne en simpel signering til netværket. 
Den nye understøttelse af smartcard giver Administrator mulighed for yderligere godkendelser af 
brugere. 
Til slut, sikrer det krypterede filsystem data på disken, selvom maskinen ikke fysisk er sikret. 
Efterfølgende vil se på sikkerhedsmuligheder i Windows 2000 og introducere de services der følger 
med Windows 2000 Server. 
 
 
Public/Private Key Pair sikkerheds Overview. 
 
Enhver forretningstransaktion beror på at parterne kinder hinanden. 
Hvis man anskaffer sig noget med et kreditkort, bliver underskriften sammenlignet med den på 
kortet. 
Denne sammenligning er en form for autorisering, idet det kun er der (i teorien) der kan skrive en 
underskrift præcis som den på kortet. 
 
Historisk set er det nemt for en bruger at få adgang til en ressource på netværket. LAN uden ekstern 
adgang havde tit tillid til en hvilken som helst bruger, som derved havde adgang til ressourcerne. 
Dette system gik ud fra at hvis man havde fysisk adgang til netværket, skulle man legitimere sig 
overfor netværket. 
Ved godkendelse af brugere på IP adressen eller domainenavnet er sikkerheden større, men 
sofistikerede angreb kan komme udenom denne sikkerhed. 



Det moderne netværk er virtuelt af natur, mange netværk kan man få adgang til overalt fra 
Internettet, og derved også fra næsten hele verden. 
Der må ikke være tvivl om identificeringen af brugere, og beskeder der sendes skal nå sikkert frem. 
Aktive brugerangreb som illustreret i figur 5.1, er også et problem, som kun kan undgås hvis bruger 
og server kan bevise deres identitet. 
 
 
 
 
Fig. 5.1 
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Traditionelle brugernavne og passwords benyttes til identificering overfor server.’ 
Serveren har en database med passwords, som sammenlignes med de informationer som brugeren 
sender, for at godkende passwordet. 
Brugeren og serveren deler deres viden om passwordet. 
Operativsystemer som Windows NT, sender og gemmer disse data i krypteret form, for at 
besværliggøre eller umuliggøre en indtrængen, eller et misbrug. 
Denne form virker udmærket til identificering af brugere, men har ingen identificering af serveren 
overfor brugeren. 
Public key sikkerheden har en bedre måde at identificere ressourcer på netværket på. 
Teknologien virker på princippet med key pairs. 
En key pair består af en public key og en private key, og selvom disse to har en tæt relation til 
hinanden, er det umuligt at adskille den ene fra den anden. 
Med andre ord, public key kan frit sendes uden at man behøver at bekymre sig om nogen skulle 
kunne få private key pillet ud af den. 
Disse nøgler har et specielt relationsforhold. 
Når data krypteres med public key, kan de kun dekrypteres med private key. 
Denne dekryptering virker kun den ene vej, når en enkelt nøgle behandles, det er umuligt at 
dekrypetere en fil ved hjælp af public key og så dekryptere den igen med den samme nøgle. 
Tilhørsforholdet imellem nøgler i key pair, har en stor betydning for sikkerheden i netværk. 
 
En historie som viser key pairs. 
Man kan forestille sig følgende scenario: 
Peter skal sende en personaleliste til Lone. Det er vigtigt at personalelisten behandles fortroligt, og 
at Lone modtager den med det samme den afsendes. Nogle hackere med onde hensigter, vil have fat 
i listen og tilføje en person til listen, og sende den videre. 



Peter kan sikre sig at listen ikke tilrettes under transmissionen ved at kryptere den med Lones public 
key. 
Peter vil også tilføje en digital signatur ved hjælp af sin egen private key. 
Både Lone og hackerne har public key, men det er kun Lone der har den private key, som er 
nødvendig for at dekryptere listen. Lone er sikker på at listen kommer fra Peter, for hun kan bruge 
Peters public key til at kontrollere signaturen med. 
Listens indhold er sikret, og afsenderen er identificeret. 
Dette scenario er forenklet en del, men der findes en lang række detaljer, som sikrer krypteringen af 
data, så data vil blive forberedt til transmission, signeret digitalt, krypteret og dette tilføjes så til 
slutningen af datamængden. 
Selve datamængden vil ikke kunne krypteres udelukkende ved hjælp af public key, men ved hjælp 
af en tilfældig algoritme. 
 
 
For at key pair er brugbare, skal der være en måde til at garantere at nøglerne er de rette. 
Alle kan generere key pair med den rette software, så det vil kun være brugeligt til identificering, 
hvis en organisation kan garantere at de tilhører en bestemt person eller organisation. 
Organisationer der udvikler key pairs er kendt som Certification Authorities (CA). 
Den nok mest kendte er Verisign, som er kendt for udvikling af certifikater i adskillige år. 
 
For at opsummere hvordan dette virker, er Certification Authorities ansvarlige for validering af 
identiteten på en person eller organisation, og associeringen dem med key pair. CA vil gemme 
public key og føre en liste med certificeringer. 
Data kryptering med public key kan kun dekrypteres med private key, derfor kan key pairs bruges 
til identificering. 
Det er dog nødvendigt at CA er pålidelige, før en identificering er pålidelig. 
 
 
 

Kerberos protokollen. 
Kerberos protokollen er en Internet standard  til identificering. 
Kerberos version 5 autoriserings protokollen er med i Windows 2000 Server, og defineret i Internet 
Engineering Task Force (IETF) RFC 1510. 
Det er nu standard identificeringsmetoden for Windows 2000 systemer. 
Enhver Active Directory Server har automatisk Kerberos Key Distribution Center (KDC)  servicen 
kørende, og alle Windows 2000 systemer, understøtter denne protokol som en klient. 
Kerberos identificering baseres på billetter, ligesom man kan købe en billet til et tivoli, når man har 
købt billetten har man fri adgang overalt i tivoliet, og kan prøve alt lige så tit man vil, indtil man går 
ud af tivoliet. 
Kerberos billetten er fuldstændig krypteret og indeholder nok informationer til at identificere 
brugeren og godkende denne. 
Kerberos har en fordel frem for traditionel Windows NT identificering. 
Når en bruger er logget ind i Windows NT 4.0 netværket, autoriseres brugeren på en 
domaincontroller. 
Hver gang brugeren så skal have adgang til en netværksressource, skal brugeren godkendes af 
Serveren. 
Kerberos tildeler klientens system en billet, som benyttes til at godkende brugeren, hver gang denne 
skal have adgang til en netværksressource, og identificerer ligeledes netværket for brugeren. 



Det er dette der gør at Kerberos beskytter imod at hackere kan opsnappe verificeringen ved 
serveren. 
Kerberos protokollen er en forbedring i forhold til andre metoder, fordi det er en Internet standard. 
Hvor Windows 2000 klienter og Servere vil være nemme at administrere, kan enhver server eller 
klient som understøtter Kerberos protokollen indlemmes i netværket. 
Dette reducerer antallet af infrastrukturer som skal understøttes i heterogene netværk, idet den 
samme Server kan validere både UNIX og Windows 2000 klienter. 
Administratorer behøver ikke en dybere viden af hvordan Kerberos protokollen virker, da dette 
håndteres fuldt ud af operativsystemet. 
  
 

SSPI (Security Support Provider Interface) 
Udviklere kan have fordel ved SSPI, ved udviklingen af applikationer, som indeholder sikkerheds 
protokoller indbygget I Windows 2000 Server. 
SSPI har en applikationsflade som kan danne autoriserede forbindelser. 
Denne specifikke metode er skjult for applikationen, hvilket giver administrator mulighed for at 
vælge imellem et stort udvalg af krypteringsværktøjer (SSP) uden at skulle bekymre sig om 
kompatibilitet. 
Windows NT 4.0 har Microsoft Windows NT LAN Manager (NTLM) SSP og Windows 2000 
Server har Microsoft Kerberos protokol SSP.  
Andre SSP kan benyttes, efterhånden som de udkommer. 
Hvis en applikation benytter SSPI, vil det være kompatibelt med ethvert SSP, som udgives 
fremover. 
 
 
 

Cerifificat og Key Manageren. 
Mange aspekter I Windows 2000 sikkerheden afhænger af certifikater. MMC Certifikat snap-in, er 
et administrativt værktøj til styring af disse disse nøgler og udspecificere hvilke certificerings 
organisationer man har tillid til. 
Enhver nøgle som associeres med private key, kan benytte styres herunder, og applikationer og 
services kan benytte disse certifikater som en del af deres sikkerhedsopbygning. 
 
Fig. 5.2 
 
Windows 2000 er det første af Windows operativsystemerne, som har centraliseret 
certificeringsstyring. 
Tidligere udgaver byggede på at hver maskine havde sin egen certifikats kontrol og liste over CA 
som man havde tillid til, hvilket gjorde at adskillige certifikater blev behandlet mange gange, og 
man var afhængig af andre applikationer til styring af de mange certifikater. 
Den nye arkitektur, vil øge sikkerheden og anvendeligheden i netværket. 
Hvis man opretter sin egen Certification Authority, vil man ønske at importere certifikatet ved 
hjælp af snap-in menuen. 
Dette vil give en trust til en enkelt bruger, ønsker man flere, kan man bruge Group Policy , til 
ændringer der har betydning for flere brugere. 
Mange kommercielle CA er indeholdt som standard, derfor skal man fjerne dem som man ikke vil 
have med. 



 
Fig. 5.3 
 

Sikkerheds skabeloner. 
Sikkerheden på et netværk kan være svær at holde styr på, derfor har Windows 2000 en række 
sikkerheds skabeloner. Dette værktøj kan benyttes til at oprette nye skabeloner som angiver en 
specifik opsætning på hver maskine. Disse skabeloner, kan implementeres på en enkelt maskine, 
eller et helt netværk, og benyttes til at analysere sikkerheden på systemet, ved at finde ud af hvilke 
punkter er ikke ifølge virksomhedens standard. 
Sikkerhedsskabelonerne findes som en snap-in menu, og for at kunne bruge dem, skal man åbne 
MMC konsollen, og tilføje dem manuelt. 
Der er to værktøjer som er meget forskellige, sikkerheds skabeloner (security templates) benyttes til 
tilpasning af skabeloner, som så kan tilføjes til grupper eller brugere. 
Group Policy værktøjet ændrer direkte på gruppers eller brugeres opsætning. 
 
 
Fig. 5.4 
 
Der findes en række skabeloner, som standard er i Windows 2000 Server. 
 Windows 2000 Professionel, Windows 2000 Server og domainstyrede systemer kan som standard 
opnå grundlæggende eller udvidet sikkerhedsniveau. 
Disse skabeloner er udmærkede til at begynde med, så det kan anbefales at starte med dem, selvom 
de ikke lige passer til virksomheden, idet de vil give en sikkerhed, og man kan derved komme i 
gang, uden at skulle bruge tid på at sætte dette op. 
Skabeloner gemmes som tekstfiler med filtypenavnet .inf. de gemmes under 
\systemroot\security\templates\biblioteksnavn. 
For at bruge dem som skabeloner for nye opsætninger, kan man kopiere dem og tilrette dem med 
værktøjet Security Templates. 
Dette værktøj benytter sig af egentlig af flere andre værktøjer: User Manager, Event Viewer, 
Windows Explorer og registreringseditoren.  
Ved at åbne security templates og folde Account Policies træet ud, kan man tilrette password, alder, 
længde og kompleksitet. 
Local Policies træet indeholder Auditing opsætninger, bruger rettigheder og sikkerheds options. 
Man kan desuden indeholde Event log opsætninger  i sikkerheds skabelonerne. 
 
Fig 5.5 
 
Disse skabeloner er fleksible, og identificere bestemte objekter som er på systemet eller i Active 
Directory. 
Registry træet under Security Templates er til at sikre bestemte registry nøgler har de rette 
tilladelser. Dette giver Administrator mulighed for at nedarve sikkerheden for de nøgler som man 
finder vigtige i registreringsdatabasen, uden at man skal definere hver enkelt nøgle for sig. 
Man kan vælge om rettighederne skal gælde for alle underliggende dele i træet, eller man kan 
definere policies specielt for hver mappe i filsystemet eller under Active Directory. 
 
 



Sikkerhedsopsætning og Analyse værktøjer. 
Sikkerhedsopsætnings og analyse værktøjerne er en del af Security Templates. 
De skal tilføjes manuelt under MMC snap-in. 
De er til godkendelse af restriktioner opsat i security templates på det aktuelle system. 
Værktøjerne er i stand til at analysere sikkerheden på systemet. Når en analyse er sat i gang, kan det 
tage flere minutter. 
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Fig. 5.7 
 
Resultatet af denne analyse gemmes i en tekst fil som automatisk vises når analysen er færdig. 
Denne fil viser Administrator hvor tilpasningerne gik godt, og hvor der eventuelt er fejl. 
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Certificate Services 
Mange administratorer ville gerne sikre identiteten på brugere i deres organisation uden at benytte 
nøgler fra andre end CA. 
At være CA selv er ikke kun økonomisk fordelagtigt, men giver også en høj sikkerhed. 
Man kender jo sine medarbejdere bedre end, en udenfor organisationen, gør. 
Ved at have certificering tildelt til alle brugere og services i netværket, har man en transparent 
sikker adgang, uanset brugerens placering. 
 

Installation af Certificate Services. 
 
Den nødvendige software som man har brug for, for at være Certification Authority er indeholdt i 
Windows 2000 Server. 
Man vælger blot at installere Certification Services under selve installationen af Windows. 
Man kan også tilføje dette under tilføj/fjern programmer, i kontrolpanelet, ved at vælge Windows 
installation fanebladet for oven. 
Når man installerer Certificate Services, skal man vælge hvilket sikkerheds niveau i CA man ønsker 
at understøtte, der er fire valgmuligheder: 
 

o Enterprise root CA, som er at foretrække, hvis man benytter Active Directory og det er 
første gang man opretter CA. 

o Enterprise subordinate CA, vælges hvis man benytter Active Directory og det ikke er første 
gang man opretter CA. 

o Stand alone root CA, vælges hvis man ikke benytter Active Directory og det er første gang 
man opretter CA. 

o Stand alone subordinate CA er til organisationer der allerede har en CA struktur, men ikke 
benytter Active Directory. 
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Efter man har valgt, vil den rolle som Certificate Services spiller i CA hierarkiet, være at vælge 
hvilken krypteringsudbyder, hash tabel og nøglelængde der skal benyttes. 
Man skal så udfylde sin nye CA med oplysninger om sin organisation, denne identificering er 
meget vigtig, da den vil blive tilføjet til ethvert certifikat som man opretter, og angiver ejerskabet på 
certifikatet. 
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Efter man har indtastet disse oplysninger, skal man fortælle hvor man vil gemme filerne, det er 
vigtigt at man vælger en NTFS partition oprettet under Windows 2000. 
Opretter man enten en Enterprise-root eller en Enterprise-subordinate CA, skal man definere typen 
af certifikater, som CA kan indeholde, dette opsættes under MMC snap-in Certificate Services. 
 

Styring af Certificate Services. 
Styringen af Certificate Services foregår under Certification Authority MMC snap-in. 
Et ikon til værktøjet findes under Administrative Tools folderen under programmer i startmenuen. 
Dette værktøj giver Administrator mulighed for at se certifikater , som er godkendte, forsøgt tilgang 
til, udbedt eller afvist. 
Man kan også se certifikater, som validerer Certificate Services som en Certification Authority. 
 
Fig. 5.11 
 

Smart Cards. 
Brugernavn og password autoriseringsteknikken er ikke længere tilstrækkelig for mange 
organisationer. En af de mest interessante udviklinger er Smart Card. 
Et Smart Card identificerer brugeren som har det og giver andre oplysninger omkring brugeren, 
som gemmes på kortet. 
Et typisk smart Card  (på størrelse med et kreditkort) kan indeholde informationer omkring 
brugeren og kan have en microprocessor. Brugeren identificerer sig først med kortet ved hjælp af en 
personlig kode PIN (Personal Identification Number). Kun brugeren som ejer kortet kender denne 
kode, hvilket garanterer at kun brugeren kan være i besiddelse af både kode og kort. Efterfølgende 
vil kortet autorisere brugeren overfor operativsystemet ved hjælp af Kerberos autoriserings 
protokollen. 
Denne metode tillader brugeren validering uden brug af nogen form for password, som skal 
gemmes på computeren. 
Brugen af Smart Cards er effektiv af flere årsager: 
 

• Risikoen for at en hacker misbruger et password er udelukket. 
• Et fysisk medie (Smart Cardet) er påkrævet ved autoriseringen 
• En PIN kode skal benyttes, hvilket sikrer at det er den rette som benytter kortet. 
• Ingen passwords eller lignende oplysninger lægges på computeren, eller sendes ud over 

netværket. 
• En bruger kan have oplysninger med sig på arbejdet, i hjemmet eller på rejsen. 

 
Et magnetkort har mange fællespunkter med et Smart Card, og er billigere. 



Dette magnetkort kan have oplysninger omkring brugeren og kan have en personlig kode, men 
kræver en større investering i hardware end der kræves ved et Smart Card, idet alle brugerstederne 
skal have en magnetkortlæser. 
Windows NT 4.0 krævede tredjepartssoftware på systemet for at understøtte Smart Cards, det var 
kompliceret for udviklere at integrere Smart Cards, da autoriseringsmetoderne ikke var fleksible, og 
endog umuligt at beskytte sig imod alle muligheder for indtrængen i systemet. 
Windows 2000 understøtter denne Smart Card mulighed, og sikrer at udviklere let kan integrere 
deres egne applikationer i brugerens miljø. 
 
 
 
 

Encrypting File System (EFS) 
EFS beskytter filer på en NTFS partition imod adgang uden for Windows 2000 Security. Hvor 
Windows 2000 garanterer at kun autoriserede brugere har adgang til de filer som der er blevet givet 
dem adgang til, er det muligt at Boote et system i et andet operativsystem som kan ignorere de 
rettigheder som er knyttet til filerne. 
EFS dekrypterer filerne på disken ved hjælp af Public/Private Key pair teknologien. 
Brugeren skal have adgang til Private key for at få adgang til filen. 
Når Windows 2000 kører virker det som et ekstra sikkerhedslag på filsystemet. 
For mere information se tidligere beskrevet omkring nul administration for Windows. 
 
 

Sammenfatning. 
Windows 2000 Server tilbyder det mest sikre standardiserede Internet og netværks baserede miljø 
end før. 
Den tidligere autoriseringsmetode fra Windows NT er udskiftet med Kerberos Version 5 
autoriserings protokol. 
Kerberos er i stand til både at autorisere bruger og Server, hvilket reducerer muligheden for 
hackervirksomhed. 
Public/Private key pair certificering er nu integreret i operativsystemet. Gruppe policies, certifikater 
og certificats Services MMC snap in kan benyttes til at tilføje eller fjerne certifikater og 
certificerings autoriteter. 
Certificate Services tillader en Windows 2000 Server at fungere som CA og deltage i et CA 
hierarki. Da det integreres i Active Directory, kan Certificate Services distribueres og kopieres. 
Den nye sikkerheds arkitektur tillader en større fleksibilitet, understøttelse for integrering i 
operativsystemet. 
Applikationsudviklere kan benytte sig af SSPI til at åbne for en hvilken som helst 
autoriseringsmetode som administratorer måtte vælge. 
Administratorer at heterogene netværk vil have fordele idet U NIX systemer kan fungere som 
autorisering af både klienter og Servere. 
Sikkerheds features vil kun være en fordel for de organisationer som gør brug af det. 
Heldigvis har Microsoft givet en brugervenlig flade til alle disse teknologier. 
Idet det kan være svært at forstå de underliggende teknologier og protokoller, kan man benytte sig 
af MMC fladen. 
 
 
 



 

Netværks infrastruktur 

Oversigt 
Fra starten af udviklingen af et netværksoperativsystem, bygger Windows 2000 Server videre på 
netværk og Internet. 
Man følger trenden ved at benytte Internettet så meget som muligt. 
Windows 2000 Server vil hjælpe virksomheder til at udnytte Internetforbindelser bedre. 
Ved at tilbyde yderligere standardisering af TCP/IP, er der mulighed for både at kommunikere med 
Windows systemer og Unix systemer. 
Teknologier som virtuelt privat netværk (VPNs) vil give virksomheder lavere omkostninger uden at 
skulle slække på sikkerheden. 
Den indbyggede routning i Windows 2000 Server giver mulighed for, at lade disse servere fungere 
som routere med en grafisk brugerflade, meget mere brugervenlig end de hardwarebaserede routere. 
Den Quality of Service (QoS) standard giver et mere konsistent og driftsikkert netværk, især ved 
brugen af real-time audio og video. 
 
 

Support for standarder 
Med førsteudgaven af LAN managere og Windows NT operativsystemer, har man gjort fremskridt 
ikke kun på Internet standarder, men også ved at skabe egne protokoller, hvor standarden ikke 
levede op til kundens behov. 
NetBIOS Enhanced User Interface (NetBEUI), grundlaget for den første udgave af Windows NT, 
var simpel og detaljer om protokollen var skjult godt. Hvorimod TCP/IP bygger fuldt ud på komite 
skabte  dokumenterede standarder. 
TCP/IP er standard på Internettet og fremtiden for netværk, og Windows 2000 lever fuldt ud op til 
disse standarder. 
 
Microsoft følger ikke en standard, men udvikler nye. F.eks. har Microsoft samarbejdet med IBM, 
Cisco, Ascend og 3Com på udviklingen af lag 2 Tunneling protokollen (L2TP) standarden. 
Microsofts aktive involvering i standardkomiteer sikrer at Windows har fordele ved disse 
teknologier, lige så snart de er udviklet, og sommetider endda før. 
 

TCP/IP forbedringer. 
 
Hvor grundlaget for TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol ) har været standard 
i mange år, er ikke alle implementeringer ens. Mange aspekter i TCP/IP er optionelle og 
softwareudviklere vælger at tilføje de ting som de mener kommer deres kunder til gode. Microsoft 
har forbedret TCP/IP, som er inkluderet i Windows 2000, ved at tilføje flere valgmuligheder, dette 
er ikke før set i nogen anden Windows version. 
Resultatet gør at brugere kan benytte forbedrede netværksydelser på både LAN og WAN. 
Sikkerheds orienterede administratorer vil værdsætte den nye understøttelse for robust packet 
filtering. Windows 2000 kan nu filtrere pakker baseret på TCP porte, UDP Porte, IP protokol ID, 
ICMP type, ICMP kode, kilde adresser og destinationsadresser. 
Et eksempel på pakkefiltrering er vist i figuren senere, med disse filterapplikationer kan man styre 
hvilke netværks der har tilladelse til at hente post på Post Office Protocol (POP) serveren. Denne 



kontrol vil garantere at kun brugere på det lokale netværk kan gøre forsøg på at koble sig op på 
serveren. 
Filtreringslister gør det nemmere at styre multiple filtrerings policies, flere lister kan benyttes til at 
til at understøtte interne og eksterne netværk, man kan oprette separate filtre for hvert subnet i 
netværket, hvis det er nødvendigt. 
Windows 2000 understøtter nu RFCs 1122, 1123, 1323 og Selective Acknowlegdements. RFCs 
1122 og 1123 er skrevet i 1989 og opsumerer mandantory og andre features i TCP/IP stakken. 
Support for disse dokumenter betyder øget kompatibilitet med andre operativsystemer. 
RFCs 1323 understøtter udvidelser til TCP som forbedrer ydelsen over store båndbredder og 
netværk som satellit opkoblinger. Selective Acknowlegdements forbedrer ydelsen når der benyttes 
store TCP rammer ved at tillade at kun tabte pakker sendes igen, pakker som er modtaget vil ikke 
blive sendt igen. 
Yderligere oplysninger kan findes i RFC 2018. 
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Windows 2000 Server fortsætter understøttelsen af Winsock 2.0 fladen. Winsock tilbyder API for 
internet applikationer og styrer automatisk tasks såsom navneunderstøttelse, QoS, etablering af 
udgående forbindelser, og lytning efter indgående forbindelser. Winsock 2.0 tillader applikationer 
at specificere QoS krav, uanset den underliggende QoS mekanisme der benyttes. 
 

Virtual Private Networks (VPNs) 
VPN tillader at data flyttes sikkert imellem untrusted netværk. Dette betyder at organisationer der 
formelt kræver rettigheder af hensyn til sikkerheden, nu kan understøtte det åbne internet for privat 
kommunikation. 
Dette betyder også at medarbejdere der rejser rundt kan benytte en internetopkobling til at komme i 
kontakt med deres lokale netværk uden at skulle ringe serveren op. 
Se nedenstående illustration af VPN via Internet. 
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Den primære fordel ved VPN er de lave omkostninger, og forbedrede sikkerhed. 
Virksomheder kan reducere omkostningerne ved kun at skulle vedligeholde en enkel WAN 
forbindelse, for hvert LAN. ISP (Internet Service Provider) router trafikken over det åbne Internet, 
på næsten samme måde som Frame Relay  Providers har gjort det i mange år, bortset fra at det 
reducerer omkostningerne. VPN teknologien indeholdt i Windows 2000 sikrer at disse data ikke 
kan læses eller modificeres under sin rejse til destinationsnetværket. 
Hvor de forskellige VPN’s varierer i specifikationer, har de dog mange ting til fælles. Alle VPN’s 
transporterer data igennem en Tunnel , som vist i efterfølgende illustration. Denne Tunnel er skabt 
imellem to endepunkter, som har aftalt et sæt protokoller for dette, før nogle transaktioner 
forekommer.  
Når data sendes igennem denne Tunnel , bliver Frame for disse pakker kapslet ind i en ny pakke.  
Når pakkerne når sin destination, bliver de pakket ud igen fra disse kapsler, og behandlet som om 
de var sendt ud fra det lokale netværk af systemet. 
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Windows 2000 indeholder tre teknologier til oprettelsen af virtuelle private netværk. 
PPTP, point to point protokol, er i familie med den teknologi der var i Windows tidligere. 
L2TP understøtter en lignende funktion, men har den fordel at den understøtter forskellige hardware 
udbyderes produkter. Internet Protocol security (IPSec) repræsenterer  den fremtidige Tunneling. 
Selvom IPSec stadig er under udvikling, understøtter Windows 2000 det udgivne på området. 
 

 
Point-to-point Tunneling Protocol (PPTP) 
 
PPTP er en multiprotokol tunneling teknologi udviklet af Microsoft til Windows NT 4.0 
Den er baseret på den velkendte Point to Point Protokol (PPP), som for det meste benyttes til dial up 
forbindelser, som Remote Access Service (RAS), og Internet forbindelser. 
Hvor PPP tillader to computere at kommunikere over en enkelt forbindelse, tillader PPTP et virtuelt 
link imellem en maskine og et LAN. PPTP var ikke så vanskelig at udvikle da det bygger på 
autentifikation og handshake fra PPP. 
Da Windows NT 4.0 Server eller Windows 2000 Server kan fungere som server tilslutningen i en 
PPTP opkobling, kan ethvert medlem af Windows serien fungere som klient. 
Dette giver mulighed for at personale som rejser rundt i verden, kan ringe op til deres Internet 
udbyder via en Windows 98 maskine (enten bærbar eller stationær PC) og initiere en privat 
forbindelse over Internettet til deres server. Dette vil fungere udmærket, uanset hvilken protokol der 
benyttes på det lokale netværk. Brugeren kan ringe op til internetudbyderen og oprette en lokal 
forbindelse til netværks serveren ved hjælp af IPX/SPX. 
 

Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP) 
L2TP, som kan betragtes som en videreudvikling af PPTP, er en multiprotokol tunneling teknologi 
udviklet af Microsoft, Cisco, Ascend, IBM og 3Com. L2TP imødekommer mange af de samme 
forudsætninger som PPTP, og låner meget fra Cisco’s Layer-2 Forwarding (L2F) 
En af de interessante udviklinger i L2TP er MPPP (Multilink Point-to-Point Protokol). Dette 
adskiller sig fra MPPP teknologien indeholdt i Windows NT 4.0. 



MPPP indeholdt i Windows NT 4.0 kan kun benyttes til dial up server, som specifikt understøtter 
den bestemte teknologi. 
Uheldigvis var der ikke understøttelse for denne teknologi alle steder hvor det var nødvendigt hos 
Internetudbyderne. 
L2TP’s MPPP teknologi understøtter at et Windows 2000 System kobler op på via to helt 
forskellige Internet forbindelser. 
Data kan udveksles igennem begge disse forbindelser ved hjælp af L2TP MPPP, hvor serveren vil 
samle trafikken og sende den ud på Internettet eller på det lokale netværk. 
På denne måde tillader Windows 2000 at flere analoge linier samles så der er mulighed for større 
dataoverførsel på en større baudrate. 
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L2TP giver andre fordele via PPTP. L2TP kan benyttes over et bredt område af Internet 
forbindelser, inklusiv Frame Relay, X.25 og Assynkron Transfer Mode (ATM). 
L2TP giver mulighed for at flere samtidige Tunneling kan oprettes, hver med en forskellig QoS. 
Header compression i L2TP reducerer headeren til 4 Bytes, til sammenligning med de 6 Bytes der 
er i PPTP. 
Både L2TP og PPTP er konfigureret og styret i Windows 2000 via Routing og Remote Access 
Service. 
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Windows Internet Protocol Security (IPSec) 
 
En af de nye standarder som Internet Engineering Task Force (IETF) har arbejdet på er IPSec. 
Formålet med IPSec arbejdsgruppen er at imødekomme private og sikre kommunikationer over det 
åbne Internet, uanset hvilken applikation eller højniveau protokol der benyttes. PPTP, L2TP og 
mange andre teknologier tilgodeser også disse mål, men IPSec har en enestående egenskab, det er 
en Internet standard. Denne egenskab vil åbne for at IPSec bliver den mest brugte protokol benyttet 
i VPN’s i de kommende år. 
Microsoft har i forsøget på at imødekomme standarder, indført IPSec i Windows 2000. 
IPSec understøtter transparente autentificering af en klient og servere, fortrolighed af data 
transmitteret på tværs af netværk og egenskaben at kunne arbejde med en IP baseret applikation. 
Ancapsulating Security Payload (ESP) er IPSec’s standard for kryptering og validering. 
ESP arbejder enten som netværkslag eller transportlag i Open System Interconnection (OSI) 
Og kan derfor dekryptere data oprettet i et hvilket som helst lag højere oppe. 
F.eks. kan Telnet sessioner styres med ESP, og alle data som transmiteres under en Telnet session 
vil være immune overfor tab. 
Når ESP benyttes som transportlag, indsættes en ESP Header imellem IP headeren og TCP 
headeren. 
TCP header og alle data i pakken krypteres. 
ESP kan også benyttes på netværkslaget til understøttelse af VPN funktionen og sikkerhed. Når 
ESP benyttes på netværkslaget, kan den eksakte IP adresse på pakken skjules. På denne måde kan 
data bevæge sig i fjernnetværket uden at IP adresserne indenfor netværket afsløres overfor hvem der 
lytter på denne trafik. 
Krypteringen sikrer at trafikken ikke kan vises og manipuleres. Endvidere sikrer ESP 
gengivelsesangreb ved at give headeren en sekventiel nummerering. Et gengivelsesangreb er et 



scenario hvor Internet Protocol Security Association og Key Management Protocol (ISAKMP) 
benytter Oakley Key determination protokollen til at identificere hver enkelt pakke og sikrer at den 
ikke kan genbruges. 
Nedenstående figur viser event loggen genereret ved en fejl associeret med IASKMP/Oakley. 
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Den anden fordelagtige standard som er designet af IPSec working group er IP Authentication 
Header, eller helt enkelt kaldet AH. AH tillader klienten og Serveren at validere hinanden før der 
påbegyndes udveksling af data, med muligheden for at personificere hver ende af forbindelsen. 
AH og ESP tilsammen danner autorisering og kryptering af IP trafik. 
IETF danner et framework for data kryptering og sessions autorisering ved hjælp af ESPog AH 
standarder. Det danner ikke grundlag for den egentlige kryptering af data eller autorisering af Host. 
Heldigvis har Microsoft indbygget en effektiv autoriseringsmekanisme i Windows 2000 Server: 
Klient og Server Certifikater. Krypteringen foregår ved at mixe public key og secret key 
krypteringen. Ved at benytte eksisterende komponenter har Windows 2000 Server fra Microsoft 
skabt en brugervenlig  og effektiv metode for netværkssikkerhed. 
 
 
 
 
 
 
Note: Figur 6.8 viser hvordan administrator kan konfigurere custom IPSec sikkerheds politikker 
ved at benytte IP Security Policies MMC Snap in. Hvis andre protokoller end IP skal benyttes til 
tunneling, kan IPSec kombineres med L2TP. For yderligere informationer omkring IPSec 
standarder se venligst IETF’s hjemmeside på http://www.ietf.org/html.charters/ipsec-charter.html 
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Network Driver Interface Specification (NDIS) 
NDIS er et abstrakt lag som befinder sig imellem netværksprotokol driveren (på netværkslaget I 
OSI modellen) og Netkortets driver (idatalinklaget I OSI modellen). Blandt andre features, tillader 
det multible netkort at benytte en enkelt netværksprotokol. NDIS er en international standard og 
understøttelsen af NDIS giver netværkskortproducenter sikkerhed for kompatibilitet med Windows. 
Både Windows 98 og Windows 2000 understøtter native support for NDIS 5.0. 
Dette er en opgradering fra Windows NT 4.0 og Windows 95, som blev lanceret med NDIS 4.0. 
NDIS 5.0 har en lang række feaatures som ikke fandtes i NDIS 5.0 
 

• APNM (Advanced Network Power Mannagement og Wake on LAN. 
• Plug And Play understøttelse for netkort 
• Forbedret ydeevne. 
• Forbedret support for ATM og QoS. 
• Lavere Total Cost of Ownership (TCO) 

 
 



Routing 
Microsoft har indbygget Routing funktioner I Server Opperativsystemet siden Windows NT 3.51 
blev frigivet, men Multiprotokollen Router (MPR) indeholdt i Windows NT 3.51 og Windows NT 
4.0 havde sine begrænsninger og havde næsten ingen effekt i produktionen af netværk. 
Microsoft indså behovet for en flexibel, fremtidssikret Routing teknologi og udviklede en erstatning 
for den indbyggede funktion i Windows NT 4.0. 
Windows 2000 Server fortsætter udbygningen af Routing funktionen med den nye Routing og 
Remote Access Service (RAS). 
Med den nye Routing funktion indeholdt i Windows 2000 Server, muliggør Microsoft 
organisationer at bygge hele deres infrastruktur op på udelukkende Microsofts produkter. 
Ved at integrere Routing Features i Opperativsystemet, kan mindre virksomheder drage fordele af 
ikke at skulle anskaffe dyrt routing hardware til segmentering af deres netværk. 
Større virksomheder vil kunne drage fordel af denne Routing feature ved selv at kunne administrere 
deres routere i netværket ved brugen af Windows 2000’s grafiske brugerflade (Graphical User 
Interface) GUI, hvilket er en væsentlig forbedring af det fleste Routeres tekstbasserede brugerflader. 
 

Network Adress Translation (NAT) 
NAT er en proces til brugen af proxy til transport af pakker imellem et internt og et eksternt 
netværk. Med NAT funktionen indeholdt i Windows 2000 Server, kan en enkelt dial-up forbindelse 
benyttes til adgang til Internettet for hele netværket, uden at skulle ændre på de enkelte klienter. 
Til nu har det været nødvendigt for administratorer at benytte applikations eller sessions lagets 
proxy, begge med krævet modifikation af klienten og understøttelse af enkelte begrænsede 
applikationer. 
For at NAT virker optimalt, skal klienten i det interne netværk benytte private IP adresser, som skal 
ligge i 192.168.0.0 området. 
Klienten skal have opsat NAT serveren som default gateway. NAT serveren vil så virke som Router 
for klienten, hvor den videresender pakker fra det interne netværk til det eksterne net. 
Forskellen imellem NAT og en almindelig Router er at NAT udskifter den interne IP adresse med 
en godkendt IP til det eksterne net. Den lytter også efter svarpakker og returnerer disse til den rette 
klient, som bad om modtagelsen fra fjernnetværket. 
Udover at sørge for den ydre tilgang til klienter i det lokale net, kan den NAT service der findes i 
Windows 2000 også fungere som reverse Proxy. 
Dette giver daministratorer mulighed for at oprette en web, og email service uden at åbne serberne 
for det eksterne net. 
NAT kan også sættes op til at benytte en række offentlige IP adresser, tildele klienter private IP 
adresser ved at benyttte DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), og fungere som Proxy for 
DNS (Domain Name System) forespørgsler til det eksterne net. 
NAT konfigureres ved at benytte Routing And Remote Access MMC snap-in. 
Den skal håndteres som en Routing protokol, selvom det ikke er en ægte Routing protokol. 
At åbne NAT kan udføres ligeså simpelt som at tilføje en protokol, og vælge den rette opsætning 
som vist i nedenstående billede. 
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Statisk Routning 
Routere sender trafik med et Hop ad gangen. For at en Router skal kunne videresende trafik i 
multible netværksstier, skal Routreren konfigureres så den ved hvor det næste Hop er for en given 
destination. Router protokoller sørger for at Routere automatisk ”lærer” deres vej rundt i netværket, 
men Rouer protokoller, kræver et administrativt overhead, og vil derfor måske ikke være at 
foretrække i mindre netværk, hvor det nok er smartest med en statisk Routning. 
Hvis det ikke er påkrævet med en Routning med dynamisk redundans, kan Administrator vælge at 
sætte hver Router op med en liste over de netværksstier der findes i rouerens regi. 
Statisk Routning kan sættes op i Windows 2000 Server ved hjælp af ROUTE kommandoen eller 
med Routing And Remote Access grafiske brugerflade. 
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Routnings protokoller 
 
I mange små netværk er alle netværkssekmenter forbundet til en enkelt Router. 
Denne Router ved hvor den skal videresende pakker, da den har en direkte forbindelse til alle dele 
af netværket. I en sådanne situation er det kun nødvendigt med en meget simpel Router. 
Derimod har store komplekse netværk behov for multible Routere. 
Disse udgør en stor udfordring, hvordan vil Routeren finde ud af hvilke pakker der skal 
videresendes, og hvilke der skal forblive i netværket. 
Overvej næste billede, som viser et netværk med to Routere. Router A er direkte forbundet med 
Administrations netværket og EUC Midt Netværket, og ved derfor hvilke pakker der skal 
videresendes fra Administrationen til EUC Midt, men hvordan skal den kunne vide hvilke pakker 
der skal videresendes til Lærer netværket eller Elev netværket. 
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Der er to rigtige svar til dette: enten kan administrator implementetre statisk Routning, eller Router 
protokoller kan benyttes. 
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