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Introdução
Lançado pela Microsoft em 24 de Abril de 2003, o Microsoft Windows Server 2003, também conhecido
como W2K3 ou simplesmente Windows 2003 é um sistema operacional da Microsoft de rede
desenvolvido como sucessor do Windows 2000 Server. É também conhecido como Windows NT 5.2, e
era nada mais do que o Windows XP reformulado. No seu núcleo está uma versão do Windows XP com
algumas funções desligadas para permitir um funcionamento mais estável do sistema.
Tal como o Windows 2000, este apresenta o Active Directory como principal ferramenta para a
administração de domínios. É um sistema utilizado estritamente em redes de computadores.
O Windows Server 2003 da Microsoft trouxe novas melhorias aos serviços de rede e ao Active Directory,
que agora implementa mais funcionalidades em relação ao Windows 2000 Server.

A família de produtos do Microsoft Windows Server 2003 inclui quatro versões:


Windows Server 2003 Web Edition
o Funciona como host e servidor Web, fornecendo uma plataforma para agilizar o
desenvolvimento e a implantação de aplicativos e serviços da Web.



Windows Server 2003 Standard Edition
o Atende às necessidades diárias de empresas de todos os portes, fornecendo uma
solução para o compartilhamento de arquivos e impressoras, conectividade segura
com a Internet, implantação centralizada de aplicativos da área de trabalho e
colaboração entre funcionários, parceiros e clientes.



Windows Server 2003 Enterprise Edition
o Destina-se a empresas de médio a grande porte, activando a infra-estrutura da
empresa, aplicativos de linha de negócios e transacções de comércio electrónico.



Windows Server 2003 Datacenter Edition
o Permite o desenvolvimento de soluções comerciais críticas que exigem os bancos de
dados mais escalonáveis e o processamento de um grande volume de transacções.
Além disso, é uma plataforma ideal para a consolidação de servidores.

Comparação das Versões
Recurso

Web
Edition

Tecnologias de cluster
Balanceamento de carga da rede
C luster de falhas
C omunicações e serviços de rede
C onexões de rede virtual privada (VPN)
Serviço de protocolo de início de sessão
(SIP)
Serviço

de

autenticação

da

Internet

(IAS)
Ponte de rede
C ompartilhamento de conexão com a
Internet (IC S)
Serviços de diretório
Active Directory™
Suporte para serviços de metadiretório
(MMS)
Serviços de arquivo e impressão
Sistema de arquivos distribuídos (DFS)
Sistema de arquivos com criptografia
(EFS)
Restauração de cópia duplicada
SharePoint™ Team Services
Armazenamento removível e remoto
Serviço de fax
Serviços para Macintosh
Serviços de gerenciamento
IntelliMirror

Standard
Server

Enterprise
Server

Datacenter
Server

Recurso

Web
Edition

Standard
Server

C onjunto de diretivas resultante (RSoP)
Windows

Management Instrumentation

(WMI)
Servidor de instalação remota (RIS)
Serviços de segurança
Firewall de conexão com a Internet
Serviços de certificado
Serviços de terminal
Área

de

trabalho

remota

para

administração
Terminal Server
Diretório de sessão do Terminal Server
Serviços de multimídia
Windows Media™ Services
Escalonabilidade
Suporte a 64 bits para computadores
Intel® Itanium™
Hot-Swap de memória¹
Acesso

não-uniforme

à

memória

(NUMA)¹
C ontrole de processos
Programa de suporte ao Datacenter
Serviços de aplicativo da Web
.NET Framework
Internet Information Services (IIS)
ASP.NET

¹ Pode ser limitado devido à falta de suporte pelo hardware OEM.

Enterprise
Server

Datacenter
Server

Licenças
CAL: Licenças de Acesso para Clientes

Depois de ter equipado o seu ou os seus servidor(es) do Windows Server 2003, necessita também de
adquirir licenças de acesso para clientes (CAL). Deve adquirir tantas CAL como a quantidade de
potenciais acessos que irá ter aos seus servidores (não simultaneamente). Há dois tipos de CAL: Device
ou User. A escolha cabe-lhe a si, em função da sua empresa. Cada um dos casos pode ser mais ou menos
vantajoso consoante as situações. Pode misturar os dois, mas é geralmente desaconselhado por razões
óbvias
de
gestão
que
podem
tornar-se
francamente
quebra-cabeças:
* CAL Device: Necessita de tantos CAL Device quantos os postos susceptíveis de aceder aos servidores.
Prefira este tipo de licenças se tiver MAIS utilizadores do que postos de trabalho na sua empresa (postos
em
acesso
livre,
etc.)
* CAL User: Necessita de tantos CAL User quantos os utilizadores susceptíveis de aceder aos servidores.
Prefira este tipo de licenças se tiver MENOS utilizadores do que postos de trabalho.
TSCAL:
Licenças
de
Acesso
para
Clientes
Terminal
Server
Se instalar servidores Terminal Server (ou Citrix Metaframe), terá de adquirir igualmente licenças TSCAL.
Tal como as CAL, tem dois tipos de licenças. Cabe-lhe a si escolher o que lhe é mais adaptado.

Active Directory

Um directório é uma fonte de informação que contém informação acerca dos recursos de um sistema,
tal como utilizadores, servidores e suas funcionalidades (papéis), impressoras, bases de dados, etc. Os
directórios são muito usados em sistemas distribuídos.
Um serviço de directórios é composto por:


Informação sobre recursos que deve ser guardada, gerida e disponibilizada no sistema;



Software que guarda, disponibiliza e ajuda na gestão dessa informação.

O Active Directory da Microsoft e o LDAP são dois sistemas de directórios.
O Active Directory é um sistema LDAP utilizado com o intuito de gerir a informação de domínios, árvores
e
florestas.
Pelas suas características de replicação bem como pelos mecanismos de relações de segurança entre
domínios, árvores e florestas implementados no Windows 2000 e 2003, o Active Directory permite que
os recursos de rede sejam geridos de forma hierárquica e centralizada.
O serviço Active Directory é composto pelos seguintes elementos:


Esquema, correspondente à descrição do conteúdo e estrutura da informação do sistema.
Nomeadamente:


Classes de objectos;



Atributos obrigatórios e opcionais das classes;



Hierarquia entre instâncias das classes;



Limites (cardinalidade e valor) sobre as instâncias das classes.

Terminologia de Redes Microsoft
Grupos de trabalho (Workgroups)
A Microsoft lançou o Windows for Workgroups (versões 3.1 e 3.11) com a intenção de permitir, mesmo
a uma empresa de menores dimensões, uma ligação em rede sem a necessidade de adquirir qualquer
hardware e software extra. Ou seja, este produto tornava possível que qualquer posto de trabalho
pudesse ser usado, simultaneamente, como mini-servidor, permitindo a partilha de pastas e
impressoras por todos os utilizadores ligados em rede. A este tipo de rede sem um servidor dá -se o
nome de ponto a ponto (peer-to-peer) e o termo usado pela Microsoft é workgroup.
Domínio
O primeiro servidor que funciona como Domain Controller (DC) é a parte dominante do domínio. Um
domínio surge logo após a instalação do primeiro servidor DC. Dependentes do servidor DC (que
manterá o Active Directory) podem adicionar-se outros servidores e workstations, definir-se utilizadores
e grupos, proceder à validação dos utilizadores, instalar periféricos, etc. Assim, domínio pode também
ser descrito como um conjunto de redes em que existe um servidor responsável pela segurança da rede,
relativa à validação das contas dos utilizadores, ou seja, a certificação de que um determinado utilizador
é mesmo quem diz ser. Esta validação é feita através de um processo de identificação, que passa pela
necessidade da utilização de uma password, associada ao nome do utilizador. No caso do Windows
Server 2003, o nome de domínio não pode ser apenas uma única palavra ou um nome NetBIOS, terá de
ser uma entrada DNS. Imaginemos que a empresa EXEMPLO escolhe "exemplo" como nome do
domínio; este passaria a ser exemplo.com ou exemplo.pt ou exemplo. Qualquer outra terminação de
DNS. Normalmente, uma rede com um só domínio é apenas instalada em empresas pequenas e/ou
simples.
Domain Controller, Standalone Server e Member Server
O DC, para além de controlar a segurança dentro de um domínio, como, por exemplo, validando contas
de utilizadores, ou seja, proceder à autenticação dos utilizadores em rede, faz também o que um
Standalone Server ou um Member Server fazem. Se os servidores estiverem integrados num domínio já
existente, então pode dizer-se que são Member Servers, isto é, são servidores que, não sendo
controladores de domínio, são apenas membros do domínio. Como tal, reconhecem os seus utilizadores,
grupos e recursos, são capazes de partilhar os próprios recursos (sistema de correio electrónico,
impressoras, ficheiros, etc.) com os utilizadores e ainda têm acesso ao directório, mas não validam os
logons dos utilizadores, nem dão informação sobre o domínio. Um Standalone Server, como o próprio
nome indica, é um servidor que "está sozinho" standalone , ou seja, é um computador que corre o
Windows 2000 Server ou o Windows Server 2003 e, como tal, pode aderir a um grupo de trabalho ou
até mesmo criar um, mas não faz parte de um domínio. Assim sendo, um servidor Windows Server 2003,
sem o Active Directory, pode ser um Member Server, se pertencer a algum domínio, ou um Standalone
Ser ver, caso pertença a um grupo de trabalho.

Estações de trabalho
Normalmente, uma rede é constituída por vários postos de trabalho ligados entre si ou a um servidor.
Chamamos posto ou estação de trabalho ao computador que é usado por alguém para trabalhar.
Servidores
Basicamente, um servidor é um computador que disponibiliza serviços numa rede, como, por exemplo:
a partilha de impressoras, a disponibilização de espaço em disco ou a validação de utilizadores. O
Windows Server 2003 oferece, para além dos mencionados, servidores de bases de dados, como o SQL
Server, serviço de correio electrónico, como o Exchange Server, serviço World Wide Web (WWW), como
o Internet Information Services Web (IIS). Caso se queira proceder à identificação do papel dos
servidores, basta ir a Meus locais na rede, no Windows 2000 Server e no Windows Server 2003, clicar
com o botão direito sobre um computador, seleccionar Propriedades no menu e fazer a verificação na
respectiva janela. Dependendo do sistema operativo e do software servidor de rede utilizados num
computador-servidor, este pode ser, ou não, o que se chama 'dedicado'. Um servidor dedicado é aquele
com o qual podemos trabalhar de modo interactivo, ou seja, utilizá-lo não só como servidor, mas
também, simultaneamente, como cliente. Um exemplo de um servidor dedicado pode ser a Novell
NetWare 3.12 (e versões seguintes), visto o Windows Server 2003 estar optimizado para servidor de
rede e, como tal, não implementar servidores dedicados (podendo, no entanto, ser usado como posto
de trabalho). Sendo assim, não convém instalar este sistema operativo num computador-servidor que
será usado como posto ou estação de trabalho; nestes casos é preferível i nstalar o Windows XP
Professional.
Unidades organizacionais
A utilização de unidades organizacionais permite dividir um domínio em várias unidades, estas em
vários níveis, ou seja, uma Organizational unit pode conter -outras Organizational units. Podemos
definir, para cada uma das Organizational units criadas, políticas de grupo e esquemas de segurança,
facilitando, deste modo, a administração e a delegação de poderes.
Árvores
Tal como foi já mencionado, organizações com maiores dimensões e, principalment e, se
geograficamente distribuídas, necessitam, normalmente, de uma planificação mais estruturada e
organizada, que é mais facilmente obtida através de um conjunto de domínios hierarquizados em
árvore, a partir de um domínio de raiz, ou seja, de topo. Assi m sendo, uma árvore é um conjunto de um
ou mais domínios de um site. Torna-se, então, necessário criar um domínio de raiz (um DC - Domain
Controller), como, por exemplo, exemplo.com, para se poder criar uma árvore (que partilha um AC) com
domínios-filhos ou 'ramificações', que, no caso do exemplo, poderiam ser aveiro.exemplo.com,
teste.exemplo.com e porto.exemplo.com. Cada domínio pode ser visto como uma entidade
administrativa, mas é possível gerir, desde que autorizado, o domínio de raiz e fazer com que a s
modificações aí efectuadas se reflictam também nas ramificações desse domínio. Deste modo, pode

dizer-se que, numa árvore, todas as "ramificações" constituintes dessa árvore (domínios) estão
interligadas de modo bidireccional, sendo que cada domínio dá acesso aos seus recursos a cada um dos
outros. A árvore ainda pode ser mais complexa, em que cada subdomínio poderá, por sua vez, ter
domínios-filhos, como, por exemplo, dom.teste.exemplo.com e dom.teste.exemplo.com.

Florestas
Uma floresta é, assim, por definição, um conjunto de árvores associadas, cada uma delas com o seu
domínio de raiz, com um nome diferente dos usados nas outras árvores da floresta. Isto não significa
que entre as várias árvores A exista automaticamente uma relação de confiança bidireccional, embora
seja possível obtê-la manualmente, caso se configure o primeiro DC do domínio ministerio.com de modo
a aderir à floresta existente que inclui o domínio escola. Com servidor. Assim, é possível estabelecer
uma ligação entre ministerio.com e escola.com e partilhar recursos entre os domínios da mesma árvore.
Neste caso, temos uma floresta constituída por duas árvores. Na prática, esta situação pode ocorrer
quando duas organizações se fundem, por exemplo, na compra de uma empresa por outra, e em que
haja necessidade de partilhar recursos entre as duas florestas, formando uma única floresta.
Utilizadores e respectivas contas
Podemos controlar o acesso a um recurso por meio de uma password ou, então, por meio de
predefinição de regras de identificação para cada utilizador. No Windows 2000 Server e no Windows
Server 2003, a segurança obriga à existência de contas de utilizador. Um utilizador, ao aceder ao
sistema, tem de o fazer através de uma conta. Cada conta inclui um nome do utilizador, uma palav rachave (password) e diversos atributos definidos pelo sistema.
Grupos de utilizadores
Ao criar um grupo de utilizadores, o que se pretende é juntar certos utilizadores num grupo, para assim
poder configurar, de uma só vez, opções que dizem respeito a todos os utilizadores desse grupo. Deste
modo, um grupo de utilizadores pode conter muitos utilizadores. No entanto, isto não significa que, a
partir do momento em que um utilizador pertence a um grupo, não pode pertencer a mais nenhum.
Pelo contrário, um utilizador pode pertencer a vários grupos de utilizadores. Devem criar-se grupos de
utilizadores de acordo com a utilização que se pretende que venham a ter, como, por exemplo, agrupar
utilizadores que pertencem a uma determinada secção numa organização.

