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Uĝycie Samby 4
jako kontrolera domeny
usïugi Active Directory
W tym rozdziale poznasz podstawowe zadania, które trzeba wykonaÊ, aby poprawnie skonfigurowaÊ usïugÚ Active Directory opartÈ na serwerze Samba 4 jako kontrolerze domeny (ang.
Domain Controller) dla sieci. Omówione zostanÈ nastÚpujÈce zagadnienia:
Q Minimalne planowanie niezbÚdne do implementacji usïugi Active Directory opartej
na serwerze Samba jako kontrolerze domeny (pod uwagÚ trzeba wziÈÊ domenÚ,
topologiÚ i adresy sieci oraz wymagane usïugi). Przedstawione zostanÈ takĝe
podstawowe koncepcje istotne podczas konfiguracji usïugi kontrolera domeny.
Q Topologia sieci wykorzystywanej w przykïadach przedstawionych w ksiÈĝce.
UwzglÚdnione bÚdÈ podstawowe techniki planowania i lista rzeczy do sprawdzenia,
tak aby pokazaÊ czytelnikowi, jak naleĝy siÚ przygotowaÊ i jak zebraÊ wszystkie
informacje niezbÚdne do skonfigurowania Samby 4.
Q Wdroĝenie serwera Samba 4 i usïug niezbÚdnych do przygotowania prawidïowej
konfiguracji Samby za pomocÈ poleceñ wydawanych w powïoce.
Q Inne waĝne aspekty dowolnego kontrolera domeny usïugi Active Directory,
miÚdzy innymi dostÚpnoĂÊ, wydajnoĂÊ i replikacja. Wymienionymi aspektami
zajmiemy siÚ w przykïadowym scenariuszu. WyjaĂnione zostanÈ przyjÚte zaïoĝenia,
a takĝe ogólne idee, które trzeba uwzglÚdniÊ w rzeczywistych wdroĝeniach.
Q Szczegóïowe omówienie uĝycia Samby 4 jako kontrolera domeny usïugi Active
Directory. Dowiesz siÚ, jak przeprowadziÊ podstawowÈ weryfikacjÚ konfiguracji
oprogramowania Samba 4. To jest bardzo waĝne zadanie w celu przygotowania
niezawodnego Ărodowiska gwarantujÈcego administratorowi posiadanie w peïni
funkcjonalnego, opartego na Sambie 4 kontrolera domeny usïugi Active Directory.
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Waĝne kwestie konieczne do uwzglÚdnienia
podczas planowania usïugi Active Directory
Podczas planowania funkcji kontrolera domeny usïugi Active Directory najwaĝniejszym zadaniem, na którym trzeba siÚ skoncentrowaÊ przed przystÈpieniem do wykonywania innych
czynnoĂci, jest okreĂlenie topologii usïug sieciowych. Jeĝeli usïuga Active Directory ma byÊ
niezawodna, konieczne jest przygotowanie prostej (choÊ czytelnej) i skalowalnej architektury
speïniajÈcej potrzeby i wymagania Ărodowiska.
Kontroler domeny usïugi Active Directory moĝe zapewniÊ miejsce centralne przeznaczone
do zarzÈdzania urzÈdzeniami sieciowymi, a tym samym peïnÈ kontrolÚ nad ogromnÈ liczbÈ
obiektów (na przykïad komputerami i uĝytkownikami). KluczowÈ kwestiÈ jest maksymalne
zmniejszenie kosztu wykonywania zadañ administracyjnych, kontroli zasobów i zapewniania
bezpieczeñstwa (uwierzytelnianie i autoryzacja) w konkretnej sieci. Dlatego teĝ organizacja
uĝytkowników i zasobów w sposób uïatwiajÈcy zarzÈdzanie nimi i jednoczeĂnie umoĝliwiajÈcy
ïatwe skalowanie (na przykïad przez uïatwienie zlecania zadañ administracyjnych) ma tak
istotne znaczenie. Warto pamiÚtaÊ o jednym: nie ma sensu przygotowywanie kontrolera domeny w sieci, jeĂli aplikacje nie bÚdÈ mogïy byÊ z nim zintegrowane. Oznacza to brak moĝliwoĂci uĝycia wszystkich funkcji i uïatwieñ, które moĝe oferowaÊ kontroler domeny usïug katalogowych. Opracowanie poprawnej architektury dla konkretnego Ărodowiska to skomplikowane
i obszerne zadanie, którego omówienie wykracza poza zakres tematyczny ksiÈĝki. Zaprezentowane bÚdÈ jedynie ogólne informacje, a takĝe przykïadowe konfiguracje i topologie; moĝesz
je wykorzystaÊ w przyszïych implementacjach. Podobnie jak w kaĝdej implementacji administrator musi wziÈÊ pod uwagÚ uĝytkowników, komputery, jednostki organizacyjne, lasy, domeny i usïugi.
Przedstawiona zostanie prosta, choÊ efektywna architektura dla uĝytkownika domeny EALL.COM.BR
wraz ze strukturÈ uïatwiajÈcÈ mu zrozumienie waĝnych koncepcji. WspomnianÈ architekturÚ
czytelnik moĝe wykorzystaÊ jako punkt wyjĂcia do opracowania bardziej skomplikowanych
Ărodowisk. Ogólna rada brzmi: skoncentruj siÚ na konkretnej topologii i wymaganiach, wyodrÚbnij zasadnicze koncepcje i opracuj podobne struktury, ale przeznaczone dla Twojego Ărodowiska organizacji. Nie kopiuj wzorcowych projektów architekturalnych z internetu z zaïoĝeniem, ĝe w standardowej postaci bÚdÈ nadawaïy siÚ do uĝycia w Twojej sieci. Tego rodzaju
projekty zwykle zawierajÈ obsïugÚ wszystkich dziaïów i definicji istniejÈcych w oprogramowaniu. Jeĝeli nie potrzebujesz aĝ tak duĝego poziomu skomplikowania, nie uĝywaj projektów
znalezionych w internecie. Spotkaïem siÚ juĝ z wieloma Ărodowiskami zaprojektowanymi na
podstawie ogólnych reguï, które nie zostaïy przygotowane do uĝycia w konkretnych sytuacjach.
Zamiast tego opracuj proste i skalowane Ărodowiska. Znalezione w internecie wzorcowe projekty architekturalne najczÚĂciej tworzÈ Ărodowisko sieciowe, które jest skomplikowane i naprawdÚ nieefektywne w najbardziej podstawowych zastosowaniach. To caïkowite przeciwieñstwo doskonale zaplanowanego kontrolera domeny usïugi Active Directory.
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AnalogiÈ do wspomnianej nieefektywnej architektury moĝe byÊ na przykïad struktura katalogów
systemu plików. Czasami tworzymy naprawdÚ skomplikowanÈ hierarchiÚ katalogów z wieloma podkatalogami. Prowadzi to do powstania wielu poziomów zagnieĝdĝeñ i tak skomplikowanego drzewa katalogów, ĝe ostateczna struktura zniechÚca do uĝycia wïaĂciwych plików,
zamiast pomagaÊ w zapewnieniu szybkiego i ïatwego dostÚpu do nich.
MoĝliwoĂÊ utworzenia wielu katalogów i podkatalogów nie oznacza, ĝe trzeba z niej korzystaÊ
dla kaĝdego obiektu lub przygotowywaÊ struktury zawierajÈce setki podkatalogów — to jedynie
prowadzi do zwiÚkszenia poziomu skomplikowania. W tego rodzaju sytuacjach warto zastanowiÊ siÚ nad nastÚpujÈcymi kwestiami:
Q Ile plików trzeba bÚdzie obsïugiwaÊ?
Q Co chce siÚ osiÈgnÈÊ — szybkie umieszczanie plików, szybki dostÚp do plików,
czy teĝ jedno i drugie?
Q Czy struktura katalogów bÚdzie bezpoĂrednio uĝywana przez czïowieka,
czy przez aplikacjÚ?
Q Czy istnieje sensowna konwencja nazw dla przechowywanych plików?
Q Jeĝeli nie, to czy ma siÚ kontrolÚ nad zmianÈ nazw plików, aby tym samym
zastosowaÊ sensownÈ konwencjÚ nazw?
Q Czy konieczne jest zarzÈdzanie róĝnymi/okreĂlonymi uĝytkownikami i grupami
dla poszczególnych katalogów i plików?
Q Czy opracowana struktura pomoĝe w delegacji zadañ administracyjnych do pewnych
katalogów przeznaczonych dla konkretnych uĝytkowników i/lub dziaïów?
ByÊ moĝe uwaĝasz, ĝe utworzenie struktury katalogów to proste zadanie. Jednak gdy zaczniesz
gïÚbiej siÚ nad tym zastanawiaÊ i analizowaÊ wymienione powyĝej pytania, wtedy zdasz sobie
sprawÚ, ĝe opracowanie struktury katalogów wcale nie musi zaliczaÊ siÚ do ïatwych zadañ.
JeĂli odpowiedzi na wymienione pytania okaĝÈ siÚ nieprawidïowe, proste zadanie utworzenia
struktury katalogów moĝe w niedalekiej przyszïoĂci staÊ siÚ powaĝnym problemem. Spotkaïem siÚ juĝ z wieloma rozwiÈzaniami, w których problemy zwiÈzane z wydajnoĂciÈ lub skalowalnoĂciÈ (a nawet zapewnieniem bezpieczeñstwa) pojawiaïy siÚ tylko dlatego, ĝe twórca
rozwiÈzania nie zadaï sobie trudu udzielenia odpowiedzi na wymienione pytania.
Podobne pytania zwiÈzane z projektowaniem rozwiÈzania pojawiajÈ siÚ podczas planowania
usïugi Active Directory dla sieci. Odpowiedzi na pytania dotyczÈce prostych zadañ, takich jak
np. tworzenie struktury katalogów w systemie plików, mogÈ pomóc w podjÚciu odpowiednich
decyzji podczas rozwiÈzywania róĝnych problemów architekturalnych. Doskonale zaprojektowane systemy charakteryzujÈ siÚ tymi samymi zasadami i sÈ oparte na tych samych, doskonale znanych cechach charakterystycznych z zakresu skalowalnoĂci, wydajnoĂci, zapewniania
bezpieczeñstwa i prostej administracji.
PowróÊmy do usïugi Active Directory i jej architektury. Ogólnie rzecz biorÈc, pod uwagÚ naleĝy wziÈÊ trzy wymienione podstawowe koncepcje: las (ang. forest), domenÚ i jednostkÚ organizacyjnÈ. Las to najwyĝsza warstwa abstrakcji usïugi Active Directory. Zapewnia bezpieczeñstwo i zawiera jednÈ lub wiÚcej domen.
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Domena to czÚĂÊ (partycja) lasu. Moĝe zawieraÊ jednÈ lub wiÚcej tak zwanych jednostek organizacyjnych (ang. organizational units). Wspomniane jednostki organizacyjne to encje grupujÈce
róĝne obiekty (na przykïad uĝytkowników i/lub komputery) w celu ïatwej administracji tymi
elementami w skalowalny sposób (na przykïad uïatwienie zlecania zadañ administracyjnych).
Wedïug terminologii uĝywanej w przygotowanej przez Microsoft dokumentacji usïugi Active
Directory gïównym zadaniem lasu jest implementacja kontroli bezpieczeñstwa w Ărodowisku
usïugi Active Directory. Domena zapewnia punkt administracyjny, w którym moĝna kierowaÊ
replikacjÈ, a tym samym nawiÈzywaniem zaufanych relacji. Jednostki organizacyjne sÈ punktami administracyjnymi pozwalajÈcymi na zlecanie zadañ administracyjnych, a tym samym
zapewniajÈ nieocenionÈ moĝliwoĂÊ podziaïu obowiÈzków administracyjnych miÚdzy caïÈ organizacjÚ (ěródïo: http://technet.microsoft.com/pl-pl/library/cc756901(v=ws.10).aspx). To jest bardzo waĝny aspekt skalowalnoĂci, poniewaĝ pracownicy (a zwïaszcza administratorzy) to waĝny
i jednoczeĂnie najdroĝszy zasób w firmie. OpracowujÈc architekturÚ, trzeba wziÈÊ to pod uwagÚ
juĝ od samego poczÈtku prac.
Omówiona tutaj przykïadowa konfiguracja bÚdzie uĝywaïa prostego modelu lasu. Wspomniany las to najprostszy model wraz z najmniejszym obciÈĝeniem administracyjnym, a ponadto
doskonale pasuje do naszych wymagañ. Na pewno spotkasz siÚ z sytuacjami, w których konieczne bÚdzie przygotowanie wielu modeli lasu. W takich przypadkach naleĝy przygotowaÊ
projekt zawierajÈcy wspomniane modele lasu. Jeĝeli organizacja nie ma skomplikowanych
wymagañ (na przykïad zupeïnie autonomicznych oddziaïów), wówczas preferowane jest uĝycie
pojedynczego modelu lasu.
W tworzonej tutaj implementacji domena gïówna lasu (ang. forest root domain) to MSDCBRZ.
´EALL.COM.BR; bÚdziemy pracowaÊ tylko z jednÈ lokacjÈ (domena potomna) o nazwie POA.
´MSDCBRZ.EALL.COM.BR. Istnieje wiele róĝnych podejĂÊ w zakresie przygotowania jednostek
organizacyjnych. Wynika to z faktu, ĝe administratorzy majÈ odmienne punkty widzenia na
strukturÚ, poniewaĝ poszczególne jednostki organizacyjne majÈ róĝne potrzeby.
Rozpoczniemy od 10 jednostek organizacyjnych i zastosujemy model, który praktycznie oddziela stacje robocze, usïugi i uĝytkowników, czyli trzy waĝne obiekty wymagajÈce obsïugi
w dowolnej usïudze katalogowej. DziÚki nim implementacja poszczególnych polityk i administrowanie nimi w przyszïoĂci stanÈ siÚ ïatwiejsze.
Pobieranie przykïadowych fragmentów kodu
Przykïadowe fragmenty kodu moĝesz pobraÊ dla wszystkich ksiÈĝek kupionych w witrynie http://www.
packtpub.com/. W tym celu zaloguj siÚ do swojego konta w Packt. Jeĝeli ksiÈĝkÚ kupiïeĂ gdzie indziej,
wówczas przejdě na stronÚ http://www.packtpub.com/support i zarejestruj ksiÈĝkÚ. Po rejestracji ksiÈĝki
otrzymasz wiadomoĂÊ e-mail wraz z ïÈczem pozwalajÈcym na pobranie plików.

32

Kup książkę

Poleć książkę

Rozdziaá 2. • UĪycie Samby 4 jako kontrolera domeny usáugi Active Directory

Struktura bÚdzie posiadaïa trzy jednostki organizacyjne najwyĝszego poziomu, którymi sÈ
stacje robocze, usïugi i uĝytkownicy. Jednostka organizacyjna przeznaczona dla stacji roboczych obsïuguje róĝne rodzaje urzÈdzeñ, z których bÚdÈ korzystali uĝytkownicy. Do wspomnianych urzÈdzeñ zaliczamy miÚdzy innymi komputery biurowe i laptopy. Takie rozdzielenie urzÈdzeñ jest bardzo waĝne — trzeba identyfikowaÊ obsïugÚ uĝywanych przez
uĝytkowników urzÈdzeñ mobilnych, poniewaĝ majÈ one inne wymagania w zakresie zapewniania bezpieczeñstwa. Konfiguracja zaleĝy na przykïad od tego, czy uĝytkownicy przez
caïy czas korzystajÈ z sieci korporacyjnej i czy uĝywajÈ laptopów poza firmÈ. Na poczÈtek
jednostka organizacyjna przeznaczona dla usïug bÚdzie zapewniaïa obsïugÚ tylko trzech
usïug (terminala, wydruku i SQL). Ta liczba na pewno siÚ zwiÚkszy wraz z instalacjÈ kolejnych. PamiÚtaj: jeĂli usïugi sieciowe nie sÈ zintegrowane i nie pozwalajÈ na korzystanie
z usïug katalogowych, to nie ma zbyt duĝego sensu implementowanie usïug katalogowych
i centralne zarzÈdzanie nimi.
Ostatnia jednostka organizacyjna najwyĝszego poziomu jest poĂwiÚcona uĝytkownikom i skïada
siÚ z dwóch kolejnych jednostek: dla uĝytkowników standardowych i zaawansowanych. Jest to
podziaï prosty i jednoczeĂnie wystarczajÈcy do administracji sieciÈ.
Na rysunku 2.1 pokazano omówionÈ strukturÚ usïugi Active Directory.

Rysunek 2.1. Tworzona tutaj struktura usïugi Active Directory
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Informacje niezbÚdne
do wdroĝenia usïugi Active Directory
W celu uïatwienia sobie pracy warto wczeĂniej przygotowaÊ wszystkie informacje niezbÚdne
podczas wdraĝania usïugi Active Directory w sieci. Dobrym rozwiÈzaniem jest przygotowanie
odpowiedniej listy jeszcze przed przystÈpieniem do wdraĝania usïugi. W oparciu o przedstawione wczeĂniej informacje dokïadnie znamy potrzeby, sposób zdefiniowania topologii oraz
implementacji sieci. Wspomniane dane pozwalajÈ wiÚc na utworzenie dokumentu zawierajÈcego potrzebne informacje, a sam dokument uïatwi identyfikacjÚ punktów, które pominiÚto
w trakcie opracowywania projektu. W tabeli 2.1 wymieniono informacje, które naleĝy zebraÊ
przed rozpoczÚciem implementacji usïugi Active Directory za pomocÈ Samby 4. Tabela zostaïa przygotowana w taki sposób, aby uïatwiÊ czytelnikowi zrozumienie i odszukanie informacji podczas fazy konfiguracji usïugi Active Directory. Gdy bÚdzie siÚ miaïo wczeĂniej przygotowane niezbÚdne informacje, proces konfiguracji usïugi stanie siÚ jasny i prosty. Na etapie
planowania moĝesz wiÚc zebraÊ jak najwiÚcej informacji. Przedstawiona tabela moĝe byÊ pomocna i sïuĝyÊ w charakterze punktu wyjĂcia podczas organizacji danych.
Tabela 2.1. Lista rzeczy do zrobienia w zakresie konfiguracji usïug katalogowych opartych na Sambie 4
Pytanie lub parametr

Odpowiedě lub wartoĂÊ

Rola

Kontroler domeny

Czy istnieje juĝ infrastruktura DNS?

( x ) Tak ( ) Nie

Adres IP usïugi Active Directory i interfejs

192.168.1.1 (eth1)

Liczba jednostek organizacyjnych

10

Lokacje/miejsca fizyczne

1

Liczba kontrolerów domeny

1

Domena

POA.MSDCBRZ.EALL.COM.BR

Konfiguracja DNS

Przekazywanie (IP: 8.8.8.8)

Adres IP serwera DHCP

192.168.1.1

Adres IP routera domyĂlnego

192.168.1.1

Liczba uĝytkowników

50

Jak wyjaĂniono w rozdziale 1., aby zapewniÊ obsïugÚ peïnych moĝliwoĂci Samby, usïuga Active
Directory w Sambie 4 wykorzystuje takĝe inne waĝne funkcje. Samba 4 posiada wbudowany
serwer DNS, który okazuje siÚ wystarczajÈcy dla wielu instalacji. W omawianym tutaj projekcie równieĝ z niego skorzystamy. Jednak wymagane jest równieĝ uĝycie protokoïu NTP (ang.
Network Time Protocol), poniewaĝ zegary we wszystkich systemach znajdujÈcych siÚ w sieci
muszÈ byÊ zsynchronizowane. Wspomniana synchronizacja ma jeszcze wiÚkszÈ wagÚ dla uwierzytelniania za pomocÈ mechanizmu Kerberos. DHCP to kolejna niezbÚdna usïuga; zapewnia
administratorom sieci ïatwy sposób dynamicznej konfiguracji nowych komputerów w sieci
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(na przykïad przypisanie im adresów IP), a takĝe rejestracjÚ nowych maszyn w serwerze DNS
(to ma istotne znaczenie dla usïugi Active Directory). Wszystkie usïugi wymienione w tabeli 2.1
sÈ juĝ skonfigurowane w systemie Debian, który przygotowaliĂmy w rozdziale 1. Konfiguracja
usïug stanowiïa czÚĂÊ procedury instalacyjnej serwera Samba 4.

DostÚpnoĂÊ, wydajnoĂÊ i replikacja usïugi sieciowej
Podczas planowania jakiejkolwiek usïugi sieciowej od samego poczÈtku konieczne jest uwzglÚdnienie kwestii zwiÈzanych z jej dostÚpnoĂciÈ i wydajnoĂciÈ, poniewaĝ usïuga pozbawiona dwóch
wymienionych cech charakterystycznych jest po prostu nieuĝyteczna. To dotyczy równieĝ kontrolera domeny usïugi Active Directory, która dostarcza podstawowych funkcji caïej domenie.
Jeĝeli usïuga okaĝe siÚ niedostÚpna, w rezultacie uĝytkownicy nie bÚdÈ mogli nawiÈzaÊ poïÈczenia z sieciÈ, serwery nie bÚdÈ potrafiïy wyszukaÊ komputerów w sieci itd. Tworzona przez
nas lista rzeczy do sprawdzenia wymienia ogólne informacje, które pomogÈ w udzieleniu odpowiedzi na pewne waĝne pytania dotyczÈce dostÚpnoĂci i wydajnoĂci. Dlatego teĝ przygotowanie dobrze udokumentowanego planu znacznie uïatwia póěniejsze wdroĝenie usïugi. WielkoĂÊ
i architektura usïugi Active Directory zaleĝÈ od konkretnego Ărodowiska wdroĝeniowego, ale
to wykracza poza zakres tematyczny ksiÈĝki. W internecie znajdziesz wiele artykuïów przedstawiajÈcych róĝne aspekty projektów charakteryzujÈcych siÚ skalowalnoĂciÈ, wysokÈ dostÚpnoĂciÈ i wydajnoĂciÈ. Podczas rozwaĝania kwestii zwiÈzanych z wydajnoĂciÈ i replikacjÈ trzeba
koniecznie zwróciÊ uwagÚ na kilka waĝnych elementów:
Q liczbÚ uĝytkowników,
Q liczbÚ domen,
Q fizyczne poïoĝenie danej lokacji.

Wymienione punkty to jedynie kilka przykïadów parametrów, które bÚdÈ miaïy ogromny wpïyw
na obciÈĝenie serwera usïugi Active Directory. Warto pamiÚtaÊ, ĝe istniejÈ równieĝ inne waĝne
parametry. Im wiÚcej informacji uda Ci siÚ zebraÊ na etapie planowania, tym ïatwiej bÚdzie zaplanowaÊ zasoby niezbÚdne do zapewnienia odpowiedniej wydajnoĂci w danym Ărodowisku.
Dobrym przykïadem innego rodzaju informacji, które moĝna umieĂciÊ na wspomnianej wczeĂniej liĂcie rzeczy do sprawdzenia, jest rysunek 2.1 pokazujÈcy schemat tworzonej usïugi Active
Directory. Usïugi, które majÈ byÊ oferowane w domenie oraz wspóïpracujÈ z usïugÈ Active
Directory, bÚdÈ generowaïy obciÈĝenie (zapytania DNS, obsïuga uwierzytelniania itd.). Dlatego
teĝ stanowiÈ czynniki wydajnoĂci konieczne do uwzglÚdnienia na etapie planowania. W omawianym tutaj przykïadzie mamy zaledwie kilku uĝytkowników i niewiele usïug, wiÚc serwer
z pewnoĂciÈ poradzi sobie z obsïugÈ obciÈĝenia. Poniewaĝ istnieje tylko jedno miejsce (lokacja)
i jedna domena, nie ma obaw zwiÈzanych z wydajnoĂciÈ podczas replikacji bazy danych usïugi
Active Directory. Kiedy analizujemy dostÚpnoĂÊ, nie istnieje coĂ takiego jak maïe Ărodowisko
i nie moĝna sobie pozwoliÊ na brak redundancji (zapewnienie wysokiej dostÚpnoĂci) naszych
usïug. W rozdziale 4. przeczytasz, jak zapewniÊ redundancjÚ w tworzonym Ărodowisku oraz
jak zapewniÊ wysokÈ dostÚpnoĂÊ usïugi Active Directory.
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Konfiguracja Samby 4 jako kontrolera
domeny usïug katalogowych
JednÈ z waĝniejszych zmian konfiguracyjnych, dziÚki której znacznie uïatwimy sobie pracÚ,
jest dodanie Ăcieĝki dostÚpu do katalogu, w którym zainstalowano SambÚ 4, do zmiennej PATH
w pliku .bash_profile. W ten sposób podczas pracy z narzÚdziami Samby 4 nie trzeba bÚdzie podawaÊ peïnej (bezwzglÚdnej) Ăcieĝki dostÚpu. W powïoce wydaj przedstawione poniĝej polecenie:
leal@debian7:~$ sudo echo 'export PATH=/usr/local/samba/bin:\
´/usr/local/samba/sbin:$PATH' >> /root/.bash_profile && echo OK

Dane wyjĂciowe powyĝszego polecenia powinny zawieraÊ komunikat OK. To bÚdzie sygnaï
ĂwiadczÈcy o udanej modyfikacji pliku .bash_profile, polegajÈcej na dodaniu katalogu zawierajÈcego SambÚ 4 do listy katalogów sprawdzanych po wydaniu polecenia w powïoce.
Po speïnieniu wszystkich wymagañ stawianych przez Ărodowisko Samby 4 oraz po sprawdzeniu zainstalowanego oprogramowania konfiguracja Samby 4 do dziaïania w charakterze usïugi
Active Directory jest prostym zadaniem. W tym celu wystarczy wydaÊ poniĝsze polecenie:
leal@debian7:~$ sudo samba-tool domain provision --realm=POA.MSDCBRZ.EALL.COM.BR -´domain=POA --adminpass='w1ndow$$!' --server-role='domain controller'

Polecenie samba-tool moĝe byÊ uruchomione w trybie interaktywnym przez uĝycie argumentów domain provision. NastÚpnie trzeba bÚdzie udzielaÊ odpowiedzi na poszczególne pytania
(na przykïad domain, adminpass itd.). Jednym z celów ksiÈĝki jest zaprezentowanie czytelnikom
jak najwiÚkszej liczby zautomatyzowanych procedur i prostych skryptów. NarzÚdzie samba-tool
zostaïo wywoïane bezpoĂrednio wraz z wszystkimi poleceniami i argumentami. W ten sposób
konfiguracja serwera Samba 4 jest przeprowadzana bez koniecznoĂci prowadzenia dalszej
interakcji.
Jeĝeli chcesz ponownie wykonaÊ przedstawione polecenie samba-tool, konieczne bÚdzie wczeĂniejsze usuniÚcie pliku konfiguracyjnego smb.conf. W przeciwnym razie wystÈpi bïÈd i dziaïanie polecenia
zostanie przerwane. Wymieniony plik konfiguracyjny moĝesz usunÈÊ za pomocÈ polecenia sudo rm
/usr/local/samba/etc/smb.conf.

Przyjrzymy siÚ teraz poleceniu samba-tool i wyjaĂnimy uĝyte argumenty. DziÚki temu bÚdziesz doskonale rozumiaï sposób dziaïania poszczególnych opcji, co pozwoli na ich dostosowanie do wïasnych potrzeb. W wydanym poleceniu uĝyto nastÚpujÈcych argumentów:
Q samba-tool  to podstawowe narzÚdzie administracyjne Samby.
Q domain provision  to argument, w którym domain stanowi podpolecenie
narzÚdzia samba-tool odpowiedzialne za zadania zarzÈdzania domenÈ, natomiast
provision oznacza podpolecenie faktycznie konfigurujÈce domenÚ. To podstawowa
czÚĂÊ wydanego polecenia samba-tool i zapewnia moĝliwoĂÊ konfiguracji domeny.
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Q --realm  to wartoĂÊ realm.
Q --domain  to nazwa domeny.
Q --adminpass  to hasïo administracyjne. (Jeĝeli nie zostanie zdefiniowane, Samba

wygeneruje losowe hasïo). Zdefiniowanie hasïa to waĝny etap podczas konfiguracji
Samby 4, poniewaĝ w usïudze Active Directory istnieje ĂciĂle okreĂlona polityka
dotyczÈca haseï (tzw. Microsoft Windows Password Policies). W przypadku podania
niewystarczajÈco silnego hasïa otrzymasz komunikat bïÚdu i polecenie trzeba bÚdzie
wykonaÊ ponownie. Hasïo uĝyte w przykïadzie jest proste i choÊ uwzglÚdniono
w nim zasady wspomnianej polityki, to jednak nie jest przeznaczone do uĝycia
w Ărodowiskach produkcyjnych.
Argument --server-role wskazuje na koniecznoĂÊ uĝycia silnego hasïa dla instalacji. Poniewaĝ
przeprowadzamy konfiguracjÚ kontrolera domeny usïugi Active Directory, wartoĂciÈ omawianego argumentu jest domain controller. Jednak dostÚpne sÈ takĝe inne opcje, miÚdzy innymi
dc, member server, member i standalone. W przypadku pominiÚcia argumentu domyĂlnie uĝyta
zostanie opcja server-role.
ListÚ wszystkich dostÚpnych opcji moĝesz wyĂwietliÊ, po prostu wydajÈc polecenie samba-tool bez
ĝadnych argumentów. Ewentualnie zajrzyj na stronÚ podrÚcznika systemowego man dla omawianego
narzÚdzia (man samba-tool).

Po wydaniu wczeĂniej przedstawionego polecenia przeznaczonego do konfiguracji serwera
Samba 4 jako usïugi Active Directory sprawdě dane wyjĂciowe i upewnij siÚ, ĝe wykonanie
polecenia przebiegïo zgodnie z oczekiwaniami. Poniĝej przedstawiono przykïadowe dane
wyjĂciowe otrzymane po wydaniu omawianego polecenia:
Looking up IPv4 addresses
More than one IPv4 address found. Using 192.168.1.1
Looking up IPv6 addresses
No IPv6 address will be assigned
Setting up share.ldb
Setting up secrets.ldb
Setting up the registry
Setting up the privileges database
Setting up idmap db
Setting up SAM db
Setting up sam.ldb partitions and settings
Setting up sam.ldb rootDSE
Pre-loading the Samba 4 and AD schema
Adding DomainDN: DC=poa,DC=msdcbrz,DC=eall,DC=com,DC=br
Adding configuration container
Setting up sam.ldb schema
Setting up sam.ldb configuration data
Setting up display specifiers
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Modifying display specifiers
Adding users container
Modifying users container
Adding computers container
Modifying computers container
Setting up sam.ldb data
Setting up well known security principals
Setting up sam.ldb users and groups
Setting up self join
Adding DNS accounts
Creating CN=MicrosoftDNS,CN=System,DC=poa,DC=msdcbrz,DC=eall,\
C=com,DC=br
Creating DomainDnsZones and ForestDnsZones partitions
Populating DomainDnsZones and ForestDnsZones partitions
Setting up sam.ldb rootDSE marking as synchronized
Fixing provision GUIDs
A Kerberos configuration suitable for Samba 4 has been generated
at /usr/local/samba/private/krb5.conf
Once the above files are installed, your Samba 4 server will be
ready to use
Server Role:
active directory domain controller
Hostname:
debian7
NetBIOS Domain: POA
DNS Domain:
poa.msdcbrz.eall.com.br
DOMAIN SID:
S-1-5-21-1069074877-2280341390-3609431641

WyĂwietlone dane wyjĂciowe zawierajÈ pewne informacje o poszczególnych krokach konfiguracji serwera Samba 4. Na podstawie tych komunikatów moĝemy dowiedzieÊ siÚ o ustawieniu
okreĂlonych zasobów, o utworzeniu pewnych kontenerów domyĂlnych i uĝytkowników, o grupach oraz konfiguracji DNS.
Ostatnie wiersze zawierajÈ pewne uĝyteczne informacje: nazwÚ domeny i jej wartoĂÊ SID.
W tych wierszach znajdujÈ siÚ równieĝ waĝne informacje dotyczÈce pliku konfiguracyjnego
Kerberos, który zostaï wygenerowany automatycznie. Te informacje bÚdÈ potrzebne do zakoñczenia konfiguracji serwera Samba 4. Plik konfiguracyjny Kerberos trzeba umieĂciÊ w odpowiednim katalogu, co nastÚpuje po wydaniu polecenia:
leal@debian7:~$ su – root
Password:
root@debian7:~# cp -pRf /usr/local/samba/private/krb5.conf /etc/ && echo OK
OK
root@debian7:~# exit
leal@debian7:~$

Jeĝeli dane wyjĂciowe zawierajÈ komunikat OK, oznacza to, ĝe plik konfiguracyjny Kerberos
zostaï skopiowany do odpowiedniego katalogu. Teraz trzeba przeprowadziÊ edycjÚ pliku smb.conf
i skonfigurowaÊ serwer DNS, którego serwer Samba bÚdzie uĝywaï do przekazywania wszystkich zapytañ DNS spoza strefy autorytatywnej. W omawianym przykïadzie wykorzystujemy
serwery DNS udostÚpniane przez Google, ale w rzeczywistym wdroĝeniu powinieneĂ podaÊ
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adres wïasnego serwera DNS. Przed edycjÈ pliku smb.conf spójrz na jego zawartoĂÊ, poniewaĝ
przekazywanie adresów IP mogïo zostaÊ skonfigurowane automatycznie przez samba-tool i nie
bÚdziesz musiaï wprowadzaÊ ĝadnych zmian.
Jeĝeli trzeba wprowadziÊ zmiany, poniĝszy skrypt zajmie siÚ tym automatycznie:
leal@debian7:~$ sudo cp -pRf /usr/local/samba/etc/smb.conf
/usr/local/samba/etc/smb.conf-bkp && sed -e 's/dns forwarder =.*$/dns
forwarder = 8.8.8.8/g' /usr/local/samba/etc/smb.conf >
/usr/local/samba/etc/smb.conf-new && mv
/usr/local/samba/etc/smb.conf-new /usr/local/samba/etc/smb.conf && echo OK
OK
leal@debian7:~$

Jeĝeli dane wyjĂciowe zawierajÈ komunikat OK, oznacza to, ĝe edycja pliku smb.conf zakoñczyïa siÚ powodzeniem i jesteĂmy gotowi do uruchomienia serwera Samba 4. W przypadku
wystÈpienia bïÚdu nie naleĝy wprowadzaÊ ĝadnych zmian w oryginalnym pliku konfiguracyjnym Samby. JeĂli jednak wprowadzono zmiany i nastÈpiïo wygenerowanie bïÚdu, oznacza to,
ĝe operacja edycji pliku zakoñczyïa siÚ niepowodzeniem. Trzeba wówczas przywróciÊ oryginalny plik konfiguracyjny Samby z kopii zapasowej utworzonej na poczÈtku skryptu. Dlatego
teĝ warto zachowaÊ plik smb.conf.bkp wraz z oryginalnÈ konfiguracjÈ Samby  tak na wszelki
wypadek.
Teraz moĝna uruchomiÊ serwer Samba 4, aby dziaïaï w tle. Serwer powinien byÊ jednowÈtkowy, aby umoĝliwiaÊ identyfikacjÚ wszelkich bïÚdów lub ostrzeĝeñ powodowanych przez
oprogramowanie w kolejnych wykonywanych przez nas krokach. Przeprowadzimy wiÚc seriÚ
testów i operacji weryfikacji, aby upewniÊ siÚ, ĝe przygotowana tutaj konfiguracja jest gotowa
do uĝycia w Ărodowisku produkcyjnym. W oknie terminala wydaj polecenie:
leal@debian7:~$ sudo /usr/local/samba/sbin/samba -i -M single
Password:

Jeĝeli zainstalowane oprogramowanie Samba 4 i konfiguracja nie zawierajÈ ĝadnych bïÚdów
i nie powodujÈ problemów, powinieneĂ otrzymaÊ nastÚpujÈce dane wyjĂciowe:
samba version 4.0.5 started.
Copyright Andrew Tridgell and the Samba Team 1992-2012
samba: using 'single' process model
Attempting to autogenerate TLS self-signed keys for https for hostname 'DEBIAN7.
´poa.msdcbrz.eall.com.br'
TLS self-signed keys generated OK

PowinieneĂ zauwaĝyÊ, ĝe proces Samby zostaï powiÈzany z powïokÈ, a nie rozwidlony. WyĂwietlony komunikat wskazuje na uĝycie opcji single jako modelu procesu, co siÚ zgadza, poniewaĝ demona uruchomiliĂmy wraz z opcjÈ -M single. W ten sposób uïatwimy sobie pracÚ podczas debugowania i wyszukiwania komunikatów ewentualnych bïÚdów — mamy tylko jeden
proces przeznaczony do obsïugi Active Directory. Nie wystÚpuje wiÚc ryzyko przeoczenia
komunikatu z powodu analizy niewïaĂciwego procesu.
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Weryfikacja konfiguracji Samby 4
Po zainstalowaniu i skonfigurowaniu serwera Samba 4 przeprowadzimy podstawowÈ weryfikacjÚ, aby upewniÊ siÚ, ĝe przygotowane Ărodowisko moĝna zastosowaÊ w produkcji. Testy bÚdÈ
zwiÈzane z zapytaniami DNS, uwierzytelnianiem Kerberos, a takĝe pewnymi podstawowymi
moĝliwoĂciami w zakresie obsïugi ĝÈdañ i udzielania odpowiedzi przez nasz nowy serwer.
Jak wspomniano w rozdziale 1. i jak to bÚdzie powtarzane w caïej ksiÈĝce, zawsze warto opracowaÊ
zautomatyzowanÈ procedurÚ testowÈ przeznaczonÈ do weryfikacji Ărodowiska. GorÈco zachÚcam
wiÚc do rozpoczÚcia tworzenia skryptów przeprowadzajÈcych testy konfiguracji Samby 4 dla
przyszïych instalacji, uaktualnieñ i obsïugi bazy danych. Opracowanie zestawu testów i procedur
weryfikacyjnych ma kluczowe znaczenie podczas wprowadzania jakichkolwiek zmian w Ărodowisku.
Moĝe równieĝ pomóc w wychwytywaniu problemów przed wdroĝeniem instalacji w Ărodowisku
produkcyjnym, a takĝe pozwoli na wycofanie modyfikacji i powrót do fazy planowania.
Rozpoczniemy od testów DNS, poniewaĝ prawidïowe dziaïanie serwera DNS ma istotne znaczenie dla poprawnego dziaïania usïugi Active Directory (patrz odwoïanie [13] w dodatku A).
Jeĝeli wystÈpiÈ jakiekolwiek problemy z konfiguracjÈ, bÚdziesz miaï moĝliwoĂÊ ich wczeĂniejszego rozwiÈzania. Usïuga Active Directory uĝywa rekordu SRV do zlokalizowania kontrolerów
domeny, poniewaĝ wspomniany rekord jest stosowany do identyfikacji serwerów oferujÈcych
okreĂlone usïugi. Dla kontrolera domeny Active Directory konieczne jest utworzenie dwóch
rekordów SVR: _kerberos i _ldap. Konieczne jest upewnienie siÚ, ĝe system posiada wymienione rekordy, co pozwoli klientom na komunikacjÚ z serwerem i wykrywanie usïug dostÚpnych
w sieci. W nowej powïoce wykonaj nastÚpujÈce polecenia:
leal@debian7:~$ host -t SRV _kerberos._udp.poa.msdcbrz.eall.com.br
_kerberos._udp.poa.msdcbrz.eall.com.br has SRV record 0 100 88 debian7. poa.
´msdcbrz.eall.com.br.
leal@debian7:~$ host -t SRV _ldap._tcp.poa.msdcbrz.eall.com.br
_ldap._tcp.poa.msdcbrz.eall.com.br has SRV record 0 100 389 debian7.poa.
´msdcbrz.eall.com.br.
leal@debian7:~$ host -t A poa.msdcbrz.eall.com.br
poa.msdcbrz.eall.com.br has address 192.168.1.1

W Twoim Ărodowisku po wydaniu powyĝszych poleceñ powinieneĂ otrzymaÊ podobne dane
wyjĂciowe. W przypadku wystÈpienia bïÚdu wskazujÈcego na nieznalezienie rekordów konieczne jest przejrzenie procesu konfiguracji i upewnienie siÚ o prawidïowym wykonaniu poszczególnych kroków. Jak moĝna siÚ przekonaÊ na podstawie danych wyjĂciowych poleceñ,
rekordy SVR dla _ldap i _kerberos zostaïy skonfigurowane prawidïowo.
Inna waĝna kwestia dotyczÈca konfiguracji DNS to zdefiniowanie przekazywania  aby w ten
sposób zapewniÊ sobie moĝliwoĂÊ ustalania nazw, dla których nasza usïuga Active Directory
nie jest autorytatywna. KonfiguracjÚ moĝna przetestowaÊ, wykorzystujÈc pewne doskonale
znane witryny internetowe. Oto niezbÚdne kroki:
1. Wykonanie nastÚpujÈcego polecenia w powïoce:
leal@debian7:~$ host www.amazon.com
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Wygenerowane dane wyjĂciowe powinny byÊ podobne do poniĝszych:
www.amazon.com has address 72.21.215.232

2. Teraz moĝna podjÈÊ próbÚ okreĂlenia rekordu MX dla domeny amazon.com.
W tym celu z poziomu powïoki naleĝy wydaÊ polecenie:
leal@debian7:~$ host -t mx amazon.com

Dane wyjĂciowe powinny byÊ podobne do nastÚpujÈcych:
amazon.com
amazon.com
amazon.com
amazon.com
amazon.com
amazon.com

mail
mail
mail
mail
mail
mail

is
is
is
is
is
is

handled
handled
handled
handled
handled
handled

by
by
by
by
by
by

5 amazon-smtp.amazon.com.
10 smtp-fw-4101.amazon.com.
10 smtp-fw-9101.amazon.com.
10 smtp-fw-31001.amazon.com.
10 smtp-fw-33001.amazon.com.
15 smtp-fw-2101.amazon.com.

DziÚki przeprowadzonym testom moĝna potwierdziÊ, ĝe serwer DNS wbudowany
w usïugÚ Active Directory dziaïa prawidïowo, poprawie okreĂla nazwy DNS dla
naszej domeny (poa.msdcbrz.eall.com.br) i przekazuje ĝÈdania dla innych domen.
ZweryfikowaliĂmy takĝe rekordy SVR _kerberos i _ldap i moĝemy przystÈpiÊ
do przetestowania mechanizmu uwierzytelniania Kerberos.
3. W celu przetestowania mechanizmu uwierzytelniania Kerberos moĝna wykorzystaÊ
polecenie kinit. Wymienione narzÚdzie potrafi pobraÊ i buforowaÊ bilet dostÚpu
Kerberos (patrz strona podrÚcznika wyĂwietlana po wydaniu polecenia man kinit).
Najprostsza forma wywoïania kinit i przetestowania konfiguracji Samby 4
to wykonanie poniĝszego polecenia:
leal@debian7:~$ kinit administrator@POA.MSDCBRZ.EALL.COM.BR

4. PowinieneĂ otrzymaÊ nastÚpujÈce dane wyjĂciowe:
Password for administrator@POA.MSDCBRZ.EALL.COM.BR:

5. Musisz w tym momencie podaÊ hasïo administratora i nacisnÈÊ klawisz Enter.
WyĂwietlone dane wyjĂciowe bÚdÈ miaïy postaÊ komunikatu ostrzeĝenia:
Warning: Your password will expire in 41 days on Sat Jul 13 19:22:46 2013

6. Teraz moĝna uĝyÊ polecenia klist w celu potwierdzenia rzeczywistego otrzymania
biletu oraz prawidïowego dziaïania mechanizmu uwierzytelniania Kerberos:
leal@debian7:~$ klist

7. Dane wyjĂciowe polecenia klist powinny byÊ podobne do przedstawionych poniĝej:
Ticket cache: FILE:/tmp/krb5cc_1000
Default principal: administrator@POA.MSDCBRZ.EALL.COM.BR
Valid starting
Expires
Service principal
06/02/13 02:09:59 06/02/13 12:09:59 krbtgt/POA.MSDCBRZ.EALL.COM.BR
@POA.MSDCBRZ.EALL.COM.BR
renew until 06/03/13 02:09:54

Jeĝeli otrzymasz dane wyjĂciowe podobne do przedstawionych, oznacza to,
ĝe mechanizm uwierzytelniania Kerberos dziaïa prawidïowo.
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Kolejna operacja weryfikacji jest zwiÈzana z serwerem ldap w kontrolerze domeny usïugi Active
Directory zbudowanej w oparciu o SambÚ 4. Do wykonywania zapytañ wzglÚdem usïugi Active
Directory i potwierdzenia jej prawidïowego dziaïania moĝna wykorzystaÊ narzÚdzie ldapsearch.
Pierwsze zapytanie bÚdzie miaïo postaÊ nastÚpujÈcego polecenia:
leal@debian7:~$ ldapsearch -x -h localhost -s base -D
´cn=Users,dc=poa,dc=msdcbrz,dc=eall,dc=com,dc=br -W

cn=administrator,

Zostaniesz poproszony o podanie hasïa administracyjnego LDAP, a nastÚpnie na ekranie bÚdÈ
wyĂwietlone obszerne dane wyjĂciowe. W celu zachowania zwiÚzïoĂci poniĝej przedstawiono
jedynie kilka ostatnich wierszy danych wyjĂciowych:
namingContexts: DC=DomainDnsZones,DC=poa,DC=msdcbrz,DC=eall,DC=com,DC=br
namingContexts: DC=ForestDnsZones,DC=poa,DC=msdcbrz,DC=eall,DC=com,DC=br
supportedSASLMechanisms: GSS-SPNEGO
supportedSASLMechanisms: GSSAPI
supportedSASLMechanisms: NTLM
highestCommittedUSN: 3723
domainFunctionality: 2
forestFunctionality: 2
domainControllerFunctionality: 4
isGlobalCatalogReady: TRUE
# search result
search: 2
result: 0 Success
# numResponses: 2
# numEntries: 1

Jeĝeli po wydaniu polecenia ldapsearch otrzymaïeĂ dane wyjĂciowe podobne do przedstawionych, oznacza to, ĝe ldap w usïudze Active Directory dziaïa prawidïowo.
Ostatni i najwaĝniejszy krok to rzeczywiste przetestowanie komputera dziaïajÈcego pod kontrolÈ systemu operacyjnego Microsoft Windows i próba jego dodania do naszej nowej domeny.
W omawianym przykïadzie wykorzystamy system operacyjny Windows Server 2008 R2. Po doïÈczeniu komputera do domeny uĝyjemy go do utworzenia jednostek organizacyjnych w kontrolerze domeny usïugi Active Directory.
Po zainstalowaniu Microsoft Windows Server 2008 R2 moĝna sprawdziÊ, czy system pobiera
adres IP z przygotowanego serwera DHCP. W tym celu wykonaj szybki test (na przykïad za
pomocÈ polecenia ping), aby upewniÊ siÚ, ĝe konfiguracja sieci dziaïa zgodnie z oczekiwaniami.
Za pomocÈ wiersza poleceñ PowerShell moĝesz wydaÊ polecenie ipconfig /all (patrz rysunek 2.2) i sprawdziÊ konfiguracjÚ sieci (spójrz na przykïad na wiersze Adres IPv4, Serwery DNS,
Brama domyĂlna itd.).
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Rysunek 2.2. Sprawdzenie konfiguracji sieci w wierszu poleceñ PowerShell

Na rysunku 2.2 widaÊ, ĝe system Windows Server 2008 pobraï adres IP (192.168.1.12). Dane
w wierszach Serwer DHCP, Adres IPv4, Podstawowy serwer WINS, Serwery DNS i Brama domyĂlna
pochodzÈ z przygotowanego przez nas wczeĂniej kontrolera domeny usïugi Active Directory
(jego adres IP to 192.168.1.1).
Aby upewniÊ siÚ, ĝe system jest w stanie uzyskaÊ dostÚp do usïugi Active Directory (serwer
Samba 4), warto przeprowadziÊ test za pomocÈ polecenia ping, jak pokazano na rysunku 2.3.

Rysunek 2.3. Sprawdzenie dostÚpnoĂci serwera Samba 4 za pomocÈ polecenia ping
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Jak moĝesz zobaczyÊ na wczeĂniejszych rysunkach, nie wystÈpiïy ĝadne problemy z nawiÈzaniem poïÈczenia z serwerem usïugi Active Directory (system Debian 7). Przeprowadzony test
pozwoliï na weryfikacjÚ konfiguracji serwera DNS — sprawdziliĂmy moĝliwoĂÊ uzyskania
przez Windows Server 2008 dostÚpu do przygotowanego wczeĂniej serwera DNS (system
Debian 7) i przekonaliĂmy siÚ, czy nazwy komputerów sÈ prawidïowo okreĂlane.
Zanim bÚdziemy kontynuowaÊ procedurÚ i faktycznie przyïÈczymy siÚ do domeny POA.MSDCBRZ.
´EALL.COM.BR, moĝemy przeprowadziÊ ostatni test, aby siÚ upewniÊ o prawidïowym dziaïaniu
zegara w systemie Windows Server. W tym celu moĝna po prostu spojrzeÊ na zegar wyĂwietlany w prawym dolnym rogu ekranu (na pasku zadañ) lub teĝ wydaÊ polecenie date w wierszu
poleceñ PowerShell. Jeĝeli zegar serwera nie wskazuje prawidïowej daty lub godziny, trzeba
to poprawiÊ przed przejĂciem do kolejnego kroku. Aby zmieniÊ godzinÚ, po prostu dwukrotnie
kliknij zegar na pasku zadañ, a nastÚpnie kliknij przycisk Zmieñ ustawienia daty i godziny…
(patrz rysunek 2.4).

Rysunek 2.4. Zmiana ustawieñ daty i godziny

W ten sposób przeprowadziliĂmy wstÚpne operacje weryfikacji majÈce na celu upewnienie
siÚ o prawidïowej konfiguracji usïugi Active Directory i serwera Windows Server 2008, a takĝe
o moĝliwoĂci komunikacji miÚdzy nimi. Kontynuujemy wiÚc procedurÚ i przystÚpujemy do
przyïÈczenia systemu Windows Server 2008 do domeny usïugi Active Directory.
Procedura doïÈczenia komputera do domeny jest w Windows Server 2008 bardzo prosta i szybka.
Kliknij przycisk Start, a nastÚpnie prawym przyciskiem myszy opcjÚ Komputer. Z wyĂwietlonego
menu kontekstowego wybierz opcjÚ WïaĂciwoĂci.
Wybór odpowiedniej opcji pokazano na rysunku 2.5.
Na ekranie zostanie wyĂwietlone okno Panel sterowania/System i zabezpieczenia/System zawierajÈce informacje o systemie. Mniej wiÚcej poĂrodku okna sÈ wyĂwietlone informacje takie jak nazwa komputera, domena i grupa robocza (patrz rysunek 2.6). Obok wymienionych
informacji znajduje siÚ przycisk Zmieñ ustawienia, który naleĝy kliknÈÊ.
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Rysunek 2.5. WyĂwietlenie wïaĂciwoĂci komputera

Rysunek 2.6. WyĂwietlone informacje o nazwie komputera, domenie i grupie roboczej

Na ekranie zostanie wyĂwietlone okno dialogowe zawierajÈce przycisk Zmieñ… obok opisu
Aby zmieniÊ nazwÚ tego komputera, jego domenÚ lub grupÚ roboczÈ, kliknij przycisk Zmieñ
(patrz rysunek 2.7). Kliknij wskazany przycisk.
Po klikniÚciu przycisku Zmieñ… na ekranie zostanie wyĂwietlone okno dialogowe pozwalajÈce
na przyïÈczenie siÚ do domeny. Jako nazwÚ domeny podaj POA. Na rysunku 2.8 pokazano wyglÈd wspomnianego okna dialogowego po wprowadzeniu wymaganej zmiany.
Po podaniu nazwy domeny naleĝy kliknÈÊ przycisk OK i podaÊ dane uwierzytelniajÈce w nowo
wyĂwietlonym oknie dialogowym (patrz rysunek 2.9).
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Rysunek 2.7. Okno dialogowe wyĂwietlajÈce wïaĂciwoĂci systemu

Rysunek 2.8. Wskazanie nazwy domeny, do której zostanie przyïÈczony komputer
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Rysunek 2.9. Okno dialogowe pozwalajÈce na podanie danych uwierzytelniajÈcych

Jeĝeli zostanÈ podane prawidïowe dane uwierzytelniajÈce i wszystko przebiegnie bez problemów, po kilku sekundach powinno byÊ wyĂwietlone kolejne okno dialogowe, tym razem
zawierajÈce komunikat Witamy w domenie POA, jak pokazano na rysunku 2.10.

Rysunek 2.10. Komunikat powitalny po przyïÈczeniu komputera do domeny

Po klikniÚciu przycisku OK wyĂwietlone zostanie kolejne okno dialogowe. Zawiera ono komunikat informujÈcy o koniecznoĂci ponownego uruchomienia komputera, aby wprowadzone
zmiany odniosïy skutek (patrz rysunek 2.11). Przed ponownym uruchomieniem systemu
upewnij siÚ o zapisaniu wszystkich otwartych plików.

Rysunek 2.11. Komunikat informujÈcy o koniecznoĂci ponownego uruchomienia komputera

Teraz moĝna bezpiecznie nacisnÈÊ przycisk OK. System Windows Server 2008 zostanie
ponownie uruchomiony po naciĂniÚciu przycisku Uruchom ponownie teraz pokazanego
na rysunku 2.12.
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Rysunek 2.12. Przyciski, których klikniÚcie spowoduje ponowne uruchomienie systemu

Po ponownym uruchomieniu komputera trzeba koniecznie zwróciÊ bacznÈ uwagÚ na ekran
logowania. Jeĝeli tego nie zrobisz, moĝe Ci siÚ wydawaÊ, ĝe masz dostÚpne te same opcje
co wczeĂniej. DomyĂlnie nastÚpuje zalogowanie na ostatnio uĝywanym koncie uĝytkownika
(Administrator w systemie lokalnym). W przeciwieñstwie do innych wersji systemu Microsoft
Windows oferujÈcych wygodnÈ moĝliwoĂÊ wyboru domeny, do której zaloguje siÚ uĝytkownik,
tutaj trzeba rÚcznie podaÊ nazwÚ domeny i uĝytkownika w postaci DOMENA\Uĝytkownik.
Na rysunku 2.13 pokazano przykïad logowania uĝytkownika do domeny POA, do której przed
chwilÈ zostaï doïÈczony komputer (pamiÚtaj o koniecznoĂci podania hasïa administratora
domeny POA).

Rysunek 2.13. Zalogowanie siÚ do domeny POA

Po naciĂniÚciu klawisza Enter powinno nastÈpiÊ zalogowanie do nowej domeny. W ten sposób
w peïni skonfigurowaïeĂ system operacyjny Microsoft Windows Server 2008 R2 do uĝycia
domeny POA usïugi Active Directory oferowanej przez SambÚ 4. To jest ostatni test i ostatnia
procedura weryfikacji poprawnoĂci dziaïania konfiguracji, a kontroler domeny jest gotowy do
umieszczenia w Ărodowisku produkcyjnym.
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Poniewaĝ komputer zostaï przetestowany i zintegrowany z domenÈ, wykorzystamy go do utworzenia struktury organizacyjnej w usïudze Active Directory. W omawianym przykïadzie wspomniana struktura bÚdzie siÚ skïadaïa z 10 jednostek organizacyjnych, po których utworzeniu
komputer bÚdzie moĝna umieĂciÊ w Ărodowisku produkcyjnym. To jest bardzo waĝna procedura i mamy pewne konfiguracje domyĂlne moĝliwe do uĝycia w celu przetestowania komputera podczas jego przygotowywania do umieszczenia w Ărodowisku docelowym. Wiele wprowadzanych zmian nie bÚdzie tutaj szczegóïowo omawianych. PrzedstawionÈ procedurÚ zalecam
stosowaÊ w trakcie konfiguracji kaĝdej usïugi Active Directory. Wszystkie wprowadzane zmiany
majÈ za zadanie skonfigurowanie Ărodowiska w sposób najbardziej odpowiedni do wymagañ.
Aby z poziomu systemu Microsoft Windows Server 2008 R2 zdalnie zarzÈdzaÊ kontrolerem
domeny usïugi Active Directory opartej na Sambie 4, nie trzeba instalowaÊ oprogramowania
dodatkowego ani pobieraÊ czegokolwiek wiÚcej, jak ma to miejsce w innych wersjach Microsoft Windows. Naleĝy jednak skonfigurowaÊ (to znaczy wïÈczyÊ) pewne funkcje w narzÚdziu
Menedĝer serwera, które domyĂlnie nie sÈ wïÈczone.
Istnieje moĝliwoĂÊ zarzÈdzania serwerem Samba 4 za pomocÈ innej wersji systemu Microsoft Windows,
na przykïad Microsoft Windows 2003, Microsoft Windows XP i Microsoft Windows 7.

Uruchom narzÚdzie Menedĝer serwera. W tym celu kliknij menu Start, nastÚpnie Uruchom…,
wpisz ServerManager.msc w wyĂwietlonym oknie dialogowym i naciĂnij Enter. Trzeba koniecznie pamiÚtaÊ o podaniu rozszerzenia (.msc). Jeĝeli je pominiesz, wtedy zostanie uruchomiony
Eksplorator Windows wyĂwietlajÈcy zawartoĂÊ katalogu Windows/System32/ServerManager.
AlternatywnÈ metodÈ uruchomienia Menedĝera serwera jest klikniÚcie jego ikony znajdujÈcej
siÚ na pasku zadañ lub wybór odpowiedniej opcji z menu Start.
Po wyĂwietleniu okna Menedĝera serwera w lewym panelu kliknij opcjÚ Funkcje, natomiast
w prawym przycisk Dodaj funkcje. Na rysunku 2.14 pokazano okno Menedĝera serwera wraz
z wybranÈ opcjÈ Funkcje w lewym panelu oraz przyciskiem Dodaj funkcje w prawym panelu.

Rysunek 2.14. Okno Menedĝera serwera po wybraniu opcji Funkcje
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Istnieje wiele funkcji, które moĝna wïÈczyÊ za pomocÈ Kreatora dodawania funkcji. Znaczna
czÚĂÊ z nich (na przykïad Centrum administracyjne usïugi Active Directory) wymaga instalacji
Microsoft .NET Framework. Na tym etapie dodamy jedynie dwie funkcje:
NarzÚdzia wiersza polecenia i przystawki usïug AD DS
NarzÚdzia wiersza polecenia i przystawki usïug LDS w usïudze AD

Dodanie wymienionych funkcji bÚdzie wystarczajÈce do uruchomienia narzÚdzia dsa.msc,
co pozwoli na rozpoczÚcie tworzenia jednostek organizacyjnych. Na rysunku 2.15 pokazano
wspomnianego wczeĂniej Kreatora dodawania funkcji.

Rysunek 2.15. Kreator dodawania funkcji

NaciĂnij przycisk Dalej, a nastÚpnie w wyĂwietlonym oknie dialogowym upewnij siÚ o wybraniu odpowiednich opcji. Jeĝeli zaznaczyïeĂ prawidïowe opcje, naciĂnij przycisk Zainstaluj
(patrz rysunek 2.16).
Jeĝeli w systemie nie jest wïÈczona opcja automatycznej aktualizacji systemu Windows Server,
na ekranie zostanie wyĂwietlony odpowiedni komunikat ostrzeĝenia wraz z zaleceniem wïÈczenia wspomnianej opcji. Po prostu upewnij siÚ, ĝe proces instalacji zostaï zakoñczony bezbïÚdnie
i narzÚdzia AD, DS i LDS zainstalowano bez problemów. W takim przypadku moĝesz przejĂÊ do
kolejnego kroku. Kliknij przycisk Zamknij, a nastÚpnie zakoñcz dziaïanie Menedĝera serwera.
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Rysunek 2.16. Potwierdzenie wyboru funkcji do instalacji

Teraz przejdě do menu Start, wybierz opcjÚ Uruchom… i wydaj polecenie dsa.msc. Na ekranie
zostanie wyĂwietlone okno pokazane na rysunku 2.17.

Rysunek 2.17. NarzÚdzie Uĝytkownicy i komputery usïugi Active Directory

W uruchomionym narzÚdziu, w lewym panelu, wybrano naszÈ domenÚ usïugi Active Directory
(poa.msdcbrz.eall.com.br), natomiast w prawym moĝna zobaczyÊ domyĂlne obiekty, które zostaïy utworzone podczas konfiguracji kontrolera domeny opartego na Sambie 4.
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DziÚki uruchomionemu narzÚdziu moĝna tworzyÊ jednostki organizacyjne, a tym samym strukturÚ przeznaczonÈ do przechowywania planowanych obiektów. Na rysunku 2.18 pokazano tworzenie najwyĝszego poziomu jednostki organizacyjnej o nazwie Stacje robocze. (Na rysunku,
pod oknem dialogowym, widaÊ wybranÈ domenÚ. Oznacza to, ĝe nowe jednostki organizacyjne
bÚdÈ umieszczane we wskazanej domenie).

Rysunek 2.18. Tworzenie nowej jednostki organizacyjnej

Na ekranie zostanie wyĂwietlone okno dialogowe przeznaczone do podania nazwy jednostki
organizacyjnej (patrz rysunek 2.19). Podaj nazwÚ tworzonej jednostki organizacyjnej, a nastÚpnie kliknij przycisk OK.

Rysunek 2.19. Podanie nazwy nowej jednostki organizacyjnej
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Teraz tÚ samÈ procedurÚ trzeba powtórzyÊ w celu utworzenia pozostaïych jednostek organizacyjnych, które zostaïy zaplanowane dla naszej usïugi Active Directory. Poniĝej wymieniono
pozostaïe 9 jednostek organizacyjnych:
Q komputery biurowe,
Q laptopy,
Q usïugi,
Q usïugi terminala,
Q usïugi wydruku,
Q usïugi SQL,
Q uĝytkownicy,
Q uĝytkownicy standardowi,
Q uĝytkownicy zaawansowani.

Po utworzeniu wszystkich zaplanowanych jednostek organizacyjnych struktura naszej usïugi
Active Directory bÚdzie przedstawiaïa siÚ, jak pokazano na rysunku 2.20.

Rysunek 2.20. Usïuga Active Directory wraz z utworzonymi wszystkimi zaplanowanymi jednostkami organizacyjnymi

Po zakoñczeniu operacji tworzenia struktury usïugi Active Directory moĝna zamknÈÊ narzÚdzie
dsa.msc i wylogowaÊ siÚ z systemu Windows Server 2008 R2. Teraz powracamy do serwera
Samba 4, w którym utworzymy 50 kont uĝytkowników (47 standardowych i 3 zaawansowanych).
W materiaïach doïÈczonych do ksiÈĝki znajduje siÚ wiele skryptów, miÚdzy innymi narzÚdzie
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przeznaczone do utworzenia wszystkich naszych kont uĝytkowników we wïaĂciwych jednostkach organizacyjnych i wraz z odpowiednimi atrybutami. Wszyscy uĝytkownicy (uĝytkownicy
standardowi) bÚdÈ na poczÈtku mieli takie samo hasïo. Kaĝdy z nich po pierwszym zalogowaniu bÚdzie musiaï zdefiniowaÊ wïasne hasïo. W celu utworzenia kont uĝytkowników przejdě do
powïoki, a nastÚpnie wydaj nastÚpujÈce polecenie:
leal@debian7:~$ cd ~/workspace/implementing_samba4/ && ./createusers.sh -h

Spowoduje ono wygenerowanie poniĝszych danych wyjĂciowych:
+-------------------------------------------------------------+
| Simple script to create users on the AD/DC (Samba 4 Server) |
|
Implementing Samba 4 |
|
|
|
Copyright(c) 2013 Marcelo Leal |
+-------------------------------------------------------------+
Usage:
"-h" for this help message
"-c" creates users (silently).
"-v" creates users (verbosely),
Dalsze polecenie sïuĝÈce do rzeczywistego tworzenia kont uĝytkowników.

Aby utworzyÊ konta uĝytkowników, skrypt korzysta z pliku o nazwie users.txt, który powinien
znajdowaÊ siÚ w katalogu roboczym.
Error Codes: (0)OK,
(1)Wrong Options,
(2)At least one user creation error,
(3) Could not open users.txt file.

W pierwszej kolejnoĂci utwórz konta uĝytkowników standardowych na podstawie danych
znajdujÈcych siÚ w pliku users.txt. Omawiany tutaj skrypt powoduje utworzenie kont uĝytkowników jedynie w jednostce organizacyjnej Uĝytkownicy/Uĝytkownicy standardowi.
Plik users.txt jest bardzo prosty i zawiera po prostu imiÚ oraz nazwisko uĝytkownika tworzonego konta. Wszystkie argumenty (na przykïad nazwa uĝytkownika i inicjaïy) sÈ obsïugiwane
za pomocÈ skryptu createusers.sh. Poniĝej przedstawiono fragment pliku users.txt:
Vincent Vega
Jules Winnfield
Bruce Coolidge
Mia Wallace
Marsellus Wallace
Jimmie Dimmick
Phil Marvin

Kolejnym krokiem jest wydanie nastÚpujÈcego polecenia w powïoce serwera Samba 4:
leal@debian7:~$ sudo ./createusers.sh -c
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Dane wyjĂciowe zawierajÈ po jednym wierszu dla kaĝdego utworzonego konta uĝytkownika
wraz z informacjÈ, czy operacja tworzenia konta uĝytkownika zakoñczyïa siÚ powodzeniem,
czy wystÈpiï jakiĂ bïÈd. Poniĝsze wiersze to fragment danych wyjĂciowych wygenerowanych
na skutek operacji tworzenia kont uĝytkowników na podstawie pliku users.txt:
User: jajonnes created OK.
User: zojarratt created OK.
User: sahill created OK.
User: qumichael created OK.
User: rojohnson created OK.
User: jabrown created OK.
User: legecko created OK.
-------------------------Total Users Created..: 47
Total Creation Errors: 0
Total Users Processed: 47
--------------------------

Na koñcu danych wyjĂciowych znajduje siÚ podsumowanie: utworzono 47 kont uĝytkowników, w trakcie operacji nie wystÈpiï ĝaden bïÈd. Tak wiÚc wszystkie konta uĝytkowników
zostaïy utworzone bez problemów, powinny znajdowaÊ siÚ w jednostce organizacyjnej
Uĝytkownicy standardowi .
Teraz moĝemy ponownie spojrzeÊ na strukturÚ usïugi Active Directory i w interfejsie graficznym
(patrz rysunek 2.21) przekonaÊ siÚ, ĝe wszystkie konta uĝytkowników faktycznie zostaïy utworzone.

Rysunek 2.21. Lista uĝytkowników standardowych
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Podsumowanie
W tym rozdziale doĂÊ dokïadnie przedstawiono konfiguracjÚ serwera Samba 4 dziaïajÈcego
w charakterze kontrolera domeny usïugi Active Directory. Omówiono fazy poczÈtkowe: planowanie topologii sieci, opracowanie struktury usïugi Active Directory, a takĝe przygotowanie
listy rzeczy do sprawdzenia, co pomaga w organizowaniu informacji.
W dalszej czÚĂci rozdziaïu przeprowadzono seriÚ testów i operacji weryfikacji waĝnych komponentów serwera usïugi Active Directory. W ten sposób zetknÈïeĂ siÚ z podsystemem dostarczajÈcym podstawowych funkcji zwiÈzanych z usïugÈ Active Directory w Sambie 4. Ostatni
test polegaï na przyïÈczeniu serwera testowego (dziaïajÈcego po kontrolÈ systemu operacyjnego Microsoft Windows Server 2008 R2) do naszej domeny POA. DowiedziaïeĂ siÚ równieĝ,
jak zarzÈdzaÊ serwerem Samba 4 z poziomu Windows Server 2008 za pomocÈ funkcji, które
trzeba wïÈczyÊ w zainstalowanym systemie Windows Server.
WykorzystujÈc komputer testowy, sprawdziliĂmy dziaïanie procedury tworzenia jednostek
organizacyjnych w usïudze Active Directory i utworzyliĂmy zaplanowanÈ wczeĂniej strukturÚ.
Podczas tej operacji pomocne okazaïy siÚ pewne skrypty, dziÚki którym w ïatwy sposób utworzyliĂmy 47 kont uĝytkowników standardowych.
W nastÚpnym rozdziale poznasz narzÚdzia przeznaczone do zarzÈdzania serwerem Samba 4
i podstawy zarzÈdzania politykÈ grup. Poruszone zostanÈ równieĝ zagadnienia zwiÈzane z uwierzytelnianiem i autoryzacjÈ, a takĝe inne waĝne funkcje systemu GNU/Linux.
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