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1 BEVEZETÉS  
 

A tanulási folyamat két fázisból áll:  

először meg kell értenünk az anyagot  

és csak utána állhatunk neki  

belapátolni a konkrét tudást. 

- Én - 

 

Nos, ez mindenképpen rendhagyó könyv lesz. Nem csak neked lesz kihívás végigolvasnod, 

hanem nekem is legalább akkora kihívás lesz megírnom. Már ha tartom magam ahhoz az 

elképzeléshez, hogy amellett, hogy megpróbálom érthetővé és átláthatóvá tenni az Exchange 

ezen új verzióját, ráadásképp igyekszem szórakoztatóvá is tenni magát a könyvet. 

 

Mosolygó adminisztrátorokat szeretnék látni... legalábbis eleinte.  

 

Hogy lesz-e a végén gyilkos? Még nem tudom.2 

 

Nagyon fontos: ez a könyv csak a tanulási folyamat első fázisával fog foglalkozni. Szándékaim 

szerint nem lesznek benne hatalmas táblázatok, bemagolandó használati utasítások. Elsősorban 

a megértésre szeretnék koncentrálni. 'Hogyan...' jellegű könyvből úgyis lesz néhány, meg 

egyébként is, ott van a Help. Emiatt ne is nagyon várj olyat, hogy elkezdem részletezni. egy adott 

Powershell parancs paraméterlistáját. Nézd meg. Ha tudod, hogy mit akarsz csinálni és tudod, 

hol keressed a megoldást, akkor neked is ugyanannyi időbe telik megkeresni a pontos formulát, 

mint nekem.  

 

És nehogy már te semmit se dolgozz! 

 

Még egy fontos információ: a könyv nem abszolút kezdőknek íródott. Bizonyos ismereteket már 

feltételeztem rólad: azt mindenképpen, hogy ha ismeretlen dolgot találsz, melyet nem 

magyaráztam el szerinted kellő részletességgel, akkor fogod magad és rárepülsz az internetre. 

 

                                                        
2 Így legyen lottó ötösöm, ahogy a 'nem tudom' kitétel később bejött. Először ugyanis egy komplett, sokoldalas fejezet volt a könyv végén 'A 
gyilkos' címmel. Arról szólt, hogy milyen gyilkos indulatok feszültek eleinte az Exchange adminok keblében, mely indulatokat később az SP1 
sikeresen lehűtött. Ennek a fejezetnek akkor még volt is valami értelme - de most már nincs. A terméknek most már az a neve, hogy Exchange 
Server 2007 with Service Pack 1 - és ez így már egész jó cucc.  
Azt a szerencsétlenkedést az RTM-mel meg jobb minél hamarabb elfelejteni. (PJ) 
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Egyébként belegondoltál már, mennyire kellemes varázsszó az, hogy 'spontán'?  

 

 Nem kell azzal vacakolnom, hogy konzekvensen ugyanúgy nevezzek egy menüpontot.  

 Nem kell poroszos fegyelemmel korlátoznom a fogalmakat.  

 Nem kell azzal foglalkoznom, hogy most akkor magyar vagy angol? (Sajnos emiatt a 

hunglish lett a jellemző szakmai nyelv. De aki az IT-ben él, tudja, hogy itt ez a beszélt 

nyelv is.)  

 

A lényeg: mindent alá tudok rendelni a megértésnek. És mindezt pusztán egyetlen szó biztosítja 

számomra: spontán! 

 

Imádom. 
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2 MÉG EGY BEVEZETÉS  
 

És még szerencsésnek is érezheted magad, mert amilyen kacifántos ennek a könyvnek a 

története, csak a bevezetésekkel meg lehetne tölteni egy külön könyvet. (Akit érdekelnek a 

pikáns részletek3, a blogomon utánaolvashat.) 

 

Ebben a bevezetésben főleg technikai megjegyzések lesznek arról, hogyan is kell olvasni ezt a 

könyvet.  

Valamikor az ősidőkben már elkészült egy szöveg, melyet Fóti Marcell lektorált. Akkor abban 

egyeztünk meg, hogy észrevételeit, megjegyzéseit lábjegyzet formájában fűzi a szöveghez, 

jelezve, hogy itt valami párbeszéd folyik.  

 

Csakhogy azóta a könyv legalább n+1-szer újra lett írva. Minden újraíráskor ki-kitörtek belőlem 

cinikus megjegyzések, látván, mennyire egyszerű is voltam korábban. Ezek szintén a 

lábjegyzetbe kivánkoztak... csakhogy ott már Marci lakott. Végül úgy oldottam meg, hogy Marci 

hozzászólásai barna színűek lettek és a mondat végén egy-egy (FM) szignó jelzi a tulajdonost - 

az én lábjegyzeteim pedig kék szinűek és (PJ) a szignó. 

 

Sokáig gondolkodtam, hogy a könyvnek a "Minden Lábjegyzetek Öreganyja" alcímet adjam-e. 

Száznál jóval több lábjegyzet jelzi, hogy bizony ezt a szöveget rengetegszer kellett utólagosan 

foltozgatni, stoppolgatni4. Nem kis munka volt, de sikerült: most nagyjából konzekvens. 

Ráadásul az elhúzódó kiadásnak van egy határozott előnye is: ahhoz képest, amikor a könyv első 

verziója kijött volna, immár többéves tapasztalatom van mind a termék bevezetésével, mind az 

üzemeltetésével kapcsolatban5. Bátran mondhatom, hogy ez a könyv szakmailag most már _ jó_6. 

 

                                                        
3 http://mivanvelem.hu (PJ) 
4 Nem azért mondom, de mutass nekem még egy olyan könyvet, ahol már a kiadó jogi mentegetőzései tartalmazó belső borítón is van  lábjegyzet. 
(PJ) 
5 A könyv előállításának ebben a szakaszában volt olyan állapot, hogy a kiadó egyszerűen eltiltott az Exchange szakirodalom olvasásától. Utált 
többszáz oldalas, változáskövetéssel módosított doksikat olvasgatni. (PJ) 
6 Istenem. Ha nagyokat akarok kacagni, elég elővenni az 1.0 verziójú kéziratot. (PJ) 
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3 MADÁRTÁVLATBÓL  
 

Mielőtt még bármit is mondanék, közlöm, hogy az írás kezdetekor még csak béta3 verziójú 

termék7 állt rendelkezésemre, menetközben jött meg a teljes értékű kiadás - és nem sokkal a 

befejezés után jön ki valószínűleg a Service Pack18. Ebből következően - bármennyire is 

lételemem a német mérnöki precizitás - egész biztosan lesz az írások között némi 

inkonzisztencia, itt-ott elhallgatott fülek egy-egy ablakon és itt-ott már érvénytelen puffogások. 

És akkor még nem is beszéltem a folyamatosan érkező Rollup Pack-ekről. Mint ahogy az ősi 

kínai átok is mondja: írjál könyvet az Exchange 2007-ről - és húzódjon el annak kiadása. 

Mármint a könyvnek. Meg a terméknek. 

 

Dehát... változatos időket élünk. 

 

Kezdjünk bele. 

Kicsit szokatlan módját választottam a téma megközelítésének. Először, még a magasból, 

körberepüljük a területet. Nem fogunk sokat látni a részletekből, de talán meglátjuk a Nagy 

Képet.  

Aztán amikor kifogy az üzemanyag a gépünkből, akkor kényszerleszállunk - és megtapasztaljuk 

közelről is a földszagot. 

 

A megközelítési mód nem véletlen. A fő feladat ugyanis nem abból áll, hogy elmagyarázzam, 

hogyan is működik az Exchange 2007 - hanem leginkább abból, hogyan is _nem_ működik. Ennél 

a terméknél legalább akkora koncepcióváltás történt, mint anno az 5.5 -> 2000 átállásnál. Ott is 

a legfontosabb feladatunk az volt, hogy kitöröljük fejünkből a régi sémákat - majd ha ez 

megtörtént, akkor töltikézhettük fel az űrt az új tudománnyal. 

 

Hogy rögtön az ijesztgetéssel kezdjem: 

 Nem lesz Administrative Group. 

 Nem lesz Routing Group. 

 Nem lesz Simple Mail Transport Service. Legalábbis nem mindenhol. És nem úgy fogják 

hívni. 

 Nem lesz Recipient Update Service. 

 És igazából az Exchange System Manager sem lesz már olyan mindenható barátunk, mint 

régen. 

 

Oké. Ki lehet mászni az ágy alól: annyira azért nem lesz rémes. 

                                                        
7 Harsány sátáni kacaj. Amikor most javítgatok, már SP1+RUP6 van - azaz legalább 13 verzióval frisebb a termék. (PJ) 
8 Úgy értem, az első verziójú könyv befejezésekor. Úgy nagyjából a 3.x verziónál tényleg kijött az SP1. Azóta 7.x a belső verziószám. (PJ) 
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3.1 SZEREPKÖRÖK  

 

Kezdjük az új termék koncepciójának az alapjával. A fejlesztők hónapokig törték a fejüket, 

hogyan lehetne ésszerűsíteni az Exchange 2007 működését. (És ne legyenek illúzióid: ebben a 

pillanatban egy csomó ember már azon töri a fejét, hogy mi legyen az új verzióban, az E14-ben. 

Tudom, már láttam működőképes kódokat belőle9.) Végül arra jutottak, hogy absztrahálnak egy 

istenesen jóízűt. Elvonatkoztatnak mind a hardvertől, mind a szoftveres megoldások adta 

sémáktól, ehelyett a termék funkcionalitására koncentrálnak. Nem azzal foglalkoznak, hogy 

adatbázis, meg index... hanem azzal, hogy igazából milyen funkciókkal is kell bírnia egy modern 

kommunikációs szoftvernek. Mert az Exchange - tudjuk jól - már régóta nem csak egy 

levelezőszoftver. 

 

Minden további maszatolás helyett álljanak itt a fontosabb funkciók (kiszolgálószerepek): 

 Edge Transport Server, 

 Hub Transport Server, 

 Mailbox Server, 

 Client Access Server, 

 Unified Messaging Server. 

 

Javaslom, addig ne is olvassunk tovább, amíg ezt az öt fogalmat előlről-hátra, oda-vissza fel nem 

tudjuk sorolni fejből. Nem lényeg, hogy még nem tudjuk, mi is van mögötte. Tényleg nem lényeg, 

a tartalom előbb-utóbb megjön. De ezek azok a dobozok, amelyekbe a tartalmat töltjük - és jobb, 

ha ezek már készenlétben lesznek, amikor borul a nafta. 

 

Próbáljunk meg egy kicsit az architekt fejével gondolkozni, közvetlenül azután, hogy azt 

mondták neki, "Barátom, mond meg nekünk, milyen legyen az új Exchange?". 

- Hát, legyen benne egy adatbázismotor - kezdhetett kaparászni a sötétben. 

- Brávó! - vágta rá a bizottság. 

- Ez az adatbázismotor lesz az alapja a postafiókok kezelésének. 

- Evoé! 

- Aztán kell egy kuli, aki szállítja a csomagokat. 

- Yeehaa! 

- Valahogy gondoskodnunk kell arról, hogy az égegyadta világon minden kütyüről el lehessen 

érni a postafiókokat. 

- Genial, Pablo! 

- Nem lenne hülyeség különválasztani az organizációtól a levelek higiéniai szűrését. 

- Ollé! 

- Hát nagyjából ennyi - ült vissza a székére az architekt. 

- És a nagy dobás?! - szörnyülködött a bizottság. 

                                                        
9 Ez 2007-ben elég hatásos mondat volt. Most, amikor már csaknem csomagolják azt az új verziót, nem kicsit patetikus. (PJ) 
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- Hát, halljátok, ha ennyire jobban tudjátok, akkor miért nem mondjátok meg személyesen neki? 

- Ez az!! - üvöltött fel egy emberként a bizottság - Legyen egy olyan Exchange szerver, 

amelyiknek akár szóban is megmondhatjuk, mit csináljon! 

 

Nos, valahogy így történhetett. 

Nézzük tehát egyenként ezeket a szerepköröket - melyekből végül is összeáll majd az Exchange 

organizáció. 

 
EDGE TRANSPORT SERVER (ETS) 

Ő a legkeményebb fickó. Ő az a kopasz szekuritis, aki a külső ajtónál posztol. Nem éppen az 

intelligencia bajnoka, de ahhoz azért elég rafkós, hogy ne engedjen be bárkit. Viszont az is tény, 

hogy saját csapattársai is ódzkodnak tőle, nem szívesen veszik be a csapatba. Hiszen aki egész 

nap az ordas söpredékkel harcol, maga is ordasodhat egy cseppet. Jobb az ilyen alakoktól tartani 

a távolságot, még ha velünk is vannak. Büdösek. 

 

HUB TRANSPORT SERVER (HTS) 

Ő a korábban említett kuli. Hozza-viszi a csomagokat. De nem ám csak úgy, ész nélkül. Hiszen ha 

csak cipekednie kellene, akkor akár MTA-nak is hívhatnánk. Nem, itt valamivel többről van szó. 

Ijesztően sokfajta szabályt adhatunk meg neki, a figura pedig jó kínaiként megjegyzi ezeket, 

majd a szabályok szellemében szállít - vagy beint. 

 
MAILBOX SERVER (MBX) 

Itt laknak a levelek. Tulajdonképpen ez az a funkció, mely a leginkább hasonlít ahhoz a képhez, 

amelyik az Exchange szerverről bennünk él: van rajta adatbázisok kezelése, emellett van rajta... 

hát, nem sok minden. De azokat nagyon tudja. 

 
CLIENT ACCESS SERVER (CAS) 

Ennek a szerepkörnek is van valami halovány előképe a régebbi Exchange-felépítésben, 

mégpedig a Frontend Exchange szerver. Emlékszünk, ugye, ha bekattintottuk ezt a csekbokszot, 

akkor az a szerver eldobta az adatbáziskezelő végtagjait és csak arra koncentrált, hogy a 

webszerverével - Exchange webszájtokon keresztül - kiszolgálja az Internet felől, vagy 

legalábbis internetspecifikus módon hozzáforduló klienseket. Persze nem mindet, a POP3/NNTP 

kiszolgálás továbbra is a Background szerverre maradt. 

Az új verzióban ezt is rendberakták. Minden olyan hozzáférés, amely nem MAPI/SMTP, a CAS 

funkción keresztül történik meg.  

 
UNIFIED MESSAGING SERVER (UMS) 

Az a bizonyos nagy dobás. Konkrét webcaston láttam hasonló bájcsevegést rendszergazda és 

Exchange szerver között. Az átviteli közeg mobiltelefon volt. 

 



MADÁRTÁVLATBÓL 

 

~ 14 ~ 

Taktaktiktaktak. Tik. Taktiktak. 

 

- Hi! I'll be your Exchange server today. Please type your extension number and password. 

- ******* 

- Welcome Mr. Bigfoot. 

- Fine. Go to my Inbox. 

- OK. 

- Start to read my emails. 

- Blablablabla... 

- Stop. I want to hear this thread details. 

- B l a b l a b l a b l a ... 

- Stop. I want to answer to it. 

- Do it. 

- "Thank you for your information. I am very confident. Your Bigfoot." 

Tik. 

- I want to call the email options. Set on the read receipt. 

- OK. 

- Send it. 

- I have sent. 

- Thanks, KIT. 

 

A jó hír, hogy ez tényleg működik10. Sőt, nem csak ez, hanem rengeteg egyéb hangalapú varázslat 

is. A rossz, hogy magyar nyelven még nem. 

Valószínűleg ez némileg be fogja határolni a szerepkör magyarországi elterjedését. 

 
ACTIVE DIRECTORY / GLOBAL CATALOG 

Kéretik nem morogni. Igen, ezt nem szokták szigorúan az Exchange funkciói közé sorolni, én 

mégis azt teszem. Egyfelől öreg motoros vagyok, és emlékszem, amikor még tényleg az Exchange 

része volt, Directory Service néven. Másfelől ez bizony egy olyan rendszerelem, amely nélkül az 

Exchange - béna kacsa. 

Mivel úgy tapasztaltam, hogy az emberek nehezen tudják elhelyezni ezt a funkciót az Active 

Directoryban, kihasználom az alkalmat, és megpróbálom helyére tenni a fogalmat. 

Az Active Directory partíciókból áll, ezek: séma, konfiguráció és tartományi partíció. Mind 

sémából, mind pedig konfigurációból csak egy létezik egy AD-erdőben, míg tartományi 

partícióból annyi van, ahány tartományt telepítünk. Miket tartalmaz ezekből az adatokból egy 

tartományvezérlő? Attól függ. Mindegyik DC11-n ott van az erdő teljes konfigurációs partíciója, 

                                                        
10 Ellenpélda (tessék fonetikusan ejteni):  
-Hello, good morning! What do you want to do? 
-Open my calendar. 
-Which day? 
-Today. 
-Good by! Thank you for calling! TIK. (FM) 
11 Domain Controller, avagy tartományvezérlő, kinek melyik tetszik. Akik rövidségre törekszenek, kétségkívül e kettő közül a harmadikat fogják 
választani: DC és kész. (FM) 
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írható változatban. Ugyanúgy ott van a teljes séma partíció, de ez csak a Schema Master szerepet 

ellátó gépen írható. És minden tartományvezérlőn megtalálható a saját tartományának 

tartományi partíciója - felhasználónevek, gépek, stb... minden adat, melyeket az ADUC12-ban 

szerkeszthetünk. Hangsúlyozom, csak a DC saját tartományából! Amennyiben bekattintjuk, hogy 

a tartományvezérlő legyen GC13 is egyben, akkor tulajdonképpen a konkrét gépen található saját 

tartományi partíciója mellé lekerülnek a többi tartomány adatai is, pontosabban azoknak csak 

egy részhalmaza. Értelemszerűen ez a részhalmaz a legfontosabb tulajdonságokat jelenti. A 

tulajdonságok körét a Schema Admin konzolban lehet beállítani - de nem igazán ajánlott, 

tekintve, hogy minden bővítés a replikációs forgalmat növeli, a szűkítések meg előre nem 

látható problémákat okozhatnak. 

 

 
 

3.1ÁBRA MELY TULAJDONSÁGOK KERÜLJENEK BELE A GC ADATBÁZISBA? 

 

Ezután a kitérő után már tudjuk, miért olyan fontos az Exchange számára a globális katalógus: 

az organizáció mindig az egész erdőre terjed ki, azaz a globális címlista az összes tartomány 

összes postafiókjából áll össze - márpedig ez az információ csak a GC-funkcióval megáldott 

tartományvezérlőkön áll egyedül rendelkezésére. 

                                                        
12 Active Directory Users and Computers. Az ADUC-rövidítés használata arra való, hogy egy nemkívánatos, beavatatlan kollégát kigolyózzunk 
magunk közül. Az ADUC ugyanis tolvajnyelven van, nem érti ám mindenki! (FM) 
13 Global Catalog. Magyarul a következőképpen ejtik a vén motorosok: globális csataló. (FM) 
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Nos, a szereplők bemutatása után kezdődjék a játék. A tábla, amelyen játszunk, itt látható: 

 

 
 

3.2 ÁBRA EXCHANGE ORGANIZÁCIÓ FELÉPÍTÉSE SZEREPKÖRÖK SZERINT  

 

Első játékosunk következik, aki egy másik cégnél dolgozik. Dob egyet. Egy levelet a 

postafiókjába. A levél megindul az Internet bonyolult ösvényein, útját rosszindulatú routerek 

szegélyezik, de makacsul követi vezérlő csillagát, az MX-rekordot. Végül megérkezik vizsgált 

organizációnkhoz. Mint látható, itt két dolog történik vele: 

 Egyfelől megmondják neki, hogy merre kell tovább mennie, 

 Másrészt kiforgatják a gatyájából. 

 

Ezért az inzultusért egész konkrétan az Edge Transport Server funkciót ellátó szerverünk a 

felelős. Bárki, aki nem traktorbelsőben élte meg az utóbbi éveket, tisztában lehet vele, hogy az 

interneten már jóval több a rosszindulató levél, mint a semleges. (Durván 1:4 arányt képzelj el.) 

Természetszerűleg következik e tényből, hogy mindenki úgy védi magát, ahogy csak tudja. Nem 

szeretjük, ha vírust kapunk, nem szeretjük ha adware/spyware tartalmú levelek jönnek be és a 

roppant ostoba spameket sem kultiváljuk. Különösen azért sem, mert nem ritkán ők a hordozói 

az ártalmasabb cuccoknak. 

Mindezen gyanús tartalmakat az Edge Transport Server keresi meg. Önmagában is megfelel a 

feladatnak, de a Forefront Security programmal felszerelve azért jóval hatékonyabb. 

 

No, levelünk „át lett nézve”, tisztának bizonyult. Az Edge Transport server  - mivel pontosan 

ismeri az organizáció felépítését - pontosan tudja, melyik Exchange szervernek kell továbbítania 

a levelet.  

Konkrétan egy HUB Transport Server szerepkörrel bíró gépnek. Mint mondtam, az organizáción 

belül ő az, aki húzza-vonja a leveleket. Durvát fogok állítani: az Edge Transporton kívül ő az 

egyedüli, akinek van SMTP-szolgáltatása. A többieknek nincs! Szegények képtelenek lennének 

önmagukban leveleket továbbítani! 

De nem csak ettől különleges lény a HUB Transport szerver. Ő az a postás, akinek kötelezően 

bele is kell néznie a levelekbe. Tulajdonképpen az ő fejében van meg a szervezet 
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Törvénykönyve, kezében pedig a végrehajtás lehetősége. Hogy mi minden van ebben a 

törvénykönyvben? 

Szinte minden, amit levélgyötrésként el tudunk képzelni. Bizonyos szinten ugyanazon 

vizsgálatok egy részét is el tudjuk végeztetni vele, mint amelyeket az Edge Transport végez - de 

a skála itt már jóval bővebb.  

Nos, miután a HUB Transport szerver kellően manipulálta a levelet, végül megtalálja azt a 

Mailbox szervert, ahol a címzett postafiókja van. Ezt a funkciót nevezhették volna Rómának is 

akár, hiszen végül minden út ide vezet. Akárhogy is nézzük, akármilyen megközelítési módokat 

is aggatunk az organizációra, mindennek az alapja a postafiók és annak kezelése. 

Természetesen itt is történtek változások - de még mennyire - és ezekre részletesen ki is fogok 

térni a későbbiekben. Kulcsszavakként jegyezzünk meg annyit, hogy teljesítménynövekedés, 

méretnövekedés, megbízhatóság. Meg persze 64. (Ez annyiból különbözik a 4214-től, hogy 

később értelmet is nyer.) 

Ha már szóbakerültek a mindenféle megközelítések, nézzük a rendhagyó módokat. Vannak ugye 

a kütyük - és vannak a nagy buherátorok, akik képesek lennének akár gyerekcsörgővel is 

felcsatlakozni az internetre. És természetesen van a piac, mely igyekszik még a legidiótább 

igényeket is kielégíteni. Remote Desktop klienst szeretnénk a mobilunk bélyeg méretű 

képernyőjére? Kérem... itt van. A kockafejű már nyomhatja is rajta a puttyot15. Szeretnénk 

karóráról elérni a leveleinket? Miért ne? Csak fusson rajta a Windows Mobile. Vagy az Opera 

Mini. 

Az egészen extrém esetektől eltekintve ezek a hozzáférések webes kváziszabványokon, RFC-ken 

alapulnak. (Elnézést, én is utálom a kvázi szót, de néha nem lehet megkerülni.) És azon sem 

lennék meglepődve, ha az egészen extrém esetekre is lenne RFC. 

A nem szokványos megközelítések alapvetően két nagy csoportra bonthatók: 

 Hang közbeiktatásával. 

 Csendes módban. 

 

A Client Access Server komponens a csendes megközelítések nagy kedvelője. Ezek közé értjük a 

következő módokat: 

 POP3: A klasszikus postafiók-elérési technika. Csak az Inbox tartalmát látjuk. 

 IMAP4: Kicsit komolyabb postafiók-elérési technika, itt már látszanak a mappák is. 

 NNTP: A kakukktojás. Ezt ugyanis nem támogatja a CAS. Amennyiben volt ilyenünk és 

szeretnénk is, ha lenne, akkor meg kell tartanunk egy News szerverként funkcionáló 

Exchange 2003 szervert az organizációban. Szögezzük le: magyar embernek 

tradicionálisan nem kell NNTP, tehát emiatt ne fájjon a fejünk. 

 HTTP: Itt egy kicsit bonyolultabb a helyzet, ugyanis e mögé a megközelítés mögé vontak 

össze mindent, ami weboldal publikálásán alapul. Azaz HTTP/HTTPS protokollon 

nyomulnak az OWA16-t használók és ide tartoznak az ActiveSync-rajongók is. Nem 

                                                        
14 Ez a válasz a Világmindenség Meg Minden Nagykérdésre. Douglas Adams: Galaxis útikalauz stopposoknak. (FM) 
15 Ne nevessetek. Ez a neve az egyik legnépszerűbb távoli ügyfélprogramnak (SSH kliens). Putty. Tényleg. Csak nem így ejtik. (FM) 
16 Outlook Web Access (FM) 
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kevésbé a nagyon ravasz RPC over HTTPS szerelmesei. A klasszikus OMA 17 -

felhasználókat csak azért nem említem külön, mivel az OMA funkcionalitása beleolvadt az 

ActiveSyncbe. Mindemellett szabad a pálya az egyedi webes fejlesztések számára is. 

 

Végül maradtak a beszédes megközelítések. Nyilván az eszköz jelen esetben a telefon lesz. A 

felhasználó akár gombnyomogatással vergődhet IVR18-menükön keresztül, de kommunikálhat 

közvetlenül szóban is az Exchange szerverével. De melyikkel is? Nos, az útvonal valahogy úgy 

néz ki, hogy a hang/gombnyomás roppant cifra utakon eljut odáig, hogy IP-csomag legyen belőle 

- és ezt az IP-be csomagolt hanginformációt a Unified Messaging funkciót ellátó Exchange 

szerver már képes fogyasztani. Ő lesz a tolmács, aki a kapcsolatot tartja a telefonos világ és az 

Exchange organizáció között.  

 
 

3.3 ÁBRA A  SZEREPKÖRÖK TAGOZÓDÁSA - LOPOTT KÉP A HELP-BŐL  

 

Ugyanez egy kicsit tudományosabban is látható a fenti ábrán.. 

 

                                                        
17 Outlook Mobile Access (FM) 
18 Interactive Voice Response: az a roppant idegesítő menü, amelyen keresztül kedvenc hivatalunk Call Centerét szoktuk elérni (PJ) 
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3.2 A  SZEREPKÖRÖK ELHELYEZÉSI MÓDJAI ,  ARCHITEKTÚRA  

 

Gondolom, még a legkockafejűbb rendszergazda agyában is bőszen kergetőznek a gondolatok: 

tejóég, mennyibe fog ez kerülni? Nos, természetesen nem kell minden funkciót külön fizikai 

szerverre pakolni - habár ész nélkül berendezkedni sem szabad. 

Azaz léteznek bizonyos szabályok és ajánlások. 

Kezdjük a legnagyobb érdeklődésre igényt tartó hírrel: a korábban már pária kategóriába sorolt 

Edge Transport szerver funkciótól eltekintve az összes szerepkör felrakható egy fizikai gépre. 

Csak éppen nem ajánlott. 

 

 
 

3.4ÁBRA A  LEGEGYSZERŰBB SZEREPKÖR-KIOSZTÁS  

 

Nos, ez a felállás az, melyet röviden csak a "szegény ember vízzel főz" mondással 

jellemezhetünk. Egy szerverünk van összesen, minden munkát annak nyakába varrunk: ő a 

globális katalógus (és persze a tartományvezérlő is), ő az Exchange szerver, sőt, délutánonként ő 

takarítja ki a szerverszobát. Értelemszerűen az összes Exchange 2007 szerepkört is ő látja el. 

Gondolhatnánk, hogy ez azért elég egyszerű felállás, de nem ez a legegyszerűbb: a Unified 

Messaging szerepkör elhagyható.  

 

Bizonyos megkötésekkel a maradék három szerepkör is - habár ezzel a mondattal belépünk az 

Extrém Exchange Rendszergazdák klubjába. 

 Mondjuk elhagyjuk egy telephelyen (site) a HUB Transport funkciót. Felhasználóink 

remekül el fogják tudni érni a leveleiket a Mailbox szerveren, és... ennyi. 

 Hagyjuk el a Client Access Server szerepkört. Látszólag működik minden, megy a 

levelezés - egész addig, amíg nem próbáljuk meg böngészőből vagy kütyüből elérni a 

leveleinket. Hiába van ugyanis egy másik telephelyen működő CAS szerverünk, az nem 
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fog tudni közvetlenül más telephelyen lévő Mailbox szerverhez kapcsolódni. És akkor 

még nem beszéltünk az Outlook 2007-et nyüstölők felhasználói élményéről. 

 Végül hagyjuk el a Mailbox szervert. Ezzel egyben el is értük az ideális rendszert, 

tekintve, hogy nem lesz benne felhasználó. Megpihenhetünk. 

 

 

 
 

3.5 ÁBRA EGY KICSIT REÁLISABB SZEREPKÖR-KIOSZTÁS  

 

Ez már egy fokkal szerencsésebb - és a realitáshoz jobban közelítő felállás: habár itt is 

tartományvezérlőn van az Exchange szerver, de legalább itt már van mellette másik, dedikált 

tartományvezérlő is. És igen, jól látjuk, már telepítettünk külön gépre egy Edge Transport 

funkciót is. Tudom, a pénz nagy úr - de a magam részéről úgy vélem, valahol ez a minimális 

architektúra ahhoz, hogy egy rendszergazda felelősen üzemeltethessen egy Exchange-rendszert. 

(Természetesen az UM19 funkcionalitás itt is elhagyható.)  

                                                        
19 Unified Messaging (FM) 
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Végül, pusztán már a teljesség kedvéért vizsgáljuk meg egy kicsit nagyobb szervezet felépítését: 

 

 
 

3.6 ÁBRA TÖBB TELEPHELYES ORGA NIZÁCIÓ SZEREPKÖREINEK KIOSZTÁSA  

 

Itt már van minden, mi szem-szájnak ingere:  

 
REDUNDÁNS EDGE TRANSPORT SZERVEREK A DMZ-BEN. 

Gondolnánk, hogy ezzel majd jól megnő a rendelkezésre állás és a terhelés is elosztható lesz. 

Nos, annyira azért nem. A szerverek semmilyen - se hibatűrő, se terheléselosztásos - fürtbe nem 

köthetők, a redundancia növelésére egyedül a Round Robin20 2122technika alkalmazható. 

 

                                                        
20 Round Robin -> ahogy esik, úgy puffan. Azaz felveszünk több A rekordot is ugyanahhoz a névhez a DNS-ben, aztán a kliensek véletlenszerűen 
kapnak IP-címet a kéréseikhez - feltéve, hogy engedélyezzük ezt az egészet a DNS-szerverünkön. (PJ) 
21 Azé’ nem egészen. Inkább hátulsó pár előre fuss. (FM) 
22 Állítólag ez egy középkori kifejezésből (round ribbon) származik. Azt az eljárást nevezték így, amikor a tiltakozók a petíciókat össze-vissza 
sorrendben írták alá, nehogy kiderüljön, ki volt a felbújtó. Azaz össze-vissza.(PJ) 
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- DEDIKÁLT EXCHANGE- ÉS DC-SZÁMÍTÓGÉPEK.  

Akárhogy is nézzük, sokkal egészségesebb felállás, ha nem rakjuk egy gépre a tartományvezérlőt 

és az Exchange szervert. Gondoljunk bele: egy szervert különböző okokból rugdoshatunk. 

Időnként hol egy szolgáltatást kell újraindítani, hol magát az egész gépet. Ha e két kritikus 

funkciót egy gépre tesszük, azzal szerencsésen ötvözzük a kellemetlent a haszontalannal. 

Annyira már nem drága a vas, hogy ne fussa külön tartományvezérlőre. 

 
TÖBB MAILBOX SERVER FUNKCIÓT ELLÁTÓ SZÁMÍTÓGÉP. 

Legfőképpen méretezési okokból születhet ilyen megoldás. (Vegyük észre, hogy a rajzon egy 

telephelyen van a két Mailbox szerver.) De persze lehet játszani a redundanciával is. 

 
TÖBB TELEPHELY. 

Amiről korábban beszéltem: telephelyenként mindenképpen szükség van a "szentháromságra" 

(MBX, CAS, HUB), ha normális rendszert szeretnénk üzemeltetni. 

 
- IP SITE LINK A TELEPHELYEK KÖZÖTT. 

Igen. Más nem lehet. Részletek később. Maradjanak velünk. 

 

Persze nem merítettük még ki az összes lehetőséget. Természetesen létezhetnek nagyobb 

szervezetek, nincs mindig szükség mindhárom alapfunkcióra egy szerveren, sőt, amennyiben 

gyors gépeink vannak gyors hálózati kapcsolattal, akár azt is megtehetjük, hogy minden funkciót 

külön szerverre telepítünk. A teljesen szétszórt rendszernek meglesz az az előnye, hogy egy-egy 

gép meghibásodása csak egy funkciót fog érinteni - cserébe persze a korábbi gépen belüli 

adatforgalmat kivisszük a gépek közötti térbe. 

 

Az elméleti megfontolások után nézzünk néhány gyakorlati előírást: 

 A Unified Messaging funkció nem létezhet önállóan, bármennyire is csak erre a funkcióra 

lenne egyedül szükségünk. Az organizációnak tartalmaznia kell mellette az Edge 

transport szerepkör kivételével mindegyiket.  

 Fürtbe kötött Exchange 2007 szervereken csak Mailbox Server szerepkör lehet - minden 

mást ledobnak magukról. Pontosabban, fel sem engednek. 
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4 ÜZEMBEHELYEZÉS  
 

Migráció, vagy In-place upgrade? 

 

Ma már meglehetősen sok cégnél fut valamilyen Exchange-rendszer, nagy eséllyel a 2003-as 

verzió. Általában elmondható, hogy a szoftvergyártók minden verzióváltásnál gondosan 

ügyelnek arra, hogy next-next-finish módszertannal felül lehessen telepíteni a régi verziót az 

újjal (upgrade).  

 

Lássuk, az Exchange 2007 esetében mit tehetünk. 

 

Első ránézésre az upgrade tűnik sokkal bonyolultabbnak, de igazából nem annyira az: ugyanis 

nem létezik olyan út, hogy in-place upgrade. No 'next-next finish'. No compatibility. No way. 

 

Az egyedüli lehetséges mód az organizáció átállítására az, hogy beteszünk egy új vasat - a 

csillagok jelenlegi állása szerint kizárólag 64 biteset23 24- majd erre felpakoljuk az összes 

megkívánt funkciót, átmigráljuk rá a postafiókokat, majd eltávolítjuk a régi Exchange 

szervereket. Természetesen az első Exchange 2007 szerver beléptetésekor megtörténik az 

organizáció verzióváltása is. (Ez ajánlás szerint a CAS szerver.) 

Szokták ezt a módszert migrációnak nevezni, de igazából ez nem az: a migráció során idegen 

rendszerből ugrunk ki, hogy Exchange-ben landoljunk. A fenti mailbox tologatást talán 

elnevezhetjük átslisszanásnak, átcsúszásnak25. 

 

És akkor ejtsünk pár szót a migrációról is: létrehozunk egy szűz címtárat, benne egy szűz 

Exchange 2007 organizációval majd átviszünk minden felhasználót, minden erőforrást, illetve 

minden alkalmazást ebbe az erdőbe26. De ha akarjuk, akkor megspórolhatjuk a felhasználók 

migrációját, feltéve, hogy a felhasználóink valamilyen Active Directory címtárban vannak és a 

két címtár között kétirányú trust kapcsolat van. Több céges rendszereknél, ahol követelmény a 

merev szeparáció, ez korrekt megoldás lehet. 

 

                                                        
23 Ugyan létezik 32 bites verzió is, de produkciós környezetben nem használható. Pusztán csak ismerkedés, tesztelés célra tölthető le, komplett 
virtuális gépként. (PJ) 
24 Állítólag telepítőcédén is beszerezhető. Ez mondjuk tökéletes domain preparációs célokra. (PJ) 
25 Angolul transition (PJ) 
26 Címtár = erdő: nálam szinonimák. (PJ) 
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Számomra az első - átslisszanásos - módszer a szimpatikusabb, de nem mindig szubjektív 

szempontok alapján kell döntenünk: vannak esetek, amikor csak migrációval jutunk egyről 

kettőre. Két ilyen eset létezik: 

 Exchange 5.5 rendszerről szeretnénk Exchange 2007 rendszerig eljutni: ekkor két 

lehetőségünk van: először létre kell hoznunk egy Exchange 2000/2003 organizációt, 

ebbe átmigrálni az Exchange 5.5 adatokat, majd az első - transition - módszerrel 

továbblépni az Exchange 2007 organizáció felé - vagy közvetlenül belemigrálni az 

adatainkat egy újonnan létrehozott Exchange 2007 organizációba. 

 Nem Exchange rendszerről (pl. Notes, Groupwise) szeretnénk átállni Exchange 2007 

organizációra. 

 

A meglévő organizáció átalakításához képest a szűz Exchange organizáció kialakítása már nem 

annyira nagy kaland. De jelzem, azért unatkozni itt sem fogunk. 
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4.1 HARDVERIGÉNYEK  

 
PROCESSZOR: 

A termék csak 64 bites processzort tartalmazó vason fut - és azok közül sem mindegyiken. Az 

x64 alapú rendszereket szeretjük (Intel EM64T, AMD64), az Intel Itanium IA64-et viszont nem. 

 
MEMÓRIA: 

A minimális memória mennyisége: 2 GB. 

Az optimális memória mennyisége: 2 GB + 5MB/mailbox. 

(A memóriaelőírások szerepkörönként változnak. A 2 GB inkább csak erős ajánlás. Én a magam 

részéről simán szoroznék tudományosan kettővel.) 

 
MEREVLEMEZ: 

Legalább 1,2 GB szabad terület azon a partíción, ahová az alkalmazást telepítjük. Unified 

Messaging funkció telepítésekor +500 MB rendel, minden egyes language pack felrakásakor. 

Emellett legalább 200 MB szabad helyre lesz szükségünk a rendszerpartíción. 

A partíciók természetesen NTFS-formátumúak. 

 
EGYEBEK: 

DVD-ROM, hálókártya, darts tábla. 



ÜZEMBEHELYEZÉS 

 

~ 26 ~ 

4.2 SZOFTVERIGÉNYEK  

 

Mit szeretne a címtár és a hálózat? 

 

Alapvetően minimum Windows 2003 Server Sp1-et. Mert azt mindenki szereti. Konkrétabban: 

 A Schema Master szerepet hurcoló tartományvezérlőnek minimum Windows 2003 Sp1 

szervernek kell lennie. Csak. 

 Minden AD site-on, ahová Exchange szervert tervezünk, lennie kell egy Global Catalog 

funkciónak. Ez a tartományvezérlő is legalább Windows 2003 Sp1 szerver kell legyen. 

 Az erdő minden tartományában lennie kell legalább egy Windows2003 Sp1 GC-nek! 

(Állítólag ez elnézés, az Sp1-ben javítva lett. Állítólag.) 

 Abban a tartományban, ahol majd kiadjuk a setup /prepareLegacyExchangePermissions 

parancsot (és ki fogjuk adni, ezt megígérhetem), feltétlenül lennie kell egy 

tartományvezérlőnek, mely legalább Windows 2003 Sp1 szerver. 

 

Érdekes lehet, hogy miért ragaszkodik annyira a címtár ehhez a verzióhoz. Nem titok: a 

Windows 2003 Sp1 szerverben van egy olyan funkció, hogy service notification. Azt tudja, hogy 

amikor valami változás történik a címtárban, erről értesítést küld az egyes szolgáltatásoknak. A 

legtöbb Exchange 2007 service intenzíven ki is használja ezt a lehetőséget. 

 

Megjegyzés 

 

Akkor most mi is van a Windows Server 2008 termékkel? Nos, azért vártunk olyan sokat az Exchange 2007 

Sp1-re, mert azt mondták, hogy ő lesz az, aki már fog windows2008-cul beszélni.  

Így is lett. Öröm és boldogság. De azért nem árt odafigyelni.  

 

Mit lehet? 

- Szűzen installált Windows 2008 szerverre fel lehet telepíteni az Exchange 2007 Sp1 terméket. Az Sp1 

nélkülit nem. Létezik Sp1-gyel integrált telepítő cédé? Nem. De létezik telepítő cédével integrált Sp1. 

Magyarul, a letölthető Sp1 trükkös fiú, benne van a teljes Exchange 2007 telepítőkészlet is. Ezt kell 

feltennünk. 

- Meglévő Windows 2003 Sp2 szervert lehet in-place frissíteni Windows 2008 szerverre. 

 

Mit nem lehet? 

- Meglévő Windows 2003 Sp2 szerveren futó Exchange 2007 Sp1 rendszer alatt kicserélni az oprendszert 

Windows 2008 szerverre. 

 

Ravasz, nem? Külön-külön lehet, egyben nem. Mindenesetre legyünk észnél, ha azt tervezzük, hogy a 

közeljövőben Windows 2008 platformra térünk át - ekkor az Exchange 2007-et már egyből Windows 2008 

szerverre érdemes telepíteni.  
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Persze nem csak ennyi feltételről van szó. Jöjjenek a többiek. 

 Amennyiben nem angol nyelvű tartományvezérlőt használunk és szeretnénk, ha lenne 

OWA-nk az organizációban, akkor telepíteni kell a KB919166 cikkben említett foltot. 

 Az összes tartományban, mely részt vesz az organizációban, a tartományi funkcionális 

szintnek minimum Windows 2000 natívnak kell lennie. 

 Amennyiben különböző AD-erdők - azaz organizációk - között szeretnénk bizonyos 

szintű Exchange-kapcsolatot, átjárásokat létrehozni, természetesen biztosítani kell az 

erdők megfelelő összekötését. Ez gyakorlatilag a megkívánt forest-forest trustok 

beállítását jelenti.  

 Upgrade esetén nem lehet Exchange 5.5 szerver az organizációban. Ez gyakorlatilag azt 

jelenti, hogy az organizáció natív módban kell, hogy üzemeljen. 

 Ja, és persze a DNS úgy működjön, mint egy svájci óra. 

 Operációs rendszer: gyakorlatilag Windows 2003 Sp1 Server, illetve attól felfelé minden. 

 

Egyéb programok 

 Microsoft .Net Framework Version 2.0 

 Windows Powershell 1.0 

 Microsoft Management Console (MMC) 3.0 

 

Mi az, ami NEM lehet fent: 

 Network News Transfer Protocol (NNTP) - nem értelmezett. 

 Simple Mail Transport Protocol (SMTP) - az Exchange hozza a maga verzióját. 

 

Nézzük, mi újság a Neander-völgyben: szükség van-e a WINS-szolgáltatásra az Exchange 

2000/2003 működéséhez? 

Igen. 

Fog ezen változtatni az Exchange 2007? 

Igen. 

Szükség lesz WINS szolgáltatásra az Exchange 2007 működéséhez? 

Igen. 

 

Azért ez már valami. Mit tudhat ez a masztodon, hogy ennyi évvel a kihalásra ítélése után is még 

ilyen szívósan tartja magát? 

Nos, azt tudja, hogy ismeri az emberi természetet. Tudja, hogy lusták vagyunk. Ha nem is 

mindannyian, de valaki valahol biztos lusta lesz begépelni azt, hogy 

‘envagyok.a.falurossza.egyedul’, inkább megpróbálkozik az ‘envagyok’ címmel. 

Emellett azt is tudja, hogy egy ekkora kódtömegben biztosan lesz valahol olyan eljárás, mely 

rövid név alapján fog keresni. 

Ennyi már elég is a túléléshez. 
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Nézzük meg, milyen viszonyban is voltak egymással: WINS és Exchange 2000/2003 rendszerek. 

A szakirodalom bizony azt mondja, hogy az Exchange-rendszerekben igen-igen erősen ajánlott 

WINS névfeloldás használata. Miért is? 

 

Például azért, mert 

 Az Exchange 2003 kódjában több helyen is előfordul rövid név alapú DNS-névfeloldási 

próbálkozás. Természetesen, ha jól vannak konfigurálva a DNS-kliensek, ez nem jelent 

gondot. De általában nem mindenki DHCP-s, különösen a szerverek nem - márpedig ha 

nincs jól beállítva a DNS suffix az Exchange szerveren, akkor bizony problémák lesznek. 

 Ennél sokkal csúnyább, hogy a kódban bizonyos helyeken - pl. setup - olyan esetek is 

előfordulnak, hogy szó sincs DNS-névfeloldásról, a rutin egyből Netbios API-t használ 

névfeloldásra. 

 Végül a legszebb. Tudjuk, az Exchange az egyes szerverek konfigurációs adatait a címtár 

konfigurációs névterében tárolja. Ezt úgy kell elképzelni, mintha minden szervernek 

lenne egy mappája, amely alatt gyülekeznének az adatai. Mi is a mappa neve? Bizony, az 

Exchange szerver gép Netbios, azaz rövid neve. Értelemszerűen következik, hogy 

óvakodni kell attól, hogy ne legyen két azonos Netbios nevű Exchange szerver az 

organizációban - hiszen akkor bizarr módon keverednének össze a konfigurációs 

beállításaik. Hogyan tudnám ezt garantálni? Azt tudjuk, hogy a konfigurációs névtér 

erdőszintű. Ebben az erdőben elméletileg számtalan telephely, számtalan alhálózat 

található, tetszőleges mennyiségű Exchange szerverrel. Viszont ha nem használok WINS-

t, akkor az egyediség csak Netbios broadcast segítségével ellenőrizhető. Meddig terjed a 

Netbios broadcast határa? Amíg egy router azt nem mondja, hogy coki, eddig és ne 

tovább. Ergo kell az a fránya WINS, mert az egyből kiszűri, hogyha már létező Netbios-

nevet akarok még egyszer kiadni, abban a körben, ahol össze vannak lőve a WINS-

szerverek. 

 

Ezzel az első ‘igen’-t ki is tárgyaltuk. 

 

Nézzük, milyen változások várhatóak az Exchange 2007-ben. Jó hír, hogy a problémák 

kétharmad részét megszüntették. A kódból kivették mind a közvetlen Netbios API hívásokat, 

mind pedig a rövid név alapján történő DNS-névfeloldási kérelmeket. 

De a harmadik esettel nem tudtak mit kezdeni. Ha kompatibilisek akartak maradni a korábbi 

Exchange 2000/2003 rendszerekkel, meg kellett hagyni a konfigurációs névtér Exchange 

alterének szervezeti felépítését. Innentől viszont szükség volt a rövid nevek egyediségére, 

organizáció szinten. Pont. 

 

Ergo, igen, dolgoztak a problémán, nagy részét eliminálták. Ez volt a második ‘igen’. 
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A harmadik ‘igen’-t már gondolom, nem kell részleteznem. Ha bízom magamban és biztos 

vagyok benne, hogy nem adok azonos Netbios neveket az Exchange szervereimnek - sem én, 

sem a worldwide cég 235 másik adminisztrátora - akkor szemétre a WINS-szerverrel! 

De ha megpróbálok racionálisan gondolkozni - néha érdemes, megéri - akkor mondhatom azt, 

hogy a WINS-szerver alkalmazás alig kér enni, békésen megfér bármelyik tartományvezérlőn: 

miért ne hagynám meg? Különösen, ha nemcsak azt garantálja, hogy nem lesz két azonos nevű 

Exchange szerverem, hanem azt is, hogy egyáltalán nem lesz két azonos rövid nevű gépem az 

erdőben. 
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4.3 SZOFTVERELŐÍRÁSOK SZEREPKÖRÖKRE BONTVA .  

 

Mailbox szerver funkció: 

 Internet Information Services 

 World WideWeb Service 

 Network COM+ Access 

 KB904639 patch 

 Amennyiben használunk olyan alkalmazást, mely a RUS-ra épít (pl. LoadSim), akkor 

szükségünk lesz egy RUS-ra is az organizációban - ez legalább egy Exchange 2003 

szervert jelent. 

 

Client Access szerver funkció: 

 World Wide Web Service 

 RPC Over HTTP Proxy Windows network komponens (opcionális) 

 ASP.NET v2.0 

 

Unified Messaging szerver funkció: 

 Microsoft Speech szolgáltatásra szükség lesz, de nem arra, mely a Windows-zal jön! A 

helyzet ugyanaz, mint az SMTP-protokoll esetén: az Exchange kizárólag azt hajlandó 

használni, melyet ő maga hoz magával. 

 Microsoft Windows Media Encoder 

 Microsoft Windows Media Audio Voice Codec 

 Microsoft Core XML Services (MSXML) 6.0 

 

Hub Transport szerver funkció: 

 Nem lehetnek fent a Windows IIS SMTP/NNTP-szolgáltatásai. 

 

Edge Transport szerver funkció: 

 Nem lehetnek fent a Windows IIS SMTP/NNTP-szolgáltatásai. 

 ADAM 

 A helyes működéshez gondoskodni kell a megfelelő névfeloldásról. 

 

Megjegyzés 

 

A fentiek Windows Server 2003 operációs rendszerre vonatkoznak. Windows Server 2008 esetén némileg 

mások a kritériumok. Részletesebben lásd itt: 

http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb691354.aspx 
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4.4 TELEPÍTÉS ELŐKÉSZÍTÉS E  

 

Mielőtt bármi komoly munkának nekiállnánk, ki kell preparálni a címtárat.  

 

Kipreparálni... könnyű ezt leírni, de a címtár azért csak nem vaddisznó - a preparálás itt egy 

kicsit komplikáltabb. 

 

Klasszikus probléma szokott lenni, hogy honnan is indítsuk a preparációt. Mivel a címtárat 

bántjuk, logikusnak tűnik valamelyik DC-be betolni az Exchange cédét. Aztán persze 

ledöbbenünk, hiszen a tartományvezérlőnk még jó eséllyel nem 64 bites oprendszeren fut. 

Két megoldás jöhet szóba: 

 A preparálást magáról az Exchange vasról indítjuk. Nyugi, megcsinálja innen is... csak 

éppen szép nagy hálózati forgalmat fogunk produkálni. Az ellenőrzésekhez meg át kell 

majd lépkednünk a tartományvezérlőre. 

 Beszerzünk valahonnan egy 32 bites Exchange telepítőcédét. Bár hivatalosan ezt csak 

laborkisérletekre lehetne használni, de a tartományi preparációkhoz éles környezetben 

tökéletes. Sőt, még csak SP1-esnek sem kell lennie. Ez már indítható DC-ről. 

 

És akkor jöjjenek sorban a lépések. 

 
1. LÉPÉS 

 

Először is át kell alakítani a régi Exchange organizáció jogosultságrendszerét. (Természetesen 

ezt csak akkor kell megtenni, ha van régi Exchange organizációnk.) 

Konkrétan arról van szó, hogy a RUS egy kicsit máshogy fog működni az Exchange 2007-ben, 

mint korábban.  

Na jó, nem kicsit.  

Oké, elárulom, nem is lesz.  

De ettől még a szerepköre - a postafiókok stemplizése - megmarad. Ahhoz, hogy valaki képes 

legyen átírni a postafiókok bizonyos tulajdonságainak az értékét, megfelelő jogosultságok is 

kellenek. Ez a korábbi Exchange rendszerekben úgy történt, hogy volt egy Exchange Enterprise 

Servers csoport, mely a domainprep folyamat során jött létre és a tartományban lévő Exchange 

szerverek lettek a tagjai. Ennek a csoportnak volt kismillió ACE bejegyzése kismillió AD-

objektum DACL-jében. 

Az Exchange 2007-ben kicsit más lett a helyzet. Létrejött egy új adminisztrátori szerepkör, 

Exchange Recipient Administrators néven. Akihez hozzárendelődött ezen szerep, az képes lesz 

bizonyos postafiók-tulajdonságokat módosítani. Ezek egy úgynevezett property setbe lettek 

összevonva, mely a séma módosításával alakul majd ki. Csakhogy a séma ezen új 

tulajdonságcsomagjához a korábbi Exchange Enterprise Servers csoport tagjainak semmilyen 

jogosultságuk sincs - azaz a séma módosítása után a korábbi szervereken futó RUS-oknak nem 

lenne joguk hozzáférni a postafiókokhoz. Tragédia. 
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A megoldás úgy néz ki, hogy a séma bővítése előtt kiadjuk a setup / 

PrepareLegacyExchangePermissions parancsot. (Én megmondtam.) Figyeljünk arra, hogy arról 

a gépről, amelyről dolgozunk, az organizáció összes tartománya elérhető legyen - és arra is, hogy 

a személy, aki a feladatot végzi, tagja legyen az Exchange Admins univerzális csoportnak. (Ez 

valahol logikus is, hiszen a parancsnak össze kell vadásznia az összes tartományban lévő 

Exchange Enterprise Servers csoportot, majd ezeknek meg kell adni a megfelelő jogot a 

megfelelő objektum - domain root, AdminSDHolder, Exchange Organization konténer - 

megfelelő tulajdonságán.) 

Csak a miheztartás kedvéért: az ugye látszik, hogy ha már a meglévő Exchange 2007 

organizációnk alatt hozunk létre egy új tartományt, melybe korábbi Exchange szervereket 

(2000/2003) terveztünk, a tartományi domainprep után ismét ki kell adni az erdőre vonatkozó 

PrepareLegacyExchangePermissions parancsot is? 

Arra különösen figyeljünk, hogy amint kiadtuk a parancsot, feltétlenül játszani kell egy 501 

pontról induló darts meccset - ugyanis meg kell várnunk, amíg a változások elterjednek a 

címtárban. Bonyolultabb, több telephelyes címtárak esetén ez akár több parti is lehet. (A default 

replikációs idő intersite replikációnál 180 perc.) Ilyenkor - amennyiben a cég üzemeltetése 

engedi - célszerű manuálisan is megrángatni a site-site replikációt. Az elterjedést a Support 

Tools-ban lévő Replmon segédprogrammal tudjuk ellenőrizni. 

 
2. LÉPÉS 

 

Itt neki kell ugrani a sémának. Ugye, a jogosultságokat átállítottuk, a régi RUS-ok már jól vannak, 

jöhet a sémamódosítás. Jó hír, hogy amennyiben elfelejtettük az előző lépést, a telepítőprogram 

ezt észleli és blazírt cöcögés mellett kiadja a PrepareLegacyExchangePermissions parancsot is.  

Erről a lépésről túl sok mondanivalóm nincs, feltehetőleg mindenki csinált már az életében 

sémamódosítást27. A parancs formája: setup /PrepareSchema, olyan gépről kell kiadni, mely 

ugyanazon tartományban és ugyanazon AD site-on van, mint a Schema Master tartományvezérlő 

- és a személy, aki begépeli a parancsot tagja kell legyen mind a Schema Admin, mind az 

Enterprise Admin csoportoknak. 

Természetesen ez után a lépés után is le kell játszani néhány darts futamot, majd Replmon. 

 
3. LÉPÉS 

 

Ha sikeresen kibővítettük a sémát, jöhet az AD-preparálás. A következő parancsot kell kiadnunk: 

setup /PrepareAd - és természetesen nem mindegy, hogy honnan és milyen jogosultságokkal. 

Ugyanazon a telephelyen kell lennünk, ugyanabban a tartományban, ahol a Schema Master DC 

van, mindemellett benne kell lennünk az Enterprise Admins csoportban. Amennyiben az 

organizációban van Exchange 2003 szerver is, még az Exchange Organization Administrators 

csoportban is benne kell lennünk. 

                                                        
27 Nagyobb és/vagy érzékenyebb rendszereknél a sémapreparáció ennél azért jóval bonyolultabb. De akinek ilyen rendszere van, az úgyis tudja, 
hogyan kell. (PJ) 
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A hülyeség elleni védelem ebben a műveletben is benne van: amennyiben nem adtuk ki előtte a 

korábban említett két parancsot, akkor a telepítő - egyre erősebb fejcsóválás mellett - elvégzi a 

kimaradt feladatokat is. (Logikus, hiszen mindkettő előfeltétel.) 

Darts, Replmon. 

Miután kivártuk a kellő időt, le is tudjuk ellenőrizni, hogy rendben mentek-e le a módosítások. A 

root domainban létre kellett jönnie egy Microsoft Exchange Security Groups nevű OU2829-nak, 

melyben a következő univerzális biztonsági csoportok foglalnak helyet: Exchange Organization 

Administrators, Exchange Recipient Administrators, Exchange View-Only Administrators, 

Exchange Servers, Exchange 2003Interop. 

 
4. LÉPÉS 

 

Ha azt hisszük, hogy ezzel már vége, tévedtünk. Most jönnek ugyanis a tartományi preparációk. 

Ezt a parancsot már cifrázni is lehet - és a munka ezen fázisában a rendszergazda általában 

hajlamos is erre. 

 setup /PrepareDomain: az éppen aktuális tartományt készíti fel az Exchange 2007 

befogadására. 

 setup /PrepareDomain <domain>: az előkészítés a megadott tartományra fog 

vonatkozni. 

 setup /PrepareAllDomains: legyen ez a találós kérdés. 

 

Hogy a koreográfia ne legyen túl egyszerű, a setup /PrepareAd parancs - abban a tartományban, 

melyben kiadtuk - elvégzi a /PrepareDomain parancs munkáját is. Ergo ott már nem kell újra 

kiadnunk.  

Jogosultság téren is elég cifra a helyzet: a setup /PrepareDomain kiadásához az adott 

tartományban kell domain adminnak lennünk - a setup /PrepareAllDomain parancshoz viszont 

elég az enterprise admin csoporttagság. 

Ezt a lépést is le tudjuk ellenőrizni – ha minden oké, létre kellett jönnie a Microsoft Exchange 

System Objects konténerben egy új globális csoportnak, Exchange Install Domain Servers néven. 

A végén még csapjunk egy orbitális darts partit, megünnepelve, hogy címtárunk immár készen 

áll a nászra. 

 

                                                        
28 Organizational Unit, szervezeti egység a címtárban. Ebben „ülnek” a felhasználók, csoportok és számítógépek. 
29 Ez aranyos. A lektor nem akadt fenn sem az ACE, sem a DACL rövidítéseken... bezzeg az OU! Na ja, ha valaki security mvp... :-) (PJ) 
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Huh. Azért elég ijesztő, nem? Magunk között bevallhatom, kíváncsiságból kipróbáltam, mi 

történik, ha hülyegyerek módjára minden előkészítés nélkül végignyomkodom a telepítőt. Jó hír, 

hogy másodikra sikerült is a teljes telepítés - értve ez alatt egy olyan teljesen szűz organizáció 

létrehozását, melyben egy szerveren volt a szükséges három szerepkör. 

Azért másodikra, mert a telepítési folyamatban létezik egy ellenőrzési fázis, az pontosan 

kidobta, mi minden nem stimmelt. Ezeket leírtam egy cetlire, majd korrigáltam - és innentől 

hasítottak is a bitek. Szintén jó hír, hogy semmit nem kellett foglalkoznom az AD preparálásával: 

a telepítő észlelte, hogy teljesen nyers címtár van alatta és szó nélkül lezavarta mind a négy 

preparációs folyamatot. (Persze ehhez az is kellett, hogy maga a címtár nagyon egyszerű legyen: 

1 erdő, 1 fa, 1 tartomány, 1 DC - én pedig tagja legyek az Atyauristens csoportnak.) 

Éles környezetben azért nem javaslom ezt a kamikáze módszert. 
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4.5 TELEPÍTÉS  

 

Gondolom, most már mindenkinek erősen viszket a keze és motorikus mozdulatokkal tekergeti 

tokjában a telepítő cédét. Igen, mostanra jutottunk el végre oda, hogy betegyük a cédét a 

meghajtóba és beírjuk a bűvös szót: setup. Csak így, mindenféle kapcsoló nélkül. 

 

Első körben megjelenik néhány nem túl izgalmas képernyő: a telepítő észreveszi, hogy már van 

MMC3, .Net Framework és Powershell a gépen, feldobja a szokásosan gyorsolvasással kivégzett 

licenszrészletezést, megkérdezi, részt szeretnénk-e venni a hibabejelentési programban... végül 

megkapjuk az első komolyabban kinéző képernyőt: 

 

 
 

4.1 ÁBRA A  TELEPÍTÉS TÍPUSA  

 

Itt dönthetjük el, hogy tipikus telepítést kérünk-e vagy testreszabottat. Az utóbbit a következő 

esetekben szoktuk választani: 

 Ha magunk akarjuk kiválasztani, hogy milyen szerepkört szeretnénk felrakni a gépre. 

 Ha fürtbe kötött Exchange szervert szeretnénk telepíteni. 

 Ha csak az adminisztrációs konzolra van szükségünk. 

 Mindig. Igazi rendszergazda soha nem választ tipikus telepítést. 

 

A következő ábrán láthatjuk, mit takar a custom opció: 
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4.2 ÁBRA TELEPÍTÉS - SZEREPKÖR VÁLASZTÁSA  

 

Jelen esetben épp egy Edge Transport szervert fűztem az organizációhoz. Látható az is, hogy a 

telepítő okos, nem hagyja olyan mixek kikeverését, melyek egyébként sem élnének meg. (Pl. 

clusterbe kötni csak Mailbox szervereket lehet - tehát itt szürke a checkbox. Ugyanúgy szürke a 

management console telepítő checkbox is, mert ez az elem mindenképpen települ, ha akár csak 

egy szerepkört is kiválasztunk.) 

Amint kikevertük az ízlésünknek megfelelő kombinációt, mehetünk tovább. Amennyiben 

szerepelt a koktélban a Mailbox szerver szerepkör és ez az első szerver az organizációban, a 

telepítő bekéri az organizáció nevét, majd elkezdi húzni a csíkot: ellenőrzi, hogy minden 

telepítési feltétel teljesült-e? 

 

 
 

4.3 ÁBRA TELEPÍTÉS - AZ ELŐKÉSZÜLETI FÁZIS ELLENŐRZÉSE  

 

Amennyiben valami nem stimmel, meglehetősen részletezve közli a program, hogy mit kell 

pótolnunk. 
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Szerencsére itt minden rendben volt. (Mondjuk egy Edge Transport szervernél ez nem egy nagy 

mutatvány.) A 32 bites operációs rendszert már csak hivatalból is megszólta, de mivel ez egy 

virtuális szerver, így nem foglalkoztam vele túl sokat. 

 

 
 

4.4 ÁBRA TELEPÍTÉS - AZ ELLENŐRZÉS EREDMÉNYE  

 

Majd amikor nyugtáztuk - mi is, ő is -, hogy minden rendben, akkor indul el a telepítés maga. 

 

 
 

4.5 ÁBRA TELEPÍTÉS - ZÁRÓ KÉPERNYŐ  

 

És itt van. Igen, megcsináltuk. 

Persze butaság lenne azt hinni, hogy ezzel vége is a telepítési folyamatnak. 
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A telepítés végén célszerű végignézni a folyamat során keletkező logfájlokat. Ez jelenti egyfelől a 

klasszikus eseménynaplót, de az Exchange emellett gyárt két, kifejezetten bőbeszédű szöveges 

fájlt is: 

 <system drive>\ExchangeSetupLogs\ExchangeSetup.log, illetve 

 <system drive>\ExchangeSetupLogs\ExchangeSetup.msilog. 

Az utóbbi a telepítőfájlok kitömörítések folyamatát rögzíti, míg az előbbi a teljes telepítést. 

 

Nem tudom, akad-e az olvasók között olyan személy, aki valaha is rá volt kényszerítve, hogy 

végigolvasson egy ilyen logot? Eszméletlen munka. Nem véletlen, hogy az Exchange mellé 

csomagoltak egy kis szkriptet is: 

(<system drive>\Program Files\Microsoft\Exchange\Scripts\Get-SetupLog.ps1.) 

A következő kombináció faszerkezetben kilistázza az összes hibaüzenetet a logfájlból: 

Get-SetupLog c:\exchangesetuplogs\exchangesetup.log -error -tree (Figyelem, a ps1 

kiterjesztésből is látszik, hogy ez egy Powershell parancs, tehát az EMS-en belül kell kiadni!) 

 

Ha eddig nem tettük, ellenőrizzük le, hogy a korábban részletezett változások tényleg 

megtörténtek-e a címtárban. 

 

A telepítés végén 20(!) Exchange szervíz kerülhet a gépre, a szerepektől függően. (Azért elég jól 

sikerült elszakadniuk az Exchange 4.0 négy darab alapszolgáltatásától.) Érdemes ezeket 

végignézni, hogy amelyik 'Automatic'-ra van állítva, tényleg elindult-e. (Tapasztalatom szerint 

pl. a Microsoft Exchange Transport Service hajlamos beragadni.) 

 

Legvégül érdemes lefuttatni az Exchange Best Practice Analyzert is, ellenőrizendő, hogy minden 

rendben működik-e. (A program elérhető az adminisztrációs konzolból is.) 

Majdnem leírtam, hogy rögzítsünk egy Baseline-t is, de ahhoz itt még nagyon korán van. Viszont 

abban a pillanatban, amikor úgy érezzük, hogy most lett tökéletes a nagy mű, gyorsan rögzítsük 

is, hogy ehhez milyen állapot tartozik. 
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4.6 UTÓMUNKÁLATOK  

 

Nem, nem vagyok mániákus - egyszerűen csak nem tudok még elszakadni a telepítés 

folyamatától. Ugyanis attól, hogy fellapátoltuk a binárisokat, még nem lesz működőképes a 

rendszerünk. 

 

 Célszerű lefuttatni az ún. Security Configuration varázslót. 

 Mindegyik szervernél érdemes beállítani a különböző jogosultság delegációkat - azaz azt, 

hogy mely szerepkört mely felhasználói csoportok menedzselhetnek.  

o Hub Transport Server esetén: 

 Hozzuk létre és állítsuk be megfelelően a transzport jellegű szabályokat, 

illetve a házirendet. 

 Elemeztessük ki a levélfolyam útvonalát a Mail Flow Analyzer 

segédprogrammal. 

 Gyártsunk postafiókot a karantén számára. Rendeljünk ehhez egy 

felhasználót. 

o Client Access Server esetén: 

 Engedélyezzük az IMAP4, POP3 protokollokat, amennyiben szükségünk 

lesz rájuk. 

 Érvényesítsük a külsős kapcsolatokra vonatkozó biztonsági 

megfontolásainkat. (Https, RPC over HTTP, autentikációk, stb.) 

o Mailbox Server esetén: 

 Hozzuk létre a megálmodott adatbázisszerkezetet és kezdjük el 

felvenni/migrálni a felhasználói postafiókokat. 

 Legalább gondoljuk végig a backup/restore folyamatokat. 

o Edge Transport Server esetén: 

 Konfiguráljuk be az ADAM-et. 
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Látható, van utómunkálatból is bőven. Nem is várja el senki senkitől, hogy fejből emlékezzünk 

mindegyikre: ha a konzolban a ’Microsoft Exchange’  mappára állunk, a középső területen a 

’Finalize Deployment’ fül alatt látható, hogy az adott szerveren milyen munkálatok vannak még 

hátra. 

 

 
 

4.6 ÁBRA TELEPÍTÉS UTÁNI MUNKÁLATOK  

 



EXCHANGE 2007 - SPONTÁN 

 

~ 41 ~ 

4.7 SZEREPKÖRÖK MÓDOSÍTÁSA 

 
HOZZÁADÁS 

 

Van egy működő rendszerünk. Egy idő után észrevesszük, hogy a szerepköröket nem igazán 

optimális módon osztottuk szét a szerverek között - szeretnénk egy kicsit átrendezni az egészet. 

Berakjuk az első számítógépbe a telepítő cédét, hogy bővítsük a szerveren a szerepek körét... és 

nem történik semmi.  

 

 
 

4.7 ÁBRA SZEREPKÖR-MÓDOSÍTÁSI KÍSÉRLET GRAFIKUS FELÜLETRŐL  

 

Ez bizony kellemetlen. Az Exchange szerveren a szerepköröket utólag már nem lehet bővíteni a 

grafikus telepítőprogram segítségével. Szerencsére marad azért elég lehetőség. Egyfelől van egy 

remek parancsori telepítőprogram: a telepítőcédén a setup.com. Hihetetlen mennyiségű opciója 

van, kezdjük el bátran a /? kapcsolóval és merüljünk el a menükben. 

Másfelől a Control Panel / Add/remove Exchange is fel fog dobni egy grafikus varázslót, 

ahonnan bátran állítgathatjuk a szerepköröket. 

 
ELTÁVOLÍTÁS 

 

Igen... bármennyire is hihetetlen, de előfordulhat olyan eset, hogy akár egy szerepkört, akár egy 

komplett szervert is el szeretnénk távolítani. 

A szerepkört eltávolíthatjuk egyfelől a fenti setup parancs segítségével - de használhatjuk az 

előző grafikus felületet is, a következőképpen: 

Control Panel / Add-remove Programs / Microsoft Exchange Server / Remove - ekkor bejön a 

telepítő grafikus felülete. Kiválasztjuk az Exchange Maintenance módot, majd bejelöljük mely 

szerepköröket szeretnénk eltávolítani. 

Amennyiben az egész szerver eltávolítása a cél, a fenti munkamenetet kell végigcsinálni, csak 

most az összes szerepkört - és az admin konzolt - kell kijelölni eltávolításra. Szerepkör nélkül 

pedig nincs szerver.  
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5 KEZELŐI FELÜLETEK  
 

5.1  GRAFIKUS FELÜLET  

 

5.1.1  GYOR S  ÁTT EKIN TÉS  

 

Amikor belépünk az Exchange Management konzolba, az első dolog, amit határozottan 

megállapíthatunk, az az, hogy hoppá, ez már 3.0. Mármint MMC. (Nagy ügy, mondhatnánk - 

hiszen telepítéskor már ezt követelte magának a program. Nyilván nem üres bosszantásból.) 

 

 
 

5.1 ÁBRA EXCHANGE MANAGEMENT CONSOLE  

 

Gyorsan fussunk végig rajta. (Feltételezem, mire ez a könyv megjelenik, már nem lesz akkora 

újdonság egy 3.0 konzol30.) Bal oldalon található az ún. navigációs panel. Itt fa nézetben 

láthatóak az organizáció egyes objektumai. Vájtszemű olvasóinknak feltűnhet, hogy a struktúrát 

teljes egészében átszabták. Úgy is van - de nem csak a struktúrát szabták át, hanem a mélyben 

rejtőző dolgokat is. Erre még visszatérünk. 

Középen fent a tárgypanel található. Itt a navigációs panel éppen kijelölt objektumához tartozó 

elemek feszítenek. A fenti példán például a Mailbox funkcióval bíró szervereket választottuk ki - 

és a tárgypanelen (angol eredetiben 'eredmény panelen') meg is jelent az összes Mailbox 

szerver. 

                                                        
30 Ja. (PJ) 
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Az alsó széle közepén a munkapanelt célozhatjuk be. Eddig ugye kijelöltünk két objektumot: itt a 

hozzájuk tartozó elemek tűnnek fel. 

Végül ne csak jelölgessünk, dolgozzunk is: jobb oldalon látható egy panel, melynek elemei - az 

eddigiekhez hasonlóan - szintén helyzetérzékenyek. Itt találhatók azok a tevékenységek, 

melyeket az éppen kijelölt objektummal tehetünk. 

Igen, kicsit furcsák a nevek. Engem például zavar a munkapanel elnevezés, hiszen nemcsak itt 

dolgozhatunk, hanem bármelyik másik panelben is. De fogadjuk el, végül is valahogy el kellett 

nevezniük a paneleket, a Horváth Aladár név meg gondolom személyiségjogi problémákat vetett 

volna fel. 

Még egy apró - de kellemes - következetlenség: az akciópanel elemei az objektumra történő 

jobbklattyintással is elérhetőek. 

Csak az érdekesség kedvéért nézzük meg egymás mellett, hogy mennyire áttekinthető az EMC, 

illetve az ESM: 

 
 

5.2  ÁBRA AZ EXCHANGE 2007  ÉS EXCHANGE 2003  KONZOLOK ÖSSZEHASONL ÍTÁSA  

 

Oké, tudom, ez nem volt fair. De minden Exchange könyvben egymás mellé teszik legalább 

egyszer a két kezelői felületet, miért pont én hagynám ki? Különösen akkor, ha értelme is van - 

hiszen remekül illusztrálja a fejlesztők erőfeszítéseit. (És a jobb oldali panel nincs is teljesen 

kibontva.) 

Feltételezem, nem csak én vagyok konzolmániás - értem ez alatt, hogy soha nem gyári konzolt 

használok, hanem minden szerveren van egy saját konzolom az asztalon, összegyűjtve benne az 
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összes értelmes snap-in. Jó hír, hogy az Exchange Organizáció snap-in simán beilleszthető a 

rendszerbe. Rossz hír, hogy előtte éjfélkor keresztútnál bukfencet kell vetnünk. 

 Elindítjuk a regedit programot. 

 A HKLM\Software\Microsoft\MMC kulcs alá felveszünk egy új kulcsot, UseNewUI néven. 

 Kilépünk. 

 Ha volt régi saját konzolunk, akkor töröljük és újra létrehozzuk. Ha nem volt, akkor az új 

már 3.0 kinézettel születik. 

 

 
 

5.3 ÁBRA EGY JÓL FELSZERELT EGYÉNI KONZOL  

 

Akkor vizsgáljuk meg jobban a navigációs panelt. Az első, ami szembeötlik, az az, hogy teljesen 

kinyitogatva is maximum hat centi - szemben a korábbi ESM szabócenti után kiáltó méretével. 

Ami már nem annyira szembetűnő, hogy amíg a régebbi kezelői felületnél be is játszottuk ezt a 

hatalmas távolságot, föl-le rohangásztunk a faszerkezeten, addig itt az együvé tartozó dolgok 

egymás mellett vannak. 

Jórészt annak köszönhető ez, hogy a termék felépítését szerepkörök köré szervezték - de történt 

a mélyben egy másik nagy változás is, mely meghatározta az EMC felépítését. Ez pedig az, hogy 

az egész konzol szkriptekre épül, azaz hozza magával a parancssori programok sajátos 

gondolatvilágát. 

 

Mit is jelent ez? Azt, hogy vala eredetileg a Monad, melyből lett végül a Powershell (PSH). Ennek 

a parancsori felületnek első nagy bevetési területe - szokás szerint - az új Exchange. Amikor 

megtervezték a rendszert, először a PSH parancsok készültek el - és csak utána tervezték meg, 

milyen grafikus felületen lehessen kiadni ezeket a parancsokat. Ennek a tervezésnek volt nagyon 

kegyetlen része az is, hogy mely parancsok, mely objektumparaméterek beállítási lehetőségei 

_ne_ kerüljenek bele a konzolba. De erre még vissza fogok térni, hiszen az Exchange adminok 

között ez a vágás okozta a legtöbb vitát, hőbörgést. 
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Láthatjuk, hogy a navigációs panelen belül négy nagy csoportunk van: 

 Organization Configuration: gondolom, nem okoz ledermedésszerű meglepetést, hogy 

ezen a menüponton belül az organizációszintű beállításokat tudjuk elvégezni; méghozzá 

szerepkörök szerint. 

 Server Configuration: szintén szerepkörök szerinti csoportosításban érhetjük el az egyes 

szervereinket. Az ESM-től eltérően, ahol bementünk a szerver ágába és ott lehetett 

mindent konfigurálni, itt inkább szerepkörökre, azok szerverekre vonatkozó beállításaira 

koncentrálunk. 

 Recipient Configuration: Első ránézésre azt mondaná az ember, hogy ez igen, milyen jó 

ötlet, hogy innen is kezelhetjük a postafiókkal kapcsolatos adatokat. Aztán amikor 

megtudjuk, hogy emiatt vették ki ezt a funkciót az ADUC-ból, hirtelen ökölbe tud szorulni 

az ember arca. 

 Tools: Minden, ami segédprogram, ez alá a menüpont alá lett csatlakoztatva. Jól ismert 

segédprogramok ezek, csak éppen össze lettek keverve, át lettek nevezve, hasonlóan, 

mint ahogy a bevásárlóközpontokat is átrendezik időnként. Ami mindenképpen jó az 

ötletben, az az, hogy a később kijövő Exchange-segédprogramok is ide fognak 

csatlakozni. Ami már kevésbé jó, hogy a Microsoft nem enged be külső 

segédprogramokat ide. "Csinálj magadnak MMC snap-int, ha akarsz valamit" - mondják. 

 

Korábban már céloztam rá, az Exchange 2007 tervezőcsapata nagy gondban volt, hogy mi 

mindent hagyjon ki az Exchange 2003-modulból. Egyfelől azt szerették volna, hogy logikus 

legyen és szűnjön meg a zsúfoltság, másfelől pedig igazodnia kellett a PSH szerkezetéhez. Ahogy 

fogalmaztak, elkezdték kitakarítani a garázst, megkeményítették a szívüket, kidobták a 

szemetet, kidobták a ritkán használt dolgokat, a maradékot összepakolták - és immár befér az 

autó is. 

 

Nézzük meg, milyen nagyobb változások történtek. 

 

 Az Active Directory Users and Computers konzolból eltűntek az Exchange-beállítások. 

Magyarázzák a fiúk lelkesen, hogy ez miért jó... csak az a baj, hogy az öregebb szakik még 

emlékeznek rá, hogy ugyanilyen lelkesen magyarázták az 5.5->2000 váltásnál is, hogy 

miért jó, ha a postafiókadminisztrációt kiveszik az Exchange konzolból. Most meg 

visszarakták. El lehet képzelni, mekkora öröm ez azoknak a cégeknek, melyek 

folyamatosan hangsúlyt fektettek az 'éppen szükséges jogosultsági rendszer' 

kialakítására. Illetve azoknak, akiknél a helpdesk egy speciálisan preparált konzolból 

végezte a felhasználói adminisztrációt. Szerencsére annyira nem tragikus a helyzet, 

később láthatjuk, hogy néhány óvatos kanyarral a probléma megoldható - de nem lesz 

elegáns.  
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 Az IMAP4/POP3 engedélyezés eltűnt a GUI-ról. Van helyette get/set-imapsettings, illetve 

get/set-popsettings cmdlet31. 

 Megszűnt az a lehetőség, hogy egy felhasználó ne látszódjon abban a disztribúciós 

listában, melynek egyébként tagja. Azt írták, hogy csak a baj volt vele, emellett alig 

használták.  

 Kinyírták RSG-t. A szemetek32. Mármint a GUI-ból nyírták ki a teljes funkcionalitást. Ha 

ugyanolyan kényelmesen akarjuk kezelni, mint régen, akkor meg kell barátkoznunk a 

parancssorral. (A GUI-ban egy ún. disaster recovery varázsló maradt. Az se rossz teljesen, 

de ezek a varázslók meglehetősen kötött koreográfiával dolgoznak.) 

 Tartalomindexelés. A kutya sem használta 33. De azért cmdlet van hozzá. 

 Elporladt a Details fül, szinte minden objektumon. Ide lehetett volna megjegyzéseket 

irkálni. Volna34. 

 Address List GUI. Itt lehetett az egyes AL-eket máshová mozgatni. Nem használták - PSH-

ba vele. 

 Postafiók-statisztika adatbázisszinten. Ezt viszont már használták, elég sokan. Viszont ez 

tipikusan olyan feladat, mely bulk adatfeldolgozást igényel - azaz szkriptből sokkal 

hatékonyabban kezelhető. 

 Public Folder Referral beállítási lehetőség Routing Group konnektoron. Tekintve, hogy 

maga az RG-fogalom is megszűnt, így ennek a beállításnak sem maradt túl sok értelme. 

Mixelt környezetben meg a régebbi verzióból állítható. 

 Public Folder statisztika: Ugyanaz, mint a postafiók statisztika. 

 Recipient Update Service GUI. Ezt is kinyírták, a RUS-sal együtt. 

 Monitoring GUI. Azt mondták, hogy ez annyira gyökérkefe volt, hogy ők is szégyenkeztek 

miatta35. Egyelőre nincs pótlás rá, majd lesz cmdlet, illetve MOM (SCOM) integráció. 

 Export lista a grafikus felületen, bárhol. Ennek sem volt túl sok értelme: a GUI mögött 

szkript dübörög, most miért vezessem keresztül az export kérést a grafikus felületen, 

amikor közvetlenül is megmondhatom a szkriptnek? 

 ACL beállító ablak. No, ebből volt a majdnem legnagyobb anyázás. Szvsz36 jogosan. 

Emlékszünk: Exchange 2003-ban az ADUC-ból tudtuk elérni a felhasználó 

tulajdonságainál a Mailbox Rights panelt. Ez teljes mértékben megszűnt, lett helyette egy 

csomó cmdlet. Én szeretem a szkripteket, de  szerény véleményem szerint ide GUI kell. 

Szeretem látni, hogy kinek, milyen jogosultsága van és a legtöbbször egyéni állítgatásra 

van szükség, a legritkább esetben szoktak kérni tömeges módosítást ilyen szinten.37  

 Remove Server GUI. Mi már tudjuk, hogy a setup programmal kell. 

                                                        
31 De az SP1-ben visszasurrant. Visszakövetelték. (PJ) 
32 Idézet a South Park című örökbecsű, kultúrmissziót teljesítő idióta rajzfilmsorozatból. (FM) 
33 Mert a kutya sem tudta, hogyan kell bekapcsolni, használni az Outlookból stb. (FM) 
34 Béke poraira. Már 1996 óta velünk volt ez a remek, de soha, senki által nem használt lehetőség, hogy kommentet tudtunk fűzni mondjuk a 
Recipient Update Service-hez. Minek? (FM) 
35 Jó érzés ilyeneket hallani Redmondból, az embernek egy óriási szikla esik le a szívéről, egy évek óta cipelt lelki trauma szabadul fel – én mindig 
primitívnek találtam ezt a cuccot, de elfojtottam magamban, lenyomtam a tudatalattimba (FM) 
36 Szerény véleményem szerint. (FM) 
37 SP1 visszahozta. (PJ) 
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 Global Address List GUI. Azt mondják, ritkán használt, meg van rá cmdlet. Én sajnálom, 

mert bizony használtam. Kétévente egyszer. 

 A konzol különböző pontjain (AL, E-mail Address Policy, dinamikus címlisták) feltűnő 

komplex szűrési lehetőségek. Nem is csodálom, hogy kidobták, elég nehézkes volt. De ha 

nem jutott eszembe egy query formátuma, innen ki lehetett olvasni. Nyilván van helyette 

cmdlet - de ekkor nekünk kell begépelnünk a query-t. Izomból. 

 Public Folder Menedzsment. Ez volt az egyik nagy vetélytárs a felháborodási versenyben. 

Ugyan itt is ment a duma, hogy milyen praktikus oka volt az elhagyásnak - de végül 

beismerték, hogy időhiány miatt nem került bele a termékbe. Természetesen - de jó 

ilyeneket leírni! - a közönségigény kielégítésre került, az SP1-ben a Public Folder kezelés 

visszekerült a konzolba, a Tools menüpont alá. 

 System Policy. Megszűnt. Powershell-ből pótolható. 

 Protocol Virtual szerverek. Már azt is tudjuk, hogy az Exchange 2007 önjáró termék: azaz 

nem szorul rá az IIS protokollmegvalósításaira, hasonlóképpen a virtuális szervereire 

sem. 

 

Nagyjából ennyi. Illetve dehogyis - ezek csak azok a dolgok voltak, melyeket gyökerestül dobtak 

ki. Rengeteg - higgyjél nekem, tényleg rengeteg - beállítási lehetőséget hiába is keresel a GUI-n... 

nincs, megszűnt. Használj szkriptet. Attól tartok, ezt nem tudod megkerülni. 

 

Nem beszéltem még egy fontos területről: mi van akkor, ha az organizációnk még mixelt: azaz 

van benne Exchange 2007, Exchange 2003, neadjisten Exchange 2000? Hogyan menedzseljük az 

egyes objektumokat? 

Az alapgondolat, melyhez kőkeményen tartanod kell magadat: megfelelő objektumot csak a 

hozzá tartozó konzolból szabad menedzseli, még akkor is, ha a másik konzol szirénhangon 

hívogat. 
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Nézzük ugyanezt részletesebben: 

 

 Exchange 2007 szerveren lévő postafiókot csak Exchange 2007 konzolból lehet kezelni. 

Exchange 2003 eszközökből - beleértve az ADUC-ot is - elméletileg lehet, csak éppen nem 

érünk el minden tulajdonságot. Nagyon fontos: az Exchange 2000 Sp3 előtti eszközökből 

ez a blokkolás hiányzik, onnan ugyan el tudnánk érni minden tulajdonságot - csak éppen 

a beírt értékek nem lennének kompatibilisek az Exchange 2007-tulajdonságokkal. Kábé 

azt érnénk el, mintha kőbaltával állítgatnánk az autón az injektort - miután előtte 

elnémítottuk az autószerelőt. 

 Exchange 2003 szerveren lévő postafiókokat kezelhetünk az Exchange 2007 eszközeivel, 

eltekintve a létrehozástól. De a javaslat az, hogy inkább az Exchange 2003 eszközeit 

használjuk. 

 Mind az Exchange 2007, mind az Exchange 2003 postafiókok átmozgatására 

használhatjuk az Exchange 2007 konzolt. Értelemszerűen ez fordítva nem igaz, Exchange 

2003 konzolból nem adhatunk meg se cél-, se forrás-adatbázisnak Exchange 2007 

szerveren lévőt. 

 Végül mi a helyzet az organizációszintű értékekkel? A minta itt is hasonló: amelyeket 

Exchange 2003 alatt hoztunk létre, az az Exchange 2003 konzoljából kezelhető 

teljeskörűen. (Pl. RUS.) Azokat, amelyeket Exchange 2007 alatt kreáltunk, vagy már 

upgradeltük 2007 formátumúra, értelemszerűen az Exchange 2007 konzoljából tudjuk 

szerkeszteni. Mondjuk, ezzel lesz a legkevesebb bajunk, amihez nem nyúlhatunk, az úgyis 

szürke. Vagy hőbörög. 

 

Hatalmasat lehet viszont cuclizni az ldap-szűrők kidobásával - az Exchange 2007 organizáció 

még a szagukat sem állja. Mindegyiket át kell konvertálni OPATH filterré, méghozzá gyk. az első 

Exchange 2007 szerver  telepítése előtt/közben. 
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5.1.2  TIPP EK ,  T RÜK KÖK  AZ EMC  K EZELÉS ÉHEZ  

 

Jelentkezzen, aki biztosan tudja, hogy az Exchange 2003 szervere melyik tartományvezérlőt 

használja az ldap-lekérdezésekhez? Megkérem azokat a tisztelt olvasókat, akiknél csak egy 

globális katalógus funkcióval ellátott tartományvezérlő van telephelyenként, legyenek kedvesek, 

tegyék le a kezüket. 

Ha jól sejtem, nem sok kéz maradt a magasban. 

A valóságban, amikor több megfelelő DC is van egy-egy telephelyen, az Exchange 2003 még csak 

konzekvens sem volt: hol az egyikhez fordult, hol a másikhoz, akár még egy lekérdezésen belül 

is. 

Exchange 2007 alatt valamivel jobb a helyzet, a konzolban állíthatjuk, melyik tartományvezérlőt 

háborgassuk a nem is kevés kéréssel: 

 

 
 

5.4 ÁBRA ORGANIZÁCIÓSZINTŰ PREFERÁLT DC  KIVÁLASZTÁSA  

 

Fontos megjegyezni, hogy az organizációszintű beállítást szerverenként felül tudjuk bírálni, 

értelemszerűen a Server Configuration menüponton belül. 

 

Korábban szóba került, hogy bajban lesznek azok a cégek, ahol úgy rendezkedtek be, hogy a 

felhasználók adminisztrálását kifejezetten erre dedikált, viszonylag alacsonyabban képzett 

emberekre bízták. Ezeken a helyeken egyrészt meg kell tanítani az emberekkel, hogy a 

továbbiakban a felhasználók levelezéssel kapcsolatos beállításait nem fogják tudni az Active 

Directory Users and Computers konzolból szerkeszteni. Sokkal rosszabb hír, hogy oda kell 

adnunk nekik az Exchange Management konzolt - amennyiben ragaszkodunk, hogy továbbra is 

teljeskörű felhasználóadminisztrációt végezhessenek. Ez bizony szemben áll azzal az elvvel, 

hogy mindenki csak annyit lásson a rendszerből, amennyire a munkájához szüksége van. 

 

Szerencsére van megoldás a problémára, méghozzá úgy, hogy készítünk egy preparált konzolt. 
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Első lépésben nyitunk egy üres MMC konzolt. (Például Start Menu -> Run -> mmc.)  

 

 
 

5.5 ÁBRA ÜRES MMC  KONZOL  

 

Itt kiválasztjuk a Microsoft Exchange snap-in-t. 

 

 
 

5.6 ÁBRA EXCHANGE SNAP-IN KIVÁLASZTÁSA  

 

A Recipient Configuration ágon jobbklatty, majd azt mondjuk neki, hogy "New window from 

here". 
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5.7 ÁBRA ÚJ ABLAK NYITÁSA  

 

Ekkor lesz két ablakunk, melyek eltakarják egymást. Kiválasztjuk a teljes Exchange snap-in-t 

tartalmazó ablakot, majd a jobb felső sarokban lévő X ikonra kattintva bezárjuk. 

 

 
 

5.8 ÁBRA A  MEGFELELŐ ABLAK KIVÁLASZTÁSA  

 

Most már csak le kell menteni. Persze célszerű egy-két szigorítást még állítgatni a konzolon. 

(Ezeket a file/options menüpontban tehetjük meg.) 
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5.9 ÁBRA AZ EGYEDI KONZOL PARA MÉTEREINEK BEÁLLÍTÁSA  

 

Készen vagyunk. Akár a Desktop-ra, akár az Administrative Tools menübe is lementhetjük a 

konzolt - embereink immár bátran használhatják. 

Fontos megjegyezni, hogy ez csak eltakarja előlük a komolyabb szintű beállításokat - de még 

nem állítja be a megfelelő jogosultságokat. Azokról később esik majd szó, amikor elérünk a 

jogosultságok delegálásához. 

 

Ha már ennyit beszéltünk a felhasználóink postafiókjairól, nézzük is meg azokat. Több 

telephelyes, többszerveres környezetben dolgozó kollégáknak itt fog sírásra görbülni a szája. 

Egy ablakban ott van az összes postafiók. Utoljára talán az NT4-nek volt ilyen egydimenziós user 

management felülete. 

Ez így nem jó. Nagyon nem. 

Kezdjük el faragni. 

Először is nézzük meg, miből élünk. 

 

 
 

5.10 ÁBRA POSTAFIÓKOK SZŰRÉS NÉLKÜL  
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Ezeket a tulajdonságokat látjuk. Jó dolog, hogy van 'Server' oszlop, mert tudunk e szerint 

rendezni. Kevésbé jó, hogy nincs 'Database' oszlop. Sokkal rosszabb, hogy nem is lehet bővíteni a 

választékot. Ennyi van.  

 

Akkor nézzük meg alaposan a jobb oldali akciópanelt. Tudjuk, ez ugyanazt tartalmazza, 

ugyanolyan helyzetérzékeny módon, mint a jobbklatty. Mit ajánl nekünk szorult helyzetünkben? 

Például azt, hogy csökkentsük le a megjelenítendő postafiókok számát. 

 

 
 

5.11. ÁBRA AKCIÓPANELBEN A MEGJELENÍTÉSRE VONATKOZÓ JAVASLAT  

 

Nosza. 

 

 
 

5.12. ÁBRA KEVESEBB POSTAFIÓK LÁTSZIK  

 

Eddig nem rossz. Látszik a figyelmeztetés, hogy nem látjuk az összes adatot. A címsorban az is 

ott van, mennyi adatra állítottuk a megjelenítést. Oké. Akkor nézzük a következő húsz 

postafiókot. Néznénk... de nem látjuk. Nincs lapozás. Ahogy piros betűvel is írják, ha több adatot 

akarsz látni, állítsd nagyobbra az intervallumot. 
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Hát, adtunk egy pofont a ... szóval adtunk egy pofont. 

 

Szerencsére a szöveg ráirányítja a figyelmet a 'Create Filter' menüpontra. Próbáljuk meg azzal 

struktúrálni valahogy az ömlesztett adatainkat! 

 

 
 

5.13. ÁBRA SZŰRÉSI LEHETŐSÉGEK  

 

Annyira nem is rossz, különösen ha megnézzük, mi mindent választhatunk ki a legördülő 

menükből. Kezdhet oldódni bennünk a görcs. 

Pedig még messze nem fogytak el a lehetőségeink - és most nem arra gondolok, hogy az 

összetákolt filtert elmenthetjük, mint default filtert, majd ezzel elmenthetjük a konzolt. 

(Mondjuk mindezt megúszhatnánk, ha el lehetne menteni a szűrőfeltételeket - de ne legyünk 

telhetetlenek.) 

 

 
 

5.14. ÁBRA SZŰRŐ ELMENTÉSE  

 

Nem, van ennél szofisztikáltabb nézetmódosítás is - de ahhoz feljebb kell lépnünk egy lépcsőt. 

Ha nem a Mailbox menüpontnál vizslatjuk az akciópanelt, hanem a Recipient Configuration 

menüpontnál, fel fog tűnni egy új opció: Modify Recipient Scope. 

 



EXCHANGE 2007 - SPONTÁN 

 

~ 55 ~ 

 
 

5.15. ÁBRA ÚJABB SZŰRÉSI LEHETŐSÉGEK  

 

A panel magáért beszél. Minket most jelen helyzetben az OU szerinti szűrés érdekel: 

 

 
 

5.16. ÁBRA CSAK EGY OU  POSTAFIÓKJÁNAK MEGJELENÍTÉSE  

 

Imhol a hét törpe a HétTörpe szervezeti egységben. 

 

Fontos észrevenni, hogy hol vagyunk. Az OU szerinti szűrést a Recipient Configuration 

menüpontban állítottuk be - de a hatása szemmel láthatóan végigterjedt lefelé, hiszen az előző 

ábrán már a Recipient Configuration/Mailbox menüpont alatti tartalmat látjuk - szűrve. 

 

Nos, úgy vélem, körbejártuk a témát - és a helyzet nem is annyira rossz. A megjelenítés ugyan 

továbbra is lapos, mint a tányér - de rajtunk múlik, hogy mit is akarunk erre a tányérra rátenni. 

Tény, hogy ehhez viszont pontosan ismerni kell a lehetőségeinket, azt, hogyan keverjük ki 

magunknak az éppen szükséges nézetet. De ez úgy a tizedik-századik esetnél már rögzül. 
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Végül még egy apróság: amennyiben úgy érezzük, hogy kattintóizmaink elég erősek, és pontosan 

tisztában vagyunk vele, melyik a bal, illetve jobb gomb az egéren, akkor az akciópanelt akár ki is 

kapcsolhatjuk - hiszen a bűvös jobbklatty ugyanazt tudja: 

 

 
 

5.17. ÁBRA AKCIÓPANEL KIKAPCSOLÁSA  
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5.1.3  ADMINI S ZT RÁCIÓ S  MODEL L ,  DELEGÁLÁS  

 

Jó, ha tudunk róla, hogy a mélyben történt egy nem is kicsi változás. Eddig mindegyik 

objektumnak volt egy ACL38-je mely ACE3940-kből állt össze. Magyarul, volt az ACE, mely azt 

mondta meg, hogy pl. Kovács Jánosnak read jogosultsága van az objektum egy tulajdonságán. Az 

ACE-k összességét hívjuk ACL-nek, időnként DACL-nek. Az Exchange 2003 esetében amikor azt 

mondtuk, hogy valaki Exchange Read-only Admin lett, akkor az kismillió ACE-bejegyzést 

érintett. 

Az Exchange 2007-ben bevezették az ún. property set fogalmát. Arról van szó, hogy bizonyos 

objektumok bizonyos tulajdonságait összegereblyézték egy property set-be, majd a 

továbbiakban a különböző adminisztrátori jogosultságokat ezekhez a property set-ekhez 

rendelték hozzá. (Értelemszerűen ehhez módosítani kellett a sémát - ezt tettük meg a korábban 

említett /PrepareAD fázisban. Ugyanekkor történt meg az adminisztrátorok konverziója is, azaz 

a különböző adminok az új Exchange-ben is bátran adminkodhatnak tovább.) 

 

Nos, ez történt a felszín alatt. Mi látszik ebből a felszínen? Azt ugye már tudjuk, hogy az ADUC-

ból átkerült az EMC-be a postafiók-kezelés, mely rosszul esett ugyan a beavatkozási szint szerint 

szervezett cégeknek, de segített az ún split modellt használó szervezeteknek. Értem ezalatt azt a 

szerveződési formát, amikor külön csapat kezeli a címtárat és külön csapat az Exchange 

organizációt. Tény, hogy például a postafiókszintű munkához a továbbiakban nem kell túl erős 

AD-jogosultság. 

Ennyi általánosság után nézzük meg, az Exchange 2003 szerepei mivé evolválódtak az Exchange 

2007-ben? 

Lettek: 

 Exchange Organization adminisztrátorok, 

 Exchange Recipient adminisztrátorok, 

 Public Folder adminisztrátorok41 

 Exchange Server adminisztrátorok 

 Exchange View-only adminisztrátorok 

Ezek közül egyedül az utolsó hangozhat ismerősen. Azzal nem is akarok túlzottan sokat 

foglalkozni, ugyanaz mint régen: a csókák mindent látnak, semmit sem írhatnak. 

 

Exchange Organization Administrators: 

 Ő az Atyaúristen, személyesen, és fejedelmi többesszámban. Az organizáción belül 

mindenható. 

 Az organizáció legfelső szintjétől lefelé tulajdonosi jogosultsággal rendelkezik a 

konfigurációs névtérben elhelyezkedő Exchange objektumok tulajdonságain. 

                                                        
38 Access Control List, jogosultságlista, amit az Exchange-komponensek esetén valahol az Active Directoryban – jelen esetben a Configuration 
névtérben - tárolunk. (FM) 
39 Access Control Entry, jogosultságbejegyzés. (FM) 
40 Azért itt már bejelzett a vészcsengő a lektornál.:-) (PJ) 
41 SP1 után. (PJ) 
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 Az erdő összes tartományában olvasási joggal bír az összes felhasználót tartalmazó 

konténeren. 

 Az erdő összes tartományában írási joggal bír az összes felhasználót tartalmazó 

konténeren, az Exchange tulajdonságokat illetően. 

 A lokális szerverkonfigurációs adatokon tulajdonosi jogosultsággal rendelkezik. 

 

Exchange Recipient Administrators: 

 Ők azok, akik az Exchange organizációban a felhasználók kezelését végzik. 

 Az erdő mindazon tartományaiban, ahol ki lett adva telepítés során a /PrepareDomain 

parancs, olvasási jogosultsággal rendelkeznek a felhasználói konténereken. 

 Ugyanezeken a helyeken írási jogosultsággal rendelkeznek az Exchange tulajdonságokat 

illetően. 

 

Public Folder Administrators: 

 Az előző csoporthoz teljesen hasonlatos, csak éppen nem a felhasználói postafiókokat 

kezelik, hanem a közöseket. 

 

Exchange Server Administrators: 

 Ők azok, akik tipikusan egy-egy távoli telephelyen lévő Exchange szerver működéséért 

felelnek. A szerveren gyakorlatilag mindent megtehetnek, máshoz közük semmi. 

 Az összes helyi szerveradatokon tulajdonosi jogosultsággal rendelkeznek. 

 Benne vannak a lokális adminisztrátorok csoportban. 

 Automatikusan bekerülnek az Exchange View-only adminisztrátorok közé. 

 

A sok száraz szöveg után jöjjön megint a képeskönyv szekció. 

Először is keressük meg, hol van az a pont, ahol belenyúlhatunk a rendszerbe! 

 

 
 

5.18. ÁBRA JOGOSULTSÁGKIOSZTÁS INDUL  

 

Ez egész konkrétan az organizációt jelképező csomóponton van. 
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Ha rákattintunk, ezt látjuk: 

 

 
 

5.19. ÁBRA JOGOSULTSÁGDELEGÁLÓ VARÁZSLÓ  

 

Azaz innen lehet beállítani minden adminisztrációs szerepkört. A képen éppen Tudort4243 

jelöltem ki Exchange Recipient adminisztrátornak. Gond nélkül sikerült is a művelet. 

 

Nézzünk egy nehezebbet, a szerveradminisztrátorokat. 

 

 
 

5.20. ÁBRA SZERVERADMINISZTRÁTOR  KIJELÖLÉSE  

 

Hát, igen. Ez már egy kissé nehezebb, mert itt meg kell adni a szerver nevét is. 

                                                        
42 Tudor = Doc (FM) 
43 Ez nem egyértelmű? (PJ) 
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5.21. ÁBRA FIGYELMEZTETÉS A SZERVERADMINISZTRÁTOR KIJELÖLÉSÉNÉL  

 

Vegyük észre a turpisságot! Habár azt írtam korábban, hogy a szerveradminisztrátorok egyben 

lokális adminisztrátorok is, de ez nem történik meg automatikusan. Szerencsére legalább a 

varázsló figyelmeztet. 

 

 
 

5.22. ÁBRA EXCHANGE ADMINISZTRÁTORAINK  

 

És akkor nézzük meg, mit is csináltunk. Az alsó három sor induláskor is ott volt. Látható, hogy 

Tudor megkapta a jogosultságot, Ali Baba szintén - és Ali Baba egyet fizet, kettőt kap alapon 

megkapta a View-only adminisztrátor szerepet is. 
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5.1.4  FELHAS ZNÁLÓK  K EZELÉSE  

 

Hozzunk létre. Mindegy mit. Valamit. Mondjuk egy postafiókot. Vagy disztribúciós listát. Vagy 

kontaktot.  

Nem, mégis inkább postafiókot. 

 

Nem kell hozzá pilótavizsga: Recipient Configuration, Mailbox, new. 

 

 
 

5.23. ÁBRA ÚJ POSTAFIÓK  

 

Érted már, miért mondtam, hogy mindegy mit? Hiába akartunk csak postafiókot kreálni, mégis 

beletévedtünk a bizonytalan döntések kognitív mocsarába.  

 

Az ábráról is leolvasható, milyen típusú postafiókjaink lehetnek: 

 User Mailbox: a hagyományos felhasználói postafiók. 

 Room Mailbox: postafiók, melyet erőforráshoz tudunk rendelni. Konkrétan itt 

helyiségekhez (tárgyaló, étterem, stb...). 

 Equipment Mailbox: szintén erőforráshoz rendelt postafiók, csak éppen itt eszközökről 

van szó (autó, digitális kamera, osztrák autópályamatrica, stb...).  

 Linked Mailbox: olyan postafiók, melynek tulajdonosa nem tagja az Exchange szervert is 

tartalmazó AD-erdőnek. Pontosabban, a postafióknak két tulajdonosa is lesz: az egyik az 

aktuális címtárban jön létre, alaphelyzetben letiltva, a másik pedig egy távoli, trustolt 

címtárbeli, már létező illető - akit hozzálinkelünk a postafiókhoz. 

 

Pár szó az erőforrás postafiókokról (room, equioment). Ha esetleg korábban már gyártottatok 

ilyen célokra postafiókokat, nem kell pánikba esni, azok továbbra is használhatóak maradtak. 
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Igazából ezek az új típusok annyival tudnak többet, hogy a hozzájuk tartozó felhasználók letiltva 

jönnek létre, az objektumoknak van egy-két plusz tulajdonsága, mindemellett a Meeting 

Requestek összeállításánál külön nyomógomb segítségével előhívhatók.  

 

 
 

5.24. ÁBRA AZ EGYES TÁRGYALÓK KAPACITÁSAI LÁTSZANAK AZ ÉRTEKEZLET SZERVEZÉSE KÖZBEN  

 

Mondjuk, az annyira nem is kevés... én a magam részéről bátran tudom tanácsolni, hogy 

váltsatok ezekre az erőforrás típusú postafiókokra a tényleges erőforrások esetében. (A 

konverzió gyakorlatilag pofonegyszerű. PSH.) 

 

No, válasszuk akkor ki, hogy hagyományos új postafiókot akarunk. 

 

 
 

5.25. ÁBRA HAGYOMÁNYOS POSTAFIÓK  VARÁZSLÓJA  
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Természetesen el kell döntenünk, hogy már létező felhasználónak szándékozunk új postafiókot 

készíteni vagy egyben új felhasználót is létre akarunk-e hozni? 

 

 
 

5.26. ÁBRA A  POSTAFIÓK ADATAI 1 

 

 
 

5.27. ÁBRA A  POSTAFIÓK ADATAI II. 

 

Ha eddig nem tűnt volna fel valakinek, a bal oldali menüben mindig pontosan láthatjuk, hogyan 

állunk éppen a varázslással. Ezt a visszajelzési formát mindegyik bűbájos tudja. 

Úgy vélem, egyik ábra panel sem annyira bonyolult, hogy le kellene koptatnom a jeleket a 

billentyűzetemről. Érdekességéként felhívom a figyelmet az 5.27 ábra utolsó két csekkbokszára, 

lesz majd róluk szó a későbbiekben. 
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5.28. ÁBRA A  POSTAFIÓK ELKÉSZÜLTÉT VISSZAIGAZOLÓ KÉPERNYŐ 

 

Látható, hogy itt átugrottunk egy lépést. (A varázsló visszakérdezett, hogy tényleg azt akarjuk-e, 

amit akarunk?) Ez már a completion képernyő - melyen egy igen fontos részletet fedezhetünk 

föl: kikerült rá egy szkript.  

Mint korábban is írtam, az Exchange Management Console teljes mértékben Powershell 

szkriptekre épült. Azaz a grafikus felületen bármit is kattogtatunk össze, azzal tulajdonképpen 

egy Powershell parancs (cmdlet) paraméterlistáját állítottuk elő. Mielőtt pedig elküldenénk a 

parancsot, a varázsló ügyesen megmutatja, hogy mi is lenne ez a parancs. 

Nem azt mondom, hogy akkora találmány, mint a szeletelt kenyér, de azért nem elveszett ötlet. 

Különösen úgy, hogy az ablak tartalmát vágólapra is tudjuk másolni, azaz konkrét mintáink 

lesznek a saját adminisztrációs szkriptjeinkhez. 

 

Oké, szépen távolodunk az ideális informatikai rendszertől, felhasználónk már van. Méghozzá 

postafiókkal. 

 

Kezdjünk el létrehozni egy erőforrás-postafiókot is. Képernyőképet most kivételesen nem 

mellékelek, gyakorlatilag semmiben nem különbözik az aktus az egyszerű postafiókok 

létrehozásától. 

A mailbox megjelenítése viszont igen: 
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5.29. ÁBRA MINDENFÉLE POSTAFIÓKJAINK  

 

Alul láthatjuk, némileg más ikonnal a Room Mailbox-okat, melyek jelen esetben a germán 

istenekről elnevezett tárgyalókat fedik. 

 

 
 

5.30. ÁBRALETILTOTT FELHASZNÁLÓK AZ ERŐFORRÁS POSTAFIÓKOK SZÁMÁRA  

 

Létrejöttek a felhasználók is, értelemszerűen letiltott állapotban. Természetesen 

engedélyezhetjük őket, ha éppen be akarunk lépni rendet rakni a postafiókjukban. 

Említettem, hogy ezeknek az objektumoknak vannak plusz tulajdonságaik is. Túl sok éppen 

nincs, de azért praktikusak. 
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5.31. ÁBRA EGYEDI TULAJDONSÁGOK AZ ERŐFORRÁSJELLEGŰ POSTAFIÓKOKON44 

 

Ami mindegyiknél van: a resource capacity mező. Ide írhatjuk be, hány ember fér el a 

helyiségben. (Figyelem, a 'sok jó ember' választ nem fogadja el, ide csak szám kerülhet.) 

Ami már nem mindegyiknél van, az a speciális lista arról, hogy mi minden tartozik még a 

helyiséghez. Amikor először rákattanunk erre a panelre, akkor a Resource Custom Properties 

ablak üres - nekünk kell feltöltenünk. De nem ám csak úgy, grafikus felületről, nem. Kimegyünk a 

Powershellbe és onnan indítjuk el a set-resourceconfig parancsot, értelemszerűen 

paraméterezve. (Itt tulajdonképpen egy listát építünk be a rendszerbe az erőforrás-postafiókok 

számára. Később ebből a listából lehet majd kiválasztani, hogy az egyes konkrét erőforrásoknál 

mi is található meg ezekből.) 

 

És akkor mi van kedvenc játékunkkal, a postafiók le- és felcsatolgatásával? Exchange 2003-ban 

ezt már rutinból csináltuk - de vajon ebben a rendszerben egyszerűbb lett-e vagy bonyolultabb? 

Van valamilyen mód rá a grafikus felületen vagy kitették ezt is Powershellbe? A válasz: is.  

Többször nem mondom, a Powershell a legbővebb halmaz, abban _mindenre_ van lehetőség - 

nyilván erre a lecsatolás/felcsatolás bohóságra is. A grafikus felületen pedig olyannyira van rá 

mód, hogy a gazdátlan postafiókok külön konténert kaptak. 

 

De nézzük sorjában. 

 

                                                        
44 A lékkondyt hivatalosan ipszilonnal írják, de a szerző nem volt ennyire bátor. (FM) 
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Ha jobbkattintunk egy postafiókon, két menüpontot is láthatunk:  

 

 
 

5.32. ÁBRA POSTAFIÓK KIVÉGZÉSE  

 Disable 

 Remove 

 

Ember legyen a talpán, aki hangzás alapján megsaccolja, melyik a lecsatolás, melyik a 

felszántás/sóval bevetés. Szerencsére bármelyiket is választjuk, figyelmeztetést kapunk. 

 

 

 
 

5.33. ÁBRA DISABLE VAGY REMOVE? 

 

Látjuk, ugye? A 'disable' eltávolítja a felhasználó objektumáról az Exchange-tulajdonságokat, 

azaz elveszi tőle a postafiókot. Az szegény üresen fog lebegni a semmi ágán. Vigyázat, mert ha 

letelik a végleges törlés előtti várakozási idő, akkor a postafiók tartalma törlődik! (Feltéve, ha 

másképp nem rendelkezünk.) 
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5.34. ÁBRA MEDDIG ŐRIZZEN MEG A SZERVER EGY TÖRÖLT LEVELET VAGY POSTAFIÓKOT? 

 

Viszont amíg csak úgy lézeng az a postafiók, addig az adatai megtalálhatók a Disconnected 

Mailbox menüpontban. 

 

 
 

5.35. ÁBRA A  LECSATOLT PSTAFIÓKOK  BÚVÓHELYE  

 

Innen természetesen bármikor visszacsatolhatjuk, akár az eredeti felhasználó, akár valaki más 

számára. 
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5.36. ÁBRA POSTAFIÓK VISSZACSATOLÁSA I. 

 

 
 

5.37. ÁBRA POSTAFIÓK VISSZACSATOLÁSA II. 

 

Az 5.37 ábrán láthatunk egy elgondolkodtató különbségtételt: mi az, hogy 'Matching user' vs 

'Existing user'? Amelyik matching, az nem existing? 

Perszehogy. A matching, az csak egy finomítás. Magában a postafiókban is szerepel egy érték, 

melynek párja a címtárban az ún. LegacyExchangeDN-érték - azaz ez alapján a varázsló képes 

megkeresni, hogy kié volt korábban a postafiók. Ha nem talál ilyen felhasználót, akkor 

automatikusan az 'Existing user' menüpont szerint folytatja a mutatványt. 
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Itt kapcsolódjunk vissza egy korábban megemlített forgatókönyvhöz. Migráltunk... illetve, mit is 

mondok, átálltunk Exchange 2007-re Exchange 2003-ról. Korábban már volt egy csomó speciális 

postafiókunk, mindenféle erőforrásokhoz. Pusztán a nevük utalt a szerepükre, de azért a 

felhasználóink szép lassan megszokták ezeket. 

Szeretnénk, ha az új rendszerben ezekből a postafiókokból erőforrástípusú postafiók lenne, 

mivel akkor sokkal jobban kézre állnának a megbeszélések szervezésénél, meg több információt 

is publikálhatnánk róluk. Említettem, hogy vagy pst-n keresztül vagy kliensprogramból át 

tudnánk másolni a tartalmakat egy újonnan létrehozott erőforrás-postafiókba... de ez azért nem 

igazán elegáns. 

A korrekt megoldás az 5.67-es ábrán látszik. Miután lecsatoltam az eredeti felhasználótól a - 

user típusú - postafiókot, ugyanazzal a lendülettel visszacsatolom azt ugyanahhoz a 

felhasználóhoz, de ekkor már resource típusú postafiókként!45 

 

Ejtsünk még pár szót a terjesztési listákról. Olyan túl sok változás nem történt. Természetesen 

beépült a felhasználható eszközök közé az ún. dinamikus terjesztési lista, de ez gondolom, nem 

nagy meglepetés. 

 

 
 

5.38. ÁBRA ÚJ TERJESZTÉSI LISTA LÉTREHOZÁSA  

 

Azért nézzük meg, melyik mit tud. 

                                                        
45 Ha viszont abszolút lusták vagyunk, akkor egyszerűen migráljuk át a postafiókot és parancssorból állítsuk át erőforrás típusúnak. Így is lehet, 
de ebben nincs semmi kaland. (PJ) 
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5.39. ÁBRA HAGYOMÁNYOS TERJESZTÉSI LISTA  

 

Tényleg semmi új, csak a felület változott. Nem is foglalkozunk vele többet.  

A dinamikus, az már egy kicsit érdekesebb. 

 

 
 

5.40. ÁBRA DINAMIKUS TERJESZTÉSI  LISTA LÉTREHOZÁSA I. 

 

Először is látunk egy filtert: itt mondhatjuk meg, hogy a később részletezett feltétel a 

postafiókok mely típusaira vonatkozzon. 
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5.41. ÁBRA DINAMIKUS TERJESZTÉSI  LISTA LÉTREHOZÁSA II. 

 

Utána jön maga a feltétel: túl sok lehetőségünk nincs, az első három mezőben szűrhetünk 

konkrét értékre, utána már a custom attribute néven ismert csodamezők jönnek. 

 

Azért a példa kedvéért összedobtam egy dinamikus terjesztési listát, Serény Múmiák néven. 

Mint tudjuk, ennek a körnek két tagja volt - de hát az ilyesmit soha nem lehet manapság tudni. 

Legyen ezért dinamikus. 

 

 
 

5.42. ÁBRA DINAMIKUS TERJESZTÉSI LISTA KÖZELEBBRŐL  

 

A fenti ábrán az is látható, hogyan kérdezhetjük le egy dinamikus terjesztési lista tagságát: 

Conditions/Preview a kulcsszó. 
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5.2  POWERSHELL  

 

Mielőtt bármi komolyat is megtanulnánk a PSH-ról, menjünk végig egy konkrét feladaton.  

 

Adóellenőrök jönnek a céghez, létre kell hoznunk számukra egy csomó új accountot, 

postafiókokkal. Konkrétan, létre akarjuk hozni a következő felhasználókat: Ali Baba és a 40 

rabló. Értelemszerűen 41 felhasználó esetén roppant fárasztó lenne végigkattogtatni a korábban 

részletezett varázslót. Olyan nagyon még nem ismerjük az Exchange 2007-et, de azért jó lenne, 

ha találnánk valami egyszerűbb módszert. 

Szerencsére van egy nagyon jó kiindulási pontunk: már tudjuk, hogy az EMC-ben mindegyik 

varázsló a hókuszpókusz végén kiírja, hogy tulajdonképpen milyen PSH parancsot kattogtattunk 

is össze. Nosza, hozzunk létre egy felhasználót és nézzük meg, mi az eredmény. 

 

 
 

5.43. ÁBRA POSTAFIÓK LÉTREHOZÁSÁ NAK SZKRIPJE , LELOPVA  

 

Alul olvasható a felhasználói utasítás: nyomjunk egy Ctrl+C-t, majd indítsuk el a notepad-et és 

másoljuk be az eredményt. Ott van minden, az is, amire nincs semmi szükség. Takarítsunk. 
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5.44. ÁBRA A  SZKRIPT , TAKARÍTÁS UTÁN  

 

Bármennyire is furcsa, de ez egy ún. one-liner, azaz cmdlet. Egy parancska, mely paraméterként 

tartalmazza az új felhasználó összes adatát. 

Már csak meg kellene etetni a parancsot valami éhes parancsértelmezővel. Ehhez indítsuk el a 

Start menu\Programs\Exchange menüpontból a Powershell parancsértelmezőt, majd másoljuk 

be a parancsot. 

 

 
 

5.45. ÁBRA SZKRIPT BEILLESZTÉSE A POWERSHELL KONZOLBA  

 

Most jön a feladat legnehezebb része: nyomjunk egy Enter-t! 
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5.46. ÁBRA SZAFTOS ERROR  

 

Mondtam, hogy a legnehezebb rész jön, de azt hitted, vicceltem. A parancs nem működik - és 

meg kell fejtenünk, hogy miért nem. 

Szerencsére kapunk némi támpontot: cannot convert value "System.Security.Securestring" to type 

"System.Security.Securestring".  

 

Bár, izé... mintha valami zavar lenne az erőben.  

 

Bármilyen meglepő is, de ez most nem a szokásos idióta hibaüzenet, hanem tényleg igaza van. 

Hiszen mit is vártunk? Ott lesz a begépelt jelszó clear text-ben? Vagy megmatyózva, base64-ben? 

Csak nem...  

 

Nos, pont sikerült kifognunk azt a parancskát, pontosabban azt a fajta paraméterlistát, amelynél 

nem működik a kopipaszta. A varázsló által közölt parancssorban a 

'system.security.securestring' azt jelzi, hogy ide_majd_írjunk_be egy system.security.securestring 

típusú változót, amikor lefuttatjuk a parancsot a PSH konzolban.  

Értelemszerűen, ha meglévő felhasználóra játszanánk el a fenti trükköt, akkor a parancssorban 

nem lenne -password paraméter, azaz gond nélkül működne a parancs. Csakhogy most van.  

A -password opció után meg kell adnunk a jelszót, méghozzá úgy, hogy az érték 

system.security.securestring legyen. Mi sem egyszerűbb ennél, gugli, és már itt is a megoldás: a 

new-mailbox parancs előtt ki kell adni a 

'$jelszo=Read-host "Hoci a jelszót" AsSecureString'  

parancsot.  
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5.47. ÁBRA ÚJ JELSZÓ BEADÁSA  

 

A $jelszo egy változó lesz, ebbe töltjük bele a begépelt jelszót. A PSH-nak megvan az a kellemes 

tulajdonsága, hogy amíg be nem zárjuk az ablakot, addig megőrzi a változó értékét. 

Természetesen kicsit meg kell bütykölni a new-mailbox parancsot is. 

 

 
 

5.48. ÁBRA LÉTREJÖTT AZ ELSŐ , SZKRIPTTEL GYÁRTOTT FELHASZNÁLÓ  

 

A jelszóbeadás rész változott, ez lett belőle: '-password $jelszo'. Ennyi változtatás pont elég is 

volt, ott a visszajelzés, hogy létrejött a felhasználó, a kért postafiókkal. (Remélem, nem 

indukálok senkiben sem kognitív disszonanciát, ha felhívom a figyelmet, hogy a 'Rablo01' 

értéket mindenhol át kellett írnom 'Rablo02' értékre. A 'Rablo01' ugyanis már létezett. 

 

Tulajdonképpen ezzel már meg is elégedhetnénk, de azért ez még elég kényelmetlen. Paste, 

átírni egy csomó helyen a parancsot, ráadásul csak jobbra/balra tudunk mozogni... valahogy 

nem az igazi. 
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Szokták volt mondani, ha azt akarod, hogy valami elegánsan és jól legyen megcsinálva, akkor 

bízd rá a leglustább emberedre. Órákig fogja törni a fejét, hogy minél kevesebb gombnyomással 

érjen célt.  

 

Nem mintha..., de csináljunk úgy, mint a lusták. 

 

Első lépésben összedobunk egy ujrablo.ps1 állományt, ebbe belemásoljuk a jelszóbekérő sort 

egyszer, a létrehozó sort pedig néhányszor. Két legyet ütöttünk ezzel a csapással: kötegeltük a 

feladatot és immár tudunk mozogni fel/le is a parancs módosításához. 

 

 
 

5.49. ÁBRA A  SZKRIPT , IMMÁR NOTEPAD-BEN 

 

Futtassuk meg a fájlunkat: 

 

 
 

5.50. ÁBRA A  SZKRIPT LEFUTOTT  

 

Külön szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a PSH nagyon háklis az útvonalra. És nem csak 

háklis, hanem debil is egy kicsit. Például nem azt mondja, hogy nem találja a fájlt, hanem azt, 
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hogy a fájl első sorában invalid karakterek vannak. Végülis... ha nincs fájl, akkor akár invalidok is 

lehetnek azok az imaginárius karakterek... de mondhatná egy kicsit szebben is. Kislovag. 

 

Többféleképpen járhatunk el: 

 A tuti módszer: a szkript munkakönyvtárunkat (ne legyünk naívak: egy idő után rengeteg 

PSH szkriptünk lesz) felvesszük a path-ba. 

 Begépeljük a teljes útvonalat. Nagyon meg fogunk lepődni: hibaüzenet nem lesz. De 

programfutás sem. Egész egyszerűen a PSH nem tudja lekezelni az idézőjelbe tett 

parancsot46. Viszont a "Documents and settings" könyvtár miatt meg kellene. A megoldás 

egyszerű: a szkriptkönyvtárunkat tegyük át értelmesebb könyvtárak alá. Vagy tegyük át 

máshová az idézőjelet: a "c:\documents and settings\myscript.ps1" nem működik, de 

érdekes módon a c:\"documents and settings\myscript.ps1" igen. 

 A PSH promptból navigáljunk be a szkriptkönyvtárunkba. (A cd parancs működik.) Írjuk 

be a szkriptünk nevét - és rúgjunk még egyet az asztallábba. Nem fog futni. Ahhoz, hogy 

az aktuális könyvtárból el tudjuk indítani a szkriptet, elé kell tenni a '.\' 

karaktersorozatot47. Csak. Lásd az 5.50 ábra. 

 

Alakul. De még mindig bosszantó, hogy egy csomószor át kell írni a rablók neveit.  

Semmi gond, éppen nemrég tanultuk meg, hogyan adunk értéket változóknak. 

 

 
 

5.51. ÁBRA A  RABLÓK , MINT VÁLTOZÓK  

 

Immár mindegyik new-mailbox parancs előtt berakjuk egy változóba az aktuális rabló nevét - és 

a parancsot sehol nem kell módosítani, másolgathatjuk bután. 

                                                        
46 Oka is van ám ennek! A macskakörmös karaktersorozat a PowerShell számára csupán adat (System.String), nem pedig futtatandó kód. A 
korrekt megoldás a lefuttattattató operátor használata, az ampersand (&), valahogy így: &”dir”.(FM) 
47 Ezt viszont a lusták kapásból tudják, mert eszük ágában sincs begépelni a script teljes nevét! Beírnak egy-két karaktert, majd ütnek egy tabot, 
és csodák csodája, a tabkomplísön nevű varázslat eléteszi a .\-t.  (FM) 
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Haladunk a tökély felé. Most már csak az a baj, hogy nagy a fájl, meg ronda a szkript. Hogyan 

lehetne rövidíteni? 

 

Csövezzünk. 

 

Ez egy elég régi technika, anno megvolt a szépemlékű DOS-ban is, hogy a konkurens 

oprendszerekről ne is beszéljek. A lényeg, hogy azt, ami kimenetként kilóg az egyik parancsból, 

azt khm... beledugjuk egy másik parancs bemenetébe. Az összedugást hagyományosan a '|' 

karakter jelzi. (A legegyszerűbb és leggyakoribb példája ennek a régi időkben használt 'dir | 

more' parancs volt: a dir parancsból kijött egy bazihosszú lista, ezt belevezettük a more 

parancsba, mely azt tudta, hogy az inputként kapott szöveget képernyőnyi méretre tördelte. 

Mindenki boldog volt.) 

 

Tulajdonképpen itt is erről van szó. Azt sejtjük, hogy az öszvér hátsó fele a new-mailbox parancs 

lesz, ebbe kell belepakolni valahogy sorban a $Rablonumber változókat. És mindennek bele kell 

férnie egy sorba, legyen az bármilyen hosszú is. 

 

Nem könnyű. Ide már tényleg világlustája ember kell. 

 

Érezzük valahol mélyen, hogy itt valahogy egy dobozba csomagolva kell átadnunk a 

rablóneveket, a new-mailbox parancsot meg felkészíteni arra, hogy a dobozt kicsomagolja és a 

benne lévő nevekkel egyenként bánjon el.  

 

Ciklus. Tuti. Érezzük a vizeletünkben. 

 

Jelentősen megkönnyíti a helyzetünket, ha tudjuk, hogy a PSH parancsok objektumtípusú 

változókat adnak át egymásnak. Azaz belepakolhatjuk az összes nevet egy ojjektumba, a 

túloldalon pedig valami 'for each'-szerűséggel feldolgozzuk, feltéve, ha létezik. Naná. Amit tudni 

kell, az még az, hogy az aktuális változót a PSH-ban a '$_' lánc jelöli. 

 

Na, nézzük, mit csináltunk. 
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5.52. ÁBRA ÖSSZECSÖVEZETT RABLÓK  

 

Javaslom, ne siessünk. Ez most nem kicsi ugrás volt a szkriptünk csiszolgatásában. 

 

Nos, a minőségi változást már megléptük, jöhet a mennyiségi. 

 

 
 

5.53. ÁBRA  AZ ÖSSZES MARADÉK RABLÓ ÖSSZECSÖVEZVE  

 

És működik. Igaz, mire létrehoztuk a végső verziót, már elhasználtunk 26 rablót, de megvan a 

kész szkriptünk. Bármikor, amikor hasonló munkát kell végeznünk - teszem azt, kijönnek a 

PSZÁF-tól is - már itt van a szkriptünk, csak a neveket kell módosítanunk. 

 

Ha esetleg valakinek ennyi jó kevés, házi feladatnak javaslom az import-csv cmdlet 

tanulmányozását (get-help import-csv -full) - ezzel ugyanis megoldhatjuk, hogy a 

felhasználókreáló szkriptünk egy szövegesfájlból vegye az értékeket - azaz nemcsak Rabloxx 

felhasználókat tudunk tömegesen létrehozni, hanem tetszőleges adatokkal bírókat is. (Érdemes 

előtte az export-csv paranccsal legeneráltatni egy példa csv fájlt. Anélkül nehéz lesz.) Másik tipp, 

ha valakinek mégiscsak Miniszter1..Miniszter158 típusú feladat jutott: a for ciklust pont ilyen 

esetekre találták ki! 

 

Jó kis kaland volt.  
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Miután legyártottuk életünk első és nem is igazán egyszerű szkriptjét, nem lenne hülyeség meg 

is értenünk, hogy tulajdonképpen mit is csináltunk - és egyáltalán, hogyan is működik ez az 

eszköz, melynek talán nem véletlenül adták a PowerShell nevet. 

 

Kezdem a rossz hírrel. Ezt a fejezetet nem lapozhatod át. Nem adok másfél évet és ez lesz a 

Command Prompt helyett. Ismerned kell, tudnod kell használni. 

 

Nos, ássunk le az alapokig. Mit is takar az, hogy Monad, meg Powershell, meg Exchange 

Management Shell? Ha be akarok írni egy new-mailbox parancsot, akkor hová írjam? Írhatom a 

Powershell promptba? Bizony nem. 

 

Hogy akkor miről beszéltem eddig? Türelem. 

 

Nos, a legegyszerűbb letisztázni a Monad fogalmát: ő a Powershell leánykori neve. Teljesen 

ugyanaz, csak éppen megnőtt, megkomolyodott. 

 

A Powershell pedig egy erős, izmos eszköz lett. Nagyon sok mindenre használható önmagában 

is, de van egy roppant ravasz trükkje: bővítményeket csatolhatunk hozzá, melyek még jobban 

felokosítják. Kicsit úgy kell elképzelni, mint egy MMC konzolt, melybe egyenként építjük be a 

konkrét menedzselendő eszköz snap-in-jét. Hasonlóképpen csatolhatunk be a Powershell alá 

olyan bővítményeket, melyek által konkrét, termékspecifikus parancsok fognak 

rendelkezésünkre állni.  

 

Öreg Exchange adminok már rezignáltan bólintanak: igen, megint az Exchange az a termék, 

amelyen kipróbálnak egy gyökeresen új technológiát. Pontosan erről is van szó: az Exchange 

Management Shell az első termékspecifikus bővítmény, mellyel kibővíthető a Powershell. 

Mindez remekül látható a konzolokhoz tartozó parancssorokból, melyeket a megfelelő 

shortcutokból ollóztam ki: 

 

 
 

5.54. ÁBRA A  POWERSHELL ILLETVE EMS INDÍTÁSI PARANCSAI  

 

Jó, tehát mostantól tudjuk, hogy hiába írjuk be a Powershell promptba, hogy new-mailbox, 

maximum udvarias csodálkozást kapunk vissza válaszul.  

Foglalkozzunk immár azzal, hogy honnan fogjuk tudni, miket írjunk be az Exchange 

Management Shell promptjába? (Csak a korábbi, illetve későbbi szóhasználat inkonzisztenciáját 
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feloldandó: én továbbra is azt fogom írni a megfelelő alkalmakkor, hogy menjünk ki a 

Powershellbe, azaz PSH-ba: de ti tudni fogjátok, hogy igazából a felbővített változatra, az EMS-re 

gondolok.) 

A legmarkánsabb kiindulási pont a szkriptnyelv megértéséhez a konzol nyitóképernyője.  

 

 
5.55. ÁBRA AZ EXCHANGE MANAGEMENT SHELL (EMS)  NYITÓKÉPERNYŐJE  

 

Igazából nem is kellene többet írnom, annyira egyértelmű. De mivel a kiadónak bevállaltam 

bizonyos számú oldalt, így egy kicsit kalandozok még ezen a képen. 

 

De nem most. Először nézzük inkább a szkript nyelvi finomságait. 

 

Először is, a parancsoknak is rögzített formátuma van. Ez új, mert eddig minden shell jellegű 

felület egyedi, a parancs hatására utaló nevet kapott; például 'print', mint nyomtatás, 'copy', 

mint másolás... és így tovább. 

A PSH-parancsok viszont két részből állnak: a parancs első fele utal az állítmányra, azaz arra, 

hogy mit is szándékozunk csinálni. A parancs második fele utal a tárgyra, azaz arra, hogy mi is 

az, amire az előző tevékenységet érvényesíteni akarjuk. Valahogy így: kérem-sör (get-beer)... 

vagy beállít-befecskendező (set-injector).  

 

Nézzük, milyen lehetőségeink vannak az előtagok világában: 

 New: ezzel kreálhatunk egy új valamit. 

 Remove: ezzel pont ellenkezőleg, eltávolíthatjuk azt a valamit. 

 Enable: ha olyan az a valami, akkor ezzel engedélyezhetjük. 

 Disable: ez lesz holnapra a házi feladat. 

 Get: a valami tulajdonságait/értékeit gyűjti le. 

 Set: a valami tulajdonságainak ad értéket. 

Valahogy így. A többi előtagot már csak felsorolom: add, clean, clear, compare, connect, 

convertfrom, convertto, convert, copy, dismount, export, foreach, format, group, import, install, 

invoke, join, measure, move, out, pop, read, rename, resolve, resume, retry, select, sort, split, 

start, stop, suspend, tee, test, trace, uninstall, update, where, write. 
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Nekem először a kilencvenes évek szövegre alapuló kalandjátékai jutottak eszembe (pl. Day of 

the Tentacles), ott lehetett ilyen formában kommunikálni a számítógéppel. Csak éppen sokkal 

izgalmasabb egy Exchange szerver számára összerakni azt a parancsot, hogy töröljön minden 

mássalhangzóval kezdődő postafiókot, mint teszem azt George Washingtonnal kivágatni egy 

kumquat-fát. (Bár ezzel is megizzadtunk anno.) 

Értelemszerűen a második tagra vonatkozó lehetőségeket nem sorolom fel, annyi van belőlük, 

amennyi az adott terület teljeskörű kezeléséhez szükséges. Inkább megemlítek néhány példát, 

melyekkel már eddig találkozhattunk: new-mailbox, set-resourceconfig, read-host, import-csv. 

És persze lesz is még, rengeteg. 

Most már tudjuk, hogyan áll össze a cmdlet parancs része. Csakhogy az ördög a részletekben, a 

paraméterlistában rejtőzik. Nem hiszem, hogy lesz ember, aki fejből tudni fogja az összes cmdlet 

paraméterezési szintakszisát... szerencsére nem is kell. 48  Rengeteg módszer létezik 

segítségkérésre. 

 

És most jött el az idő, hogy visszautaljak a PSH nyitóképernyőjére. Ha jobban megnézzük, arról 

szól az egész, hogy milyen módon kérhetünk különböző részletességű segítséget a szkriptünk 

faragása közben. 

Például a korábbi listát az előtagokról úgy gyűjtöttem össze, hogy beírtam a nyitóképernyő első 

sorát: get-command. De jó a get-excommand is. 

Gondolom az is feltűnhetett többeteknek, hogy a régi jó DOS alatti segítségkérés is működik: a 

'new-mailbox -?' parancs ad egy rövidített részletezést arról, hogy miről is van szó, illetve 

milyen paraméterek állnak rendelkezésünkre. Ha ennél bővebb információkra lesz szükségünk, 

akkor kérjünk teljes leírást, például így: 'get-help new-mailbox -full', vagy 'get-help new-mailbox 

-detailed'. 

 

És még mindig nincs vége. Saját tapasztalatom szerint a PSH promptban adott segítség - nem is 

ritkán - meglehetősen szegényes. Ilyenkor érdemes az Exchange Management Console beépített 

súgójához fordulni. Ha olyan a parancsunk, melynek létezik grafikus megfelelője is a konzolban, 

akkor célszerű lehet végigkattogtatni egyszer a folyamatot és lepuskázni a varázsló utolsó 

üzenetéből a szintaktikát. Pusztán tippekért is érdemes áttanulmányozni a 'c:\program 

files\exchange server\scripts' könyvtárban lévő tömérdek példaszkriptet. (Persze 

használhatjuk is bármelyiket.) 

Legvégső esetben természetesen még rendelkezésünkre áll az Internet Power is. 

 

Azaz van lehetőségünk tanulni49, csak kedv kell hozzá. Az meg lesz, mert egyrészt úgyis rá 

leszünk kényszerítve, másrészt meg miért is ne ismernénk meg alaposan egy ilyen hatékony 

eszközt? Hadd tegyem hozzá, hogy a PSH újabb verzióiban már van ADSI-támogatás és WMI 

Provider is... irány a végtelen és tovább50. 

                                                        
48 Csak az MCTS vizsgán. Ott viszont nagyon. (PJ) 
49 Itt jegyzem meg, hogy a Powershell-ről Soós Tibor és Szerényi László írtak egy remek könyvet. Én csak karcoltam a témát, náluk sokkal jobban 
el lehet mélyedni a részletekben.A könyv letölthető a Technet Portálról. (PJ) 
50 És ekkor még nem is létezett a Powershell 2.0 (PJ) 
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6 EDGE TRANSPORT ,  HUB  TRANSPORT SZERVEREK  
 

A Transport szervereknek kettős feladatuk van: mindketten felelősek a levélszállításért, az 

útvonalválasztásért - emellett az Edge Transport szerver tisztítja meg a bejövő levélfolyamot, a 

HUB Transport szerver pedig alkalmazza a levélfolyamra a céges házirendet. 

6.1 AZ SMTP,  MINT OLYAN  
 

Lehet, hogy közületek többen úgy fogják érezni, hogy ez a rész túl dedós. Én viszont úgy vagyok 

vele, hogy inkább legyen itt, minthogy az ismeretek hiánya a későbbiekben nehezítse bárkinél is 

a megértést. 

 

Az SMTP-vel részletesen a 821/822/2821/2822 RFC-k foglalkoznak. Akit érdekelnek a szédítő 

mélységek, bátran bogarássza át ezeket a kvázi-szabványokat. Minket itt most csak a levélküldés 

folyamata fog izgatni. 

 

Mivel protokollról van szó, így sejthető, hogy a folyamat lényege egy szabványosított kérdés-

felelet játék lesz. Az egyik fél az SMTP-szerver, a másik pedig egy tetszőleges levelezőkliens.  

 

Jelen esetben konkrétan a command prompt. Indítsuk is el. 

 

Első lépésben meg kell adni, hogy melyik levelezőszerverhez kapcsolódunk. Értelemszerűen 

olyat kell választanunk, amelyikre normálisan is tudunk levelet küldeni51,52. Az én esetemben ez 

az Externet levelezőszervere lesz. A telnet53 parancsot fogjuk használni. 

 

telnet mail.externet.hu 25 

 

Erre a szerver visszaírja, hogy ő kiféle-miféle. Illedelmesen mi is bemutatkozunk: 

 

helo en.vagyok.miki.a.hegyrol 

 

A parancs első fele a köszönés, a másik fele pedig a nevünk. A szabvány ugyan előírja a név 

meglétét, de a szerverek nem sok mindenre használják. A legtöbbször el is hagyható. 

De nem csak úgy köszönhetünk, hogy 'helo', bepróbálkozhatunk az 'ehlo' paranccsal is. Ha a 

szerverünk az okosabb fajtából való, akkor erre visszaírja, hogy milyen kibővített SMTP- 

(ESMTP) parancsokat ismer. Ezekből válogathatunk a későbbiekben. Ha viszont mégsem ismeri 

                                                        
51 Tipikusan a saját internetszolgáltatód SMTP-szervere lesz olyan bájos, hogy engedi a Te IP-címedről a csatlakozást mindenfajta 
makrancoskodás nélkül. Nézd ki a címét a szerződésetekből! (FM) 
52 Honnan találtad ki, hogy az Externet az internetszolgáltatóm? (PJ) 
53 Az egyik leghasznosabb parancs. Ha Huxley Exchange admin lett volna, akkor egész biztosan azt írta volna, hogy "Telnet, ha mondom, segít a 
gondon." Ennél már csak a putty a hasznosabb - de az már utility. (PJ) 
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az ESMTP-t, akkor hibaüzenetet kapunk vissza (5xx kód) - ilyenkor maradnunk kell a 

hagyományos 'helo' formulánál.  

A bemutatkozás után lássunk munkához, adjuk meg a feladó nevét: 

 

mail from: bill.gates@microsoft.com 

 

Naná. Rögtön a hamisított levélküldést tanuljuk meg. 

Erre a parancsra kétféle válasz jöhet. Egyfelől az, hogy 'relay denied' - ami azt jelenti, hogy a 

szerver jól van beállítva, csak azokból a tartományokból fogad el levelet, amelyeknek 

ténylegesen ő a levelezőszervere.  

A másik lehetőség az, hogy 'oké, feladó elfogadva'. 

Adjuk meg a címzettet is: 

 

rcpt to: steve.ballmer@microsoft.com 

 

A szerver ezt is lenyugtázza. 

Eddig a borítékkal vacakoltunk, most jöjjön a levél maga. 

 

data 

 

Ezzel a paranccsal beléptünk a levélszerkesztő promptba és egészen a '.' karakter beírásáig 

abban is maradunk. Itt meglehetősen sok parancs áll a rendelkezésünkre, attól függően persze, 

hogy mennyire akarjuk megcifrázni a levelet. Például: 

 

from: Uncle Billy 

subject: azonnal hozd vissza a funyirot, mert pofanvaglak 

Szerinted nalunk nem no a fu? 

. 

 

Ezt így, ahogy van, beírhatjuk. A subject mögött álló rész lesz a levél tárgya, az utána új sorba írt 

szöveg a levél teste... a from utáni rész pedig az a szöveg, melyet a levelezőkliens meg fog 

mutatni! Azaz itt simán elmaszkolhatjuk az eredeti feladót. Szpemmer barátaink élnek is ezzel a 

technikával. 

Még egyszer felhívnám a figyelmet a záró '.'-ra. 

 

Ekkor tulajdonképpen végeztünk is, a szerver értesít minket, hogy a levél bekerült a várakozási 

sorba. 
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Nocsak. Írtunk egy SMTP-klienst. Természetesen egy igazi kliens ennél bőven többet tud, de a 

lényeg itt van előttünk. Ez történik a szerveren, amikor elküldünk egy levelet.  

 

Exchange/Outlook (MAPI) esetén talán nem annyira egyértelmű, hogy hol is történik ez 

pontosan?  

 

Nos, a szerveren, de úgy, hogy a kliens RPC-n54 keresztül éri el a szerver SMTP összerakást 

végző eljárásait. De ha Outlook Express-ből írunk levelet és POP3/SMTP protokollokon érjük el 

a szerverünket, akkor az OE, mint SMTP kliens állítja össze az általunk begépelt szövegből az 

SMTP parancsokat - és adja át azokat a szervernek.) 

                                                        
54 Remote Procedure Call (PJ) 
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6.2 BENÉZÜNK A MOTORHÁZTETŐ ALÁ  

 

Mert az jó. Beleszagolni az enyhe olajszagba, érezni, ahogy a meleg levegő meglibbenti egy 

hajfürtünket, végighúzni mutatóujjunkat az enyhén olajos nívópálcán. Van ennek valami férfias 

romantikája. 

Nos, nyissuk fel a tetőt és nézzünk be. Ezt látjuk: 

 

 
 

6.1. ÁBRA AZ SMTP  MOTOR 

 

Hát, igen. Megváltoztak egy kissé az idők. A mai férfiak inkább már klottgatyában üldögélnek a 

monitor diszkrét fényétől körülvéve és csuklószorítókkal csuklójukon bőszen verik a 

billentyűket és taszigálják az egeret. 

 

A mai férfiak szíve már folyamatábrákért dobban. 
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Ne is vacakoljunk a lírával tovább, kezdjük el elemezni az ábrát. Illetve, mielőtt még bármi 

komolyabb boncolgatásba is belekezdenénk, el kell áruljam, hogy kétféle motor van: a HUB 

Transport szerver más motort kapott, mint az Edge Transport szerver55. A különbség a 

Categorizer csövek között van: az Edge Transport szervernél ez a cső üres: a levelek fékezés 

nélkül száguldanak át rajta. Értelemszerűen emiatt nincs Store Driverbe vezető delivery queue 

sem. Sőt, maga a Store driver is hiánycikk. 

 

Nos, akkor elő a bonckést. 

 

Kíváncsi vagyok, ki találja meg először, hol érkezik be a levél. 

 

Igen, pontosan ott. A bal felső sarokban, a port25 kockába esik be, amint azt korábban már 

tisztáztuk. Ide, az SMTP Receive ágba érkeznek a Unified Messaging szerver által küldött levelek 

és a POP3/IMAP4 kliensek által küldött levelek is, feltéve persze, hogy ezeken a klienseken ez az 

SMTP-szerver van beállítva. 

A bejövő levelet ezután rögtön kezelésbe vesszük. Ha van Edge Transport szerverünk, akkor 

már azon elkezdődik a levél mosdatása, ha nincs, akkor pedig a Hub Transport szerver teszi a 

dolgát. De ezekről úgyis beszélgetünk majd később. 

 

A submission az a folyamat, amikor a leveleket várakozási sorba állítjuk, mielőtt bekerülnének a 

darálóba. Ezek a levelek jöhetnek kívülről, de jöhetnek belülről is - ekkor a Store driver tolja át 

az adatbázisból a kifelé menő leveleket. Emellett látható, hogy itt kapja fel a Pickup/Replay 

könyvtárba sunyi módon oldalról belehelyezett leveleket is a gépezet. Azaz tényleg ez az a pont, 

ahol az összes bejövő/kimenő levél sorbaáll. 

 

De nem csak sorbaáll, hanem be is megy a Categorizer-be. Itt HUB Transport szerver esetén a 

következő fő lépésekre számíthatunk: 

 Agent processing 1 

 Recipient resolution 

 Routing resolution 

 Content conversion 

 Agent processing 2 

 Message Packaging and DSN 

                                                        
55 Ha egészen pontos akarok lenni, akkor még megjegyezném, hogy létezik egy harmadik fajta motor is, azt a Unified Messaging szerverbe tették. 
De pszt. (PJ) 
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6.2. ÁBRA A  CATEGORIZER  

 

Nézzük meg ezeket egyenként. 

 
AGENT PROCESSING 1:  

Az egész folyamatot elképzelhetjük úgy, mintha a Categorizer egy űrhajó lenne, mely körül Tie 

vadászokban egy csomó Smith ügynök repkedne körbe-körbe és néha belelőne a levélfolyamba. 

Az első roham közvetlenül akkor történik, amikor a levelek átérkeznek a Submission queue-ból. 

Ilyenkor támad például a Forefront ügynök, illetve a Journaling agent. 

 
RECIPIENT RESOLUTION: 

Alapvető feladata a levelek címzett szerinti szétbontása illetve a címzettek megtalálása. Emellett, 

szinte mellékesen, itt érvényesül az összes olyan jellegű megszorítás, mely a feladóra vagy a 

címzettre vonatkozik. 

Mind a szétbontás, mind a tényleges címzett megkeresése igen bősz AD-lekérdezésekkel jár 

együtt. Pusztán csak érdekességként említem meg, hogy ha valakinek olyan emailcímére 

érkezett levél, mely nem az elsődleges emailcíme, akkor a folyamat során a cím lecserélődik, az 

eredeti cím pedig ORCPT TO: paraméterként másolódik a borítékra. 
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Úgy vélem, azt is jobb, ha tudjuk, hogy mely levelek kerülik meg a megszorító intézkedéseket: 

 Minden olyan levél, ahol az Exchange szerver a feladó: DSN, journal reports, quota 

messages... és társaik. 

 Public Folder replikációs levelek. 

 Bármilyen levél, amely külső cég postmasterének megy. (Nem akarok tippeket adni, de 

ezek szerint a postmaster@en.vagyok.miki.a.hegyrol.hu címre simán ki lehet küldeni 

bármekkora levelet. Nem teszteltem.) 

A vizsgálatok azon az első HUB Transport szerveren történnek meg, amelyikkel kapcsolatba 

kerül a konkrét levél. A későbbiekben már vizsgálat nélkül ugorja az akadályokat. 

 
ROUTING RESOLUTION: 

Itt alapvetően két dolog történik: meghatározzák a levél végső célját, illetve a továbbítás során a 

következő célpontot. 

Erről a témáról önmagában rengeteget lehetne írni, nem is fogom kihagyni a ziccert. 

 
TARTALOMKONVERZIÓ: 

Elég kellemetlenül hangzik. Miért kellene bármit is átalakítani? Miért nem jó úgy, ahogy a feladó 

nekem szánta? 

Erre van egy hosszabb és egy rövidebb válasz. A hosszabb úgy néz ki, hogy elolvassuk az 

RFC2045, RFC2046, RFC2047, RFC2048 és RFC2077 szabványokat. A rövidebb mindössze 

ennyiből áll: MIME56  

A levelezés alapvetően 7 bites karakterkészletből álló levelek küldözgetéséből áll57. (Az ESMTP 

már megbirkózik a 8 bites karakterekkel is.) Mit tippelsz, mennyit tud ebből a 7 bites 

kalamajkából mondjuk egy excel tábla? Semmit. Ő csak át akar menni a dróton a másik 

számítógépre. Az a jelenlegi informatika szégyene, hogy minderre jelenleg az email a 

legkézenfekvőbb módszer. Tehát az excel tábla valahogy belegyömöszölődik abba a 7 bitbe és 

reménykedik, hogy a túloldali levelezőszerver képes lesz pont ugyanolyan formában 

előbányászni. 

A Categorizer-folyamaton belül két fontos konverzió történik: 

 A TNEF-beállításoknak megfelelő konverzió. 

 A MIME beállításoknak megfelelő konverzió. 

 

Oké, érzem, hogy ezekkel még nem sokat mondtam. Pontosabban, az utóbbi azért már tiszta 

lehet valamennyire: attól függően, hogy milyen beállításaink vannak a MIME, illetve nem MIME 

kódolású levelek kezelésére, attól függően itt már megtörténik a levél átalakítása. 

 

                                                        
56 Multipurpose Internet Mail Extensions. Most jobb?(PJ) 
57 Jó kérdés: miért? Már vártam! Azért, mert annak idején az SMTP-t úgy alakították ki, hogy parancsai emberi fogyasztásra is alkalmasak 
legyenek (ezt tudtuk az imént kiaknázni Telnettel). Milyen ember? Nem, nem 7 bites ember, hanem angol anyanyelvű ember! Sőt! Az a 7 bit még 
annyi sincs. Az SMTP számára a levél törzsében szereplő Enter (0x0D,0x0A) is Enter, tehát Entert sem lehet vele továbbítani. Meg tabot sem. Meg 
treffet sem. Meg hát törlést (BackSpace) sem. És egy önmagában álló pontot sem, mert ez, mint láttuk, a levél legvégét jelenti. Ezeket is mind 
kódolni kell, mielőtt SMTP-levélbe kerülhetnének, hogy nehogy elkezdjenek „hatni”. (FM) 
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De mi a fene az a TNEF? Feloldani úgy lehet, hogy Transport Neutral Encoding Format. Azaz az 

üzenetet a feladó Exchange szerver becsomagolja egy olyan bináris formátumba, mellyel egyik 

levelezőszerver sem képes semmit sem kezdeni, azon kívül, hogy továbbítja. Aztán majd a végső 

Exchange szerver lesz az a hős, aki visszaalakítja. Bárki, aki útközben ránéz a levélre, csak annyit 

lát belőle, hogy van benne egy winmail.dat csatolás, de hogy abban mi van... passz. 

 

Érthető, hogy ilyesmit nem igazán illik tenni, csak ha biztosak vagyunk, hogy a vonal túlsó vonal 

végén is Exchange szerver ül. Oké, értem én, hogy elhivatott vagy és optimista, de hidd el, a 

világon léteznek még olyan levelezőszerverek, melyek neve nem E betűvel kezdődik és xchange-

re végződik. 

 

Pontosabban, ezt azért lehet finomítani, az ún. Remote Domains beállítások segítségével. Itt 

tudjuk ugyanis beállítani, hogy konkrét névterek felé milyen konverziós beállításokat 

használjunk, illetve milyen szabályokat alkalmazzunk. 

 

 
 

6.3.  ÁBRA A  REMOTE DOMAIN TARTOMÁNYOKHOZ  TARTOZÓ TARTALOMKONVERZIÓK  

 

Például tudjuk, hogy az Ankh-Morpork cégnél szintén Exchange rendszer van, tehát 

engedélyezhetjük a TNEF-üzenetek kijuttatását. Mivel ez egy annyira közeli cég, mint ha mi 

magunk lennénk, ezért minden rendszerüzenet kijutását is megengedtük. 

 

Micsoda...? Hogy te milyen telhetetlen vagy. Azt mondod, nem látod a TNEF-korlátozást.  

Nos, nem is, merthogy... powershell. 

Ezt kell begépelni: 

get-remotedomain -identity Ankh-Morpork | fl 
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És ezt kapjuk. 

 

 
 

6.4. ÁBRA REMOTE DOMAIN, POWERSHELL-BŐL  

 

Láthatod, hogy a TNEFEnabled változó értéke... izé... bizonytalan. Megsúgom, ez azt jelenti, hogy 

tiltott.  

Tekintve, hogy biztosak vagyunk abban, hogy ennél a cégnél Exchange szerverek vannak, sőt, 

később azt is látni fogjuk majd, hogy a levelek ki sem mennek az Internetre, így engedélyezzük 

bátran a TNEF-fájlok kijutását: 

set-remotedomain -identity Ankh-Morpork -tnefenable $true 

Miután ezt beírtuk, onnantól a Categorizercsőben az *.ankh.morpork névtér felé menő levelek 

winmail.dat csatolása érintetlenül megy át a tartalomkonverziós folyamaton. 

 
AGENT PROCESSING 2:  

A már teljesen feldolgozott levelet újból megtámadják az ügynökök. Ilyenkor kerülnek sorra a 

Transport szabályok érvényesítését végző Transport ügynökök - és a Journaling ügynökök is 

bevetik magukat, ismét. Nehogy egy átirányítás elkerülje a figyelmüket. 

 
LEVÉLCSOMAGOLÁS, DSN:  

Semmi különös. Összeszerelik a levelet, és az vagy bekerül a delivery queue-ba vagy egy DSN 

megy vissza. 

 

Innen kétfelé visz az út: a kifelé menő levelek a jobb oldali delivery queue-ba kerülnek, ahonnan 

mennek a távoli céljuk felé. Ez lehet egy másik HUB Transport szerver, lehet az Edge Transport 

szerver, de lehet egy távoli tartomány MX-rekordban megadott levelezőszervere is. 

A bal oldali delivery queue kimenete már nem SMTP-szervernek szánt levél. Itt az ún Store 

driver áll lesben és ez az, amely immár RPC MAPI-n keresztül továbbítja a levelet a Mailbox 

szerver adatbázisába. 
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Ezzel tulajdonképpen végig is jártuk a kört. Az ábra tartalmaz még néhány kósza 

szabadcsapatot, láthatjuk, hogyan jön be a körbe a Client Access szerver, illetve a Unified 

Messaging szerver - de ezekkel úgyis részletesebben fogunk foglalkozni a későbbiekben. 

 

Szeretném felhívni a figyelmet, hogy ez egy igen fontos ábra. Nyomozáskor, amikor nem tudjuk, 

hogy miért és hol állt meg a levéltovábbítás, nem árt tudni értelmezni a Message Tracking 

Center üzeneteit - azok ugyanis ezekre a fázisokra hivatkoznak. 

Szívem szerint azt javasolnám, amit én is csináltam az Exchange 2003-nál: az SMTP-motor 

működési sémájából háttérképet csináltam és két hónapig az volt a számítógépem desktopján. 

De most nem javaslom, mert ehhez a sémához kilencven fokkal el kellene fordítanod a monitort 

- az meg nem minden készüléknek állna jól. 
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6.3 LEVÉLSZÁLLÍTÁS ,  ÚTVONALKERESÉS  

 

6.3.1  MEGDÖ BBENTŐ  T ÉN Y EK A LEV ÉLS ZÁLLÍT ÁS  MAGÁN ÉLET ÉR ŐL  

 

A levéltovábbítás nagy vonalakban arról szól, hogy egy akármilyen összetett Exchange 

organizációban is megbízhatóan jusson el egy levél A szerverről B szerverre. (Amennyiben egy 

Exchange szerverünk van, akkor B természetesen már egy interneten lévő levelezőszervert 

jelöl.) 

Maradva még egy kicsit az általánosságoknál, elmondhatjuk, hogy amikor egy háló alakú 

valamiben keressük az optimális útvonalat, akkor az algoritmus alapja legtöbbször egy mátrix, 

amelyben az útválasztás alapjául szolgáló egységek kölcsönös viszonyait rögzítettük. Korai 

Exchange rendszerekben az egységek a Routing Group-ok voltak, az a bizonyos mátrix pedig a 

Link State Table. 

 

Volt. 

 

Az új Exchange-ben kidobták mindkettőt. 

Gondolom, érezzük, hosszú nap áll előttünk. 

 

Nos, attól, hogy ezeket az elemeket kidobták, az elv még nem változott meg. Először is kell 

valami, ami a routolás alapja legyen - jelen esetben ez az Active Directory site lesz. A routolási 

intelligencia pedig... mondjuk úgy, hogy határozottabb lesz. Jóval határozottabb, mint ahogy az 

LST esetében már megszoktuk. 

 

Rejtélyesnek hangzik? Pedig még csak az elején járunk. 

 

Próbáljuk megközelíteni gyakorlati szempontból a témát. Jön az a levél az internet felől. 

Tételezzük fel, hogy akkora címtárunk van, amelyikben csak úgy hemzsegnek a tartományok, a 

telephelyek, a tartományvezérlők - és természetesen telephelyenként az Exchange szerverek. A 

legelső szervernek - legyen az Edge vagy HUB Transzport szerver, tudnia kell, hogy a címzett 

postafiókja melyik Mailbox szerveren van - és hogyan lehet oda eljutni. Azaz a legszélső 

levelezőszerver fogja a levelet és értelemszerűen odadobja a legelső bridgehead szervernek, 

mely ugye - AD site topológia a Routing Group helyett - egy DC kell, hogy legyen. 

 

Vártam egy kicsit. Hogy legyen időnk kisikítozni magunkat. DC-nek? Levelet? Na de... a 

tartományvezérlőket eleve nem erre méreteztük, meg egyáltalán, milyen gusztustalan dolog már 

ez? 

 

Nem, itt kell lennie még egy csavarnak. 

Van is. Nem is egy. 
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A legfontosabb megjegyzés, hogy az Exchange az AD-telephely fogalmát használja, magyarul a 

topológiáját. A topológia fizikai megvalósítását biztosító eszközöket nem. Még konkrétabb 

leszek: ha egy telephelyen kidől a bridgehead DC, a levelezés vidáman megy tovább a 

telephelyek között. 

 

Ez tényleg egy fontos megjegyzés, tessék még legalább kétszer elolvasni. 

 

Mindez úgy lehet, hogy habár a krumplik ugyanazok, mint az AD-ban, de a krumpli fenntartását 

biztosító eszközök - nevezzük most már néven, ezek a bridgehead szerverek - nem a 

tartományvezérlők lesznek, hanem a HUB/Edge Transport szerverek. 

Kész szerencse, hogy ezeknek legalább van SMTP-szolgáltatásuk. A többi funkciónak ugyanis 

nincsen. Gondolom, most már érthető az a korábbi megjegyzés, hogy minden AD-telephelyen 

lennie kell egy HUB Transport szervernek - az organizációban ők képviselik a routolás 

alapegységét, a telephelyet. A konnektorok közöttük fognak feszülni. 

 

Meg a DC-k között. Ugyanis fizikailag nem lesznek külön konnektorok az Exchange számára.  

 

Már megint kezd zavaros lenni. Most akkor DC vagy sem?  

 

Javaslom, tisztázzuk le a zavart egy hasonlattal. 

Vezetékekkel szeretnék bekábelezni egy többszobás épületet. Úgy oldom meg, hogy a két 

vezeték egy közös hüvelyben megy szobáról szobára - de a konkrét szobában az egyes 

vezetékeket szétválasztom, az egyik pár megy a DC-be, a másik pár a HUB Transport szerverbe. 

Alaphelyzetben a vezetékhez rendelt súly az a külső burokhoz rendelt súly lesz - de amennyiben 

nekem ez nem tetszik, akkor külön-külön is állíthatom a vezetékek súlyozását. (Pontosabban 

csak az egyikét - a másik automatikusan a burok súlya lesz.) Mindemellett a falban csak egy 

kábel fog futni - igaz, azon belül két vezeték. A két vezeték egymástól függetlenül működik. (De 

azonos nem futhat azonosban: azaz Exchange 2007 organizációban nem használhatunk IP Site 

link helyett SMTP Site linket.) 
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6.5. ÁBRA KONNEKTOROK EGYMÁS KÖZÖTT  

 

Gyakorlatilag látható, hogy az Exchange-kommunikáció - SMTP (szaggatott piros vonal)- a HUB 

Transport (bridgehead) szervereken megy, míg az AD-replikáció (szaggatatlan zöld vonal) a 

tartományvezérlők között. A DC-k csak ez utóbbi adatfolyamban játszanak bridgehead szerepet. 

Azaz ha ledől a tartományvezérlő, a levélfolyam nem áll meg - csak az AD-replikáció. Az 

Exchange szerverek egy kicsit kényelmetlenebbül fogják érezni magukat, hiszen másik 

telephelyre kell futniuk az ldap lekérdezésekkel, de kibírják. 

 

Máshogy fogalmazva: tulajdonképpen az IP Site-link AD-objektumok új tulajdonságokat kaptak, 

így most már ők lehetnek az Exchange konnektorok is. De erről a DC-k nem tudnak, nem is 

érdekli őket. 

 

Remélem világosabb lett egy kicsit. Ha igen, akkor merüljünk tovább. 

 

Látjuk a vázat. Látjuk, hogyan szerveződnek az Exchange szerverek. Minden telephelyet a benne 

lévő HUB Transport szerverek képviselnek. Értelemszerűen őket kéri meg a Mailbox szerver, 

hogy legyenek kedvesek, szállítsák el a levelet a címzett Mailbox szerverét képviselő HUB 

Transzport szerverhez. Az illetékes HUB Transport szerver pedig fogja a levelet és továbbdobja 

az útvonalon hozzá legközelebb álló HUB Transport szerverhez. 
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6.6. ÁBRA EGY ELKÉPZELT ORGANIZÁCIÓ  

 

Sajnálom, megint elvittelek a málnásba. Majdnem így történik, eltekintve az utolsó mondattól. 

Nincs email relay. Pontosabban van, de úgy hívják, hogy Direct Relay. Az a lényege, hogy a levél 

továbbításában csak két SMTP-szerver lesz érintett - az útbaeső email szervereknek nem kell 

feldolgozniuk a levelet. A kazincbarcikai 'HUB-K' szerver megtudja valahogyan, hogy neki a new 

york-i 'HUB-NY' szerverhez kell továbbítani a levelet, tehát nemes egyszerűséggel azt mondja, 

hogy 'telnet hubny.company.com 25' - és már mehet is a móka, bízva abban, hogy a network 

engedi a kapcsolatot.  Se a berlini, se a párizsi Exchange szerverek még csak nem is tudnak az 

egészről. 

Már most látszik, tűzfalas kollégánknak mennyire lesz őszinte a mosolya, ha megkeressük az 

igényeinkkel. Eddig ugyanis a telephelyek közötti tűzfalon a megfelelő két Exchange szerver 

között kellett SMTP-kapcsolatokat engedélyeznie - mostantól viszont felrajzolhat egy mátrixot 

és minden tűzfalon engedélyeznie kell, hogy mindegyik HUB Transport szerver elérhesse az 

összes többi telephelyen lévőt. És ugyanez vissza, mivel a telephelyen lévő szerver is közvetlenül 

fog bekopogtatni minden más telephely HUB Transport szerverén. 

 

Jogosan merülhet fel, hogy akkor az előző ábrában tulajdonképpen mik is azok a szaggatott 

vonalak? Egyáltalán, ha Direct Relay van és a kapcsolódást pedig a network topológia biztosítja, 

akkor mit szerencsétlenkedünk itt az IP Site konnektorokkal? Könnyű válasz lenne azt mondani, 

hogy kérem, a telephely és a network határok jó tervezés esetén egybeesnek, tehát ezek egymás 

szinonimái.  

 

Hamis. Mégha azonosak is fizikailag, logikailag teljesen mást takarnak. A hálózati modell más 

rétegében játszanak. 
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Mindenesetre a kérdésnek mégis van értelme. Ugyanis ha csak Direct Relay lenne, akkor nem 

lenne szükség semmilyen konnektor definiálásra. De nem csak az van.  

 

Remek dolog, amikor a network teszi a dolgát... de mi van, ha éppen nem? Mondjuk a router 

kiveszi évi rendes szabadságát? 

 

Emlékeztetőül 

 

Exchange 2003 organizációban ilyenkor a Link State táblába bekerül, hogy a konnektor lekapcsolódott. Ha 

van alternatív útvonal, akkor a levél előbb-utóbb arra megy, attól függően, hogyan terjed a hír a 

szervezetben. Ha nincs alternatíva, akkor pedig a ledőlt konnektor bridgehead szerverének várakozási 

sorában üldögél.  

Ez frappáns megoldás, de ehhez fent kell tartani egy Link State táblát. 

Az Exchange 2007 viszont pont ezt dobta ki. 

 

Képzeljük el, hogy kidől a párizsi router, azaz elérhetetlen lesz a Párizs-New York konnektor. Mi 

történik a levéllel? A helyes válasz az, hogy 'ki tudja?'. (A 'kit érdekel?' választ most nem 

díjazzuk.) Tényleg nem fogjuk tudni, ugyanis minden azon múlik, hogy networkos embereink 

milyen hálózatot tettek a cég alá. Ha a routerek érzékelik a hálózati hibát és ki tudják választani 

a Berlinen keresztüli útvonalat, akkor az Exchange szerver nem is észleli, hogy merre megy a 

csomag, ő csak azt látja, hogy a telnet parancs működik, nyomhatja a levelet. 

 

De mi van akkor, ha a new york-i router borul meg? 

 

Az elvárt viselkedés az, hogy a levél a párizsi HUB Transport szerver várakozási sorában 

várakozzon. Egyfelől azért, mert amíg a routerhegesztők dolgoznak, addig is történjen valami 

apró előrehaladás levéltovábbítás ügyben - ezt a viselkedési módot hívják úgy, hogy 'queue at 

point of failure' - másrészt pedig azért Párizs, mert az ottani konnektor súlya kevesebb, mint a 

berlini konnektor súlya. 

 

Kérdés, hogy tudja-e ezt az Exchange 2007? LST nélkül. 

 

A válasz az, hogy igen. 

 

Csakhogy ehhez már kell valamilyen beépített intelligencia, mely tudja, hogy melyik is az a 

telephely, amelynek a HUB Transport szervere van a legközelebb a kiesett telephelyhez. Ezt az 

intelligenciát hívják úgy, hogy Send Connector / Receive Connector. Pontosabban Send 

Connector-ok és Receive Connector-ok hálózata. A Receive Connector... khmm ő képviseli a 

feminim jelleget a routolási folyamatban - ő határozza meg, hogy a szerver melyik HUB 

Transport szerverről fogad be levelet. Logikusan ez egy szerverszintű beállítás. A Send 

Connector pedig inkább maszkulin jellegű - azt definiálja, hogy a HUB Transport szerverek 

különböző esetekben mely szerverekbe szeretnének behatolni. Értelemszerűen költségfüggően. 
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A Send Connector-ok organizáció szinten léteznek, hiszen minden HUB Transport szervernek 

ismernie kell őket. 

Ez utóbbi konnektorokat jelöltem szaggatott vonallal a rajzon. Természetesen Send/Receive 

Connectorokat létrehozhatunk mi is, de ezek a szerverek telepítésekor automatikusan 

létrejönnek, az AD Site topológiája alapján. 

Minden olyan alkalommal, amikor nem Direct Relay történik - legyen az akár hálózati hiba is - 

akkor a levél útvonala a fenti konnektorok alapján számolódik ki, egy meglehetősen egyértelmű 

algoritmus segítségével. (Pontosabban útvonalszámolás mindig történik, még mielőtt a Direct 

Relay-re sor kerülne - de erről majd később.) 

 

Ez a következőképpen néz ki: 

 Az a konnektor nyer, amelyik névtere legjobban illeszkedik a címzett címéhez. 

 Egyezőség esetén több aleset lehetséges: 

o A választási lehetőség két Exchange 2007 konnektor között feszül: 

 A konnektor költsége dönt. (Összeadva a névtér és az IP Site Link 

költségét.) 

 Egyezőség esetén a kevesebb ugrás nyer. 

 További egyezőség esetén az útvonalban résztvevő telephelyek neveinek 

ABC sorrendje a meghatározó. 

o A választási lehetőség két Exchange 2003 konnektor között dől el: 

 A konnektor költsége dönt. 

 ABC sorrend. 

o A választási lehetőség egy Exchange 2007 és egy Exchange 2003 konnektor között 

adódik: 

 Mindig a 2007 nyer. 

 

Mint látható, a mechanizmus egyértelmű. Állandó bemenő adatokra állandóan ugyanazt az 

útvonalat adja ki. (Pusztán csak érdekességképpen tessék átgondolni, melyik lenne a preferált 

útvonal, ha a 6.6 ábrán a Berlin-New York konnektor értékét átírnánk 1-re?) 

 

És most vegyük számba azokat az eseteket, amikor a mechanizmus mégsem egyértelmű. 

Meglehetősen sok ilyen esetet lehet felsorolni, de a közös mindegyikben az, hogy valamelyik 

telephelyen több HUB Transport is létezik. (Mint például a rajzon Párizs.) Ilyenkor Round Robin 

elven dől el, hogy _telephelyen belül_ éppen melyik konnektor játszik - valamilyen szinten 

terheléselosztást illetve redundanciát biztosítva. 

 

Akár így, akár úgy, de az algoritmus ki fogja dobni azt a telephelyet, mely a legközelebb van a 

szakadáshoz. És a kiindulási HUB Transport szerverünk már nyújtja is ki telnet csápjait feléje. 

 

Nos, akkor foglalkozzunk most a tűzfalasunk lelkivilágával is egy kicsit. Amíg mi itt boncolgattuk 

az útvonalválasztást, ő még mindig ott álldogál, ahol hagytuk. Egyre vörösebb fejjel. 
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Tételezzük fel, hogy cégünknél nagyon erős a tűzfalas lobby. Kitalálják, hogy ilyet nem lehet 

csinálni, oldjuk meg, hogy az Exchange 2007 igenis relézzen a HUB Transport szerverek között. 

Erre is van megoldás, úgy hívják, hogy HUB site. Mint a nevéből is sejthető, Active Directory site 

szintű beállításról van szó. Azok a HUB Transport szerverek, amelyek HUB site-on vannak, akkor 

is elveszik a levelet, ha a címzettjük nem a telephelyen lévő Mailbox szervereken van, de a 

levéltovábbítási útvonal áthalad rajtuk. Azaz reléznek. Azaz visszatértünk a jó öreg 'útvonalon 

haladó' levelekhez, kinyírtuk a Direct Relay mechanizmust. Persze ettől az LST sem támad fel - 

de a tűzfalas ember legalább nyugodtabban alszik. (Egy site átállítása HUB site üzemmódba 

természetesen Powershell-ből történik.) 

 

Jogos lehet persze a kérdés, hogy mit értünk átvezető útvonal alatt? Hiszen alaphelyzetben 

Direct Relay van, ugye? Nos, nem. Alaphelyzetben töprengés van. Az Exchange kitöprengi, hogy 

melyik lesz a preferált útvonal. Aztán megnézi, hogy van-e az útvonalon HUB site. Ha van, akkor 

relézik. Ha nincs, akkor jön a Direct Relay. Feltéve, hogy a hálózat is engedi. 

 

Nem beszéltünk még egy harmadik lehetőségről, mely szintén megzavarja a Direct Relay-t: ez a 

Delayed Fan Out-elv. Mondhatom magyarul is: arról van szó, hogy mi történik, ha egy levélnek 

több címzettje is van és ezek a címzettek különböző telephelyeken vannak? A feladó HUB 

Transport szerver ilyenkor kikalkulálja az összes útvonalat, megnézi, hogy ez meddig közös, 

majd arra a HUB Transport szerverre telnetel, amelyik az elágazási ponthoz tartozó telephelyen 

szolgál. Innentől osztódik a levél, ez a HUB Transport szerver veszi fel a kapcsolatot egyenként a 

további szerverekkel. 

 

Nézzünk egy példát. A 6.7 ábrán Felhasználó Béla 'A' telephelyről felad egy levelet. Beklattyog 

tíz címzettet, hármat a 'G' telephelyről, hármat a 'D' telephelyről, négyet 'E' telephelyről. 

Exchange 2003 esetén ez tíz különböző levél lenne, melyek "Sétálunk, sétálunk, egy kis dombra 

lecsücsülünk" módszerrel egyenként végigreléznének az útvonalakon. Kész népvándorlás. 

Az eddigiek alapján Exchange 2007-ben is tíz levél keletkezne, de ezek egy-egy Direct Relay 

ugrással jutnak el a cél postafiókba. Nem rossz, de lehetne még jobb is. Például azt mondjuk, 

hogy mielőtt bármit is csinálnánk, leülünk gondolkodni: megnézzük egyenként a tíz levél 

útvonalát és optimalizálunk. Mi lenne, ha amíg közös az útvonal, addig együtt utaznának a 

levelek, utána pedig hasonló logika alapján mennének tovább? 

Az eredmény az ábrán látható. Feltételezve, hogy az Exchange 2007 szerverünk úgy van 

beállítva, hogy egy sessionben több levelet is el tud küldeni, akkor négy, azaz négy sessionből 

oldottuk meg a feladatot. Igaz, emiatt valamivel rövidebbek lettek a Direct Relay-k - de 

kevesebbek is! 
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6.7. ÁBRA DELAYED FAN-OUT  

 

Annyi mindenről beszéltünk már, ebbe az annyi mindenbe lassan a mindennek is bele kellene 

férnie. Lassan. 

 

Nem beszéltünk egy meglehetősen fontos dologról - mely számunkra ugyan egyértelmű, de az 

organizációnak egyáltalán nem. 

Honnan fogja tudni a barcikai 'AH' szerver, hogy: 

 A lou.reed@company.com nevű felhasználó postafiókja melyik Mailbox szerveren van? 

 A megtalált 'MBX-NY' nevű szerver melyik telephelyen van? 

 A New York telephelynek ki a HUB Transport szervere? 

Ezek mind-mind nagyon fontosak ahhoz, hogy akár Direct Relay történjen, akár útvonaltervezés 

és szutykolódós relézés. 

A válasz röviden annyi, hogy címtár. Mondtam volna azt a szót, hogy DNS? Ugye nem. Nem is 

játszik. 

Az első kérdésre a választ egy ldap query adja a legközelebbi globális katalógus szereppel 

felvértezett tartományvezérlőn. 

A harmadik kérdés sem nagy ügy, ezt az információt már tudják a Send Connector-ok. 

A másodiknál viszont hiába mondjuk az organizációnak, hogy nézzen rá az ábrára... valahogy 

nincs hozzá szeme. 

Mindemellett az Exchange 2007 ún. site-aware alkalmazás. Ez annyit jelent, hogy mindig tudja 

magáról, hogy éppen hol van. Pontosabban van benne egy szolgáltatás, melyet úgy hívnak, hogy 

Microsoft Exchange Active Directory Topology Service. Ez a szolgáltatás jóban van a Netlogon 

szolgáltatással: az utóbbi a szerver IP-címéből kihámozza, hogy a gép melyik subnetben van, 
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aztán ez a subnet melyik telephelyhez tartozik - majd ezt az értéket átadja az előbbi 

szolgáltatásnak, aki a telephely nevét belestemplizi a szerver objektum egyik tulajdonságába. 

Mint Tapicska forgalmista a 'Szigorúan Ellenőrzött Vonatok'-ban. Csak ő nem negyedóránként 

csinálta. (A Netlogon pedig ötpercenként ellenőriz, azaz az érték maximum húsz percre lehet 

lemaradva a valóságtól. Valljuk be, ennyire sűrűn azért nem szoktunk szervereket telephelyek 

között hurcibálni.) 

 

 
 

6.8. ÁBRA MELYIK TELEPHELYEN VA N A SZERVER? 

 

Szóval így állunk. Most már nagyjából értjük, mi folyik routolás címszóval egy Exchange 2007 

organizációban. Legalábbis annyira igen, hogy most már végiggondolhatjuk, hogyan illeszthető 

össze mindez az Exchange 2003 szerverek routolásával. Mert ne legyenek illúzióink, 

mindenkinél lesz olyan állapot, amikor egyszerre lesz 2003-as és 2007-es Exchange szervere az 

organizáción belül. Ha ez úgy valósul meg, hogy tulajdonképpen egy telephelyen van az összes 

Exchange szerverünk, akkor nincs semmi különösebb probléma: a régi szerverek eléldegélnek a 

saját routing group-jukban, az új Exchange szerverek kifelé önálló routing group-ot mutatnak, a 

roppant eredeti DWBGZMFD01QNBJR58 néven - és kész. A két routing group között létrejön egy 

routing group connector és mindenki él boldogan. Az Exchange 2003 azt hiszi, hogy csak egy új 

routing groupot kapott, az Exchange 2007 ismerni fogja a valóságot és le is fogja tudni kezelni 

azt. Tiszta Mátrix. 

A helyzet akkor lesz bonyolultabb, ha szép cifra nagy címtárunk van, több telephellyel és több 

Exchange 2003 routing grouppal. A felállás ugyanaz lesz: az új szerverek a régi Exchange felől 

egy újabb routing groupnak fognak látszódni. Igen, egynek. Akkor is, ha az egyik fizikai telephely 

Brazíliában, a másik pedig Albániában van. Az RGC a legelsőnek felhúzott Exchange 2007 

szerverre fog ráfeszülni - és minden levelet ő fog megkapni az Exchange 2003 szerverektől. Az 

                                                        
58 Ha megcsúsztatjuk egy hellyel a karaktereket az ASCII táblában, akkor azt kapjuk, hogy exchange12rocks. Azért ilyen idióta a név, hogy nehogy 
ütközzön valahol a világban már egy létező RG nevével. (PJ) 
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oké, hogy utána már Direct Relay segítségével szétküldi... de ez azért elég cifra utakat 

eredményezhet. 

 

 
 

6.9. ÁBRA EXCHANGE 2003  ÉS EXCHANGE 2007  SZERVEREK EGYMÁS KÖZ ÖTT  

 

Szerencsére nem kell megijedni, Powershell segítségével tetszőleges mennyiségű Routing Group 

Connectort létre tudunk hozni, így okos súlyozással elfogadható routolást tudunk létrehozni az 

átmeneti időszakban is. 

 

Végére értünk az email routolás elméleti megfontolásait tárgyaló fejezetnek. Pusztán csak 

ismétlésként felsorolom, milyen új fogalmakat ismertünk meg: 

 Direct Relay, 

 HUB site, 

 Queue at point of failure, 

 Delayed Fan-Out, 

 Send/Receive Connectors 

 Microsoft Exchange Server Active Directory Topology Service. 
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6.3.2  A  P EN GE ÉLÉN  

 

Habár eddig összevonva tárgyaltuk az Edge Transport szervereket a HUB Transport 

szerverekkel, de azért meg kell említeni, hogy vannak köztük árnyalatnyi különbségek. Például 

az Edge Transport szerver nem tagja az Active Directory-nak. 

Mit is mondtam nemrég? Milyen forrásokból áll össze a szállítási útvonal? Úgy van, csak a címtár 

játszik. 

Na most akkor... hogyan? Hogyan vesz részt a routolási/szállítási folyamatban teljes értékűen az 

Edge Transport szerver, ha nincs címtára? 

 

Nos, növeszt egyet magának. Ezt a Microsoft-nál úgy hívják, hogy ADAM59, magyarosan Ádám. 

(Ne tudd meg, mi dőlt rám a Google-ből, amikor először beírtam a keresőablakba, hogy 'create 

ADAM'.) 

 

ADAM, a funkcióját tekintve egy olyan LDAP-szerver, melynek működése kisértetiesen hasonlít 

az Active Directory működéséhez, de jóval lazább annál. Például nem áll fejre az egész 

tartomány, ha elmeszelünk benne valami kritikus értéket. Maximum az az alkalmazás sínyli meg 

a dolgot, mely adattárolásra használta ezt az LDAP-adatbázist. Roppant nagy előny, hogy mivel 

az ADAM és az AD működése teljesen azonos, így egyszerűen építhető ki szinkronizációs 

kapcsolat közöttük. 

 

Most már érthető, miért van esélye az Edge Transport szervernek labdába rúgnia a smarthost 

piacon: ahogy ő kapcsolatot tud teremteni a címtárral, nem teremt úgy kapcsolatot senki. 

Például kapásból átveszi az organizáció Send Connector konfigurációját. Meg a felhasználók egy 

korlátozott adatbázisát. Meg azt, hogy melyik szerver melyik telephelyen van. Ha figyeltél, pont 

azokat az adatokat veszi át, melyek az előző fejezet végén szerepelnek - és melyek arra 

szolgálnak, hogy kialakulhasson a hatékony útválasztás. (Ezenkívül átveszi még az Accepted 

Domain, Remote Domains, Message Classifications, Safe Senders értékeket is.) 

 

Egy dolog nem klappol egyelőre - az Edge Transport szerver adatai hogyan fognak belekerülni a 

címtár konfigurációs adatbázisába, ha nem is tagja a címtárnak? Az első piszkos trükk az, hogy 

egy Edge Transport szerver képes beiratkozni egy telephelyre. Ezt úgy csinálja, hogy egy ún. 

Edge Subscription folyamat során a szerver neve bekerül a címtárba, a korábban említett 

msExchangeSite tulajdonság értéke pedig annak a telephelynek a neve lesz, amelyikbe beirattuk. 

Ezzel a lépéssel automatikusan létre is jönnek azok a Site Connector-ok, melyek lehetővé teszik 

az Edge Transport szerver számára, hogy teljes értékűként részt vegyen az organizáció routolási 

rendszerében. 

 

                                                        
59 Active Directory Application Mode. Persze már ezt is átnevezték, az új név: Active Directory Lightweight Directory Service, azaz AD LDS. 
Nekem személyszerint az Adam jobban bejön, sokkal jobban lehet becézni. (PJ) 
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De a folyamatnak ezzel még nincs vége. Egyet fizet, kettőt kap: a feliratkozás során beindul egy 

service az illetékes telephely összes HUB Transport szerverén, melynek az lesz a feladata, hogy 

televágja az Edge Transport szerver LDAP-adatbázisát a megfelelő és aktuális információkkal, 

secure-ldap kapcsolaton keresztül. Ezt a szolgáltatást úgy hívják, hogy EdgeSync. 

 

Nézzünk néhány következményt. 

 

Gondolom, nem lep meg senkit, hogy az Edge Transport szerver csak azon a telephelyen 

keresztül lesz elérhető, ahová feliratkozott. (Igen, tudom, Direct Relay. De attól még 

kikalkulálódik az útvonal is.) 

Amennyiben más telephelyen keresztül is kijárást szeretnénk biztosítani, úgy újabb Edge 

Transport szervert kell beüzemelnünk. 

 

 
 

6.10. ÁBRA EDGE TRANSPORT SZERVEREK AKCIÓBAN  

 

Amennyiben egy Edge Transport szervert át akarunk tenni egy másik telephelyre, meg kell 

szüntetnünk a feliratkozását és újra létrehozni azt a másik telephelyen. 

Ha több HUB Transport szerver van a telephelyen, mindegyiken beindul az EdgeSync 

szolgáltatás. Amennyiben eltávolítunk egyet, értelemszerűen a szolgáltatás is leáll rajta. Ha új 

HUB Transport szervert adunk a telephelyhez, azon nem fog automatikusan elindulni a 

szolgáltatás. Sőt. Amennyiben szeretnénk, ha futna, akkor ki kell iratni az Edge Transport 

szervert, majd újra vissza. 

 

Technikailag a feliratkozás két lépésben történik: 

 A New-EdgeSubscription cmdlet-tel legyártunk egy xml fájlt az Edge Transport 

szerveren. (Ebben a fájlban lesz az a credential, aki beleírhat az ADAM adatbázisba.) 

 Az xml fájlt beimportáljuk valamelyik HUB Transport szerveren, akár a New-

EdgeSubscription parancs segítségével, akár a grafikus felületről. 
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6.3.3  KONN EKTO R ÉK  

 

Alapvetően három konnektort ismerünk az Exchange 2007-ben: 

 Receive konnektorok 

 Send konnektorok 

 Minden egyéb konnektorok (Foreign connectors) 

 

Hogyan keletkezhet egy konnektor? 

 Az adminisztrátor megálmodja, létrehozza. Ezeket nevezzük explicit konnektoroknak. 

Megcsináljuk - és látszódnak is a grafikus felületen. 

 Telepítés során maguktól is létrejönnek konnektorok. Ezek kötik össze az egyes AD-

telephelyeken lévő HUB Transport szervereket. Úgy hívják őket, hogy implicit 

konnektorok. Az adminisztrátoroknak közvetlen piszkálgatási lehetőségeik nincsenek, a 

grafikus felületen a konnektorok nem látszódnak. (De Powershell-ből... ezt már 

ismerjük.) 

 Edge subscription folyamat során szintén keletkeznek automatikus - semi-implicit - 

konnektorok, de ezek látszódnak a grafikus felületen, konfigurálhatóak. 

 

Nos, haladjunk akkor szépen sorban. 

 
RECEIVE CONNECTORS 

 

Mint írtam, ő a beengedő típusú konnektor. Úgy is nevezik néhány sör után, hogy 'Receive 

Listener'. Vele szabályozhatjuk, hogy milyen inbound kapcsolatokat engedélyezünk a konkrét 

szerveren. Igen, szerveren. 

 

 
 

6.11. ÁBRA RECEIVE CONNECTOR A CÍMTÁRBAN  

 

Mint látható, a Receive konnektorok objektumai a konfigurációs névtérben, az egyes szerverek 

objektumain belül találhatók - azaz nem organizáció szinten értelmezettek. Konfigurálni is csak 

szerver szinten tudjuk. 
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6.12. ÁBRA RECEIVE CONNECTOR A KONZOLBAN  

 

Nyilván, ha listener, akkor meg kell neki mondani, hogy 

 Mely IP-tartományból jövő kapcsolatokat figyelje, 

 Mely porton figyeljen 

 Milyen autentikációkat fogadjon el 

 Milyen jogosultságú felhasználók érhessék el. 

 

Nos, nagy meglepetések nincsenek, ezeket az értékeket tudjuk bekonfigurálni a 

tulajdonságlapján. Pontosabban a tulajdonságlapján néhány értéket, a többit pedig 

Powershellben. 

 

 
 

6.13. ÁBRA RECEIVE CONNECTOR, NETWORK FÜL  
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Itt egész konkrétan például azt látjuk, hogy mely IP-tartományból érhetik el a nem-MAPI 

kliensek (587 port) a HUB Transport szerverünket. 

 

Ide kívánkozik még egy fontos téma. Hogyan szabályozzuk Exchange 2007 környezetben az 

email relay lehetőségeket? Ma, amikor a levelezés 80%-a szemét, kifejezetten fontos, hogy a 

levelezőrendszerünk close relay legyen. Pontosabban, ha kint van egy lába a neten, akkor 

kötelező a close relay, ha nincs, akkor csak ajánlott. 

 

Mit is értünk close relay alatt? Eleve mit is jelent a relay? Nevezzük mondjuk mandinernek, vagy 

relének. De mindegy is, a lényeg az, hogy amikor egy smtp szerver relay-ként viselkedik, akkor 

elveszi valakitől a levelet, majd továbbítja a következő smtp szervernek. Open relay esetében 

mindenkitől elfogad leveleket és mindenkinek továbbítja. Close relay esetében csak a 

kiválasztottaktól fogad el levelet és nem feltétlenül továbbít mindenki felé. A továbbítás már a 

Send Connector dolga, a Receive Connectoron csak az elfogadást tudjuk szabályozni.  

 

Méghozzá három helyen is: 

 A network fülön 

 Az authentication fülön 

 A permission groups fülön. 

 

 
 

6.14. ÁBRA RECEIVE CONNECTOR - AUTENTIKÁCIÓ ÉS JOGOSULTSÁG 

 

Még egy pontosítás. Alaphelyzetben látunk egy Client konnektort és egy Default Server 

konnektort. Most csak a szerver-hozzáférésekről (25-ös port) beszélünk. 

 

A network fül a 6.13 ábrán látható. (Habár ez a kliens konnektoré, de ugyanígy néz ki a szerver 

tulajdonságlapja is.) Fölül azt adjuk meg, szerverünk mely hálókártyáin fogad leveleket. Alatta 
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pedig azt, hogy mely IP címekről fogadjunk el leveleket. Alapértelmezésben ez a teljes világ. 

(Windows Server 2008 esetén ez már az IPv6 világot is jelenti.) 

A másik két fül is magáért beszél. Mint látható, ez egy tipikus belső HTS szerver Receive 

konnektora:  

 Mindenkitől elfogad levelet, aki be tud autentikálni, 

 És emellett valamilyen Exchange szerver vagy user. 

Ehhez a beállításhoz tipikusan a teljes belső céges háló IP tartományát szokták megadni. 

 

Igenám, de mi van akkor, ha az Exchange rendszerünket más levelezőszerverek is használják? 

Igen, ez a relay. Nem kell messzire menni, lehet az egy Unix rendszeren futó Oracle alkalmazás, 

egy Windows szerveren futó SQL alkalmazás, egy FAX vagy SMS szerver, egy külső 

hálózatmonitorozó, loggyűjtögető rendszer, egy IDS, egy IPS60... széles a választék. Ezeket nem 

mindig tudjuk rávenni, hogy autentikálni tudjanak az Exchange szerverrel. Nyilván meg lehet 

próbálni TLS feletti Basic autentikációval, de ha nagyon nem megy, akkor marad az, hogy 

átrúgjuk a döglött kutyát a szomszéd udvarába: autentikáljon a túloldali szerver, mi megbízunk 

benne. Azaz csinálunk egy új Receive konnektort, azon beikszeljük az alsó - és csak az alsó - 

checkboxot a bal oldali panelen. Persze ettől még nem lesz Exchange szerver belőle, a jobb oldali 

panelen engedélyezni kell az anonymous-t is. A network fülön pedig megadjuk azt - és csak azt 

az IP címet, ahonnan a külső szerver küld. 

 

Milyen lesz a viszony a két Receive konnektor között? Nem, ez nem szőrszálhasogatás. Fontos 

tudni, hogy ha egy IP címre mindkét Receive konnektor illeszkedik, akkor a szigorúbb lesz 

érvényes. Így lehet kizárni például egy Exchange szervert a levelezésből - ha a második (relay) 

konnektor network scope-jába is beleesik, akkor nem fogja tudni az Exchange Server 

autentikációt. 

 

SEND CONNECTORS 

 

A két nagy konnektor közül ő az erőszakos, a behatoló típus. Ez a konnektor mondja meg, hogy 

egy bizonyos cél irányába merre kell elindulni; egész pontosan ki lesz a következő SMTP-

szerver, aki foglalkozni fog a levelünkkel.  

 

Hol tárolódik ez a konnektor a címtárban? 

 

                                                        
60 IDS: Intrusion Detection System, azaz Behatolásjelző rendszer; IPS: Intrusion Prevention System, Behatolást Megelőző rendszer (PJ) 
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6.15. ÁBRA SEND CONNECTOR A CÍMTÁRBAN  

 

Szemmel láthatóan ez már nem szerverhez rendelt konnektor. Gyakorlatilag az itt megalkotott 

szabályok organizáció szinten érvényesek. 

(Vájtabb szeműeknek esetleg feltűnhet, hogy hol is van _pontosan_ ez a konnektor. Igen, a 

Routing Groups alatt. Mely fogalom ugye, már nincs is.  

Azért az elhelyezés mégsem véletlen.) 

 

 
 

6.16. ÁBRA SEND CONNECTOR A KONZOLBAN  

 

Gondolom, az előbbiek fényében nem nagy meglepetés, hogy kezelni is organizációszinten lehet 

őket. Az objektum tulajdonságlapján a következőket állítgathatjuk: 

 névtér, 

 kiindulási szerver, ahová a konnektor kötve van, 

 megcélzott szerver, ahová a konnektor mutat (nem kötelező, lehet DNS alapján is). 

 

A 'kiindulási szerver' paraméter sokkal fontosabb, mint azt elsőre gondolnánk. Lévén a Send 

konnektorok organizációszintűek, emiatt bárhol, bármelyik eldugott telephelyen egyformán 

érvényesek. Megmondják pl. a szingapúri HUB Transport szervernek, hogy úgy kalkuláljon 

útvonalat, hogy az vezessen el ahhoz a HUB/Edge Transport szerverhez, ahová a konnektor lába 

kötözve van (direct relay) - és majd onnan megy tovább a levél abba az irányba, melyet a 

konnektor meghatároz. 
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Érdekességképpen megjegyzem, hogy egy konnektort több HUB Transport szerverhez is hozzá 

lehet kötözni. Ebben az esetben észre sem vettük, de megnöveltük a rendszerünk rendelkezésre 

állását. 

Kíváncsi vagyok, eddig jutva kinek lett deja vu érzése? A Send konnektorok ugye a Routing 

Groups alatt laknak, levélforgalmat irányítanak... mintha... mintha a jó öreg SMTP-konnektorokat 

látnánk. Így is van. A Send konnektorok ugyanúgy egyfajta SMTP-házirendet jelentenek - csak 

most alapvetően más a konnektorstruktúra. De azért ők hasonlítanak legjobban az elődre. 

 

Habár... 

 

 
 

6.17. ÁBRA SEND CONNECTOR ADDRESS SPACE  

 

 
 

6.18. ÁBRA SMTP  CONNECTOR ADDRESS SPACE  

 

Látjátok ti is, amit én sem látok? Írtam korábban, hogy egy útvonal súlya úgy áll össze, hogy a 

névtérhez rendelt súly hozzáadódik az IP Site link konnektor súlyához. Nos, tessék megmutatni, 

hol van a névtér mellett a súly? Fogyókúrázott? 

 

Természetesen nem, megvan az az érték. Csak éppen nem látszik.  
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Oké, ne rám haragudj. Ez csak egyike az Exchange 2007 édes kis következetlenségeinek. 

Egyébként kell még mondanom vagy már mindenki kapásból vágja? Igen Powershell, cmdlet. 

Egész pontosan a set-sendconnector nevű. Melynek célszerű igen jól megjegyezni a nevét, mert 

rengetegszer fogjuk használni - ugyanis ezzel a paranccsal tudunk minden olyan SMTP-

finomságot beállítani, melyek nincsenek kint a grafikus felületen. Például itt lehet beállítani, 

hogy a konnektor esetleg csak egy telephelyről látszódjon...!61  

Ezen azért illik meglepődni egy kicsit. Eddig ugyanis arról volt szó, hogy organizációszint, meg 

útvonalszámítás telephelyek feletti szinten - aztán egyszer csak itt van egy durva belenyúlás a 

logikába. Ez van: léteznek szabályok és léteznek kivételek. 

 

Ejtsünk még pár szót egy jelöléskonvencióról. 

 

 
 

6.19. ÁBRA '--'  KARAKTEREK EGY ADDRESS SPACE ÉRTÉKÉNÉL  

 

 
 

6.20. ÁBRA '--'  KARAKTEREK EGY SMARTHOST ELÉRÉSÉNÉL  

 

Mindkét ábrán láthatunk egy olyan jelölést, hogy '--'. Ugye eddig ismertük a '*' jelölést, időnként 

működik a '?' is... de mi ez a duplamínusz? Mennyiben különbözik a 'minden'-t jelölő '*'-tól? 

Ha megpróbálnám röviden megfogalmazni, az jönne ki belőle, hogy az 'összes, amelyik szóba 

jöhet'. Azaz a 6.19 ábrán a '--' azt jelenti, hogy az összes olyan tartomány, mely szerepel az 

'Accepted domains' rovatban. Más tartományra nem érvényes.  

                                                        
61 Illetve SP1-ben kikerült a grafikus felületre is. (PJ) 
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A 6.20 ábrán pedig azt jelenti a '--', hogy az összes szóbajöhető HUB Transport szerver közül 

bármelyik is lehet a smarthost. Más nem. 

 
FOREIGN CONNECTORS 

 

Hasonló forgalomirányítási célra szolgálnak, mint a Send konnektorok - csak éppen ezek nem az 

SMTP-protokollra vonatkoznak. A legjellemzőbb példa erre a külső gyártók FAX rendszereihez 

illeszkedő FAX-konnektor. Úgy működik, hogy van egy névtér, pl 'fax:', illetve egy ún. Drop 

könyvtár. Amennyiben bárki ebbe a névtérbe küld üzenetet (pl. fax: +3612345678), az az üzenet 

fájlként landol a Drop könyvtárban. Onnan a külső termék felelőssége, hogy felkapja. 

 

A grafikus felületen hiába is keresnénk, teljes mértékben EMS-ből konfigurálható. 
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6.3.4  ESETT ANULMÁNY  –  S ZI GOR ÚAN  CS AK  P ERV E R ZEKN EK !  

 

Eddig csak úgy dumálgattunk, de most nézzünk egy konkrét kísérletet. Aki egyszerűbb - egy 

szerveres - rendszereket üzemeltet és gyenge a szíve, az inkább lapozzon. 

 

De mielőtt bármit is mondanék, írjuk fel ide, jó vastagon: back-pressure!  

El se hiszitek, mennyit fogtok vele kínlódni. 

 

Nos, az alábbiakban látható a tesztelésre összedobott rendszer, mely akár egy komoly vállalati 

levelezőrendszer is lehet.  

 
 

6.21. ÁBRA REÁLIS , DE TÚLBONYOLÍTOTT TESZTLABOR  

 

Van két, elszeparált szervezet, külön címtárral, külön Exchange organizációval. Mindketten a 

közös Internet kijáratot használják. Az egyik cég (Ankh-Morpork) még Exchange 2003-as 

organizációt használ, a másik cég (Milkyway Universe) már Exchange 2007 organizációt. A 

feladat az, hogy mindkettőjüknek menjen az Internet levelezése, emellett egymással közvetlenül, 

az Internet bevonása nélkül tudjanak levelezni. 

 

Illetve, gyurmázzunk még egy kicsit ezen a felálláson. Úgy döntöttem, hogy maximálisan 

megbízom magamban, a tűzfalakat kihagyom a rendszerből. Ez maradt. 
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6.22. ÁBRA TESZTLABOR , MINIMÁLIS BIZTONSÁGI  ELŐÍRÁSOKKAL 

 

Kezdjük a jó öreg Exchange 2003 oldaláról. Ott már legalább minden kézreáll. 

 

 
 

6.23. ÁBRA ÚJ SMTP  KONNEKTOR AZ ANKH-MORPORK  CÉG EXCHANGE SZERVERÉN (CLACK1) 

 

Létrehozunk egy új SMTP-konnektort. Ezen beállítjuk a smarthostot, illetve beállítjuk azt a 

névteret, amely esetén ezt a konnektort kell használni. 
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6.24. ÁBRA NÉVTÉR FELVÉTELE AZ ELŐZŐ KONNEKTORRA  

 

A küldés oldal rendben is lenne. Foglalkozzunk még egy kicsit a fogadási oldallal is. 

 

 
 

6.25. ÁBRA EMAIL RELAY ENGEDÉLYEZÉSE AZ ANKH MORPORK EXCHANGE SZERVEREN  

 

Ennyi. Engedélyeztük, hogy a túloldali szerver levelét elfogadhassuk. Exchange 2003 oldalon 

készen is vagyunk. 
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Jöhet a kaland, az ismeretlen. 

 

Itt ugye kicsit cifrább a helyzet, a Mailbox szerver nem érhető el közvetlenül. Igaz, a Mailbox és a 

HUB Transzport szerepkör ugyanazon a szerveren van - de ott van még előtte egy Edge szerver. 

Egy - egyelőre - még szabadcsapatként lófráló Edge szerver. 

Kössük be a szervezetbe. Ahogy tanultuk: a következő paranccsal legyártjuk az Edge szerveren 

az xml fájlt: 

New-EdgeSubscription -FileName "d:\edgesubscriptioninfo.xml" 

Majd ezt átmásoljuk a Hub Transport szerverre, ahol akár a grafikus felület segítségével is 

beimportálhatjuk. 

 

 
 

6.26 INDUL AZ EDGE SUBSCRIPTION  

 

 
 

6.27 AZ EDGE SUBSCRIPTION VÉGE  
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Lement az EdgeSync folyamat, imhol az eredmény. 

 

 
 

6.28 ÁBRA EDGESYNC KONNEKTOROK A HTS SZERVEREN  

 

 
 

6.29 ÁBRA EDGESYNC KONNEKTOROK AZ ETS SZERVEREN  

 

Megjelentek az új Send konnektorok. Hol? Elméletileg mindenhol! Ugye, erről is volt szó: a Send 

konnektorok organizációszinten látszanak, és az Edge szerverek - dacára annak, hogy nem 

tartományi tagok - azért az organizációban benne vannak. 
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Érdemes átfutni, mit tudnak.  

 

 
 

6.30. ÁBRA A  BEFELÉ JÖVŐ FORGALMA T SZABÁLYOZÓ SEND KONNEKTOR NÉVTERE  

 

 
 

6.31. ÁBRA A  BEFELÉ JÖVŐ FORGALMA T SZABÁLYOZÓ SEND KONNEKTOR HÁLÓZA TI BEÁLLÍTÁSA  
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6.32. ÁBRA A  KIFELÉ MENŐ FORGALMA T SZABÁLYOZÓ SEB KONNEKTOR NÉVTERE  

 

 
 

6.33. ÁBRA A  KIFELÉ MENŐ FORGALMAT SZABÁLYOZÓ SEND KONNEKTOR HÁLÓZA TI BEÁLLÍTÁSAI  

 

A kifelé menő forgalom - gondolom - sima. Minden levél menjen ki a megfelelő tartomány DNS-

adatbázisában szereplő MX-rekord által meghatározott hostra. 

A befelé jövő konnektor azt mondja, hogy azok a levelek, melyek az Accepted Domain 

névtartományba lettek küldve ([--]), azok menjenek valamelyik belső HUB Transport szerverre 

([--]). 
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Érezzük ugye, hogy itt van némi átfedés: hiszen a befelé jövő levelekre is érvényes a [*] névtér - 

azaz őrájuk is vonatkozik a DNS MX-keresés. De hogyan is tanultuk a "Megdöbbentő tények..." 

fejezetben? Ha egy levélre több konnektor is vonatkozik, akkor az nyer, amelyik jobban passzol 

rá. Márpedig a [--] jobban illeszkedik, mint a [*] - azaz a befelé jövő levelekre az Inbound 

konnektor fog vonatkozni.  

 

Istenem, beh szép... 

 

Nézzük, mi van a Receive konnektorokkal. Ez viszont már szerverszintű, tehát külön kell 

megnéznünk mindkét szerveren. 

 

 
 

6.34. ÁBRA RECEIVE KONNEKTOR A HTS SZERVEREN  
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6.35. ÁBRA RECEIVE KONNEKTOR AZ ETS SZERVEREN  

 

A két konnektor itt is meglehetősen hasonló. (Nem beszélve a kliens oldali hozzáférést 

szabályozó konnektorról, mert az ugye a HUB Transport szerveren van, az Edge szerveren meg 

nincs.) A Network fül alatt azt látjuk, hogy mindenki a 25-ös portot használja, hogy levelet 

gyömöszöljön be a konnektorba - és mindenki gyömöszölhet. Az autentikációk típusai is 

ugyanazok. Az egyetlen eltérés, hogy a HUB Transport szerver nem fogad el anonymous 

felhasználótól jövő levelet, az Edge Transport szerver pedig képtelen Exchange usertől, illetve 

őskori Exchange szervertől jövő levél közvetlen fogadására. 

 

Ha csak internetes levelezésünk lenne, akkor már készen is lennénk. De ott van a 

társszervezetünk. Velük kapcsolatban a feladat kettős: 

 El kell fogadtatnuk a tőlük jövő leveleket. 

 Biztosítanunk kell, hogy a nekik menő levél ne az Internet felé menjen. 

 

Kezdjük a végén. Látszik, hogy ide bizony kell egy újabb Send konnektor. Gondoljuk végig. Hová 

kötözzük? Szeretnénk, ha a HUB Transport szerverünk közvetlenül, az Edge Transport szerver 

megkerülésével levelezne? Nem igazán. Akkor kössük a konnektort az Edge szerverre. Ez fontos, 

mivel a konnektort kényelmesebb a HUB Transport szerveren létrehozni - de ott a default 

rögzítési pont a HUB Transport szerver lesz. Mi kell még? Az Address Space nyilván a 

*.ankh.morpork tartomány lesz, a smarthost pedig a [192.128.201.30]. 



EXCHANGE 2007 - SPONTÁN 

 

~ 123 ~ 

 
 

6.36. ÁBRA SEND KONNEKTOR AZ ANKH MORPORK TARTOMÁNY FELÉ  

 

Látszólag már készen is vagyunk. A kifelé iránynak mennie kell, a befelé jövőnél meg teljesen 

mindegy, honnan jön, a Receive konnektornál nem kellene, hogy ez problémát okozzon. 

 

Persze, hogy nem megy. Ráadásul úgy nem megy, hogy sehol sincs egy fia hibaüzenet sem. 

Ráadásul sem oda, sem vissza nem megy.  

 

Most ne kapkodjunk. Nézzük át alaposan a konnektorokat.  

 

Hoppá. Azt hinnénk, hogy mivel az előző Send konnektor a címtár konfigurációs névterében 

keletkezett, így minden Exchange szerver számára egyből látható is. Tévedés. Az Edge Transport 

szerver nem közvetlenül olvas a címtárból. Van ugye az EdgeSync folyamat, az olvassa ki a 

címtárból a változásokat és írja bele a lokális kis ADAM-be. 

Meg is várhatjuk, hogy ez magától lefusson... de én a magam részéről javaslom a Start-

EdgeSynchronization parancs lefuttatását az EMS-ből. Akkor lehetünk nyugodtak, ha a korábbi 

három Send konnektor látszik az Edge Transport szerveren is. 

Újabb teszt - és siker.  

 

 
 

6.37. ÁBRA KÜLDÉS MEGÁLLAPÍTÁSA TRACKING LOGBÓL  
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Látható az Edge szerver Message Tracking logjában, hogy EdgeSync előtt 'Receive - DNS fail - 

DSN küldés' volt a sorrend, míg EdgeSync után sima 'Receive - Send'. (Kicsit szerencsétlen az 

ábra, nem látszik rajta, de a második/harmadik sor ugyanabban az időpontban lett logolva, ezért 

előzi meg a DSN küldés a hibadetektálást. De mi tudjuk, amit tudunk.) 

 

Ja, a DNS/DSN az nem elírás. A 'FAIL DNS' azt jelenti, hogy az adott címre nem sikerült a 

névfeloldás. A DSN küldés - failure okból - pedig azt, hogy Delivery Status Notification (DSN) 

ment vissza a feladónak. 

 

Megjegyzés 

 

Na, az Edge Transport szerver és az ő Message Tracking logja. Eltöltöttünk egy heves pásztorórát a délután. 

Először - Exchange 2003-on szocializálódva - nekiálltam Tracking logot elemezni a HUB Transport 

szerverről. Ott nem volt semmi érdekes, az Edge Transport szerverhez viszont nem tudtam hozzáférni. 

Átváltottam magára az Edge Transport szerverre. Message Tracking. Ott sem érhető el. Gyors ellenőrzés: a 

Message Tracking Log Service gyárilag manual-ban van. Kac-kac. (Persze ettől a HUB Transport szerverről 

továbbra sem érhető el, de legalább helyileg igen.) 

 

Oké. Az Exchange 2007 organizációból most már tudunk levelet küldeni a 2003-asba. Vissza 

meg még mindig nem. 

Először nézzük meg az ismerős rendszerben, ott mi történik. Message Tracking, itt is. Hm... el 

sem megy a levél. Nézzük csak, nézzük... a francba, elgépeltem az IP-címet.  

 

 
 

6.38.  ÁBRA MESSAGE TRACKING LOG BEJEGYZÉS ARRÓL , HOGY ELMENT A LEVÉL  

 

Most már látszik, hogy az Exchange 2003 elküldi a leveleket az Edge Transport szerverre. De 

azok még mindig nem érkeznek meg. 

Pedig... látszólag minden rendben. Újból Message Tracking az Edge szerveren. 
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6.39. ÁBRA TRACKING LOG , CSUPA RECEIVE BEJEGYZÉSSEL  

 

Érdekes látvány fogad: rengeteg a Receive típusú kapcsolatfelvétel... de semmi Send típusú 

nincs. Akkor hol vannak a levelek? Tuti, hogy a várakozási sorban. Nézzük a Queue Viewer-t. 

Tényleg ott figyelnek. Ez már szerencsére okosabb, mint az elődje, ha rákkatintok a levélre, 

akkor meg is mondja, miért nem tudta elküldeni. Jelen esetben az van, hogy "452 4.3.1 

Insufficient resources". Miaf? Na ne... csak nem...? Pedig direkt figyeltem rá. Gyors ellenőrzés az 

Edge Transport szerveren: a merevlemezen tengersok hely van, az eventlog nem üzen semmit. A 

belső levelezés meg nemrég még működött, tehát a HUB Transport szerveren sem lehet Back 

Pressure. Azért nézzük meg. Bakker! Mégis az van. Pont most fogyott el annyi hely, hogy a 

levelezés ocsmány sunyi módon leálljon.  

Gyorsan nyomtam egy full backup-ot az Exchange adatbázisról, ezzel eltűntek a tranzakcionális 

log fájlok, Transport szervíz újraindít  - és el is imináltuk a back-pressure üdvös hatását. (De 

ennyivel nem úszta meg, fogok még róla írni. Nem kedveset.) 

 

Újabb teszt. Még mindig nem érkeznek meg a levelek. De öröm az ürömben, hogy a Message 

Tracking már jelzi, hogy küldött vissza üzeneteket. Nézzük. 

 

 
 

6.40. ÁBRA EGY DSN  A FELADÓNÁL  
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Nocsak, mit fogtunk? Egész konkrétan azt mondja az Edge Transport szerver (Moon) az 

Exchange 2003-as szervernek, hogy a HUB Transport szerver (Earth) nem tudja autentikálni a 

feladót! 

Lapozzunk csak vissza, mi is volt a különbség a gyárilag létrejövő Receive konnektoroknál? Igen, 

a HUB Transport szerver nem engedte az anonymous hozzáférést. Akkor, kattintsuk be. 

 

Így is van, egyből beindult a levelezés. 

 

Akár hátra is dőlhetnénk - de még ne tegyük. Hiszen most meg összeraktunk egy open relay 

rendszert. Emellett nemrég beszéltünk róla, hogy a konnektorok finomhangolása még hátravan 

ilyenkor. (Naná, PowerShell.) 

 

De ezeket már rátok bízom. 
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6.4 HIGIÉNIA -  SPAM ÉS  VÍRUSSZŰRÉS  

 

Szokták mondani, hogy mindkét transzport típusú szervernek van még egy másik feladata is: 

A HUB Transport szerver az organizációra vonatkozó szabályok (Transport szabályok, 

Journaling jellegű szabályok, stb...) érvényesítésével is foglalkozik. 

Az Edge Transport szerver pedig mindennel, ami a levelezési higiénia kategóriájába esik. 

 

Megjegyzés 

 

Ha minden kötél szakad és abszolút leégtünk, össze lehet dobni egy olyan rendszert is, ahol maga a HUB 

Transport szerver végzi a levélpucolást is. Először lássunk tehát egy ellenjavalt, „leégéses” verziót, ahol 

mindkét funkció azonos gépen fut. 

A HUB Transport szerveren EMS promptnál bemegyünk az Exchange szerver Scripts könyvtárába majd 

lefuttatjuk az install-antispamagents cmdlet-et. Organizáció szinten paraméterezhetjük a spamszűrési 

funkciókat - melyek a HUB Transport szerveren fognak aktivizálódni. 

De psszt... nem tőlem hallottátok. 

 

 
 

6.41. ábra Felugranak az antiszpem ügynökök a HTS szerveren 

 

 
 

6.42. ábra Antiszpem ügynökök a HTS szerveren 

 

Imhol.  
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Mi a továbbiakban maradunk a klasszikus felállásnál: a szemetet nem engedjük be a lakásba, 

már a kertkapu előtt igyekszünk tőle megszabadulni. 

Oké, de hogyan? 

 

Hát, egyszerűen. Mindig is csodáltam azokat az embereket, akik arról a tényről, hogy a kettő meg 

kettő a hagyományos matematika szerint éppen négyet ad, képesek voltak köteteket írni. A 

magam részéről erre képtelen vagyok: tessék bátran végigkattogtatni az egyes ügynökök 

konfigurációs adatlapjait, adja magát, hogy melyikkel mi mindenre lehet szűrni.  

Vannak nagyon szép folyamatábrák is, akár ezekről is lehetne oldalakat írni. De nem sokat ér az 

az ábra, amelyet különösképpen magyarázni kellene. 

 

 
 

6.43. ÁBRA ANTISZPEM, ANTIVÍRUS FOLYAMATOK  
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Illetve még egy fontos ábra: 

 

 
 

6.44. ÁBRA VÉDELMI VONALAK A LEVÉLTOVÁBBÍTÁSBAN  

 

Így épülnek fel a védelmi vonalak. 

 

Nos, habár érzésem szerint nem követtem el mindent, hogy meggyőzzelek arról, hogy az Edge 

Transport szerver remek eszköz a levelezési szemét kitakarítására, azért remélem te sem ugrasz 

neki ész nélkül egy Exchange 2007 organizáció bevezetésének. Az MS Virtual Server ingyér van, 

a trial Exchange 2007 szerver ingyen letölthető és hidd el nekem, simán működik a lejárati időn 

túl is62. Ha nekem nem hiszel, kattogtasd végig bátran az antispam/antivirus menüket. Ha az 

antivírus részleggel nem leszel megelégedve, próbáld ki a Forefront kiegészítést is. Egy egészen 

más érzést fogsz megtapasztalni. 

 

Néhány okostojásnak eszébe jutott, hogy ha már úgyis takarításról van szó, mi lenne, ha az Edge 

Transport szerver funkciót az ISA2004/2006 szerverre raknák fel? Az ötlet zseniális, a magam 

részéről én is támogatnám ezerrel. 

Kár, hogy a Microsoft nem. Az Exchange 2007 produktív környezetben ugyanis csak 64 bites 

hardveren/oprendszeren támogatott - ISA tűzfalból meg momentán nincs 64 bites verzió. 

Kár érte. 

                                                        
62 Ez még az RTM-re vonatkozott. Exchange 2007 Sp1 komplett virtuális gépként tölthető le, de ez már keményen lejárós. Nem az Exchange, 
hanem az oprendszer. (PJ) 
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6.5 HÁZIREND  

 

Elérkeztünk oda, hogy a HUB Transport szerverek másik fontos tevékenységéről is beszéljünk. 

Ők ugyanis nem csak a leveleket szállítják, hanem feladataik közé tartozik a céges házirend 

betartatása is. 

Akár tetszik, akár nem, mind a cégek közötti, mind a cégen belüli kapcsolattartásban az email, 

mint kommunikációs csatorna kritikus fontosságúvá avanzsált. Ez nem csak azt jelenti, hogy 

rendszerhiba esetén a rendszergazdáknak úgy kell rohangászniuk, mint zseblámpafényben 

pókoknak a falon. Sokkal fontosabb, hogy cégen belül le legyenek fektetve azok a levelezési 

szabályok, melyek garantálják a rendszer folyamatos működését és az elfogadható felhasználói 

élményt. 

Persze ez nem ilyen egyszerű. 

Léteznie kell cégen belül egy informatikai szabályzatnak. 

Nagyon fontos, hogy a cégvezetésnek ki kell állnia emellett a szabályzat mellett - és 

természetesen el kell fogadniuk, hogy ezek a szabályok rájuk is vonatkoznak. 

Végül kell egy eszköz, amellyel egyfelől monitorozhatjuk a rendszer működését, másfelől 

automatizmusokkal segíthetjük a szabályok betartását. 

 

Itt érdemes egy kicsit elgondolkodni. Hogyan tudnánk elképzelni ezt egy ideális világban? 

 Például beültetünk egy Mesterséges Intelligenciát a rendszerbe. Egy olyat, amelyik ismeri 

a Házirendet, tudja, mi a jó a cégnek. Minden levél rajta megy keresztül és ő szintaktikai, 

szemantikai elemzésnek veti alá ezeket, majd mérlegeli, hogy a konkrét levél mennyire 

veszélyes a cég hírnevére. Ez jó ötletnek látszik, kár, hogy a MI-kutatás fényévekre jár 

ettől a szinttől. Lemaradva. 

 Létrehozunk egy részleget, mondjuk Kopasz Cenzor néven. Minden kimenő/bejövő 

levelet elolvasnak és döntenek. Ez se rossz, csak éppen napi milliós levélforgalmat 

lebonyolító cégeknél igen nagyra hízna a csapat. 

 

Látszik, hogy a probléma erőszakos megoldása egyelőre nem járható út. 

 

Feltételeznünk kell a felhasználó jóhiszeműségét - és biztosítanunk kell azokat az eszközöket, 

melyek segítenek nekik a szabályok betartásában... illetve nekünk a szabályok betartatásában. 
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Milyen szabályokra gondolok? Pusztán felsorolásként néhány: 

 Etikai fal (Megakadályozni, hogy egy bizonyos részleg dolgozói emailben tudjanak 

kommunikálni egy másikkal. Mondjuk egy tőzsdei cégnél.) 

 Megőrzési és visszakeresési szabályok (Mindegyik levél a számára megadott ideig 

elérhető és visszakereshető legyen. Ez nem csak megőrzést jelent, hanem megadott idő 

múlva törlést is.) 

 Forró tartalmak cégen kívülre jutásának védelme. (Személyi kódok, bizalmas adatok.) 

 Garancia a levelek hivatalosságára. 

 

Az Exchange ezen a téren a következőket nyújtja: 

 Message Classification: levelek megjelölése. 

 Managing Message Records: levelek szabályozott megőrzése/törlése. 

 Journaling: levélforgalom szabályokon alapuló archiválása. 

 Transport rules: minden egyéb, szabályokon alapuló akció. 
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6.5.1  MES S AGE CLASSI FI CATI ON -  ÉS  A  JÓHI S ZEMŰS ÉG  

 

Megjelöljük leveleinket. Metaadatokkal. Jól. 

 

Sejtem, hogy most nem koppantak padlón az állak. Jelölni ugye eddig is tudtunk, nem is keveset: 

van olyan, hogy sürgősség, léteznek különböző nevű/színű zászlócskák, játszhatunk lejárati 

időkkel... az Outlook/Exchange páros már eddig is a jelölőmániákusok kánaánja volt. 

 

Nos, van egy óriási különbség.  

 

Most olyan egyedi jelölési módokat vezethetünk be, melyek az egész Organizációban egységesen 

értelmezettek. Nemcsak kliens-, hanem szerveroldalon is. Azaz nemcsak a kliens 

kategorizálhatja be az általa elküldött levelet, hanem – amennyiben eleget tesz bizonyos 

feltételeknek – akkor a HUB Transport szerver is. De nemcsak adjonisten létezik, értelmezett a 

fogadjisten is: tehát a HUB Transport szerver a kategorizálástól függően mindenféle trükkökre 

képes a levelekkel kapcsolatban. Természetesen Transport Rule-ok segítségével. 

 

 
 

6.45. ÁBRA TRANSPORT RULE + MESSAGE CLASSIFICATION  

 

Csak nagyon gyorsan: egy tisztességes Transport Rule 3 komponensből áll: feltétel, akció, kivétel.  

Teljesen, mint egy átlagos Outlook szabály. 

 

A fenti ábrán azt láthatjuk, hogy a képzeletbeli admin egy szabály feltételéül éppen levél 

klasszifikációt szeretne beállítani. Amennyiben a szabálynak az akció része lenne a megjelölés, 

természetesen hasonló ablakot látnánk. 
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Mely ablakban eléggé nehezen értelmezhető opciók mosolyognak ránk, hökkent adminokra. 

Ezek nem mások, mint a termékkel gyárilag érkezett jelölési lehetőségek.  

Egész konkrétan: 

 A/C Privileged 

 Company Confidential 

 Company Internal 

 Attachment Removed 

 

Nagyon fontos, hogy különválasszuk a jelölést és az akciót. Attól, hogy egy levelet elküldése előtt 

bejelölünk bármelyik beépített jelöléssel, nem fog történni semmi különös. A levél meg lesz 

jelölve. Ha azt szeretnénk, hogy akció is történjen, nekünk kell legyártani hozzá a Transport 

Rule-t. 

 

Egy konkrét klasszifikáció annyival is több a zászlócskánál, hogy komponensekből áll össze. 

 Display name: Ezt fogja látni a felhasználó, amikor a menüben kevereg. 

 Sender description: Ez egy hosszabb szöveg. Ez jelenik meg a feladó által összerakott 

levél fejléc mezőjében. Gyakorlatilag tájékoztatja a feladót, hogy az általa kiválasztott 

jelölésnek mi az értelme. 

 Recipient description: Szintén hosszabb szöveg. Ezt látja a címzett a levél fejlécében, 

amikor megnyitja azt. 

 Locale: Yess. Beállíthatjuk, hogy különböző nyelvi beállítású klienseknél különböző 

nyelvű szövegek jelenjenek meg. 

 

Nos, épp itt van már az ideje, hogy lássunk egy példát. Nézzük meg mondjuk az A/C Privileged 

klasszifikációt. Kezdjük a rövidítés feloldásával: az A/C az az Attorney/Client rövidítés feloldása, 

azaz magyarul Ügyvédi Beavatkozásnak lehetne fordítani. 

 

 
 

6.46. ÁBRA MESSAGE CLASSIFICATION MEGJELENÉSE AZ OWÁ-BAN 
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Amint kiválasztom a jelölést, a fejlécben megjelenik a tájékoztató szöveg (sender description). 

Majd miután a címzett megkapja, nála is megjelenik a neki szóló tájékoztató szöveg (recipient 

description). 

 

 
 

6.47. ÁBRA RECIPIENT DESCRIPTION A CÍMZETT LEVÉLPÉLDÁNYÁBAN 

 

A leírásból már sejthetjük, hogy mi is az értelme ennek a jelölésnek. Azt mondja, hogy ez egy 

olyan levél, melyet ügyvédnek küldtek véleményezésre, illetve olyan, melyben ügyvéd küldi 

vissza a véleményét. Azaz mindenképpen olyan levél, melyet ügyvéd látott – és így egészen 

biztos, hogy a cég álláspontjával megegyező a tartalma. (Tulajdonképpen ez a jelölés a sokkal 

elterjedtebb disclaimer fordítottja: azt mondja, hogy igenis, ami ide le van írva, az a cég 

véleménye.) 

 

Természetesen bízhatunk felhasználóink jóhiszeműségében. Bízhatunk abban, hogy tényleg 

csak akkor alkalmazzák ezt a jelölést, ha előtte valóban konzultáltak ügyvéddel. 

 

Amennyiben viszont nem ma jöttünk le a falvédőről, beüzemelhetünk egy olyan Transport Rule-

t, hogy amennyiben egy ilyetén módon jelölt levelet talál, és a feladó nem a Jogi Részleg, akkor 

térítse el a levelet a Jogi Részleg disztribúciós lista irányába. Nehogy már bárki 

kontrollálhatatlanul küldjön ki ilyen erős minősítésű levelet. 

 

Oké, elég rendesen összekarcoltuk a felszínt, itt az ideje, hogy egy kissé elmélyedjünk a technikai 

részletekben. 

Például próbáljuk meg bekattintani ezt az A/C Privileged jelölést az Outlook2003 kliensünkben. 

Hát... nemigen fog menni. Megint az Outlook2007 klienst használók jártak jobban. Ugyan 

bekattintási lehetőség náluk sincs, de legalább ki lehet erőszakolni. 

Először hegesztünk egy kicsit a registry-ben. 

 

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Common\Policy] 

"AdminClassificationPath"="c:\\Classifications.xml" "EnableClassifications"=dword:00000001  

"TrustClassifications"=dword:00000001 
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Ne lepődjünk meg, Policy kulcs nem lesz, nekünk kell létrehoznunk – mint ahogy a többi változót 

is. 

Az első változó azt mondja meg, hol van a klasszifikációkat tartalmazó xml fájl. A második arra 

vonatkozik, hogy a konkrét felhasználónál engedélyezve van-e a jelölgetés. A harmadik pedig 

arra utal, hogy a felhasználónak vajon Exchange 2007 szerveren van-e a postafiókja? Mert ha 

máson, akkor úgysem fog működni ez az egész. 

Vessünk most egy pillantást a C: partíció gyökerére és számoljuk össze, hány darab 

Classifications.xml fájlt találunk ott. Segítek. Elég lesz az egyik kezünk a számoláshoz. Sőt. Még 

az egy szem ujjunk is sok lesz. Nincs. A mi dolgunk lesz odavarázsolni.  

 

Persze, előbb le kell gyártanunk. 

 

Mint írtam, alaphelyzetben négy klasszifikáció érkezik az Exchange 2007 szerverrel, ezekkel 

tölthetjük fel a fájlt. Ebben a lépésben egy Export-OutlookClassification.ps1 szkript és a Get-

MessageClassification cmdlet lesz a segítségünkre. Az A/C Privileged jelölést pl. úgy tudjuk fájlba 

rakni, hogy a HUB Transport szerveren nyitunk egy Exchange Management Shell promptot és 

beírjuk, hogy: 

 

"ExACPrivileged" |Get-MessageClassification | ./Export- 

OutlookClassification.ps1 > c:\exports\Classifications 

 

És már készen is vagyunk. Persze ezt az egész miskulanciát megspórolhatjuk, ha OWÁ-t 

használunk, ott ugyanis helyből engedélyezve van a négy alap klasszifikáció. 

 

De nehogy már itt megálljunk. Az elején említettem, hogy ennek a jelölősdinek egyik fő értelme 

az, hogy saját magunk alakíthatunk ki a cégünk adminisztrációjának megfelelő klasszifikációs 

folyamatokat – azaz szabadon bővíthetjük a négy alap jelölést. 

 

Egyet garantálhatok már előre: nem fog ínhüvelygyulladást okozni a túl sok egértologatás. Ezt a 

folyamatot – mint minden más, kicsit komolyabb folyamatot sem – nem vezettek ki a grafikus 

felületre. Cmdlet, Exchange shell. 

 

Új jelölést a New-MessageClassification cmdlet segítségével hozhatunk létre. Természetesen 

mindazon elemeit meg kell adni a klasszifikációnak, melyekről korábban már szó esett, sőt, 

olyan paraméterek is vannak, melyekről eddig nem, pl. precedencia. Mivel a paraméterek egyike 

a nyelvi lokáció, így annyi példányt hozunk létre a jelölésből – azonos néven – ahány nyelvre 

szeretnénk, ha lenne külön jelölésünk. 

Amennyiben már meglévő klasszifikációt szeretnénk piszkálni, használhatjuk még a következő 

előtagokat is: Get-, Remove-, Set. Ha olyan kedvünk van, akár a beépített jelöléseket is 

módosíthatjuk. 
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6.5.2  MANAGIN G MES SAGE RECOR DS  

 

Ez a témakör a levelek pontosan definiált ideig történő megőrzéséről, illetve ennek 

kikényszerítéséről szól. Természetesen itt is beleütközünk abba a problémába, hogy ugyan 

megpróbálunk mindent gondosan leszabályozni, de a házirend csak akkor tartható be kellő 

alapossággal, ha a felhasználóink is jóhiszeműek. Ugyanis legjobban a felhasználó tudja 

eldönteni, hogy egy konkrét levele melyik megőrzési kategóriába kerül. Ha megszületett a 

döntés, akkor már csak a megfelelő managed folderbe kell pottyantania a levelét - és a többit 

már tudja az Exchange. 

 

De ehhez nekünk is meg kell tennünk néhány dolgot. Először például át kell rágnunk magunkat 

egy csomó száraz, zavaróan hasonlóan hangzó fogalom definiálásán. 

 Managed Folder: Az egész elképzelés azon alapul, hogy kijelölünk bizonyos foldereket, 

majd ezekre megmaradási szabályokat rakunk. 

 Managed default folder: Mindegyik felhasználó induláskor kapott postafiókja tartalmaz 

ún. alap foldereket. Ezek az Exchange 2007-ben helyből menedzselt folderek - azaz nem 

lehet őket törölni, máshová mozgatni. 

 Managed custom folder: Gyárthatunk saját menedzselt foldereket is. Ezeket 

hozzárendelhetjük az egyes felhasználókhoz - így a rendszerfolderekhez hasonlóan 

szigorú folderek jönnek létre a felhasználó postafiókjában. 

 Managed content settings: Ezek a beállítások tartalmazzák a korábban említett 

megmaradási szabályokat. Mindegyik menedzselt folderhez hozzárendelhetünk content 

settings beállításokat. 

 Managed folder mailbox policies: Az előbbi két komponensből csinos csokrot 

formálhatunk: azaz összemarkolunk több menedzselt foldert - természetesen hozzátűzve 

a megfelelő content setting-eket - majd ezt a csokort elnevezzük házirendnek. Az így 

létrejött policy-t rendelhetjük hozzá az egyes felhasználóhoz. Tetszőleges mennyiségű 

házirendet gyárthatunk, ezekből tetszőleges mennyiségűt rendelhetünk egy 

felhasználóhoz: hadd küzdjenek azok a fránya házirendek, melyik érvényesül végül. 

Persze prioritások beállításával segíthetünk a kedvenc házirendünknek. 
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És akkor lássuk, hogyan is néz ki ez belülről. Képzeljünk el egy céget és azt, hogy a következő 

szabályozást szeretnék megvalósítani, mondjuk a Jogi Osztály összes dolgozójára nézve: 

 Az Inbox-ba érkező összes levélről kerüljön másolat egy journaling célú postafiókba. 

 30 nap után minden levél, amely még az Inboxban van, automatikusan kerüljön át egy 

Limbo nevezetű menedzselt folderbe. 

 90 nap után minden levél végleg törlődjön ebből a folderből. 

 Kapjon minden felhasználó egy Archiv nevezetű menedzselt foldert - egy olyat, amelyre 

garantáltan nem esik rá semmilyen automatikus törlés. A felhasználó felelőssége, hogy 

milyen leveleket tesz át ide. 

 Mindegyik saját menedzselt foldernek legyen maximálva a mérete. 

 A karácsonyi ünnepek alatt ne működjön ez a házirend. 

 

Csapjunk bele. 

 

Első lépésben le kell gyártanunk a Limbo nevű menedzselt foldert. Mivel az MMR 

organizációszintű beállítás, logikus, hogy az Organization Configuration / Mailbox menüponthoz 

tartozó panelben találjuk a beállítási lehetőségeket. 

Miután kiválasztottuk a New Managed Custom Folders opciót, a lenti ábrán látható panelhez 

jutunk. Az egyes beállítási lehetőségek magukért beszélnek... egyre hívnám csak fel kiemelten a 

figyelmet: itt állíthatjuk be a folder maximális méretét. Jelen esetben ez 50 MB. Szigorúak 

vagyunk. 

 

 
 

6.48. ÁBRA ÚJ MENEDZSELT FOLDER LÉTREHOZÁSA  
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6.49. ÁBRA CONTENT SETTINGS HOZZÁRENDELÉSE A MENEDZSELT FOLDERHEZ  

 

Az elkészült menedzselt folderhez illendő content settings hozzáadása is. Mivel szigorúan 1:1 az 

összerendelés, így új content settings létrehozása csak a folderen történő jobbklattyintással 

indítható. (Vagy a folder kijelölése után az akciópanelből.) 

 

 
 

6.50. ÁBRA CONTENT SETTINGS PARAMÉTEREK BEÁLLÍTÁSA  

 

Végre, kezd konfigurálás szaga lenni a munkának. 

Azonkívül, hogy adunk neki egy beszédes nevet, egész pontosan hangolhatjuk a visszatartás – 

retenció – paramétereit: 

 Milyen adattípusra vonatkozzon a beállítás? 

 Hány napból álljon az időintervallum? 

 Milyen esemény számít az intervallum kezdőpontjának? 

 Mi történjen, ha letelik az intervallum? 

 

Habár a varázsló ad még nekünk ablakokat, de azokat a ’next’ gomb intenzív nyomkodásával 

kezeljük le. Majd később foglalkozunk velük. 
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6.51. ÁBRA MENEDZSELT FOLDEREK , LEGYÁRTÁS UTÁN  

 

Itt most ugrottunk egy nagyot a történetben. A kép tanúsága szerint létrehoztunk egy új 

menedzselt egyéni foldert 'Archív' néven, és gyártottunk hozzá egy új content settings beállítást 

is - ebben gyakorlatilag minden beállítást üresen hagytunk. 

 

 
 

6.52. ÁBRA AZ INBOX-HOZ RENDELENDŐ CONTEN SETTINGS BEÁLLÍTÁSOK I. 

 

Jöhet az Inbox megfelelő preparációja. Mivel ez helyből menedzselt folder, itt csak content 

settings legyártására lesz szükségünk. 
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6.53. ÁBRA AZ INBOX-HOZ RENDELENDŐ CONTENT SETTINGS BEÁLLÍTÁSOK II. 

 

Ez egy új panel, eddig még nem találkoztunk vele. Itt tudjuk beállítani, hogy melyik postaládába 

kerüljenek mentésre (journaling) a levelek. Természetesen egy keveset ezen is 

konfigurálhatunk. (A TNEF-beállítás az alap – én a magam részéről sokkal kezelhetőbbnek 

tartom az .msg formátumot - feltéve, hogy nem vagyunk érzékenyek annyira a biztonságra.) 

 

 
 

6.54. ÁBRA AZ INBOX KIPREPARÁLÁSA  

 

Ezzel is megvolnánk. Elkészült az összes folder, mindegyikhez legyártottuk a content settings 

beállításokat. Jöhet a házirend. 
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6.55. ÁBRA A  MANAGED FOLDER MAILBOX POLICY ÖSSZEÁLLÍTÁSA  

 

 
 

6.56. ÁBRA A  HÁZIREND FELHASZNÁLÓHOZ RENDELÉSE  

 

Mint már írtam korábban, a házirendet közvetlenül a felhasználókhoz rendeljük. Ez nem túl jó 

hír azok számára, akik több ezer postafiókkal rendelkező szervert üzemeltetnek. Persze minden 

csak nézőpont kérdése: számukra az a jó hírem, hogy hamar meg fogják tanulni az Exchange 

Management Shell kezelését. 
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6.57. ÁBRA A  HÁZIREND ÉRVÉNYESSÉGI IDEJÉNEK BEÁLLÍTÁSA  

 

Még egy érdekességre szeretném felhívni a figyelmet: azt az időintervallumot, amikor nem 

szeretnénk, ha a házirend működne, szintén felhasználói szinten tudjuk csak beállítani. 

 

 
 

6.58. ÁBRA A  MESSAGING RECORD MANAGEMENT ÜTEMEZÉSE  

 

Hah! Itt jön az első rejtett akna. Szépen beállítgattunk mindent, ahogy a manuálban le volt írva, 

várjuk a termés beérését... aztán nem történik semmi. Rutinos adminisztrátorok nem is 

számítottak másra, tudják, hogy ami házirend, az minimum lassú. Még egy kör darts. 

 

Csakhogy a házirend továbbra sem érvényesül. És magától nem is fog, tekintve, hogy 

alapállapotban az enforcement process ütemezése ’Never Run’ állapotú. Ezt bizony át kell lökni 

’custom’ állapotba, majd bejelölni, hogy ténylegesen mikor is szeretnénk, hogy fusson. 
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Közben azért elsiklottam egy fontos dolog mellett: a házirend ütemezésének állítgatása ugyanis 

már nem az organizáció szintjén történik. Gyakorlatilag mindegyik Mailbox szerverre más-más 

ütemezést tudunk beállítani – mint ahogy a korábbi ábrán ez látszik is. A mélyben ennek az az 

oka, hogy a házirend érvényre jutását egy ún. Managed Folder Assistant 

komponens végzi – és ennek az ügyködése igen erőforrásigényes feladat. 

(Emiatt van a default tiltás is.) 

 

És itt van. Elkészült. 

 

Apró hátrány, hogy az Inboxra tett MMR beállítások mindenkire vonatkozni 

fognak. Egyformán. Tudom, azt mondtam az elején, hogy a vezetőknek 

tisztában kell lenniük azzal, hogy a szabályzat rájuk is egyformán vonatkozik. 

Nos, ez az ideális állapot, mely felé törekednünk kell. A valós világban viszont 

az adminisztrátor leginkább az állásával játszik, ha kiderül róla, hogy olyan 

szabályt gyártott, mely a vezér leveleit pakolássza ide-oda. 

Mi a megoldás? 

 

Csinálni kell alternatív Inbox foldert. 

Ugyanis nem csak managed custom folder-t készíthetünk, hanem managed default foldert is. 

Természetesen továbbra is egy-egy Inbox foldere lesz a konkrét felhasználóknak – de mi 

adhatjuk meg, hogy az melyik legyen: az eredeti vagy a preparált? 

Nézzünk végig egy ilyen folyamatot is. 

 

 
 

6.60. ÁBRA ALTERNATÍV INBOX KÉSZÍTÉSE  

 

6.59. ÁBRA 
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6.61. ÁBRA ALTERNATÍV INBOX ÉS CONTENT SETTINGS  

 

 
 

6.62. ÁBRA ALTERNATÍV INBOX  

 

Végül ezt fogja látni a felhasználó. Azaz semmi különös. Pusztán a Sasszem brigád tagjainak fog 

feltűnni, hogy a középső panelen, az Inbox alatt szerepel az ’Alternativ Inbox’ felirat. 
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6.5.3  JOURN ALIN G  

 

Az egyik legellentmondásosabb tulajdonságról beszélünk. Nálunk még annyira nem terjedt el, 

abban sem vagyok biztos, hogy jogilag egyáltalán legális-e.  

Miközben a nagy vízen túl már gyakorlatilag kötelező. 

 

Miről is van szó? 

 

Arról a lehetőségről, hogy az Exchange szerveren keresztülmenő _összes_ levelet - beleértve pl. a 

Meeting Request-eket is - learchiválhatjuk egy postafiókba. Ez a legdurvább opció, nyilván ennél 

azért vehetjük szűkebbre is a kört. 

 

Mivel kockafejű tekik vagyunk, ezért a jogi megfontolásokkal nem is foglalkoznék a 

továbbiakban. Gondolkozzunk el a technikai megoldáson. Vajon mekkora lehet ma egy közepes 

magyar vállalat emailforgalma? Az én tapasztalataim szerint csak a céghatáron átlépő emailek 

összege durván 2GB/nap. És akkor ott van még a belső levelezés. Mekkora tárterületet kellene 

ez alá a journaling postafiók alá tolni? Ráadásul ne felejtsük el, hogy ez egy Exchange postafiók, 

ESE adatbázisban - melynek megrögzött tulajdonsága, hogy nagyon nem akar lefogyni, sőt, 

inkább a monoton növekedés híve. 

 

Ja, te most választ vársz a kérdésre. Igazán jó nincs. Ez egy ilyen opció. Talán a Journaling + MMR 

kombináció, csak kiemelt postafiókokra, rövid ideig tárolva a leveleket... 

 

Mi inkább az ArchiveSync segédprogramot szoktuk ajánlani az ügyfeleknek, az azért mégiscsak 

.eml fájlokba ment. Igaz, ezzel szemben csak a cégből kimenő, illetve bejövő levélforgalmat 

észleli. Másfelől csak Exchange 2003-hoz használható - és fogalmam sincs, hogy lesz-e Exchange 

2007 alá valamilyen ArchiveSync Transport Agent. 

 

Esetleg tudom ajánlani azokat a külső mentőszoftvereket, melyek képesek úgy menteni, hogy a 

levelek tartalma szalagra kerül, az adatbázisban pedig csak egy csonk - ún. stub - marad belőlük. 

(Bár ezek már saját journaling eljárásokat használnak.) 

 

No, a borzongás után nézzük, milyen lehetőségeink is vannak. 
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6.63. ÁBRA JOURNALING VARÁZSLÓ  

 

Ezt tudja a varázsló. Érdemes áttanulmányozni a képet, mert ezen rajta van minden, amit tudni 

kell. 

Ránézésre egészen sok lehetőségünk van... csakhogy ott van az ablak alján az apróbetűs 

megjegyzés. Márpedig tudjuk, hogy minden szerződésnél, reklámnál, először az apróbetűs részt 

kell elolvasni. 

Itt azt mondja, hogy az ún. Premium Journaling használatához Enterprise CAL-t kell 

használnunk.  

 

Mi is a különbség?  

 
STANDARD JOURNALING: 

 Engedélyezi, hogy egy Mailbox szerver konkrét adatbázisában lévő felhasználók által, 

illetve nekik küldött levelekről másolatot készítsünk egy postafiókba. (Figyelem, 

adatbázisszint! Azaz minden adatbázisra külön-külön kell konfigurálni.) 

És ennyi. 

 
PREMIUM JOURNALING: 

 Postafiók/terjesztési lista szinten szabályozható, hogy akarok-e az illető(k) 

levélforgalmáról másolatot készíteni. 

 Beállíthatjuk, hogy csak a külső/belső levelezést figyeljük - vagy mindkettőt. 

 A journaling szabályok organizációszintűek lesznek, ergo replikálódnak, mint a kisangyal. 

 

Házi feladat: találjuk ki, a fenti képernyő milyen verziójú Exchange szerverről készült? 
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Mindenesetre elkészült a nagy mű: 

 

 
 

6.64. ÁBRA JOURNALING SZABÁLY AZ  ORGANIZÁCIÓBAN  

 

Igen, az Organization objektum alá. 

És így működik: 

 

 
 

6.65. ÁBRA JOURNALING RIPORT 

 

A bal oldali levél - az ún. Report - feladója az Exchange szerver, de azért jelzi - on behalf of - hogy 

ki volt az eredeti feladó. A címzett természetesen a szabályban megadott postafiók. A riportban 

pedig csatolásként ott ficereg az eredeti levél. 
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Megjegyzés 

 

Ha ennyi lebeszélés ellenére is úgy döntöttél, hogy neked ez kell, javaslom kvótázd le rendesen a journaling 

postafiókot, hogy még időben értesülj a vincsesztered elfogyásáról.  

Persze a kvótázás önmagában még nem megoldás. Azt szokták javasolni, hogy a journaling riportokat 

irányítsuk egy menedzselt folderbe, ahonnan - a törvényi szabályozásnak, illetve céged érzékenységének 

megfelelően megadott idő után törlődnek a levelek. De ehhez persze működnie kell az Online Maintenance 

folyamatnak. 

Sajnos ennek a módszernek is megvan az a hátulütője, hogy nincs belőle kijárat a hosszútávú archiválás 

irányába: fájlszinten szalagra, diszkre, esetleg dvd-re. 
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6.5.4  TR AN SPOR T  R ULES  

 

Elérkeztünk hát ide is. Annyi szó volt már eddig is a szállítási szabályokról, hogy itt már alig kell 

írnom róluk. Láttuk, hogy amikor a jóhiszeműséget szerettük volna betartatni kedves 

felhasználóinkkal, nemigen tudtunk volna megélni a szállítási szabályok nélkül. De az Edge 

Transport szerveren található levélpucoló szabályok is Transport Rule-ok - csak éppen az Edge 

szervernek más garnitúra jutott. 

 

Formailag úgy kell elképzelni, mintha Outlookban szeretnénk összedobni egy szabályt. Nekifut, 

dobbant, elugrik: feltétel, akció, kivétel. 

 

Amiről pár szót illik itt ejteni, az a Boole algebra. Azaz milyen viszonyban is vannak egymással a 

szabály elemei. 

 Ha több feltételt is rakunk egy szabályba, akkor ott logikai ÉS kapcsolat lesz. Azaz csak 

akkor sül el a szabály, ha mindegyik feltétel teljesül. 

 Ha egy feltételen belül több értéket is megadunk (pl. több postafiók), akkor ott logikai 

VAGY kapcsolat lesz. Azaz bármelyik érték is lesz igaz, a szabály elsül. 

 A kivételképzés az tulajdonképpen tagadás. És az csak egy közkeletű tévhit, hogy 'tagadni 

a legkönnyebb'. Próbáljuk csak meg tagadni az (A VAGY B) állítást. Akinek nem a 

(NEM(A) ÉS NEM(B)) jött ki, az még gyakoroljon egy kicsit. Mit is jelent ez a 

gyakorlatban? Például azt, hogy amennyiben több feltétel is szerepel a kivételben, akkor 

bármelyik feltétel is teljesül, a kivétel érvényesül. Azaz logikai VAGY lett belőle. (Érdekes 

módon, ha több érték szerepel a kivételi feltételben, ott megtartották a VAGY 

operandust.) 

 

 

Sűrű volt? Lazítsunk egy kicsit. Nézzük meg, hogy a köznapi beszédben sem olyan egyértelmű a tagadás. 

Egy internetes fórumon boncolgattuk anno a következő problémát: hogyan tagadnánk azt a jól ismert 

idézetet, hogy 

Minden asszony életében van egy pillanat, 

Amikor olyat tenne, amit nem szabad. 

- Minden asszony életében nincs egy pillanat? Marhaság. 

- Nem minden asszony életében van egy pillanat? Egy fokkal jobb, de azért még mindig marhaság. 

- Van olyan asszony, akinek az életében nincs olyan pillanat, 

Amikor olyat tenne, amit nem szabad. 

Ez a megoldás. Tessék észrevenni, hogy igenlő állítással tagadtunk. 
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És akkor vissza a szakmához. 

 

Egyszerűen felsorolok néhány esetet, amikor szállítási szabályokhoz kell nyúlnunk: 

 Company Internal klasszifikációval megjelölt leveleknél biztosítani, hogy ne mehessenek 

ki kontroll nélkül. 

 Etikai fal: be lehet állítani, hogy mely disztribúciós lista tagjai mely más disztribúciós 

listáktól legyenek elzárva. (Elzárás alatt értem, hogy a levelek világosan érthető üzenet 

kíséretében pattanjanak vissza.) 

 Rögzített formátumú bizalmas adatok kijutásának megakadályozása. 

 Disclaimer automatikus hozzáadása a levelekhez. 

 És minden egyéb, melyet kellő paranoiával rendelkező biztonsági felelősök ki tudnak 

találni. 

 

Példaként pedig nézzük meg, hogyan adunk disclaimer-t a céges levelekhez. 

 

 
 

6.66. ÁBRA DISCLAIMER LÉTREHOZÁSA - A  FELTÉTEL  

 

Így kezdődik. Az első lépésben kijelöljük, milyen feltételnek kell megfelelnie annak a levélnek, 

melyet el akarunk látni disclaimer-rel. Jelen esetben ez mindösszesen annyi, hogy céges 

felhasználó legyen a feladó. 
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6.67. ÁBRA DISCLAIMER LÉTREHOZÁSA - AZ AKCIÓ  

 

A következő lépésben adhatjuk meg a feltételhez rendelt akciót. Alul a kékkel jelölt szövegre 

kattintva pontosíthatjuk a számunkra fontos változó értékét. Vegyük észre, hogy még formázni 

is tudjuk bizonyos mértékben a szöveget. 

 

 
 

6.68. ÁBRA DISCLAIMER LÉTREHOZÁSA - AZ ÖSSZEFOGLALÁS  

 

A kivételek kiválasztása után jutunk el ahhoz a képernyőhöz, ahol visszanézhetjük, mit is 

akarunk csinálni igazából.  

A többit pedig már ismerjük. 
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Érdemes megemlékezni még egy érdekességről.  

 

Legyen egy cég és abban legyen egy Kovács Béla nevű felhasználó. Legyen úgy, hogy Kovács Béla 

ne tudjon közvetlenül levelet küldeni az Internetre, az ő levelei először menjenek a főnökéhez, 

aztán ha ő jóváhagyta, akkor mehet ténylegesen csak ki. Később rájövünk, hogy jobb, ha Sunyi 

Gábor is csak így tud levelezni, felvesszük őt is ebbe a szabályba. Aztán várunk... várunk... és S. 

Gábor kiskorú továbbra is tud levelet küldeni. Most akkor mi van? Azt sejtjük, hogy mivel a 

szabály megváltozott, így a kiépítéstől függően meg kell várnunk egy intra/intersite replikációt... 

de az intrasite replikáció mondjuk lemegy ötpercenként, ennek ellenére a szabály nem működik.  

 

WTF? 

 

De mondok jobbat. Paranoiás biztonsági emberünk kitalálja, hogy ezeket az embereket rakjuk 

be egy csoportba - és ezt a csoportot tegyük a szabályba. Ez meg is történik. Aztán belerakunk 

egy új embert a csoportba, aki ennek ellenére továbbra is vidáman küldözgeti kifelé a cég 

bizalmas adatait. Na, ilyenkor mi van? Hiszen nem is módosítottunk a szabályon, a címtár 

replikáció nem is jöhet szóba. 

 

De szóba jöhet más. Úgy hívják, hogy Recipient Cache. Mindegyik HUB Transport szerveren van 

belőle egy-egy példány. Azon - a levelezésben résztvevő - alanyok információit tárolja, akiknek 

valamilyen közük van a HUB Transport szerverhez - így azon felhasználók neveit is, azon 

terjesztési listák tagságát(!) is, akik szerepelnek valamilyen szabályban. 

 

A cache négyóránként frissül. 
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6.6 SZÁLLÍTÁSI TÖRMELÉK  

 

6.6.1  TR AN SPOR T  AGENT  

 

Néha úgy érzem, az FBI kötelékében sincs annyi ügynök, mint ebben az Exchange verzióban. Mi 

is ez most? És mi a viszonya a korábban már emlegetett Transport Rule Agent-tel? 

 

Nos, rokonok. 

 

Az ügynökök, mint már korábban is írtam, szabályszerűen körülzsongják az SMTP-motort. 

Mindegyik ügynök figyel valamilyen eseményre63. Amikor bekövetkezik egy esemény, az arra 

triggerelt ügynökök akcióba lépnek. 

 

Ismerős, mi? Az Exchange 2003-ban ezt úgy hívták, hogy SMTP sink, az Exchange5.5-ben pedig 

úgy, hogy Event Service. Tipikusan ez az a pont, ahol külső fejlesztők is hozzáférnek a 

levélfolyamhoz; ez az a pont, ahol manipulálhatják a leveleket. 

 

De mit is csinál a Transport Rule Agent? Ugyanezt. Akkor... akkor bizony a Transport Rule Agent 

a Transport Agent-ek népes családjának tagja. Azaz maga a Microsoft is ugyanazt a belépési 

pontot használja, mint amelyet a külső fejlesztőknek kínál.  

 

Az előbbi mellett még kilenc beépített Transport Agent van a rendszerben, ezek közül néhány 

mutatóban:  

 Journaling Agent 

 Edge Rule Agent (a Transport Rule Agent párja, az Edge Transport szerveren) 

 A Rewrite ügynökök (lásd nemsokára)  

 És tömérdek spam-lefülelő ügynök. 

 

                                                        
63 Ilyen eseményből egészen pontosan 17 darab van. (PJ) 
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Izé, mintha ez nem sikerült volna teljesen kristálytisztára. 

 

Tehát. 

 

Transport Agent: 

 Beépített 

o Transport Rule Agent 

o Edge Rule Agent 

o Journaling Agent 

o Rewrite Agent 

o és még sokan mások, leginkább szpem adjusztálás céljából 

 Külső gyártók ügynökei; itt léphetnek be: 

o a külső víruskereső gyártók 

o a külső szpemfilter gyártók 

o Lacika, a főnök unokaöccse a saját levélleválogató szoftverével. 



EXCHANGE 2007 - SPONTÁN 

 

~ 155 ~ 

6.6.2  ADDRES S R EW RITIN G  

 

Nos, ha már korábban nekiálltunk levelet hamisítani, javaslom, ne álljunk meg félúton. Nézzük 

meg, hogyan lehet mindezt nagyüzemi módszerekkel űzni. 

Mit is akarunk? Például azt, hogy az összes levél, amely a cégünktől megy ki, a @cegnev.hu cím 

helyett úgy nézzen ki, hogy @nbh.hu - de emellett a felhasználók alapértelmezett emailcímei ne 

változzanak.  

 

Mi lehet ezzel a célunk? 

 Például a cégünket megvette a Nemzetbiztonsági Hivatal - és innentől az új cég 

címtartományát kell használnunk.  

 Például egy olyan kusza céghalmaz tulajdonosai vagyunk, melynek vezércége a 

Nemzetbiztonsági Hivatal. Úgy döntünk, hogy konszolidáljuk a levelezésünket. 

 Például mostantól a Nemzetbiztonsági Hivatal jár el az ügyeinkben. 

 Végül hátha megijednek az adósaink.  

 

De nekünk szinte mindegy is, hogy miért. A lényeg, hogy a feladatot meg kell oldanunk.  

Először is, nézzük meg, mely mezők írhatók át. Arról már beszéltünk korábban, hogy egy email 

különféle mezőkből áll, ezek egy része a borítékon (envelope), másik része magában a levélben 

található. A következő táblázat foglalja össze, hogy mely mezők módosíthatók és melyek nem. 

 
6.1. TÁBLÁZAT  

SMTP header mező  Kimenő  Bejövő  

Envelope From (MAIL FROM)  Újraírható Nem írható újra 

Envelope To (RCPT TO)  Nem írható újra Újraírható 

Body To  Újraírható Nem írható újra 

Body Cc  Újraírható Nem írható újra 

Body From  Újraírható Nem írható újra 

Body Sender  Újraírható Nem írható újra 

Body Reply-To  Újraírható Nem írható újra 

Body Return-Receipt-To  Újraírható Nem írható újra 

Body Disposition-Notification-
To  

Újraírható Nem írható újra 

Body Resent-From  Újraírható Nem írható újra 

Body Resent-Sender  Újraírható Nem írható újra 

 

Látható, hogy a kifelé menő irányban simán felülírható mind a borítékon lévő feladó (envelope 

mail from), mind a levélben lévő feladó (body from). A befelé jövő forgalom már kicsit 

keményebb, de a borítékon lévő feladó címének módosításával remekül megviccelhetjük 

kollégáinkat. Egyszer. 

 

A teljesség kedvéért felsorolom, mely mezőket nem lehet átírni: Return-path, Received, 

Message-ID, X-MS-TNEF-Correlator, Content-Type-Boundary-string. 
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Mi mindenre kell még figyelnünk? Bár szerintem magadtól is könnyen kitalálnád, de azért 

segítek végiggondolni.  

Ha meg is akarod kapni a válaszleveleket, akkor a következőket kell még megtenned: 

 Gondoskodnod kell, hogy az adott tartomány - @nbh.hu - MX-rekordja az Exchange 

szerveretekre mutasson. (Vagy smarthost dobja oda át - a lényeg, hogy eljussanak a 

levelek az organizációtokig.) 

 Fel kell venned a tartományt az Accepted Domain listára. 

 Vagy egyenként, vagy Email Address Policy segítségével minden felhasználóhoz hozzá 

kell rendelni egy ilyen emailcímet is. 

 

Persze ha csak spammelni akarsz, akkor felejtsd el az előzőeket. Ott kifejezetten hasznos, ha 

nem jön válasz. (Be ne dőlj, a világ nem ennyire egyszerű.) 

 

Mindenesetre ez már határozottan egy olyan tevékenység, mely gyakorlatilag az első lépés az 

email sötét oldala felé. Értelemszerűen nincs is kivezetve a grafikus felületre, erőteljesen a 

Powershell-t kell masszírozni. 

 

Lássuk. 

 

 
 

6.69. ÁBRA ADDRESS-REWRITE ÜGYNÖKÖK ENGEDÉLYEZÉSE  

 

Igen, alaphelyzetben nincs engedélyezve. Gyógyítsuk meg. 

 

A következőkben azt kell eldöntenünk, hogy csak egyes címeket akarunk átírni, vagy komplett 

tartományokat. Bármelyiket is választjuk, a New-AddressRewriteEntry cmdlet lesz a barátunk. 

 

Még egy apróság. Az Address Rewrite funkció csak Edge Transport szerveren működik: itt van 

egyedül Rewriting Agent. 
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6.6.3  HEADER F I R EW ALL  

 

Ügynökök, levélhamisítás. Tiszta kémfilm. 

Most meg jön Doktor X. 

Egész pontosan az ún. X-mezők. 

 

Tényleg vannak ilyenek az emailben.  

 

 
 

6.70. ÁBRA EMAIL FEJLÉC  

 

Láthatjuk, egy csomó olyan mező van az email fejlécében, mely 'X-' karakterekkel kezdődik. Ezek 

az X-mezők. Arra szolgálnak, hogy a levelezőprogramok mindenfélét belefirkálhassanak a 

levélbe. Mint a filctoll a csomagfelvevő postásnál. Aztán hogy ki érti, amit ráfirkál a csomagra? 

Feltételezhető, hogy egy másik postai alkalmazott, azaz másik ugyanolyan levelezőprogram 

valószínűleg. De értik az ilyesmit a levelezéssel foglalkozó adminisztrátorok is. És sajnos értik a 

hekkerek64 is.  

 

                                                        
64 A hekker nálam a hacker gonosz változata. Vita lezárva. (PJ) 
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Próbáljuk meg mi is elemezgetni egy kicsit. 

 X-MS-Has-Attach: . -> Azaz üres. Nem kell hozzá nagy nyomozóösztön, ez azt jelenti, hogy 

a levélben nincs csatolás. 

 X-MS-Exchange-Organization-PRD: ankh.morpork ->domain 

 X-MS-Exchange-Organization-SenderIDResult: False -> Ez a feladó bizony megbukott az 

ellenőrzésen. Nem is csoda, tesztrendszer, külső DNS nélkül. 

 X-MS-Exchange-Organization-SCL: 4 -> Spam Confidence Level, azaz mennyire spam a 

levél. 

 X-MS-Exchange-Organization-PCL: 2 -> Phishing Confidence Level, azaz mennyire 

phishing a levél. 

 

És ilyenek.  

 

No, akkor most helyezzük el valahogy a palettára a Header Firewall szolgáltatást. Ez egész 

konkrétan az Edge Transport szerveren fut - azon Transport Agent-ek közül való, akik csak az 

Edge Transport szerver ügynökkészletében vannak. Márpedig mostanra jól tudjuk, hogy ezek a 

higiéniáért felelős ügynökök. 

 

Na de mi veszélyt jelentenének nekünk a levelek fejlécébe pakolt, komment értékű X-mezők? 

Hát, például mindenféle trükkös hamisított X-mezők jöhetnek be a levélben, hogy összezavarják 

a mi levelezőszerverünket, a vírus- illetve szpemvédelmünket: például már eleve úgy jön be egy 

spam, hogy hogy eleve van egy kamu, alacsony SCL értéke. Logikus, hogy mielőtt mi magunk is 

minősítenénk, kegyetlenül ki kell törölnünk minden korábbi minősítést. Nem bízunk senkiben. 

A kifelé menő levelekben bennemaradt X-mezők pedig értékes információkat árulhatnak el a 

rendszerünkről, miközben értelme sem sok van kiküldeni azokat, hiszen elsősorban az Edge-

HUB Transport-HUB Transport szerverek közötti kommunikációban van jelentőségük. 
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No, mindegy, lényeg a lényeg - a nem odavaló X-mezőket célszerű kivágni, mint macskát... 

biológiai funkcióját gyakorolni. 

 

 
 

6.71. ÁBRA KITAKARÍTOTT EMAIL FEJLÉCE  

 

Ez már egy olyan levél fejléce, melyet az Exchange 2007 organizációból küldtünk egy idegen 

levelezőrendszerbe. Vessük össze a 6.70 ábrával. Számoljuk csak meg bátran, hogy hány darab 

X-'MS-Exchange-Organization-' kezdetű mező van ebben a fejlécben? 
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6.6.4  BACK  PRES SUR E KATYV AS Z  

 

A kultúra úgy hullik le rólam, 

mint ruha másról a boldog szerelemben 

 

És nem véletlenül. Az egyik legnagyobb kihívás ebben az Exchange verzióban, hogy belső 

szabályainak engedelmeskedve hajlamos csak úgy leállni. Gáz ez a javából, ezt még akkor is 

bátran mondhatom, ha egyébként elfogult vagyok az Exchange irányába.  

 

 
 

6.72. ÁBRA FIGYELMEZTETÉS BACK -PRESSURE SZABÁLYOZÁSRA 

 

Itt van. Jól nézzük meg: 

Warning 

EventId: 15002 

Source: MSExchangeTransport 

Category: ResourceManager 

 

Ha ilyet látunk, képezzünk helyi kórust a környéken dolgozókból és énekeljük el a 'Pá úlicam 

hagyéla balsaja krokogyéla' kezdetű bájos dalt, ünnepelve, hogy közel az őrület. 
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Kimásoltam a teljes üzenetet. 

 

 
 

6.73. ÁBRA A  TELJES BACK-PRESSURE FIGYELMEZTETÉS  

 

Értelmezzük, miről is szól ez az üzenet. 

Fel van sorolva 5 különböző feltétel. Az első négynél közli az Exchange Transport Service, hogy 

szerinte ezen a szerveren mekkora határértékek a reálisak. Például nézzük rögtön az első sort: 

 High=59% 

 MediumHigh=57% 

 Normal=55% 

 

Ehhez képest a pillanatnyi érték - 64% - kiverte a biztosítékot. A többi feltétel bőven léc fölött 

van, tehát csak ezzel az egy sorral lehet baja. 

 

Nézzük, mivel büntetett a Service. Ott látod az alján. Leállította a levélszállítást. Csak úgy, 

minden figyelmeztető ablak, ultimátum, tűzijáték nélkül. 

 

És most vizsgáljuk meg alaposan, mi is volt az a főbenjáró bűn, amiért ezt a büntetést kaptuk?  

Kérem, a 10 GB méretű partíción, ahová csak és kizárólag az Exchange szervert telepítettük, a 

foglaltság elérte a 64%-ot. Azaz volt még 3,6 GB szabad terület. De a Transport szervíz ettől már 

beparázott, mert szerinte 4,1 GB szabad hely minimum szükséges a működéshez. Megjegyzem, 

ez egy teszt Exchange szerver, durván 50, üres postafiókkal. 

 

Na, érezzük már, amint az őrület szellője körüllengi tisztességben megőszült fejünket? 

 

Amikor először megláttam, csak annyit tudtam mondani, hogy Ááááááá! Aztán nekiálltam 

megkeresni, hol lehet kikapcsolni. Szerencsére nem csak kikapcsolni lehet, hanem az 

érzékenységén is hangolni. Mondjuk a szakirodalom igen erősen azt javasolja, hogy ne nyúljunk 

hozzá... de így hagyni szintén életveszélyes. 



EDGE Transport, HUB Transport szerverek 

 

~ 162 ~ 

Tehát. A c:\program files\microsoft\exchange server\bin könyvtárban - feltéve, hogy ide 

telepítetted - létezik két programfájl: EdgeTransport.exe illetve MSExchangeTransport.exe. Attól 

függően, hogy Edge, illetve HUB Transport szerveren vagyunk, a megfelelő indul el. De 

bármelyik is legyen, mindegyik az EdgeTransport.exe.config fájlból szedi fel az indulási 

paramétereit. Ez egy XML fájl, tehát módosítható.  

Módosítás után a Transport szervízt újra kell indítani. 

 

 
 

6.74. ÁBRA AZ EDGETRANSPORT.EXE .CONFIG FÁJL RÉSZLETE  

 

A Server\TransportRoles\data\Temp szekció alatti kulcsokat65 kell nézni. 

Rögtön láthatjuk, hogy van olyan paraméter, amely az egész back-pressure vacakolást letiltja - 

ez az EnableResourceMonitoring kulcs. Mi ne legyünk annyira vaddisznók, hagyjuk, hagy fusson - 

csak a határértékeket változtassuk meg. 

Értelemszerűen a PercentageDatabaseDiskSpaceUsed... kulcsokat kell majd megváltoztatnunk.. 

de mi az már, hogy mindenütt nulla van? Akkor mégis, hogyan működhetett ez? 

 

A default beállításokkal.  

 

A 'HighThreshold' kulcsnál a default, azaz a 0 a következő képlet alkalmazását jelenti: 

100*(driveméret-4)/driveméret,  

ahol a kapacitást GB-ben értjük. 

Számoljunk csak utána: én azt mondtam, 10 GB-s volt a partícióm.  

100*(10-4)/10=60. 

Azaz mégsem volt teljesen 10 gigás a partícióm, mert nekem 59%-ot számolt a képlettel a 

Transport Service. 

                                                        
65 Vigyázat, a kulcsok értékei kisbetű/nagybetű-érzékenyek! (PJ) 
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A 'MediumThreshold' kulcsnál a default, azaz 0 azt jelenti, hogy 2%-kal kisebb, mint a 

'HighThreshold'. Értelemszerűen a 'normalthreshold' nullája meg azt jelenti, hogy 2 %-kal kisebb, 

mint a 'MediumThreshold' értéke. Tessék utánaszámolni, kijönnek széppen az 59/57/55 értékek. 

Ha a fenti kulcsok értékéhez bármilyen 3-100 közötti számot írunk, akkor annyi lesz a küszöb, 

megszűnik mindenféle képlettel lacafacázás. 

 

Megjegyzés 

 

Az Sp1-ben már jóval kevésbé harapósra lett állítva a Back-Pressure határérték. 
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7 POSTAFIÓK KEZELÉS -  MAILBOX SZERVER  
 

7.1 POZÍCIONÁLÁS  

 

Vissza a gyökerekhez. Amikor legelőször találkoztam Exchange szerverrel, akkor még csak 

ennyiről volt szó: postafiók és annak elérése. Az akkori munkahelyemen 1, azaz egy darab 

levelezőszervert üzemeltünk be, a Compaq szerverhez adott Backoffice csomag Exchange 4.0 

szerveréhez pedig nem csomagoltak Internet Mail Connectort, azaz SMTP-szervert66. MAPI és 

postafiók-kezelés volt a két fő toposz. Mentegetni ugyan mentegettünk, de pontosan tudtuk, 

hogy mivel nincs recovery szerverünk, tehát a visszatöltésre nagyjából annyi esélyünk van, mint 

egy rúd párizsinak a túlélésre Etiópiában. Mentéseinket maximum totális katasztrófa esetén 

tudtuk volna használni, de azt meg - értelemszerűen - nem tesztelhettük67. Azt pedig tudjuk, 

hogy a teszteletlen mentés nem mentés. 

 

Nagyjából ezekről a dolgokról lesz szó ebben a fejezetben is: postafiókok, adatbázisok, 

mentések, rendelkezésre állás. Csak egy kicsit komolyabban, mint akkor - hiszen a termék is 

kinőtt már azóta a hátulgombolós rövidnadrágból. 

                                                        
66 Külön kellett megrendelni. Egy kisebb vagyonba került: az 50 KB-os dll 160 ezer forintba fájt. Ez 1997-ben még hatalmas összeg volt. (PJ) 
67 Pedig időnként lett volna kedvem robbantgatni. (PJ) 
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7.1MAILBOX SZERVER VISZONYA A KÖRNYEZETÉVEL  

 

Hát, így nézünk ki, amikor a Mailbox szerverben üldögélünk.  

 

A Mailbox szerver meglehetősen intenzíven használja a címtárat. Gondolom, ezzel most nem 

mondtam olyat, hogy leessél a székről. 

 

Az előző fejezetben láttuk, hogy a Transport szerverek az ún. Store driver-en keresztül tartják a 

kapcsolatot a Mailbox szerverekkel: ez a driver valósítja meg a MAPI-SMTP illesztést. 

 

A Client Access szerver is meglehetősen sűrűn kvaterkázik a Mailbox szerverrel - tekintve, hogy 

ez az a funkció, melyen keresztül a mobil kliensek hozzáférnek a postafiókjaikhoz. 

 

Pontosabban majdnem. Hiszen a telefonos hozzáférés is mobilnak számít valamilyen módon. 

Ezért a funkcióért a Unified Messaging szerepkör felelős. 

 

Természetesen az Exchange baráti (MAPI) kliensei is közvetlenül a Mailbox szerverhez 

fordulnak, ha postafiókokat akarnak macerálni. 

 

Végül vannak a távoli adminisztrátorok, akik MMC konzolból állítgatják az Exchange szerver 

paramétereit. 
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7.2 GLOBÁLIS VÁLTOZÁSOK  

 

7.2.1  F ILT ER EK  

 

Arról van szó, hogy az Exchange 2007-ből kidobták az LDAP filtert.  

 

Hmm? Ülsz? Korábban is ültél? Gondoljuk csak végig, hogyan is működött az Exchange2003. 

Voltak benne címlisták. Volt egy globális címlista és gyárthattál tetszőleges számú egyedi 

címlistát. Hogyan is keletkezett egy ilyen? Tulajdonképpen összeraktál egy LDAP filtert és akit 

kiszűrt, az rákerült a címlistára. 

 

Létezett olyan, hogy Recipient policy. Leszűrtük a postafiókok egy körét, majd hozzájuk 

rendeltünk sablon alapján egy emailcímet. Vajon hogyan szűrtük le őket? 

 

De még nincs vége. Feltételezem, hallottál a dinamikus terjesztési listákról. Ezek olyan levelezési 

csoportok, melyek tagsága nem fixen rögzített, hanem bizonyos feltételeknek megfelelően áll 

össze. Igen, jól gondolod: a feltétel egész pontosan egy LDAP filter. Volt. 

 

Akkor most mi van? 

 

OPATH. Gyakorold egy kicsit: OPATH. 

 

Ez egy szűrőtípus. Eredetileg a WinFS-ben tűnt fel. A WinFS később kivérzett ugyan, de az 

OPATH túlélte a vérengzést, benne maradt a Windows 2008 Server termékben - sőt, annyira 

virulensnek bizonyult, hogy átterjedt az Exchange 2007-re is. 

Szintaktikailag jóval rugalmasabb, mint a lengyel logikájú LDAP filter. Egyszerre használ jó öreg 

(fortran, pl/1) operandusokat - ge, ne, lt, stb... - de van benne like is. Azt olvasni róla, hogy C# 

jellegű. Nem tudom, olyat még nem ettem. De elég kellemesnek tűnik. 

 

A probléma nem is itt van - hanem az elnevezésekben. Az LDAP filter ugyanis ilyen értelemben 

egyszerű volt, mint a faék: fogta és használta az AD-objektumok tulajdonságneveit.  

Az OPATH saját neveket használ. 
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Néhány példa: 

 
7.1. TÁBLÁZAT  

 

Régi név Új név 

PhysicalDeliveryOfficeName Office 

St StateOrProvince 

MailNickName Alias 

Cn CommonName 

TargetAddress RawExternalEmailAddress 

MsExchangeHideFromAddressLists HiddenFromAddressListsEnabled 

MemberOf MemberOfGroup 

MsExchangeRequireAuthToSendTo RequireAllSendersAreAuthenticated 

Mail WindowsEmailAddress 

Sn LastName 

 

Azt hiszem, akkor viselkedek a legkulturáltabban, ha nem kommentálom. Persze, a No Comment 

már önmagában is komment.  

 

De ezzel még nincs vége a borzalmaknak. Egyfelől ez a táblázat korántsem tartalmazza az összes 

változást. Google, ha nagyon elakadnál. 

 

Másfelől... a csere időzítése... döbbenetes. Ha nem tudod előre, mire számíts, brutálisat üt. 

 

Mire gondolok? 

 

Készülsz az átslisszantásra. Van egy natív Windows 2003 erdőd, az összes DC/GC Windows 

2003 Server SP1-et futtat. A címtárpreparációkat gond nélkül végigcsináltad. Ott jársz, hogy 

betelepítenéd az első Exchange 2007 szervert az organizációba. Tudjuk, ez egyben az 

organizáció upgrade-jét is jelenti - de nincs mitől félned, a szakirodalom alapján nem várható 

semmi rendkívüli. Igaz, nagy bátran eltekintettél az ajánlástól, először nem a CAS szerepkört 

telepítetted önállóan, hanem mindhármat együtt. Nadehát, mi baj lehet? 

A telepítő elindul, leellenőriz mindent - ugye az 123 brigád (Powershell1, Dotnet2 és MMC3) 

rendben felkerült, prerekvizitek oké - elkezdi húzni a csíkot, majd egyszer csak közli, hogy az 

Address List Service fejreállt, mint a jancsiszög, a telepítés elszállt. 

 

Döbbenet. 
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Ijedten nézed az eventlogot. Megtalálod a megfelelő tudásbázis cikket is (KB935636). Több okot 

is felsorol, de a jogosultság öröklések rendben, a kötelezően megkövetelt objektumok is léteznek 

- így csak az utolsó ok jöhet szóba. Ez egész pontosan úgy hangzik, hogy azért halt el a telepítés, 

mert te az ldap filtereidben alávaló módon '(' és '&' karaktereket használtál. 

Aki látott már ldap filtert, az tudja, hogy szinte csak ezek a jelek vannak benne. 

Aki nem látott, annak idemásolok egy közepesen bonyolult példányt: 

 

(&&(|(&(&(objectCategory=user)(msExchHomeServerName=/o=ORG/ou=SITE/c 

n=Configuration/cn=Servers/cn=*))&(|(objectCategory=group)(objectCategory= 

msExchDynamicDistributionList)(displayname=IT*))(&(objectClass=user)(mailNi 

ckname=*)(homeMDB=distinguishedName of Store)) 

 

Tessék elképzelni ezt zárójel illetve & (ampersand) nélkül.  

 

Megjegyzés: 

 

Annyival utólag illik finomítanom a felhördülést, hogy a telepító a _felesleges_ & illetve () jelekre gorombul 

csak be. Viszont az Exchange 2000/3 varázsló hajlamos volt felesleges jeleket belerakni a szűrőbe. 

 

Nem akarom senki idegeit a végtelenségig csigázni, a megoldás az, hogy leírod az összes ldap 

filteredet egy cetlire, majd törlöd az összes recipient policyt, mert azoktól hal meg a telepítés. 

Újrakezded. Miközben megy a telepítés, adott a feladat: tessék átkonvertálni az egyik 

szintakszist a másikba. Szórakozásnak sem utolsó, de ne lepődj meg, ha elsőre nem fog sikerülni.  

 

Persze, lehet dühöngeni, hogy 

 Egyfelől miért nem tudtak beleírni a telepítőbe egy konvertálóeljárást, miért nekünk kell 

tök ismeretlen és gyakorlatilag nem dokumentált szintakszisú feltételeket összerakni? 

 Másfelől miért szakad meg a telepítés a recipient policy-k ldap filtere miatt, és miért 

képes továbbmenni a címlisták ldap filtereivel? (Igaz, ezek nem fognak működni a 

telepítés után, de legalább nem hal bele a folyamat.) 

 Harmadrészt, ha már ennyire kritikus ez a konverzió, akkor miért nem csinál előtte egy 

tesztet és nem kezdi el ész nélkül a telepítést, ha valami nem stimmel? Jelenleg ugyanis az 

a helyzet, hogy ebből a katyvaszból csak úgy tudsz kimászni, ha levakarod a félrement 

telepítést és elkezded előlről. 
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A cirkusznak ezzel még nincs vége. Ha az ember jobban utánaolvas, megtalálja, hogy azért nem 

írtak konvertáló rutint, mert az ldap filterek nagyon bonyolultak lehetnek, nem tudnák lefedni 

az összes változatot. Grafikus felületről hiába próbálnád kikattogtatni a régi szűrőidet, a 

választható lehetőségek száma gyalázatosan csekély. Kínodban továbbolvasol és megtalálod, 

hogy Bill Long pusztán heccből - nyilván nem hivatalosan - megírta ezt a konvertáló progit 

vbscriptben68. Azaz a menetrend az, hogy letöltjük a programot, a papírcetliről sorra begépeljük 

az ldap filtereinket, majd a kidobott OPATH filtereket különböző Powershell parancsokkal 

beírkáljuk az email address policy-khez, illetve címlistákhoz, megkerülve a GUI varázslóit.  

(Illetve Evan Dodds is írt erről egy cikket69 az Exchange blogban, ahol is publikálta a 

legsűrűbben használatos ldap filterek OPATH változatát. Beleértve a GAL-t is. Itt annyival 

trükkösebb a dolog, hogy a konvertáló EMS parancsot _csak egyszer_ futtathatod le. Ha ott nem 

jó filtert írsz be, később már azt fogja mondani a Powershell cmdlet, hogy 'bocs haver, de ezt 

nem módosíthatod'. Ilyenkor kell pofánvágni AdsiEdit-tel.) 

 

És amikor már azt hinnéd, hogy nincs tovább, ezt már nem lehet fokozni, akkor elolvasod Bill 

Long egy írását, miszerint a telepítő csak a _felesleges_ zárójelre és & jelre bukik el, azaz 

tulajdonképpen maradhatnának az ldap szűrők, csak az ilyen kifejezéseket kellene ésszerűsíteni, 

mint az (&attribute=value), vagy a nevekben előforduló zárójelek. Ezeket ugyanis a komplett 

Exchange fejlesztőcsapat képtelen volt kiszűrni a filter értelmezésekor. Inkább behalatták a 

telepítést. 

 

Természetesen a KB cikkben nem így szerepel. 

 

A haj csak azért nem őszül, mert előtte csomókban kitéptük. 

 

De legalább most már érted, miért a CAS szerepkört kell először telepíteni, méghozzá külön. Az 

ugyanis a leginkább problémamentes. Simán felmegy, és upgradeli is az organizációt. Aztán lehet 

szenvedni a további szerepkörökkel - de akkor már van 2007-es szerver, nem akkora tragédia az 

Address List konverzió. 

 

                                                        
68 http://msexchangeteam.com/archive/2007/03/12/436983.aspx (PJ) 
69 http://msexchangeteam.com/archive/2007/01/11/432158.aspx (PJ) 



POSTAFIÓK kezelés - Mailbox szerver 

 

~ 170 ~ 

7.2.2  SZÖR CS  

 

Exchange 2007 alatt kétfajta search metódus is működik: 

 Exchange Search 

 Exchange Store Search 

 

Melyik mit tud? 

 Exchange Search: 

o Gyors. 

o Szavakon, kifejezéseken, mondatokon alapszik. 

o Full-text indexet használ. 

o Csatolásban is tud kereseni, feltéve, ha van a szerveren megfelelő filter. 

o Érzéketlen a kisbetű/nagybetű különbségre. 

o Csak szöveg keresésére alkalmas. 

 Exchange Store Search: 

o Lassú. 

o A postafióktartalmat bitfolyamnak észleli, szekvenciálisan keres. 

o Index helyett folytonosan keres. 

o Nem keres a csatolásokban. 

o Érzékeny a kisbetű/nagybetű különbségre. 

o Nem szöveg jellegű tulajdonságokra is képes keresni. 

 

Na, melyiket szeressük? A fejlesztők az elsőt, az Exchange Search keresést tették 

alapértelmezetté. 

 

Csakhogy.  

 

Az Exchange Search balról jobbra indexeli le a kifejezéseket. Tehát megtalálja, ha a teljes szót 

írom be és megtalálja, ha balról tetszőleges számú karaktert írok be… de nem találja meg, ha 

hiányzik a szó eleje. 

 

Mire jó egy ilyen kereső algoritmus? 

 

Semmire. 

 

Nekem egyből a tíz évvel ezelőtti pentiumos vicc jutott eszembe - amikor a procik bizonyos 

lebegőpontos műveleteket hibásan végeztek el. 

-Mennyi 2+2?  

- 5! 

- Ez hülyeség! 

- Ja. De milyen gyors voltam! 
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Szóval, erről ennyit. Úgy látszik, néhol még mindig nem értik, hogy a keresés az alapvetően 

bizalmi dolog. Az ember azért használ keresőt, mert hatalmas, manuálisan már nem kezelhető 

kupacból kell előkeresnie egy konkrét elemet. Általánosan is elmondható, hogy ezek a kupacok 

akkorák, hogy lehetetlen leellenőrizni a keresőt, hogy tényleg megtalált-e minden előfordulást. 

Bíznunk kell benne. Ergo elég csak egyszer rajtakapni az algoritmust, hogy hibázott… és 

onnantól mehet a kukába a keresőgép. 

 

Szerencsére meg lehet változtatni az alapbeállítást: 

 

Adatbázisonkénti letiltás: 

Set-MailboxDatabase MailboxDatabaseName -IndexEnabled $false 

 

Szerverszintű letiltás: 

Le kell állítani, illetve disabled-be kell tenni az Exchange Search szolgáltatást. 
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7.2.3  NY ELVI  BEÁLLÍ TÁSOK  

 

Ez bizony érzékeny terület, erre mifelénk. 

 

Gyorsan ismételjük át, mi is volt a helyzet az Exchange 2003-ban? A legfontosabb, hogy a 

postafiók nyelvi beállításait nem a szerveren állította be az adminisztrátor, hanem a kliens 

határozta meg: a foldereink olyan nyelven látszódtak, amilyen nyelvű az első 

hozzácsatlakozáskor az Outlook kliens volt.  

Ezért is nézett így ki a standard postafióklétrehozási procedúra: 

 Az adminisztrátor legyártotta a postafiókot. 

 Küldött bele egy levelet. (Hogy ténylegesen létre is jöjjön a postafiók az Exchange 

adatbázisában.) Ez a levél általában az informatikai szabályzat rövid kivonata volt, vagy 

egy céges üdvözlet. 

 Majd belépett egy kellően beállított munkaállomáson, hogy a nyelvi beállítások a 

megfelelőek legyenek. 

Ha elbökték, akkor volt rendesen fogaknak csikorgatása. Tudomásom szerint a legutolsó 

kliensprogram, amelyből át lehetett nevezni a foldereket, az az Exchange 5.0 kliens volt70. 

 

Az Exchange 2007 alatt más a helyzet. Itt már szerveroldalon tudjuk beállítani nem csak azt, 

hogy mi legyen a kiválasztott nyelv, hanem azt is, hogy több nyelv esetén mi legyen a 

precedencia. Nem, a konzolra nincs kivezetve. Shell. 

 

Set-mailbox -identity "Bigfoot Lajos" -languages "hu-HU" 

 

Ez nem azt jelenti, hogy Lajosunk vasutas, hanem azt, hogy ő a magyar nyelvi beállításokat 

preferálja.  

 

Set-mailbox -identity "Bigfoot Lajos" -languages "0x040E" 

 

Ez a sor pont ugyanazt jelenti, mint a fölötte lévő, csak éppen nem zakatol. 

Ezek vagyunk. Mi kaptuk a 0x040E kódszámot. Az összes többi nyelv kódját pedig ebből a 

táblázatból tudjuk lepuskázni: http://msdn.microsoft.com/en-us/goglobal/bb896001.aspx 

 

Természetesen az inicializálás most sem változott. Amilyen nyelvű klienssel kapcsolódik először 

a felhasználó, olyan nyelvűek lesznek a folderek. De az adminisztrátor bármikor felülírhatja. 

Rossz hír, hogy habár az Outlook szemmel láthatóan képes módosítani ezt a paramétert, a 

grafikus felületre mégsincs kivezetve.  

Ezzel szemben az OWÁ-ban viszont ki van.  

 

                                                        
70 Hallottam olyanról, hogy direkt erre a célra még ma is használják. (PJ) 



EXCHANGE 2007 - SPONTÁN 

 

~ 173 ~ 

7.3 ADATBÁZISOK ,  POSTAFIÓKOK  

 

7.3.1  POST AFIÓK-TÍP USOK  

 

Az 5.1.4 fejezetben már futólag megemlékeztünk néhány postafiók-típusról. Néhányról - de nem 

az összesről. A teljes és kimerítő lista alant található: 

 

 User mailbox: Ez az egy postafiók, melyet nem kell különösebben magyaráznom. 

 Linked mailbox: Ugyanaz, mint az előbbi, csak éppen a hozzátartozó felhasználó egy 

másik erdőből van71.  

 Shared mailbox: Egy újabb kellemes lehetőség a régmúltból. Olyan postafiókról van szó, 

mely nem egy, hanem több  konkrét felhasználóhoz van rendelve. 

 Legacy mailbox: Olyan postafiók, mely Exchange 2000/2003 szerveren tartózkodik. 

 Room mailbox: Egy resource típusú postafiók, valamilyen helyiséget jelképez. Ha például 

a Szakértői Csoport rendszeresen a Kismocskosba szervezi a heti megbeszéléseit, akkor 

akár ezt a helyiséget is fel lehet venni az Exchange felhasználók közé, mint helyiség 

jellegű erőforrást. Megbeszélések szervezésekor automatikusan kiválasztható lesz a 

'where' mezőnél, aholis az objektum speciális mezői (létszám) egyből megjelennek72. 

 Equipment mailbox: Ez is resource típusú postafiók, csak ez eszközre vonatkozik. Ilyen 

lehet például egy pool car, egy hordozható klíma vagy egy osztrák autópálya-matrica. 

 Mail contact: Ha egy AD-kontakthoz megadjuk a külső postafiókjának a címét, akkor Mail 

kontakt lesz belőle. A világ egyszerű. 

 Mail forest contact: Ha az a bizonyos AD-kontakt annyira nem külső, hanem egy másik, 

valamilyen szinten trustolt erdőnek a tagja, akkor ő Mail forest kontakt lesz. Tipikusan 

azok találkozhatnak ilyesmivel, akiket jósorsuk MIIS rendszerrel hozott össze73. 

 Mail user: Egy olyan ember, akinek nem idebent, hanem odakint van a postafiókja. Lehet, 

hogy az élet mégsem olyan egyszerű? Azért van egy szignifikáns különbség a Mail kontakt 

és Mail user között: az utóbbinál a felhasználó itt van, a saját címtárunkban, csak a 

postafiókja külső. Mail kontakt esetén a címtárban is csak kontakt van. 

 Mail-enabled universal distribution group: Terjesztési lista. 

 Mail-enabled universal security group: Emailcímmel rendelkező biztonsági csoport: 

terjesztési listaként is működik, de jogosultságokat is rendelhetünk hozzá. 

                                                        
71 Hatalmas dolog ám ez, az Exchange 5.5 elsiratott rugalmassága jött vissza vele, mégha nem is úgy. Itt ugyanis az történik, hogy az Exchange 
szerver organizációjába tartozó tartományok valamelyikében létrehozunk egy felhasználót, postafiókkal együtt. Maga a felhasználó egyből le is 
lesz tiltva, de a varázsló bekér egy másik felhasználót is, akinek szintén tulajdonosi joga lesz a postafiókon. Ez a másik felhasználó már jöhet 
másik erdőből is - feltéve, hogy a két erdő össze van trustolva. (PJ) 
72 A fröccs árát speciális mezőként lehet felvenni. (PJ) 
73 Microsoft Identity Integration Server, idegen címtárak összekötésére kitalált metacímtár. Mostanában inkább ILM néven emlegetik: 
http://technet.microsoft.com/en-us/ilm/default.aspx. (PJ) 
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 Mail-enabled non-universal group: Csökkentett képességű terjesztési lista. Ne feledjük, az 

Exchange organizáció átnyúl a tartományok felett. Emiatt meglehetősen kevés 

jelentősége van egy olyan terjesztési listának, amelynek csak egy tartományból lehetnek 

tagjai. Elsősorban akkor keletkeznek ilyen csoportok, ha korábbi rendszerekből 

migráltuk át őket ész nélkül. Exchange 2007 alatt közvetlenül nem gyárthatunk ilyesmit, 

szóval, ha mégis van, akkor nézzük meg alaposan, nem sok embernek adatik meg ez az 

élmény. 

 Dynamic distribution group: Olyan terjesztési lista, melynek a tagsága dinamikusan, egy 

ldap szűrő alapján áll össze.  

 Mail-enabled public folder: Igen, ilyen is van.  

 Microsoft Exchange Recipient: Ez is egy új típusú szereplő. Mostantól ő küldözgeti a 

rendszerüzeneteket, nem a mágikus 'system administrator'. Ez különösen a 

rendszergazdáknak jó hír, mostantól nem fogják őket feltüzelt júzerek abuzálni, hogy 

'miket irkáltál te nekem a múltkor is!'. 
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7.3.2  HÁZIR EN DEK  

 

Induljunk el megint a kályhától. Milyen házirendjeink is voltak korábban? 

 Recipient Policy 

 System Policy 

 

Akik eddig még nem találkoztak az utóbbiakkal, azok számára van egy jó hírem: már nem kell 

megtanulniuk, mik is voltak ezek. Akik intenzíven használták, azok számára is jó hírem van: ők is 

hamar meg fogják tanulni a Powershell kezelését. 

 

Gondoljuk csak végig, miről is szólt a történet: összeszedtünk egy tulajdonságcsoportot és azt 

ráhúztuk szerverekre/adatbázisokra - biztosítva ezáltal, hogy azok a bizonyos tulajdonságok 

egyformák legyenek a többszáz Exchange szerverünkön. 

 

Miről is szól a Powershell? A szkriptelésről, természetesen. Azaz arról, hogy olyan munkát, 

melyet mechanikusan, sokszor egymásután kellene elvégeznünk, ugyan ne nekünk kelljen már. 

Azaz... ha írunk egy parancsot, pl. a set-mailboxdatabase cmdlet felhasználásával, majd egy 

objektumba belepakoljuk az összes adatbázisunk elérhetőségét, mely objektumot belecsövezzük 

a korábbi parancsunkba, akkor utána már semmi más dolgunk nincs, mint ezt a parancsot 

tetszés szerinti időzítéssel lefuttatni. Ennyi. 

 

Beszéljünk inkább arról, mi történt a Recipient Policy-vel az Exchange 2007-ben.  

 

Itt eleve két dologról beszélhetünk: magáról a házirendről, illetve a házirendet érvényesítő 

folyamatról. Ez utóbbinak adták azt a szép nevet, hogy Recipient Update Service, azaz RUS. 

Na, ezt kinyirták. Egy újabb dolog, amit már nem kell megtanulnunk. 

 

De azért ne intézzük el ennyivel, hiszen a későbbiek megértéséhez illik tudni, hogy mi is volt az, 

amitől megszabadultunk. 

 

A RUS két részből állt. 

 Volt egy API, melynek függvényei kikalkulálták a paraméterként nekik átadott 

felhasználók frissítendő értékeit. 

 A System Attendant - vagy ahogy barátai szólítják, MAD - nyújtott egy olyan szolgáltatást 

is, mely bizonyos időközönként végigfuttatta tekintetét a felhasználókon és ahol kellett, 

rájuk pecsételte a szükséges értékeket, a fenti API-t meghívva. 

 

Nos, egész pontosan ez az utóbbi komponenst hajították ki.  
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Ez most furcsának tűnhet, hiszen olyan szép, logikusan felépített folyamatról van szó. De akik 

benne voltak, azok tudják, hogy a valóságban mennyire kínkeservesen is működött ez. Felvettem 

a felhasználót, de még nem volt emailcíme. Hogy hamar essünk túl a procedúrán, jól megrúgtuk 

a RUS-t. (Rebuild.) Ekkor viszont MAD végigvizsgálta az összes postafiókot, hogy mindenhol jók-

e az értékek. Ez se volt két perc. És ilyenkor is simán előfordult, hogy mégsem kapta meg az új 

felhasználó a címeit. Miért? A fene tudja. A RUS fekete dobozként üzemelt, nem lehetett tudni 

róla semmit. Még csak azt sem, hogy most nem dolgozik vagy egyszerűen csak lassú. 

 

De szerencsére valaki rákönyökölt Kolombusz tojására, és rájöttek, hogy tulajdonképpen miért 

is kellene egy aszinkron folyamattal stemplizni, amikor a felhasználó adatainak módosítása egy 

nagyon jól definiált pont - ebben a pontban kellene meghívni az API-t... és mindenki boldog 

lenne.  

 

Látszik rajtam, hogy boldog vagyok? Na, ugye. 

 

Persze te művelt ember vagy, mondhatnád, hogy miért is vagyok én annyira boldog? Hiszen a 

RUS nem csak az emailcímeket és a címlistákon való szerepléseket jelölő flag-eket stemplizte, 

hanem egyéb más dolgokat is. 

Ez igaz, de szerencsére minden funkcióját sikerült átpasszolni más szereplőnek. 

 A címlisták karbantartása ugyanakkor történik, közvetlen módosítással, mint amikor a 

felhasználó emailcímét változtattuk. 

 A RUS állította be, hogy kinek van jogosultsága piszkálni a terjesztési listák tagjainak 

láthatóságát -> Exchange 2007 alatt megszűnt az a lehetőség, hogy elrejtsünk embereket 

a címlistából. 

 Az Exchange Enterprise Server csoport tagságát is a RUS tartotta karban -> Exchange 

2007 alatt a csoport megszűnt. 

 A RUS - egész pontosan az Enterprise RUS - állítgatta a címtár konfigurációs névterében 

az Exchange objektumokon bizonyos ACL-ek értékét -> ehelyett Property Set-ek lettek az 

Exchange 2007-ben, ezek állítgatásához már nincs szükség RUS-ra. 

 

Jó, RUS nincsen. És Recipient Policy?  

 

Kell ez nekünk egyáltalán?  

Kell, bizony. Gondoljunk csak bele: 

 Az MIIS segítségével összekötött címtárakban még lehet igény aszinkron szkennelésre és 

pecsételésre. (Az MIIS által végzett adatmódosításoknak nincs olyan jól megfogható 

belépési pontja, mint a manuális javításnak - mondhatnánk úgy is, hogy az MIIS az egy 

sunyi.) 

 Bármikor előfordulhat, hogy nagy tömegben kell emailcímet módosítani, pl. 

cégnévváltozás következtében. Ez is tipikus házirend-érvényesítési folyamat. 
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Nem hiszem, hogy bárkit is túlzottan meglepne a megoldás: Powershell.  

New-emailaddresspolicy, set-emailaddresspolicy - ezekkel lehet létrehozni, illetve módosítani a 

házirendeket.  

 

Jó. De ha nincs RUS, nincs aszinkron pecsételés, akkor hogyan érvényesül a házirend?  

Hát például úgy, hogy mi, manuálisan, a két kis kacsónkkal érvényesítjük, amikor ránkjön az 

adminisztrátorkodhatnék. 

 

Házirend frissítés: 

Get-EmailAddressPolicy | Update-EmailAddressPolicy 

Address List frissítés: 

Get-AddressList | Update-AddressList 

 

Mindkét parancs első fele visszaadja, milyen házirendek, illetve címlisták vannak - a másik fele 

pedig érvényesíti ezeket a felhasználói objektumokon. 

 

Ha már itt járunk, nézzük meg alaposan ezt az ábrát: 

 

 
 

7.2. ÁBRA ÉRDEKES ÁLLAPOT A MICROSOFT EXCHANGE SZOLGÁLTATÁS OK KÖZÖTT  

 

Rutinos adminok már fel is szisszentek: itt le lett állítva a System Attendant - és az összes 

Exchange szervíz szó nélkül dolgozik tovább.  

Levágtuk a fejét, de a többi testrész ezt észre sem vette? 

 

Igen. Ilyenek miatt, mint amit fentebb is írtam: azzal, hogy kivették az SA feladatai közül az 

aszinkron stemplizést, immár nem sok köze maradt az Information Store szolgáltatáshoz. 
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7.3.3  PÁR  S ZÓ A  PO ST AFIÓK  MÉR ET EK RŐ L  ÉS  AZO K KORDÁBAN  TAR T ÁS ÁRÓ L  

 

Véleményem szerint ez az egyik alapvető filozófiai probléma a levelezésben. (A 'to email or not 

to email' problémán kívül.) Röviden összefoglalva, arról van szó, hogy kvótázatlan mailbox 

rossz, maibox kvóta jó. 

 

Ha korlátlan postafiókot használsz, a következőkre számíthatsz: 

 Egy DOS74 támadás lebéníthatja a levelezőrendszeredet.  

 Nem tudsz rendszerkapacitást méretezni.  

 A hálózati forgalmad várhatóan növekedni fog.  

 Mindez persze pénzbe kerül.  

 Na meg teljesítménybe.  

 

Persze figyelned kell arra, hogy a kvóta nem megoldás, hanem csak a megoldás része.  

Mellette szükséged lesz még a következőkre: 

 Felhasználói oktatás - a postaláda nem fájlszerver.  

 Alternatív megoldás biztosítása: pl. Sharepoint.  

 Megfelelően méretezett mentési megoldások. (Esetleg stub otthagyása levél helyett.)  

 

Ha ki akarsz mászni ebből a lehetetlen helyzetből, akkor a következő teendőid lesznek: 

 Csoportosítsd a felhasználóidat levelezési szokásaik, igényeik, erőszakosságuk (VIP) 

szerint.  

 Határozzál meg számukra postafiók limitet.  

 Határozzál meg melléjük különböző erősségű figyelmeztetési limiteket (irgumburgum, 

dupla irgumburgum).  

 Az IT és a többiek között legyen szerződés. (SLA75, ha külső IT van, OLA76, ha belső.)  

 Csoportosítsd át a felhasználókat a megfelelő mailbox store-okba.  

 Biztosíts időt a levelek archiválására, törlésére.  

 Állítsd be a korlátokat. 

 

És ha már ennyire belejöttünk a korlátozásba, gondolkodjunk el a maximális levélméret 

szabályozásán is. Mi történik velünk, ha nem szabályozzuk a maximális levélméretet? 

 Már megint kaphatunk egy DOS-t.  

 Nem fogunk tudni kapacitást tervezni.  

 Nem fogunk beleférni a mentési időablakba.  

 Lehal a vírusellenőrzésünk.  

 Na meg a spam ellenőrzésünk is.  

                                                        
74 Hát persze, hogy nem Disk Operating System támadás! Denial of Service a becsületes neve, és arról szól, hogy Hacker Henry túlterheléses 
módszerrel belefojtja a szuszt a gépbe. (FM) 
75 Service Level Agreement. (PJ) 
76 Operational Level Agreement. (PJ) 
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 Végül a hálózat is megy velük.  

 

Kimászási metódus: 

 Monitorozzuk a levélforgalmat, hogy egyáltalán lássuk, mi folyik a szervezetben.  

 Határozzuk meg a maximális levélméretet. (Lehet más a kinti és a benti levelezésben 

használt korlát.) 

 Keressünk alternatív megoldásokat attachment továbbításra: Sharepoint, file szerver.  

 Állítsuk be a méretkorlátozást. 

 És persze egyáltalán nem utolsó sorban, erre is terjedjen ki az SLA/OLA, melynek 

teljesülését monitorozzuk.  

 

Nos, ez az elvek szintje. Kérdés, megkapunk-e ehhez minden segítséget a levelezőszervertől? 

Exchange 2003-ban a válasz az, hogy igen is, meg nem is. És Exchange 2007-ben? 

 

Először is vizsgáljuk meg, mitől is ilyen komoly ez a probléma. Hiszen felnőtt emberek vagyunk, 

ha találkozunk egy problémával, először szénné elemezzük majd közösen megoldjuk. Miért nem 

működik ez a módszer a jelen esetben? 

Nos, azért mert a mélyben egy nem könnyen feloldható dilemma húzódik meg, nevezetesen: a 

felhasználó parancsol és az IT kiszolgál, vagy az IT a sarkára áll és diktálja, hogy mit, hogyan 

lehet? 

Nem, ne vágja rá senki a választ. Hibázik az, aki ITIL-lel mélyen impregnálva rávágja, hogy „csak 

a felhasználó létezik és az IT-nek kutya kötelessége mindenben támogatnia” - és hibázik az a 

racionális lelkű rendszergazda is, aki helyből elküld mindenkit a sunyiba, azzal, hogy „értsétek 

már meg, a fizika törvényei alól nincs felmentés”. 

Ugyanis a kettő együtt kell, hogy érvényes legyen - de ehhez mindkét félnek engedményeket kell 

tennie. A felhasználó nem lehet szűklátókörűen akaratos, a rendszergazda pedig nem lehet 

beképzelt technokrata. 

 

Amennyiben ez a kölcsönös közeledés nincs meg, akkor jönnek a csempetépkedős esetek. Volt 

olyan ügyfelünk, ahol nagyon sokáig kitartottak amellett, hogy márpedig náluk nem lesz 

postafiók méretkorlátozás, mert ezzel a felhasználók jogait sértenénk. A csúcs közelében durván 

280 GB volt az adatbázisuk mérete, nem volt ritka a 10-20 GB közötti postafiók, a 40-60.000 

levél folderenként. Az Exchange becsületére legyen mondva, elketyegett, de egyfelől nem 

győztük tolni alá a merevlemezeket illetve később a SAN területeket. Az Online Maintenance 

lefutásának körülbelül annyi esélye volt, mint hintalónak Epsonban. Végül az egyre sűrűbb 

rendellenességek, belassulások, illetve a Microsoft kihívása és a felmérés eredménye meggyőzte 

őket, hogy ez így tényleg nem mehet tovább. 

 

Ez a történet heppienddel zárult. De le merném fogadni, az olvasók közül sokan tudnának 

mesélni hasonló történeteket, ahol pénzhiány, rossz priorizálás miatt a mai napig vagy hagyják a 
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dolgokat, hadd menjenek csak úgy maguktól vagy beavatkoznak ugyan, de a józan ész 

legcsekélyebb szikrája nélkül.  

Mire gondolok? Például amikor túl alacsony postafiók-korlátozásokat vezetnek be, a 

fájlszerverek szintén szigorúan kvótázva vannak, pst-t meg tilos használni - hogy csak egy 

eszetlen konfigurációt vázoljak. Emlékezzünk, fentebb már megemlítettem, hogy menekülési 

útvonalat márpedig biztosítani kell. (A legszebb persze, hogy ilyenkor a felhasználók a teljes IT-t 

szidják, nem pedig azt a zsenit, aki az ilyen szabályozást kitalálja.) 

 

Elemezzük még egy kicsit, hogyan is juthattunk ilyen helyzetbe? Igaza lehet-e annak, aki azt 

mondja, hogy az Exchange olyan problémakörbe keveredett, melyet éppen nagy sikere indukált? 

(És most egy kicsit gondolkodhatunk bővebben is, hiszen nyugodtan gondolhatunk az email 

sikerére is. Az már más lapra tartozik, hogy munkahelyen milyen levelezőrendszer testesíti meg 

az email szolgáltatást.) 

 

Miért használunk mindenre emailt? Egyrészt, mert kéznél van - másrészt, mert nincs más. Ha 

üzenni kell, evidens. Ha küldeni kell egy word alapú jelentést? Sajnos, akkor is. Ez a mai IT 

infrastruktúrák egyik gyenge pontja, hogy nincs megoldva bennük tisztességesen, 

_ügyfélcentrikusan_ a fájltranszfer. 

Mi lenne az optimális? Küldenék egy linket a kollégának, benne egy linkkel a gépemen lévő 

dokumentumra. Ő rákattint a jobb gombbal, kiválasztja a ’save as’ lehetőséget és már húzza is az 

állományt. A fájl csak egyszer ment át a dróton, a tranzakció végén két helyen létezik, a 

készítőnél és a felhasználónál. 

Ezt egy felhasználó nem tudja megcsinálni. Fennáll a lehetősége, hogy fájlszerverre pakol, de 

akkor már fel kell másolnia, visszajelzést kell kapnia, hogy leszedték, majd törölnie kell. Arról 

nem beszélve, hogy ez csak intraneten működik. Interneten keresztül külső tárolóhely kell, 

feltöltés, letöltés, tűzfalak… nem barátságos. 

 

A probléma érdekessége, hogy erre az egészre létezik ugyan megoldás, de valahogy a céges 

informatikába csak nem akar betörni az elv: peer-to-peer hálózatok. Most gondold el, küldeni 

akarsz az üzleti partnereiteknek egy ajánlatot: kiteszed a gépeden egy megosztott könyvtárba, 

majd szólsz a partnernek, hogy megtalál a DC++-on, darthfather658 néven, ha érdekli az ajánlat. 

Mi marad még? Sharepoint? Jelentkezzen, aki már látott működő megoldást fájlcsatolásra, 

beleértve a megoldásba a külső partnereinkkel történő kapcsolattartást is. 

 

Valahogy nem az igazi egyik sem. Ezzel szemben becsatolni bármit egy levélbe, elküldeni - két 

mozdulat. Rátenni CC-ben a fél kollektívát, maximum egy mozdulattal több. 

 

Térjünk vissza az Exchange-hez. Vegyünk két ideális felhasználót. Az egyszerűség kedvéért a 

postafiókjuk legyen különböző adatbázisban. Géza el akar küldeni egy nagyon fontos doksit 

Bélának. Becsatolja egy emailbe, elküldi - majd a sent mail könyvtárból törli a levelet. Géza 

megkapja, lementi a csatolást, majd ő is törli a levelet. Látszólag minden rendben, a fájlok csak a 
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lokális vinyókon foglalnak helyet. Igenám, de marad utánuk két lyuk az Exchange adatbázisban. 

Két akkora lyuk, mint a csatolás volt. 

 

Az Exchange ESE77 adatbázisokat használ, melyeknél a tárolás lényege az, hogy van egy nagy 

adatbázis (kenyér), amelybe beleömlesztjük ész nélkül az adatokat. Az adatbázishoz tartozik egy 

indexfájl, mely tele van pointerekkel - ezek mutatnak az egyes adatok kezdőpontjaira. Ha 

bekerül egy levél, akkor a kenyérfájl mérete megnövekszik. Ha kitöröljük a levelet, a fájl mérete 

nem csökken - csak egy lyuk keletkezik benne. Mondhatod, hogy azért még a későbbi adatok 

kitölthetnék ezt a lyukat… és van is valami ilyesmi, de ehhez le kell futnia az Online Maintenance 

műveletnek, mely többek között egy helyre rendezi ezeket a lyukakat, vagy más néven white 

space-eket. 

Költői kérdés: ki szokta reggelenként megnézni az eventlogot, hogy leellenőrizze, lement-e 

rendesen az Online Maintenance az éjjel? Egyáltalán, ki foglalkozott azzal, hogy megnézze, 

belefér-e az Online Maintenance az általunk biztosított - magyarul default értéken hagyott - 

időkeretbe? Elgondolkodott-e már valaki azon, hogy ne egyidőben biztosítsa az összes 

adatbázisnak az Online Maintenance időablakot? Hogy beillesszük a backup időablakai mellé az 

Online Maintenance időablakait?  

Márpedig ha nem fejeződik be rendesen a folyamat, akkor gyakorlatilag nem csináltunk semmit. 

Az adatbázisunk monoton nő, a lyukak szaporodnak ugyan benne - mi meg őrizzük 

rendületlenül a semmit.  

 

Nyilván az offline tömörítés majd segít, de annak meg szolgáltatáskiesés az ára. 

 

A legszebb az egészben az, hogy mikor nem fut le az Online Maintenance? Ha túl nagy az 

adatbázisunk. Mikor nagy? Ha nem korlátozunk. Mi lesz a vége? Még nagyobb lesz az 

adatbázisunk.78 

Szép sport Exchange adminnak lenni. 

 

Oké. Korlátozzunk. Mennyi legyen a maximális méret? Nyilván ahány cég, annyiféle limit jöhet 

létre. (Emlékezzünk, csoportosítani kell a felhasználóinkat.) A gyakorlatban a 250/500/1024 

MB határok fordulnak elő a leggyakrabban az egyes felhasználói csoportoknál. 

 

Csakhogy… valahol jogos lehet a felvetés a felhasználó részéről, hogy „feleim, kedves IT-s 

barátaim, hogy a szöszbe létezik az, hogy ti, akikkel egy kenyeret rágunk, akikkel egy hajóban 

evezünk, ti csak 250 MB méretű postafiókot adtok nekünk, ezzel szemben a Google, aki se 

kutyánk, se macskánk, szó nélkül ad 2 gigát?” 

                                                        
77 Leánykori nevén JET adatbázis. (PJ) 
78 Ráadásul az Online Maintenance szégyenlős. Ha nekiáll dolgozni és ettől függetlenül megnövekszik az adatbázison az aktivitás - backup, 
archiválás - akkor az OM visszavonul. Minden, amit addig végzett el lesz felejtve. (PJ) 
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A kérdés jó. Többféleképpen is neki lehet futni a válasznak: 

 

 A gmail ‘best effort’ alapú. Neked, mint felhasználónak nincs velük se SLA-d, se OLA-d. Ha 

egyszer Szergej azt mondja, mostantól az informatikánál jobban érdekli őket a 

szilíciumalapú életformák vizsgálata, ezért beolvasztják az összes processzorukat - egy 

szavad sem lehet. Nekem viszont konkrét számok írják elő, milyen levelezőrendszert kell 

üzemeltetnem, mennyi pénzből - ez pedig csak ekkora limittel mehet. A Google alapozhat 

arra, hogy hiába a 2 GB limit, az átlagos postafiókméret mégiscsak 25 MB - mi nem. Ha mi 

így gondolkodnánk és időközben a megugró igények miatt bővíteni kellene, legalább tíz 

embernek kellene aláírnia az állóeszköz beszerzési papírt, nem beszélve arról, hogy 

mennyire kínos lenne ez az ISO9001-es költségbecslési eljárás szempontjából. (Most azt 

hiszed, gúnyolódok. A francokat. Egyszerűen ez a ‘bővítünk, ha szükség lesz rá’ a 

szervezet rugalmatlansága miatt nem illeszthető bele egyszerűen egy nagy cég IT 

részlegének viselkedésébe.)  

 A másik - határozottan szimpatikusabb - válasz az a Microsoft ajánlás, hogy akkor legyen 

a felhasználói postafiókok felső határa 2 GB.  

 

Persze csak Exchange 2007 / Outlook 2007 páros alatt.  

Nyilván ez nem csak annyiból fog állni, hogy katt, 2 GB, OK. (Gondolhatod, a Google-nél sem 

ennyi.)  

 

Mi is kell mindehhez? 

 

ADATBÁZIS KEZELÉS 

Először is tudnunk kell, hogy egy adatbázis elfogadható felső határa 100 GB79. Tehát ha 2 GB 

maximális postafiókméretet szeretnénk biztosítani, akkor szét kell szedni a felhasználókat, 

maximum ötvenet rakva egy adatbázisba. Hogy egy Exchange szerveren tokkal-vonóval 

maximum 20 adatbázis férhet el? Ja, az Exchange 2003-ban. A 2007-es termékben ez a szám 50-

re ugrott80. Ez 2500 felhasználót jelent, 2 GB postafiókkal, egy szerveren belül. Úgy vélem, nem 

rossz. (Az más kérdés, hogy ehhez tényleg kell a 64 bit, meg több lapát memória, processzor, a 

merevlemezekről nem is beszélve. De a garantált végtelent soha nem adják ingyen.)  

 

Mi lesz itt az online maintenance folyamattal? Hiszen a rendszeres backup maga ki fogja tömni a 

nem üzleti időintervallumot.  

 

Kitömné. Ha hagynánk. De inkább kidobjuk a backup-ot. Meredek volt? Ne feledd el, ez egy új 

termék. Gondoljuk végig, mire is való a backup? Hogy legyen egy viszonylag naprakész 
                                                        
79 CCR clustert használva, és a mentést a passzív node-ra tervezve, kalkulálhatunk 200 GB mérettel is. Ekkor ugyanis az egész éjszaka az Online 
Maintenance rendelkezésére áll. (PJ) 
80 Egy nagyon bizarr problémára szeretném felhívni a figyelmedet. Tételezzük fel, hogy CCR rendszerben gondolkozol. Ekkor egész egyszerűen 
nem tudsz 21-nél több adatbázist használni, ha rendesen be akarod tartani a szabályokat. Miért is? Azért, mert CCR esetén egy Storage Groupban 
csak egy adatbázis lehet. Egy Storage Groupnak viszont egy tranzakciós logja van. A tranzakciós logokat külön diszkre tesszük. Az angol ABC-ben 
26 betű van. Ebből A: és B: foglalt a hordozható eszközök számára, C: a rendszerpartíció, D: az Exchange partíciója, E: pedig az adatbázisoké. 
Marad 21 betű a log partíciók számára. (PJ) 
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példányunk az adatbázisból, ha az éppen aktív feldobná a talpát. De miért ne lehetne egy 

teljesen naprakész példányunk a viszonylag naprakész helyett? Mi lenne, ha minden tranzakciót 

nem csak az éles adatbázis logjaiba rögzítenénk, hanem ezzel párhuzamosan egy 

árnyékadatbázis logjaiba is? Ha bedőlt az éles adatbázis, akkor van helyette egy teljesen 

naprakész másik. Ezt a technikát úgy hívják, hogy xCR, azaz mindenféle Continuous Replication 

módszerek, magyarul logshipping: Standby Continuous Replication, Cluster Continous 

Replication, illetve Local Continous Replication - attól függően, hogy lokális gépen keletkezik a 

tüköradatbázis, vagy távolin, automatikus-e az átállás vagy manuális. 

 

Oké, mondhatod, hogy ettől még kell a backup is. Jön például Vezérigazgató Béla, töröl egy 

levelet, majd egy hónap után mégis csak kellene neki. Ennyi ideig a dumpster sem tart ki - csak a 

jóval korábbi mentésből tudjuk neki elővarázsolni a levelet. Vagy felrobban a datacenter és az 

összes clusternode megsemmisül.  

Jó, mentsünk - de a passzív xCR adatbázispéldányból! Mellette az élesen simán tud futni az 

Online Maitenance is. (Azért ez nem ennyire egyszerű. Később még belemászunk egy kicsit 

jobban.) 

 
A BŰVÖS 64 BIT.  

A sokkal nagyobb címezhető memória. Mellyel lekerül a béklyó az Exchange-ről, bátran 

habzsolhatja a szabad memóriablokkokat. Csak bírja a pénztárcánk. 

 
RECORDS MANAGEMENT 

Menedzselt foldereket vezethetünk be, melyekben házirendekkel szabályozhatjuk a levéltömeg 

kezelését.  

 
KERESÉS  

A nagyméretű postafiókokban az Outlook2007 - cached módban - a jóval hatékonyabb Windows 

Desktop Search szolgáltatást fogja keresésre használni. (Na, erről megint fogok majd mesélni.) 
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Végül itt a bizonyíték, hogy az Exchange fejlesztői nem beszélnek mellé: 

 

 
 

7.3. ÁBRA AZ EXCHANGE 2007  ADATBÁZIS DEFAULT LIMITJE  

 

 
 

7.4. ÁBRA AZ EXCHANGE 2003  ADATBÁZIS DEFAULT LIMITJEI  

 

Tessék megvizsgálni, hogyan néznek ki egy 2007-es adatbázis default limitjei? Igen, a 

legenyhébb ejnye-bejnye 2GB-nál jön. A törölt leveleket meg két hétig őrzi meg. 

Vessük ezt össze az Exchange 2003 default értékeivel.  

Ugye, mondtam: ők is rájöttek, hogy inkább legyen nagy korlát, mint semmilyen. 
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7.3.4  PUBLI C FO LDER? 

 

Hát, igen. Itt már az első találkozás is tragikus lehet. 

 

Aki telepített már Exchange 2007-et, annak feltűnhetett, hogy a telepítő nem kérdez rá sehol, 

hogy akarunk-e Public Foldert is. Egyszerűen hol telepít, hol nem. Elég barátságtalan dolog ez a 

részéről. 

 

Pedig megkérdezi a szerencsétlen… csak egy kicsit másképp.  

 

Van egy olyan kérdés a telepítés során, hogy lesznek-e Outlook2007 előtti klienseink?  

 

Választásunktól függően a következők történnek:  

 A válasz ‘igen’. Mivel a korábbi Outlook verziók igénylik a Free/Busy konnektort és az 

Offline Adress Book-ot is a hagyományos módon próbálják frissíteni, nekik 

mindenképpen szükségük lesz Public Folderre. (Ezek ugyanis speciális PF 

rendszerfolderekben tanyáznak.) Ergo a telepítő bólint egyet és már kreálja is a PF 

adatbázist. 

 A válasz ‘nem’. Ilyenkor természetesen nem keletkezik PF adatbázis. Ebben az esetben az 

OAB terjesztése weboldalon keresztül történik: a Mailbox szerver kiteszi egy hálózati 

share-be xml formátumban, a Client Access szerver felolvassa és kipublikálja egy web 

site-ra. De nem csak ez az egyedüli brutális következménye van a ‘nem’ válasznak: 

innentől az Exchange szerver leblokkolja a MAPI hozzáférést a régi kliensek felé. Azaz ha 

nemleges válasz megadása után mégis hozzá akarnánk férni a szerverhez egy ősöreg 

Outlook2003 klienssel, el leszünk hajtva. Az ok viszonylag egyszerű: ha nincs free/busy 

és nincs OAB, akkor inkább kapcsolat se legyen, mert ezek nélkül úgysem működnének 

jól a kliensek. 

 

Elég ijesztő. Szerencsére a nemleges válasz nem végleges. Van mód az utólagos korrigálásra. 

 

Hogyan? 

 

Úgysem hiszitek el. 

 

Telepíteni kell egy Public Folder adatbázist. És már megy is az Outlook2003. 

 

Szegény Public Foldert egyébként is az ág is húzza ebben a rendszerben. Nézd végig a 

menedzsment konzolt és sikítsál minden alkalommal, ha Public Folder beállítási lehetőséggel 

találkozol81. Pokoli néma csend fogja kísérni a kattogtatásaidat. Tudom, persze, hogy tudom: 

                                                        
81 A népharag az SP1-ben visszahozta a Public Folder menedzsmentet a konzolba. A Tools alatt található. (PJ) 
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Powershell. Csak éppen durva, hogy itt már helyből ehhez kell nyúlnunk, semmit nem lehet 

grafikus felületen piszkálni. A cmdlet-eket már megtalálod magadtól, ugye? 

 

Azt hiszed, ennél mélyebbre már nem süllyedhet az a szerencsétlen Public Folder? Sajnos, igen. 

A következő Exchange verzióban határozottan nem lesz még csak nyoma sem82. A Microsoft úgy 

áll hozzá, hogy ők időben szóltak: a két verzió közötti időben gondoskodjon mindenki a 

pótlásáról (Sharepoint) - mert az E14 piacra dobásakor már késő lesz helyettesítésért kapkodni. 

 

Mindenesetre pár szót talán érdemes szólni róluk. Alapvetően kétfajta PF van: 

 Public Folder 

 System Folder 

Az elsőben felhasználói tartalom van, a másodikban pedig az egész Exchange működéséhez 

szükséges rendszerinformációk. Miért itt tárolja az Exchange? Azért, mert a public folderek 

képesek replikálódni. 

 

Most kapcsolunk erősebb fokozatba. 

 

A public folderek úgy néznek ki, hogy van egy hierarchia, egy fa struktúra. Vagy ha ez jobban 

tetszik, akkor egy hal csontváz. Ez az egész Exchange organizációra kiterjed, organizációkként 

szigorúan egy lehet belőle. Ebbe a struktúrába kapcsolódnak be az egyes szervereken lévő 

adatbázisokból a konkrét foldertartalmak. A hasonlatnál maradva, most pakoljuk fel a 

halcsontvázra a húst. Melyik adatbázisban legyen egy-egy konkrét tartalom? Egyáltalán nem 

kötelező, hogy egy tartalom - azaz levél jellegű item - csak egy helyen létezzen. Érzed a 

levegőben a replikáció finom szagát? Úgy van, amennyiben úgy definiáljuk, hogy egy item - de 

akár egy egész folder is - több szerveren is meglegyen, akkor itt bősz replikációk folynak. 

 

Nézzünk egy példát. 

 

Van egy Exchange organizációm, két Exchange szerverrel. Épp most telepítettem bele egy 

harmadikat. Épp most okéztam le a finish gombot, teljesen nyers még a szerver. Mit fogok látni, 

ha belenézek a public folder adatbázisába? Csont üres83, de a hierarchiát már látja. Az ugyanis 

olyan, mint a füst, egyből beszivárog megállíthatatlanul. Tegyük fel, ez egy vidéki telephelyre 

szánt szerver, ahol mondjuk intenzíven használják a VezIgUt foldert. Akkor fogom, és beállítom, 

hogy a foldernek legyen ezen a szerveren egy replikája. 

Mi fog történni ezután Böhönyén? Amennyiben a helyi erő el akar olvasni egy vezérigazgatói 

utasítást, akkor kikeresi a public folderből a levelet, megnyitja. Mivel van belőle replika, így nem 

kell a lassú WAN-on lekérnie adatot a központból. De mi van, ha egy másik folderben lévő 

elemre kíváncsi? A lenti szerver észleli, hogy ez a levél már nincs meg lokálisan, így amennyiben 

                                                        
82 2008.03.31-én  jelent meg egy hivatalos írás, hogy az E14 mégis támogatni fogja a Public Foldereket. Maradjunk annyiban, hogy a fene se tudja. 
(PJ) 
83 Természetesen a System Folderek azért már helyből rajta vannak. (PJ) 
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engedélyezett a vonalon az ún. Public Folder Referral, akkor elmegy a legközelebbi szerverhez, 

ahol van a levélből egy példány - és elhozza.  

Mi történik, ha módosítják a replikált folderben lévő levelek tartalmát? Ezek a replikációra 

kijelölt időablakban replikálódnak. Ütközés esetén... érdekes mechanizmus indul be: mindkét 

módosító félnek kimegy egy levél, hogy lécci, menjetek ki a kocsma elé és férfimód döntsétek le, 

melyikőtök módosítása az igazi. 

 

Dióhéjban ennyi. Amennyiben mélyebben is érdekel a téma, az alábbi címeken találhatsz egy 

háromrészes, piszok hosszú és istenemre mondom, baromira fárasztó cikksorozatot a public 

folderek rejtelmeiről. 

 http://emaildetektiv.hu/2006/06/12/a-misztikus-public-folder-replikacio-i/ 

 http://emaildetektiv.hu/2006/06/13/a-misztikus-public-folder-replikacio-ii/ 

 http://emaildetektiv.hu/2006/06/14/a-misztikus-public-folder-replikacio-iii/ 

 

De te kerested magadnak a bajt. 
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7.3.5  Ú JDONS ÁGOK  AZ ADAT BÁZ ISK EZELÉS BEN  

 

Kezdjük rögtön a legfontosabbal: jelentősen megváltoztak az adatbáziskorlátok. 

 
7.2. TÁBLÁZAT  

 

 

Exchange 
2003 
standard 
SP2 

Exchange 
2003 
enterprise 
SP2 

Exchange 
2007 
standard 

Exchange 
2007 
enterprise 

Storage 
group-ok 
száma 

1 4 5 50 

Adatbázisok 
száma 

2/storage 
group 

5/storage 
group 

5/szerver 
5/storage 
group 

50/server 
50/storage 
group 

Adatbázis 
limit 

75 GB - - - 

 

Nemcsak a számok lettek szebbek, hanem a struktúra is változott egy cseppet. Látható, hogy - 

egyáltalán nem véletlenül - a Storage Group-ok száma megegyezik az adatbázisok számával. A 

fiúk ugyanis rájöttek, hogy sokkal praktikusabb, ha egy tranzakciós log egy adatbázishoz 

tartozik. Nyilván nem kötelező így berendezkednünk, de javasolt. 

 

Ha már a limiteknél járunk, egy újabb kőbe vésett szabály dőlt le: Exchange 2003-ban 

postafiókonként 32KB állt rendelkezésünkre, hogy szabályokat mentsünk el. Ez nem volt valami 

nagy méret. Exchange 2007 alatt a default érték 64 KB lett, de Powershell-ből 256 KB-ig 

állítható.  
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Kinyírták az stm-et is. Élt 7 évet. Valamikor arra találták ki, hogy a stream jellegű, főként webes 

jellegű adatokat itt tárolják, ne az erre nem túl ideális ESE adatbázisban. Aztán már 

menetközben láttunk furcsaságokat a működésében - végül pedig nyugdíjazták. Most már az 

adatbázis csak az .edb fájlból áll84.  

 

A tranzakciós log fájl mérete lecsökkent, 5MB -> 1MB. Egyfelől ezzel csökkentették az 

esetlegesen elveszthető adatok méretét, másfelől ezzel a mérettel gördülékenyebben megy a log 

shipping85. (Erről majd később.) 

Immár Exchange adatbázisokra is megy a Volume Shadow Copy86. 

 

Korábban a MAPI elérést csak adatbázisszinten lehetett tiltani/engedélyezni - ez most lejjebb 

csúszott, egészen a postafiók szintjéig. 

                                                        
84 Jogos lehet a kérdés: milyen trükkel sikerült eliminálni a drágát? Konkrétan úgy, hogy a webes jellegű adatok ugye a CAS szerveren keresztül 
jutnak be az organizációba, és ez a szerver röptében elvégez egy konverziót - így a Mailbox szerverbe végül már csak egy fajta, MAPI jellegű adat 
kerül. (PJ) 
85 ...harmadrészt így kevésbé idétlen az inkrementális mentés. Mert bizony  a mentés továbbra is fájlszintű. Ha beesik egy 1K-s levél, módosul a 
logfájl, az inkrementális mentés komplett logokat képes csak menteni, és mentünk szépen 1MB-ot. Így lesz 1K-ból 1M. Mellesleg: az SQL 
Servernél ez nem ilyen idióta. Ha a saját mentőkéjét használjuk, nem fájlokat mentünk, hanem a benne lévő adatot, ami ha 8K, akkor 8K. (FM) 
86 De csak külső gyártó mentőszoftverével. És akkor még nem is beszéltünk a Windows Server 2008-ról. De még fogunk. (PJ) 
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7.3.6  ADAT BÁZIS MÉR ETEZÉS  

 

Az egyik legneccesebb téma egy Exchange szerver üzemeltetésében a megfelelő méretű hardver 

kiválasztása. A legtöbbször az szokott történni, hogy veszünk egy bazi nagy vincsesztert, 'csak 

elég lesz!' felkiáltással. Aztán amikor kiderül, hogy bizony az adatbázis is bazi nagy lesz, akkor 

jön a fejvakarás. 

 

Kezdjük az ökölszabállyal: 

 

Adatbázisméret = postafiókszám * postafiók kvóta + 20% adatbázis overhead + 5% content 

indexing + 10% növekedési tartalék. 

 

Ez az alfa. Nem kell hozzá matematikai zseninek lenni, hogy látszódjon a korábbi puffogásom 

veleje: ha végtelen a kvóta, akkor oda végtelen méretű diszk is kell. 

 

Hogyan tördeljük az adatbázisainkat? Az Exchange 2003 alatt volt egy olyan ökölszabály, hogy 

egy adatbázis nem lehetett nagyobb 100 GB-nál. Ez jelen esetben megváltozott, felugrott 200 

GB-ra, de csak speciális esetekben. (CCR - mint korábban is írtam. Egyébként marad a 100.) 

 

Számoljunk egy kicsit: 

 

Elhisszük, amit a Microsoft javasolt, 2 GB maximális méretű postafiókokat szeretnénk. Hány 

felhasználót rakhatunk egy adatbázisba? Ott van a képlet (100=2x+35%), csak vissza kell belőle 

számolni: x=65/2=32 postafiók87.  

Ha ügyesek vagyunk, akkor olyan felhasználókat teszünk egy adatbázisba, akik sűrűn leveleznek 

egymással, esetleg ugyanazon terjesztési listákon vannak - ekkor hat ugyanis legnagyobb 

hatásfokkal az ún. Single Instance Store (SIS) elv88. Az Exchange ugyanis úgy tárolja az adatokat, 

hogy van egy nagy adattömb, melyre pointerek mutatnak. Ha valaki küld egy levelet húsz 

embernek, benne egy 10 MB-os csatolással, akkor ha a húsz ember egy adatbázisban van, akkor 

a 10 MB fájl csak egy helyen fog létezni és a felhasználók pointerei fognak erre az adatterületre 

mutatni a postafiókokból. Természetesen ha másik adatbázis is érintve lesz, akkor oda is 

bekerül egy példány a levélből. Értelemszerűen a mailbox move folyamatok kapásból rombolják 

a SIS-elvet, ezért célszerű óvatosan bánni ezzel az eszközzel. 

 

Elkalandoztunk. 

 

                                                        
87 Az Exchange team összedobott egy Mailbox Server Role Storage Requirement Calculator nevű excel táblát. Ha végletekig precízek akarunk 
lenni, akkor ezzel is kiszámolhatjuk az adatbázisaink méretét.http://msexchangeteam.com/files/12/attachments/entry438481.aspx (PJ) 
88 Exchange 2007-ben a SIS már csak csatolásra vonatkozik. Könnyen belátható, hogy a SIS eltárolása, kifejtése... azaz kezelése processzoridőt 
fogyaszt. Miközben a SIS tárhelyet spórol. Mi a drágább? A processzor vagy a tárhely? Jelenleg a processzor. Azaz nem érdemes túl sokat 
vacakolni a SIS-szel. (PJ) 
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Eddig kiszámoltuk, hány darab adatbázisunk lesz. Most már azt is meg kellene határoznunk, 

hogy hány darab Storage Group legyen? Hogy ne legyen egyszerű az élet, megint két, egymásnak 

ellentmondó elv között kell egyensúlyoznunk. 

 

 
 

7.5. ÁBRA TRANZAKCIÓKEZELÉS  

 

Tudjuk ugye, hogy a Storage Group értelmét az adja, hogy a csoportban lévő adatbázisokhoz 

közös tranzakciós log tartozik. (A magam részéről biztos vagyok abban, hogy untatlak vele, de 

azért megemlítem, hogy a tranzakciós log azért jó, mivel így az adatbázisműveletek nem 

közvetlenül a merevlemezen lévő adatbázison játszódnak le, hanem átpréselődnek egy naplón89. 

Ez a tranzakciós log. Például Kovács Gizi postafiókját ki kell törölni. Fogjuk, kitöröljük az 

adatbázisnak a memóriában lévő példányából - és ez bekerül a logba. Aztán majd valamikor 

elvégezzük ugyanezt a változtatást a merevlemezen lévő adatbázisban is. Ha ez megtörtént, 

akkor lezárjuk (kommitáljuk) a tranzakciót. Egy esetleges gépelszállásnál csak ilyen - teljesen 

lepapírozott - tranzakciók eredményei lesznek az adatbázisban - azaz az mindig konzisztens 

lesz. Ráadásul a korábbi változások sem vesznek el, mert a tranzakciós logokból ismét 

rájátszhatók a lemezen lévő adatbázisra.) 

 

Mi értelme van a tranzakciós logok összevonásának? Hát, például spórolás a merevlemezzel. 

Ehhez megint jól ismert dolgokat kell felelevenítenem. 

 

Milyen lemezterületre tesszük az adatbázist? És milyen területre a tranzakciós logot? Mi a 

különbség? Az írás folytonossága. A tranzakciós log vezetése egy olyan művelet, mely leginkább 

írással jár. Olvasás nagyon ritkán történik. Tehát ha a tranzakciós lognak tudok egy külön 

merevlemezt biztosítani, akkor nagyon fel tudom gyorsítani az adatbázis kezelését, ugyanis a 

lemez feje folyamatosan ír, mint egy beszpídezett szerzetes. Ezzel szemben az adatbázisnál 

egyszerre van írás/olvasás, ott a fej egyébként is csak kóvályog, ott mindegy. Inkább a 

                                                        
89 Az unalom fokozására megemlítem, hogy ez csak elvileg van így. Ki lehet mérni, hogy ha beesik egy nagyobbacska levél, elsőként az EDB hízik 
meg, majd a rendszer kibocsát magából egy csomó logot. Innentől a fene se érti a működés logikáját – talán nincs is logikája. (FM) 
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redundanciára törekszünk, azaz az adatbázis jobb, ha RAID5 tömbön van. Persze a tranzakciós 

lognál is növelhetjük a biztonságot azzal, hogy tükrözzük.90 De... mennyire sűrűn írunk 

adatbázisba és mennyire sűrűn logba? Bingo: a logba folyamatosan, tehát azt az írást érdemes a 

végletekig kihegyezni. Az adatbázis... annyira nem lényeges. 

 

Na, szóval, ideális esetben ahány tranzakciós log, annyi tükörbe rakott vinyó. Nyilván nyerünk 

vele, ha összevonunk tranzakciós logokat. 

 

Oké - és akkor mi a baj azzal, ha több adatbázist rakunk egy Storage Groupba, azaz összevonjuk 

több adatbázis logolását egy tranzakciós logba? Például a katasztrófa. Ekkor ugyanis mentésből 

kell visszatolni mindent és egy Storage Group csak akkor fog felállni, ha minden adatbázisa 

felállt - tekintve, hogy a nem kommitált változásokat a tranzakciós logból kell visszajátszani. Az 

meg ugye közös. 

Nyilván vannak evidens dolgok. Például a VIP-felhasználók jobb, ha külön Storage Groupban 

lévő adatbázisban vannak. És az se hülyeség, ha a mindenféle rendszergazdák is külön Storage 

Group-ot kapnak - ember, nehogy már pont mi ne tudjunk levelezni?! 

 

Alakulunk. 

 

Megvan hány darab adatbázisunk lesz, megvan, hogy ezek mekkorák, van elképzelésünk a 

Storage Group szerkezetről - most már csak azt szeretnénk meghatározni, hogy mekkorák is 

legyenek azok a partíciók, mennyi lemez is legyen a gépben.  

 

Mindez attól függ, hogyan is pásztorkodunk a bitekkel. 

 

Nézzük például a backup-ot. Ma már egyáltalán nem ritka, hogy a fájl nem közvetlenül szalagra 

megy - ha egyáltalán - hanem első fázisban lemezre. Nos, ennek önmagában is hely kell. És van 

itt egy érdekesség: tudni kell, hogy a tranzakciós log fájlok a mentés során tűnnek el véglegesen. 

Tehát amíg nem mentesz, addig a vinyón lévő adatbázisod mérete változatlan marad, a 

tranzakciós logok száma meg folyamatosan szaporodik91. Azaz amikor a mentések frekvenciáját 

meghatározod, kalkuláld bele a tranzakciós logokat tartalmazó merevlemez méretét is - hogy 

mennyi ideig bírja mentés nélkül. 

Azt írtam volna, hogy az adatbázis mérete változatlan marad a lemezen? Izé... igen is, meg nem 

is. Itt van ugye a kicsit mostohán kezelt Online Maintenance. Ez bizony rendszeresen kezelésbe 

veszi az adatbázist és takarít. Persze ettől a takarítástól nem kell megijedni: az Online 

Maintenace nem változtatja meg az adatbázis tartalmát - annál inkább a szerkezetét. Kompaktál. 

Megnöveli az ún. whitespace területet, amely szabad, ahová majd írni lehet. Mikor fut le az 

Online Maintenance? Amikorra beidőzítetted. Szoktad? Nem? Öreg hiba. Ugyanis ha beindul 

                                                        
90 Figyelem, a fenti eszmefuttatás ma már nem mindig állja meg a helyét. Ha az Exchange szerverünkben csak annyi vincseszter van, hogy arról 
bootol, az összes többi partíció meg SAN drive-ból áll össze, akkor vagy mindegy, vagy nagyon kell varázsolnunk a LUN-okkal. (PJ) 
91 Például képzeld el, hogy ugyanazt az értéket létrehozod, törlöd, létrehozod, törlöd... stb. Az adatbázis mérete elvileg nem változik, de 
mindegyik tranzakció belekerül a logba, hízlalva azt. (PJ) 
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közben a mentés is, akkor az Online Maintenance szerényen visszahúzódik a háttérbe - azaz ha 

nincs elég ideje, akkor nem fut le, nem szabadítja fel a helyet az adatbázisban, mely csak hízik, 

magabiztos monotonsággal. De ezt le tudod ellenőrizni, az Online Maintenance szorgalmasan 

logol az eseménynaplóba. 

 

Láthatod, minden összefügg mindennel. Időt kell biztosítanod a mentésnek, időablak kell az 

Online Maintenace-nak - és még azok a fránya felhasználók is dolgozni akarnak. Nem könnyű 

egy Exchange admin élete. És nem véletlen, hogy kialakultak a korábban említett tapasztalati 

értékek az adatbázisok maximális méreteire (ismétlésképpen: 100 GB): e fölött már nem férünk 

bele a hagyományos karbantartási időablakba. 

 

Nem beszéltem még az offline matyizásokról. Az adatbázisokat ugyanis nem csak működés 

közben lehet élveboncolni, megtehetjük mindezt kikapcsolt állapotban is. Vannak olyan 

adatbázisműveletek, melyekhez csak ilyen állapotban nyúlhatunk. Hogy csak két gyors példát 

mondjak: konzisztenciaellenőrzés, adatbázis-töredezettségmentesítés (defrag). Ezt sem árt, ha 

figyelembevesszük a merevlemezek méretezésekor. Az offline defrag ugyanis úgy zajlik, hogy az 

Eseutil segédprogram nyit egy szűz új adatbázist és a híg adatbázisból az értelmes adatokat 

átmásolja. Értelemszerűen a lyukak kimaradnak. Majd a végén megcseréli a két adatbázist. 

 

Végül, oldva a szigorú hangulatot, nézzünk meg egy másfajta adatbázist.  

 

Mi is a helyzet a queue adatbázisokkal? 

 

Az eddigiek fényében, remélem, már mindenkit sikerült meggyőznöm, hogy a Poweshell tényleg 

Power. Igaz, időnként kilométereket kell gépelnünk, de a haladásért mindent. (Mit mondasz? 

Hogy évekkel ezelőtt pont a GUI-t neveztük haladásnak? Változnak az idők. A haladás egyébként 

is spirális, a módszerek vissza-visszatérnek, fejlettebb formában.) 

No, tehát itt van az univerzális Powershell. Megtehetünk vele bármit. Simán áttehetünk vele 

adatbázisokat egyik partícióról a másikra. Még csak mountolgatni sem kell hozzá, a parancs 

mindent megcsinál helyettünk. 

Vajon minden adatbázisra jó? Nézzük meg pl. a queue adatbázist. (Már megint kötekedsz? Hogy 

a queue nem adatbázis, hanem egy sima könyvtárszerkezet a fájlrendszerben? Mondtam már, 

hogy haladás. Az Exchange 2007 alatt már a queue is ESE alapú adatbázis lett. Vége van a 

fájlszintű queue piszkálásnak. Hogyan? Hogy előre haladtunk-e? Kérdezni, azt tudsz. Még nem 

tudom.) 

Tehát át szeretnénk mozgatni a queue adatbázist egy másik partícióra. Nézzük meg, melyik 

Powershell parancs is jó erre a műveletre… már nézem is… aszondja, hogy… egyik sem. A queue 

adatbázis egy kicsit máshogy kezeltetik, mint a többi. 

 

Na jó… nem kicsit. 
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Nagyon röviden összefoglalva a megoldás valahogy így néz ki: 

 Legyártjuk a megfelelő könyvtárat a megfelelő partíción, beállítjuk a szükséges 

jogosultságokat. (Minta az előző könyvtár.) 

 Megkeressük az Exchange szerver könyvtárában a \Bin\EdgeTransport.exe.config fájlt és 

- akár a Notepad-del is - megnyitjuk. 

 Módosítjuk a QueueDatabasePath és/vagy QueueDatabaseLoggingPath paraméterek 

értékét úgy, hogy a megfelelő - új - könyvtárra mutassanak. (4.73 ábra) 

 Elmentjük a változásokat, kilépünk a Notepad-ból. 

 Újraindítjuk a Microsoft Exchange Transport szolgáltatást. 

Nos, ennyi.  

(Mit mondasz? Hogy ennyire talán nem kellene utálni a GUI-t? Ugyan már, majd helyükre 

rázódnak a dolgok egyszer.)  
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7.4 RENDELKEZÉSREÁLLÁS  

 

Mielőtt bármibe is belevágnánk, nem árt tisztázni, hogy mit is értünk rendelkezésreállás alatt. 

Nyugi, nem fogok leásni az ITIL mélységeibe, csak úgy, éppenhogy sturcoljuk a szélét. 

 

Alapvetően rendelkezésreállásról beszélünk, ha valami a rendelkezésünkre áll. De mennyire 

folyamatosan? Hiszen lehet ezt úgy is csinálni, hogy valami soha nem dől ki, de lehet úgy is, hogy 

amint az a valami kidől, egy standup guy egyből a helyébe pattan. Ez is jó? Ha igen, akkor 

mekkora kiesést engedhetünk meg? És mi van akkor, ha nemcsak az a valami dől ki, hanem 

körülötte a fél világ is? 

 

Elég képlékeny dolgok ezek. Maradjunk annyiban, hogy amíg arra koncentrálunk, hogy valami - 

üzemszerű körülmények között - folyamatosan működjön, addig azt rendelkezésreállás 

biztosításának (availability) nevezzük. Amikor viszont arról van szó, hogy egy váratlan 

katasztrófa hatásait minél hamarabb ki szeretnénk küszöbölni, akkor azt 

katasztrófaelhárításnak hívjuk (disastery recovery). 

 

Most az előbbiről lesz szó. 

 

Az Exchange 2007 szerepkörökből áll. Értelemszerűen a rendelkezésreállás arról szól, hogy ezek 

a szerepkörök lehetőleg folyamatosan működjenek. Négy szerepkörnél nincs különösebb 

probléma, parasztosan skálázhatók: minél többet teszünk be belőlük, annál biztosabb lesz a 

rendszer. Egy kivétel van.  

Vajon melyik?  

Vajon melyik fejezetben vagyunk most? 

 

Mailbox szerverből hiába rakunk be többet, postafiókból csak egy lehet. Legalábbis aktív 

postafiókból. 
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7.4.1  SCC  -  S IN GLE COP Y  CLUS TER  

 

Exchange 2003 esetében egy módszerhez tudtunk mindösszesen nyúlni: cluster. Egész pontosan 

Single Copy Cluster, SCC. Maradjunk annyiban, átismételjük. Hátha valakinek tudok még vele 

újat mondani. 

 

 
 

7.6. ÁBRA HAGYOMÁNYOS CLUSTER  

 

Van két node. Mindkettőn fut egy Windows2003 Enterprise operációs rendszer, rajta a cluster 

service. Mint minden fürtszolgáltatásnak, neki is vannak ún. erőforrásai, melyek folytonos 

működését biztosítania kell. Ilyenek lehetnek pl. a netbios név, IP-cím, megosztott könyvtár... és 

Exchange szolgáltatások. Ugyanis az egész cluster úgy néz ki, hogy mindkét92 node-on fut egy-

egy virtuális szerver, de közülük egy lehet csak aktív93. Ez testesíti meg a külvilág felé a Nagy 

Exchange Szervert. Azaz a bináris fájlokból két példány van, két különböző gépen - viszont az 

adatok egy közösen elérhető háttértárolón vannak. Egy példányban. A hozzáférések 

szabályozását a cluster service kezeli. Végül van még az ún. quorum diszk, ez a cluster 

működéséhez kell: ezen a lemezen van a cluster szolgáltatás logja. Innen tudja a bármelyik node-

on futó cluster service, hogy mi is most éppen a helyzet az egyes erőforrásokkal. 

 

                                                        
92 Az egyszerűség kedvéért beszélek két node-ról. Nyilván lehet több is. (PJ) 
93 Ezt hívják aktív-passzív clusternek. (PJ) 
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Durván ennyi. Látható, hogy az ötlet működőképes, működik is... csakhogy. Vannak vele bajok. 

 Bonyolult. Emiatt drága. A közösen használható diszk egységért elég rendesen a 

zsebünkbe kell nyúlnunk, különösen, ha még jó messze is tesszük le egymástól a két 

node-ot. 

 Bonyolult. Emiatt körülményesen kezelhető és jól képzett munkaerő kell a 

toszogatásához. (Például alaphelyzetben egy SMTP-szolgáltatás leállása is magával 

ránthatta a node-ot - amikor elég lett volna csak az SMTP service újraindítása is. Nyilván 

egy képzett admin erről tud és nem hagyja default állásban.) 

 Az adatbázis - akárhogy is nézzük - csak egy példányban van meg. Oké, hogy az RAID5 - 

de ha valaki baltával fejbevágja a lemezalrendszert, akkor az adataink eltávoznak az örök 

vadászmezőkre. Értjük ezt természetesen a quorum diszkre is. (SPOF! - mondja a művelt 

francia.) 

 A node-ok nem lehetnek eltérő alhálózatban - emiatt nagyon körülményes eltérő 

telephelyekre rakni őket. 

 

Ettől függetlenül ezt a technológiát nem dobták ki, megmaradt az Exchange 2007-ben is. Csak 

éppen konkurrensei születtek. 
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7.4.2  CCR  -  CLUS TER  CO NTI NUO US  REPLI CATION  

 

Ez egy öszvér. Annak minden pozitív tulajdonságával együtt. 

 

 
 

7.7. ÁBRA CLUSTER CONTINUOUS REPLICATION  

 

Először is, feltűnhet, hogy itt is van NodeA és NodeB. Igen, ez egy klasszikus failover clusternek 

indul... csakhogy hiába keressük a közös háttértárat meg a quorum-ot, nincs. Illetve van ott egy 

ismeretlen Witness File Share, de ahhoz egyelőre még bottal sem merünk piszkálni. 

 

Akkor? 

 

Gondolom azt észrevetted egyből, hogy az adatbázis két helyen is megvan. Hozzáteszem, hogy 

abszolút naprakészen. Hogyan? Úgy, hogy a cluster beröffenésekor az adatbázis lekerül mindkét 

node-ra (seeding). Utána indul a játék, az egyik node aktív lesz, kezeli az adatokat vadul. De a 

másik sem csak egy passzív játékos, a tranzakciós logokat folyamatosan szipkázza magához, 

aszinkron módon.  

 

Ez benne az öszvérség: 

 A Microsoft Exchange Replication Service gondoskodik arról, hogy mindkét szerveren ott 

legyen minden adat. Ugyanez a szolgáltatás gondoskodik arról is, hogy a passzív node-ra 

átkerült tranzakciós logok egyből rá is játszódjanak a merevlemezen lévő adatbázisra. 

 A Cluster Service gondoskodik arról, hogy az éppen aktív Exchange Server erőforrásnál 

legyenek a hozzátartozó egyéb erőforrások: IP-cím, Netbios név és egyebek. 

A quorum helyett pedig lett egy fileshare, valahol, amelyhez mindkét node hozzáfér - a funkció 

pedig megmaradt. Tekintve, hogy HUB Transport szerver nélkül nincs élet, javasolt, hogy ide 

tegyük ezt a megosztást.94 

                                                        
94 Ugye emlékszünk? Clusterezett Mailbox szervereken nem lehet semmilyen más szerepkör. (PJ) 
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Mik a felállás előnyei? 

 Az adatbázis két helyen is megvan -> szervíz- és adatredundancia. 

 Nincs közös adattároló. Nem jelent egypontos meghibásodást95 a diszkrendszer. 

 SAN96 helyett DAS97. Ez sem kicsi előny. A SAN ugye diszk alrendszerek optikával 

összekötött speciális, SCSI alapú hálózata, a DAS meg egy akármilyen diszk alegység, 

melynek kanócát direktben dugjuk a gép fenekébe. Nincs szükség drága SAN alapú diszk 

tükrözésre. Több nagyságrenddel olcsóbb, még akkor is, ha erősen ajánlott a gigabites 

hálózat a node-ok közé. 

 A node-ok eltérő hálózatban is lehetnek, viszonylag olcsón megvalósítható a földrajzilag 

nagy távolságokat átívelő98 cluster is. 

 Az aszinkron másolás nem érinti az aktív node teljesítményét, mivel a tranzakcionális 

logokat a passzív node húzza át. 

 Az offline backupot megcsinálhatjuk a passzív node-on is - nem kell hozzá leállás. 

 Hiba esetén az átállás (failover) automatikus. 

 

Csupa jó dolgok. Mik lehetnek mégis a hátrányok? 

 Új technológia, még sorjás lehet egy kicsit. 

 Kevés az üzemeltetési tapasztalat a nagyvilágban. 

 Tapasztalat szerint időnként resetelni kell a logmásolást (reseeding). Ilyenkor mind az 

adatbázis, mind a pillanatnyi logok újra átmásolódnak a passzív node-ra. Ha a két node 

között lassú a hálózat, akkor egy ilyen másolás rendesen le tudja terhelni. 

 

Beszéljünk arról, mi történik, ha megsérül egy adatbázis? 

Két eset lehetséges: 

 Az aktív node-on sérül meg. Ezt hamar észre fogjuk venni, mivel az adatbázis lecsatolódik 

(unmount), a felhasználók pedig letépik a fülünket. Ilyenkor az aktív node-on a megfelelő 

Storage Group-ra mutatva azt kell mondanunk neki, hogy restore99.  

 A passzív node-on sérül meg. Ez a sunyibb változat, ugyanis semmi nem jelzi, hogy baj 

van - csak amikor hiba miatt át kellene kapcsolni a passzív node-ra, akkor nem vándorol 

át az adatbázis. Azt mondtam volna, hogy semmi sem jelzi? De, jelzi. A menedzsment 

konzolban a Storage Group-ok mellett van egy állapotjelző. Ha azt mutatja, hogy healthy, 

akkor minden rendben. Ha azt mutatja, hogy suspended, akkor gyanakodhatunk, mert 

valamiért nem megy a log shipping - de ez még lehet szándékos is. Ha viszont azt látjuk, 

hogy failed, akkor gáz van. Tekerhetünk át a passzív node-ra és a problémás SG-re 

kattintva azt mondjuk, hogy update. Tapasztalat szerint ez általában kevés, a varázsló 

következő űrlapján be kell kattintani azt is, hogy töröljük a passzív node adatbázisát. (Ez 

az a bizonyos reseed.) 

                                                        
95 Single Point Of Failure, SPOF. (PJ) 
96 Storage Area Network (PJ) 
97 Direct Attached Storage (PJ) 
98 Geographically Dispersed (PJ) 
99 Az SP1 óta ezt megtehetjük a konzolból is. Korábban csak a shell-ből működött. (PJ) 
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Egy nagyon fontos tervezési szempontról kell még beszélnem. Arról van szó, hogy két dudás 

nem fér meg egy csárdában. Maga a log shipping tulajdonképpen egy replikáció, de a public 

folderek100 tartalma is replikációval szinkronizálódik. A kettő nem lehet egy gépen, azaz 

 Vagy nem rakunk Public Folder adatbázist a CCR szerverekre és fenntartunk külön egy 

MBX szervert valahol. (HTR szervert úgyis telepítenünk kell külön. Arra simán rá lehet 

tenni egy MBX szerepkört is, csak egy Public Folder adatbázissal. Viszont ekkor nem 

ajánlott idetenni a CAS szerepkört.) 

 Vagy csak a CCR clusterre rakunk Public Foldert. Mivel máshol nincs, így replikáció sincs. 

Látszik, hogy az első esetben nem ússzuk meg 4 Exchange szervernél kevesebből. Ez azért nem 

mindig járható út. Egyébként is, ha az ember már cluster építésére adja a fejét, akkor jó erős 

vasakat tesz oda - ergo bőven elfér rajta az összes Public Folder is. (Persze soktelephelyes 

környezetben, ahol fontos a gyors PF elérés Vásárosnaményban is, meg New Yorkban is, nincs 

választási lehetőségünk.) 

Csak, hogy fokozzam az izgalmakat. Mondjuk, a második változat mellett döntöttünk. Hogyan 

oldjuk meg? Ugye, nincs in-place átállás, lesz olyan időszak, amikor működik a CCR, de még 

működik a régi Exchange 2003 szerver is. A Public Folderek replikációval vánszorognak át, ez 

több nap. Ekkor bizony megszegjük a szabályt. 

 

Adós vagyok azzal, hogy tulajdonképpen mi is történik ,ha nem tartjuk be az előírást. Nos, a 

clusterünk nem lesz igazán cluster. Ha mi indítunk egy failovert, akkor átmennek az erőforrások 

a másik node-ra. De ha nem tervezett leállás okozná a failovert101, akkor az már nem történik 

meg. Meghal a cluster.  

Ezt a kockázatot kell bevállalnunk egy tranzíció esetén. 

 

Végül még egy fontos dolog. CCR-t nem lehet ám akármiből építeni. Vannak követelmények az 

operációs rendszerrel szemben: 

 Windows Server Enterprise102 2003 SP2103, vagy 

 Windows  Server Enterprise 2008 SP1104. 

 

                                                        
100 Igen, megint ezek a lökött public folderek. (PJ) 
101 Tetszőleges hardverhiba. (PJ) 
102 A cluster service miatt (PJ) 
103 A File Share Witness miatt (PJ) 
104 Be van építve a Failover Cluster service és az átkeresztelt Node and File Share Majority Quorum. (PJ) 
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7.4.3  LCR  -  LO CAL CONTI NUOUS  REP LICATIO N  

 

A szegény ember CCR-je. Míg ugyanis az előbbihez azért csak kell a clusterszolgáltatás, azaz 

minimum Windows Server 2003 Enterprise, addig ehhez nem kell semmilyen extra. Igaz, nem is 

tud egy csomó mindent - de azért ez sem rossz. 

 

 
 

7.8. ÁBRA LOCAL CONTINUOUS REPLICATION  

 

Mi maradt, ha kiejtettük a cluster szolgáltatást? Hát az Exchange Replication service. Mit is tud 

ez? Másolni. Hová? Mivel cluster szolgáltatásunk nincs, így másik node sincs, csak egy gép. Ergo 

gépen belül tudunk másolni, értelemszerűen másik merevlemezre. 

 

Nem olyan gyökérkefe dolog ez, mint első pillanatra látszik. Vegyük észre, hogy pont az inverzét 

állítottuk elő az SCC-nek - az szolgáltatásredundanciát valósított meg, adatredundancia nélkül; 

mi viszont most összehoztunk egy adatredundanciát, szolgáltatásredundancia nélkül.  

 

Dübörög az Exchange. Aztán egyszer csak kidől alóla az adatvincseszter. Természetesen egyből 

megkapjuk róla a riasztást, odatépünk a legközelebbi munkaállomáshoz és shellből/konzolból 

átállítjuk az adatbázis elérhetőségét arra a könyvtárra, ahová addig az LCR szorgalmasan 

lapátolta az árnyék adatbázist. Már megy is minden tovább. 

 

Mit kérdezel? Hogy mindezt tudja a RAID is? Nem egészen, nem egészen.  

 Egy tükörből visszaállni messze nem ennyire egyszerű.  

 Ez Storage Group/adatbázis szinten konfigurálható. 

 Nem okoz komolyabb terhelést. 

 Nem kell hozzá speciális hardver. 

 És akkor még nem is beszéltem arról, hogy a lokális másolatról ugyanúgy legyártható az 

offline backup, mint a CCR-nél. 
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Ez szerintem van annyira izgi, hogy végig is nézzük, hogyan működik. 

 

Első lépésben beindítjuk a mailbox adatbázisunkra az LCR-t. 

(Logikusan másik merevlemezre tesszük, hiszen ennek az egésznek pont az a célja, hogy 

vincseszterhibák ellen is védjen. Ha esetleg közben elfogyna a partíciókat jelölő betűhalmaz, 

semmi gond, most bemountolhatjuk a vinyót egy meglévő partíció alá is105.) 

 

 
 

7.9. ÁBRA LOCAL CONTINUOUS REPLICATION ENGEDÉLYEZÉSE  

 

Tessék megfigyelni, nem lehet külön adatbázisszinten beállítani, csak Storage Group szinten 

értelmezett. Ennél is szebb, hogy ha egy SG-ben két adatbázis van, akkor nincs LCR. Azaz csak és 

kizárólagosan 1 SG/1 adatbázis struktúrában működik106. Az SG persze nem lehet Recovery 

Storage Group, az adatbázis pedig Public Folder. 

 

No, mindegy, indul a kuruzsló. 

 

 
 

7.10. ÁBRA LCR  LÉTREHOZÁSA VARÁZSLÓVAL I. 

                                                        
105 Javasolt még a [ és ] “betűk” használata, igen viccesek. Sok csodálkozó és elismerő pilantást lehet bezsebelni, ha az ember lazán átmegy a [: 
meghajtóra! (FM) 
106 Természetesen ez igaz a CCR-re is. (PJ) 
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7.11. ÁBRA LCR  LÉTREHOZÁSA VARÁZSLÓVAL II. 

 

 
 

7.12. ÁBRA 5.10  LCR  LÉTREHOZÁSA VARÁZSLÓVAL III 
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7.13. ÁBRA 5.10  LCR  LÉTREHOZÁSA VARÁZSLÓVAL IV 

 

Készen is vagyunk. Perverzebbek lelkületű egyének nyugodtan csemegézzenek el az utolsó 

képen, milyen szép parancsok is jöttek ki a shellből. 

 

No, lássuk, mit is csináltunk. 

 

 
 

7.14. ÁBRA ÚJ MENÜPONTOK A STORAGE GROUP MENÜJÉBEN  
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7.15. ÁBRA A  STORAGE GROUP TULAJDONSÁGLAPJÁN OTT VIRÍT EGY ÚJ ÉRTÉK  

 

A 7.14 ábrán az adatbázis helyzetérzékeny menüjét látjuk. Igen, kibővült két lehetőséggel. 

Egyikkel lestoppolhatjuk a replikációt, a másikkal teljes egészében megszüntethetjük. A 7.15 

ábrán pedig az adatbázis tulajdonságlapját látjuk. Itt a 'Database copy path' sort kell észrevenni. 

Magáról a replikáció státusáról az SG tulajdonságlapján keresztül tájékozódhatunk. 

 

 
 

7.16. ÁBRA A  LOCAL CONTINUOUS REPLICATION TULAJDONSÁGLAPJA 
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Látható, hogy a replikáció teljesen egészséges. Az összes log át van másolva (Copy Queue 

length=0), 4 log éppen arra vár, hogy rájátszódjon a passzív adatbázisra. 

 

Mit mondasz? Hogy a seeding az false? 

 

Azonnal. 

 

Emlékszünk, a seeding (magültetés) az a folyamat, amikor még a replikáció előtt átrakjuk az 

adatbázist az összes loggal egyetemben. Ha ez megtörtént, akkor indulhat maga az LCR. Hogy 

false? Az bizony gáz. Nem hülyéskedek, véres verítéket izzadtam napokig, hogy az érték true 

legyen. 

 

Elmesélem, mi mindent tettem.  

 

Megnéztem az eventlogot. Azt írta, hogy az LCR inicializálása remekül sikerült, az automatikus 

seeding meg egyenesen kiváló lett. Mivan? 

 

Megpróbáltam manuálisan átmásolni a fájlokat. (Adatbázis dismount, fájlok átmásol.) Az 

eredmény katasztrofális lett, ne is beszéljünk róla többet. 

 

A seeding nem csak induláskor valósítható meg, hanem bármikor menetközben is. Méghozzá 

Powershell cmdlet-tel. Első lépésben be kell fagyasztani a replikációt. A grafikus felületet már 

láttuk, most nézzük meg ugyanazt shellből. 

 

 
 

7.17. ÁBRA A  LOCAL CONTINUOUS REPLIKÁCIÓ  SZÜNETELTETÉSE PARANCSSORBÓL  
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Ha most ránézünk az SG tulajdonlapjára, ezt látjuk. 

 

 
 

7.18. ÁBRA A  SZÜNETELTETÉS ÍGY NÉZ KI A GRAFIKUS FELÜLETEN  

 

Figyeljük meg, hogy a parancssorba írt komment is szépen látszik. 

Jöhet a seeding. 

 

 
 

7.19. ÁBRA SEEDING 

 

Ha nehezen lenne olvasható, itt van a parancs: 

update-storagegroupcopy -identity:"first storage group" -deleteexistingfiles 
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Szépen lefutott. A parancs automatikusan be is indítja a replikációt, így láthattam, hogy minden 

remek - csak éppen az a nyomorult érték maradt false. 

 

Nyilván eljátszottam még egy csomó empíriával: keresztúton éjfélkor szerverújraindítás, bal 

kézzel jobb váll fölött háromszor Eseutil - egyik sem használt. 

 

Végül feladtam: elolvastam a manuált. Ott pedig szépen leírták, hogy ez az érték azt jelzi, hogy 

_most éppen_ folyik-e seeding folyamat? Azaz ha false, akkor most éppen nem vetjük a magot. 

Amely ettől azért még jól el lehet vetve. 

 

Oké, ez után az apró gikszer után térjünk vissza a tesztre. Képzeljük el azt a teljesen reális 

lehetőséget, hogy éjszaka a takarítónő odamegy a szerverhez, lemountolja az adatbázist majd 

átnevezi azt kedvenc celebje nevére. 

 

 
 

7.20. ÁBRA ADATBÁZIS ALJAS ÁTNEVEZÉSE  

 

Az adatbázis a továbbiakban természetesen nem csatolható fel. 

 

 
 

7.21. ÁBRA HÁT, ILYEN ADATBÁZIS ÉPPEN NINCS  

 

Az adminisztrátor természetesen azonnal riasztást kap az esetről és kapát, kaszát, barátnőt 

félredobva, akár éjszaka is rohan, hogy elérhetővé tegye az adatbázist. 
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Nézzük, milyen archetípusaink vannak. 

 Az egyik adminisztrátor nekiáll molyolni, hogy vajon mi okozhatta a jelenséget. Jó félóra 

bogarászás után megtalálja a hibát, visszanevezi az adatbázist és felcsatolja. Végzett. 

 A másik adminisztrátor nem áll neki hibát keresni. Tudja, hogy van lokális másolat, a 

megfelelő paranccsal aktiválja, az adatbázis feláll. És csak most néz szét, most veszi észre, 

hogy mi is okozta a hibát. Jelentést ír a történetről, leírja, hogyan lehetne visszaállni az 

eredeti állapotra és időablakot kér a megvalósításhoz. 

 

Szerinted melyik a helyes?  

 

Rossz hírem van, a második. Ma már az IT is szabályozott terület. (Legalábbis annak kellene 

lennie.) ITIL van, SLA/OLA van, ezek keményen büntetik, ha szolgáltatáskiesés fordul elő. Azaz a 

bizonytalanságot minél jobban ki kell iktatni a folyamatokból - márpedig az, hogy addig áll az 

adatbázis, amíg az adminisztrátor meg nem találja a hiba okát, az eléggé bizonytalan, ergo 

kerülendő. Különösen, ha a nyomozás idejére létezik workaround107. 

 

Akkor elméletben már tudjuk, mit kellene tennünk. A gyakorlatban? Ott állunk, hogy nincs aktív 

adatbázisunk, de van egy teljesen jó passzív. Hogyan tudjuk aktiválni? 

 

Sokféleképpen.  

 

A spontán könyvtármásolás sajnos nem jó, hiányozni fog neki az éppen aktív tranzakciós log, az 

'E00.log'. Ez ugyanis nincs ott a passzív könyvtárban. 

 

Szerencsére erre is van egy Powershell parancs: úgy hívják, hogy restore-storagegroupcopy. 

 

Kétféleképpen használhatjuk. 

 

 
 

7.22. ÁBRA PASSZÍV ADATBÁZIS AKTIVÁLÁSA , MÁSOLÁST IGÉNYEL  

                                                        
107 Csak megjegyzem, mert azért az élet nem fekete/fehér: nem lehet minden esetben vonalasan a fenti logikát követni. Szituációnként kell 
döntenie a hibaelhárítónak, törekedve a szolgáltatáskiesés minimalizálására. De ha esély van arra, hogy az ismeretlen hiba egyből előjön megint, 
nyilván a hibaelhárításra is koncentrálnia kell. Nehéz szakma. (PJ) 
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Csak úgy, minden paraméter nélkül, azt kapjuk, hogy beleszületik a másolat könyvtárába az 

E00.log fájl, innen az egész hóbelevanc átmásolható lesz az eredeti adatbáziskönyvtárba és az 

immár felcsatolhatóvá válik.  

 

 
 

7.23. ÁBRA PASSZÍV ADATBÁZIS AKTIVÁLÁSA , A PASSZÍV KÖNYVTÁRBA N 

 

Ha a parancsot a következő változatban használjuk 

restore-storagegroupcopy -identity:"first storage group" -replacelocations:$true 

akkor az történik, hogy az E00.log szintén beleszületik a másolat könyvtárába, majd ez a 

könyvtár válik az éles adatbázis könyvtárává. 

 

 
 

7.24. ÁBRA AZ ADATBÁZIS ÚJ HELYE  A PASSZÍV KÖNYVTÁR LETT  

 

A különbség megint az a bizonyos ITIL/SLA buli. Ma már egy adminisztrátornak 

kutyakötelessége, hogy ismerje, szervezete/cége milyen szerződésben áll az informatikai 

rendszer tulajdonosával. Tudnia kell, hogy mekkora idejű leállás engedélyezett. Pontosabban 

még csak nem is kell tudnia, hanem mindig arra kell játszania, hogy a leállás idejét minimalizálja. 

(Hiszen ezek az év során összeadódnak.) 

 

Nézzük meg ilyen szemmel. Ha az első lehetőséget választom, azzal okozom a legkisebb 

katyvaszt. Minden egyből a helyére kerül, nincs szükség utólagos munkálatokra. Viszont át kell 

másolni az egyik merevlemezről a másikra az adatbázist, mely soksok gigánál akár egy óra is 

lehet. 

A második lehetőségnél nincs másolás, az adatbázis egyből indítható. Igaz, rossz helyen van - de 

ez utólag javítható. Leállás nélkül! 
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Eddig ugyan nem mondtam, de most mondom: a restore-storagegroupcopy olyan parancs, mely 

automatikusan törli is az LCR beállításokat. Azaz nincs más dolgunk, mint újra beizzítani az LCR-

t, de most célnak az adatbázis eredeti helyét kell megjelölni. Az adatbázis átmásolása az 

inicializáló seeding folyamat része lesz, ez el is fog húzódni rendesen - de közben az eredeti 

adatbázis elérhető. (A seeding-hez csak LCR suspend kell, az alatt meg az adatbázis dolgozik.) 

Utána persze jön egy újabb restore-storagegroupcopy - replacelocation:$true... de ez csak egy 

pillanat. 

 

Megjegyzés 

 

Az Sp1-ben a művelet ki lett vezetve a grafikus felületre, jobbklatty és már mehet is a restore. Benne a 

checkbox-szal, hogy hová is szeretnénk a visszaállítást. 

 

A végére hagytam még az örök magyart, a buherátort.  

 

 
 

7.25. ÁBRA AZ LCR  ÚTVONALA A STORAGE GROUP OBJEKTUMON  
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7.26. ÁBRA AZ LCR  ÚTVONALA AZ ADATBÁZIS OBJEKTUMON  

 

Ránézésre teljesen felvillanyozó: hiszen itt át lehet írni az értéket! És tényleg át lehet. 

Kipróbáltam, működik. De éles rendszerben biztosan nem tenném meg - hiszen van helyette 

támogatott megoldás is. 
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7.4.4  SCR  -  ST AN DBY  CONTI NUO US  REPLI CATION  

 

Mi újat lehet még összedobni ebben a témában? Hiszen már lassan kezdjük kimeríteni az összes 

xCR betűkombinációt, a logok ide-oda másolgatásáról nem is beszélve. 

 

Mi is az LCR baja? Hogy csak adatbázist duplikál, szolgáltatást nem. Mi a CCR fő baja? Hogy 

cluster. Hogy drága. Miért is drága? Mert a clusterszolgáltatás megvalósítja nekem az 

automatikus átállást. Mi van akkor, ha én csóró vagyok, de igényes? Ha azt mondom, hogy legyen 

adatbázisduplázás, legyen szolgáltatásduplázás - de nem tartok igényt az automatikus átállásra? 

Azaz ha megtörténik a baj, akkor manuálisan odamegyek a standby géphez - ahová az SCR addig 

is folyamatosan lapátolta az adatokat - és elindítom rajta az addig passzív Exchange 

szolgáltatásait. 

- Hát azt meg hogyan! - kiálthatnál fel, teljesen jogosan.  

- Elég durván - válaszolnám én. 

 

A trükk az, hogy amikor kidőlt a régi szerver, akkor lehúzzuk a hálóról, belerúgjuk az árokba. 

Reseteljük a szerver domain accountját, majd beléptetjük a standby servert ugyanazzal a névvel, 

mint az árokbaborított szerver volt. Lefuttatunk egy recovery Exchange telepítést (setup.com 

/mode:recoverserver) mely gyakorlatilag a címtár konfigurációs partíciójából kiszedi a régi 

szerver paramétereit és az alapján telepíti fel az alkalmazást. Az adatbázisok meg már ott 

vannak, hiszen pont ez a standby lényege - hogy kiiktassuk a leglassabb folyamatot. 

Értelemszerűen már az SCR konfigurálásánál erőteljesen figyelnünk kell arra, hogy az 

adatbázisok útvonala a két szerveren megegyezzen.108 

 

Létezik egy másik forgatókönyv is, amennyiben abszolút optimálisan szeretnénk kihasználni az 

Exchange szervereinket. Legyen "A" és "B" Exchange 2007 szerver, "A" standby szervere legyen 

"B" - és fordítva. Amennyiben bármelyik szerver eldobja az agyát, a másikon felmountoljuk a 

standby adatbázist, a felhasználókat pedig áthomeoljuk. (Ezért a mondatért sem fogom 

megkapni a "Lőrince csókoltassa" emlékérmet.) Konkrétan arról van szó, hogy a felhasználói 

postafiókok helye tulajdonképpen egy tulajdonság a felhasználó objektumán, a címtárban. Ha 

átírom, akkor a felhasználó már az új adatbázisban fogja keresni a postafiókját. Hogyan lehet 

nagy tömegben átírni ezt az értéket? Igen, EMS. (Lekérjük egy adatbázis összes felhasználóját 

majd a lekérést belecsövezzük a módosító parancsba.)  

Ennél a módszernél azért figyeljünk arra, hogy mindkét szerver legyen olyan erős, hogy egyedül 

is képes legyen elvinni az összes adatbázist. 

 

Szép, mi? Határozottan jól néz ki, de tesztelni még nem volt időm. 

                                                        
108 Itt jegyzem meg, hogy van még egy buktató. Elméletileg lehet CCR cluster is forrása egy SCR rendszernek. Csakhogy a recovery módú telepítés 
máshogy néz ki szóló Exchange szerver illetve cluster esetén. Ilyenkor bizony az SCR is két node-ból kell, hogy álljon, de legalábbis egy passzív 
node-ból mindenképpen. (PJ) 
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7.5 KATASZTRÓFA  

 

Egyszercsak bekövetkezik. Ne legyünk szívbajosak, ilyenkor engedjünk bátran szabad folyást az 

érzelmeinknek: rugdossuk a falat, headbangeljünk a rack-en, tépkedjük a csempét. Nem lehet 

akkora egy katasztrófa, hogy az elhárításába ne férne bele egy perc dühöngés. 

 

Utána viszont, immár hideg - bár gumókkal tarkított - fejjel, álljunk neki a kárelhárításnak. 

 

Az első tiszta gondolatunk itt is az kell legyen, hogyan tudnánk a leghamarabb visszaállítani a 

szolgáltatást, függetlenül attól, hogy utána a háttérben mennyit kell még hegesztenünk. 

Ugye, sok múlik azon, hogy mi mindent tettünk meg, még a katasztrófa előtt, az ügyben, hogy 

minimalizáljuk annak hatását. Például: 

 Használtunk-e valamilyen replikációs (LCR/CCR/SCR) megoldást? 

 Vannak-e rendszeres mentéseink? 

 Használtunk-e valamilyen visszatartást, gondolok itt a levelek/postafiókok törlés előtti 

visszatartására? (Deleted Items/Deleted Mailbox Retention.) 

 Szerverkatasztrófa esetén: kesselnek-e az Outlookok109? 

 Létezik-e tesztelt Disaster Recovery menetrend? 

 

Amennyiben az utolsó kérdésre a válasz az, hogy igen, akkor semmi okunk az idegeskedésre. 

Csak kikeressük a jelen katasztrófára vonatkozó receptet és már főzzük is a visszaállítást. 

Nagyon fontos, hogy ez a receptköny pontos, aktualizált és szájbarágós legyen - hiszen 

egyáltalán nem biztos, hogy pont az a kolléga lesz ott a konkrét katasztrófa esetén, akinek 

kisujjában van a rendszer110.  

 

Ennyi volt a kötelező jellegű hegyibeszéd. 

 

Nézzük a technológiákat. 

 

                                                        
109 Ez fontosabb, mint gondolnád! A felhasználók 96%-a nem fogja észrevenni azt a pici jelzést az Outlook képernyőjének jobb alsó sarkában, 
hogy az Exchange Server nem érhető el. És 100%-uk nem fogja érteni a feliratot – boldogan „leveleznek” tovább. Ha megjön a kapcsolat, az 
összes levelük suttyomban elmegy a címzetthez. (FM) 
110 Ezt lehet rögtön tippnek is venni: mivel foglalkozzon az Exchange admin kolléga, amikor éppen ráér? Például gondolkodjon el előre, milyen 
katasztrófák esetén mihez nyúlna először. A 'magához' válasz nem érvényes. (PJ) 
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Alapvetően a katasztrófák hatóköre elég tág határok között mozoghat: 

 Mancika rákönyököl a billentyűzetre és véletlenül shift+delete kombinációval törli 

Vaddisznó Bálint vezérigazgató személyes leveleit. -> Delete Retention. 

 Vezérigazgató Árpád letöröl egy levelet, majd fél év után jut eszébe, hogy mégis kell neki. 

-> Backup/restore, Recovery Storage Group. 

 Kirúgják Kovács Bélát, majd két hónap után visszaveszik. Természetesen vissza kell neki 

állítani a teljes korábbi levelezését. -> Backup/restore, Recovery Storage Group.  

 A takarítónő addig ügyeskedik a partvissal míg véletlenül lemountol egy adatbázist és 

átnevezi. -> LCR/SCR, Backup/restore, Recovery Storage Group, Dial Tone. 

 Merevlemezhiba miatt kidől egy teljes Storage Group. -> LCR/SCR (speciális esetekben), 

Backup/restore, Recovery Storage Group, Dial Tone. 

 Felrobban egy szerver. -> CCR/SCC/SCR, Setup/disasterrecovery, Backup/restore, Recovery 

Storage Group, Dial Tone. 

 Az egyik szerverből öngyilkos merénylő lesz és magával együtt felrobbantja a 

Datacentert is. -> AD restore, Setup/disasterrecovery, Backup/restore, Recovery Storage 

Group, Dial Tone. 

 Az ajtó zsanérja becsípi az Exchange Server UTP-kábelét, a bejövő levelek persze nem 

jönnek be.  -> Megfelelő szerződés a szolgáltatóddal. 

 

Menjünk sorban. 
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7.5.1  DELET E RETENTION  

 

Ez a legegyszerűbb eljárás. Szerveroldalon be lehet állítani, hogy a törölt elemek ne egyből a 

nirvánába menjenek, hanem egy ideig aszalódjanak a semmi szélén. Ezt a területet hívják 

dumpsternek111. Ebből - a beállított időn belül - még kihalászhatóak. Az alapértékeket a 7.3 

ábrán láthatjuk, elemre 14 nap, postafiókra 30. 

Ha csak simán törlünk egy levelet, akkor az a Deleted Items folderbe kerül. Időnként ezt a 

foldert ürítjük, mármint kliensszinten. Szintén kliensszinten tudjuk vissza is halászni a kiborított 

anyagot. 

 

 
 

7.27. ÁBRA VISSZAÁLLÍTÁSI OPCIÓ A DELETED ITEMS FOLDEREN  

 

Ha trükkösek vagyunk, be tudjuk állítani azt is, hogy ne csak a Deleted Items mappán legyen 

elérhető ez a guberálási lehetőség. 

Registry turka: 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Exchange\Client\Options 

Itt felveszünk egy dword típusú új kulcsot, DumpsterAlwaysOn néven, az értéke pedig 1 lesz. 

 

                                                        
111 Ha elmélyedsz az Exchange 2007-ben, találsz olyat is, hogy Dumpster Queue. Ezt nem illik összekeverni a Dumpsterrel. Az utóbbi a Mailbox 
funkcióhoz kötődik, az előbbi a Hub Transzport funkcióhoz. Egész pontosan arról van szó, hogy CCR cluster esetén a HTS queue-ból átadott 
levelek egy ideig még nem törlődnek a queue-ból, számítva arra, hogy pont akkor lesz egy failover, ahol a még átmásolatlan log miatt 
levélvesztés történne. (PJ) 
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7.28. ÁBRA REGISTRY PISZKÁLÁS  

 

Az eredmény mindjárt látható: 

 

 
 

7.29. ÁBRA VISSZAÁLLÍTÁSI OPCIÓ AZ INBOX FOLDEREN  

 

Térjünk vissza a korábbi példánkra. Vaddisznó Bálintnak feltétlenül kellenek a levelei. Mivel 

shift+delete kombinációval lettek törölve, így még csak közelében sem jártak a Deleted Items 

foldernek. 

Kész szerencse, hogy van nekünk egy speciálisan preparált adminisztrátori gépünk. Belépünk, 

az Outlookba felvesszük Bálint MAPI profilját és már varázsolhatjuk is vissza a CunciMunci 

folder tartalmát. 

Ez azon ritka pillanatok egyike, amikor tényleg élvezhetjük szakmánk szépségeit: hisz mi 

másnak is tekinthetnénk Mancika csillogó szemeit, melyek fényében félistenként tükröződünk 

vissza? 
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7.5.2  BACK UP  

 

A gyárilag beépített NTBackup tulajdonképpen használható. Egyszerű, mint az ék - de legalább 

mindig kéznél van. Sőt, ha a System State adatokat kell menteni, kenterbe veri az összes 

nagynevű megoldásszállító termékeit112. 

 

Fussuk le gyorsan a kötelező köröket. Ugye, mindenki tudja, milyen mentési típusok vannak 

Exchange alatt és mi a különbség közöttük?  

Nem láttam gyors és határozott bólintást, ezért inkább leírom. 

 Offline backup: Leállítjuk a szolgáltatásokat és fájlszinten lementünk mindent. 

 Online normál backup: A checkpoint fájlba bevési a mentés indulását. Minden olyan 

tranzakciós logot rájátszik az adatbázisra, mely a checkpoint fájlba írt dátumnál öregebb. 

Rájátszás után törli a rájátszatott logokat, az adatbázist pedig lementi. 

 Online copy backup: Szinte ugyanaz, mint a normál backup, csak éppen nem törlődnek a 

log fájlok.  

 Online inkrementális backup: Csak tranzakciós log fájlokat ment, adatbázist nem. A 

checkpoint fájlba ugyanúgy beírja az időpontot, majd a korábbi logokat rájátssza, lementi, 

letörli. Ilyen sorrendben.  

 Online differenciális backup: Tisztára ugyanaz, mint az előző, azzal a különbséggel, hogy 

nem törli a logokat. 

 

A fenti műveletekből vezethetők le az egyes backuptípusok tulajdonságai.  

Például az,  

 Hogy miért nem lehet körkörös logolásnál se inkrementális, se differenciális backup-ot 

használni. 

 Hogy miért csak mentéskor tűnnek el a tranzakciós log fájlok, azaz miért is van feltétlenül 

szükség a mentésre. 

 Hogy miért van az, hogy a differenciális mentésből történő visszaállításnál elég a 

legutóbbi normál backup és a legutóbbi differenciális backup. 

 Hogy miért van az, hogy inkrementális backup esetén szükségünk van a legutóbbi normál 

backupra és az azóta lefuttatott összes backupra a visszaállításhoz. 

 

 

                                                        
112 Hisz még a zigzag.bmp-t is lementi, ha nem vigyázunk. Lesz a mentésben 3 darab Notepad.EXE (egy a windows könytárból, egy a System32-
ből, egy pedig a Dllcache-ből), hogy ilyesmiben hiányt ne szenvedjünk. Tulajdonképpen a komplett Windowst lementi, ami teljesen felesleges, 
hisz System State-et csak komplett Window-zal lehet helyreállítani úgyis. System state mentés esetén kóvályogjunk egy picit az Advanced 
nyomógomb mögött, és vegyük ki a pipát az „Automatically backup system protected files” jelölőnégyzetből, és megspórolunk pár száz megát. 
(FM) 
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Amire itt még ki kell térnem, az az ún VSS, Volume Shadow Copy Service lehetősége. Ezt nem 

győzik emlegetni a szakírások. Mivel valahol ennek a könyvnek is van valami hasonló ambíciója, 

én is megemlítem. De én hozzáteszem azt is, hogy az NTBackup nem képes Exchange mentésre 

használni a VSS-t. (Ezt csak a nagyok használják ki, ún. snapshoot backup mentések készítésére.) 

 

NTBackupnál a  lényeg: 

 Adatbázisonként ment/visszaállít. 

 Nem csak ugyanarra a szerverre, ahonnan mentett. (Database portability.) 

 Ismeri a Recovery Storage Group-ot. 

 

Álljunk meg egy pillanatra a középső pontnál. Mi is ebben a ráció?  

Például az, hogy mondjuk elszállt egy adatbázisunk, de a visszaállítással nem akarjuk a szervert 

zavarni. Ekkor mentésből visszatöltjük az adatbázist egy másik szerverre, majd jön a jó öreg 

áthome-olás. 

 

Szakadjunk el egy kicsit az NTbackuptól113. Ha kicsit általánosabban tekintünk a mentési 

folyamatra, a következő két fő csoportot különböztethetjük meg: 

 Legacy stream backup. 

 VSS backup. 

Az első az tipikusan a már eddig is tárgyalt NTBackup. Ha beindul, akkor folyamatosan tolja ki 

szalagra114 a biteket, nagyjából úgy, ahogy korábban is írtam. A VSS ezzel szemben egy 

snapshot-ot, egy pillanatfelvételt készít az adatbázisról. Ebből rögtön következik, hogy VSS alatt 

nem lesz inkrementális meg differenciális mentés. Az bizony kirakja az egészet, úgy, ahogy van. 

Viszont a logokat ez is eltakarítja. 

 

Hol van ennek jelentősége? Például CCR esetén. Itt ugyanis mi dönthetjük el, hogy melyik tipusú 

backup-ot szeretnénk. Csakhogy. Stream backup egyedül az aktív node adatbázisairól 

készíthető, VSS backup bármelyikről. Mi ebben a nagy hír? Az, hogy VSS backup esetén 

menthetünk a passzív node-ról is! Azaz az aktív node-on az egész éjszaka az Online Maitenance 

rendelkezésére áll115! Ekkor, és csakis ekkor emelhetjük meg az adatbázisok maximális értékét 

200 GB-ra.  

 

                                                        
113 Már csak azért is, mert a Windows Server 2008-ba épített Windows Backup roppant sajnálatosan nem ismeri az Exchange szervert. Egész 
egyszerűen nem lehet vele Exchange adatbázisokat menteni. Marad valamelyik külső gyártó termékének a beszerzése. (PJ) 
114 Streamer... mond még ez a szó valakinek valamit? (PJ) 
115 Na persze, ilyenkor történhetnek meglepő dolgok, ha végiggondoljuk a folyamatot. Elindul a backup, az időpont belekerül a checkpoint fájlba. 
Közben persze elindul az Online Maintenance is, gyömöszöli az adatbázist rendesen. Hogyan kerülnek át ezek a változások a passzív node 
adatbázisaira? Log fájlok formájában. Azaz amikorra a backup végzett - és rájátszotta a checkpoint előtti logokat az adatbázisra - az OM 
jóvoltából könnyen lehet, hogy több log került ki a log könyvtárba, mint amennyi a backup indulása előtt volt. (PJ) 
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7.5.3  RECOV ERY  STO RAGE GROUP  

 

Ahogy a szólás mondja: menteni mindenki tud. Az igazi profi visszaállítani is. 

 

A Recovery Storage Group az egy elég trükkös dolog. Történelmileg az Exchange 2003-ban 

debütált - de ott még ki volt vezetve a grafikus felületre. Ettől persze itt is működik... csak éppen 

nem látjuk. Maximum ADSIEdit-ből. 

 

Mire is jó az RSG? Ez tulajdonképpen egy plusz Storage Group, a megengedett létszámon felül. 

Kifejezetten arra a célra szolgál, hogy amikor mentésből töltünk vissza egy adatbázist, azt ne az 

éles adatbázisra lapátoljuk rá - de ne is kelljen külön restore szervert telepítenünk a produkciós 

szervereink mellé.  

Értelemszerűen az RSG-nek van egy csomó korlátja egy normális SG-vel szemben: 

 Csak MAPI protokollt ismer. Ezt aztán próbálhatják SMTP/POP3/IMAP4 ügynökök 

becserkészni. Még a MAPI elérés is csak szerver számára van biztosítva. 

 Az RSG-ben lévő postafiókokhoz még a tulajdonosuk sem tud hozzákapcsolódni. 

(Szemben az Exchange 2003 változattal: ott ugyanis láttam már olyat, hogy felhasználó 

valahogy az RSG-beli postafiókjára csatlakozott rá.) 

 A házirendek sem esnek rá. 

 Az Online Maintenance rá sem hederít. 

 Az RSG adatbázisai nem mountolódnak fel automatikusan amikor az Information Store 

szolgáltatás elindul. Igen, kézimunka. 

 RSG-t nem lehet mozgatni. Töröl, újralétrehoz. 

 Public Folderből nem lehet RSG. 

 Szerverenként csak egy RSG létezhet. 

 Létezik CCR alatt is, de nem vonatkozik rá a log shipping. 

 

Nézzünk néhány forgatókönyvet. 

 Van egy produkciós adatbázisunk, mellyel gubancok vannak. Betöltjük a róla készült 

legutolsó mentést egy RSG-be, reszelgetjük, hegesztgetjük majd 

összefésüljük/megcseréljük a produkciós adatbázissal. 

 Egy adatbázist vissza tudunk tölteni egy másik szerverre is, mint amelyiken eredetileg 

volt. 

 Egyedi törölt levelek, postafiókok visszaállítása, akár más felhasználó postafiókjába is. 
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Ez utóbbival részletesebben is eljátszottam. Imhol. 

 

Legyen egy postafiók. Legyen benne egy levél. 

 

 
 

7.30. ÁBRA A  LEVÉL, MELYET GYÖTÖRNI FOGUNK  

 

Ezt a levelet egyszer majd ki fogom törölni. De előbb csináljunk egy mentést az adatbázisról. 

 

 
 

7.31. ÁBRA EGYSZERŰ MENTÉS  

 

Láthatod, a mentésben nincs semmi különös. 

 

Most töröltem le azt a bizonyos levelet. Ha nem haragszol, erről nem készítettem 

képernyőképet. A fantáziádra bízom magam. 
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Az RSG témakörben alapvetően kétféle módon operálhatunk. Vagy mindent EMS-ből oldunk 

meg, vagy használjuk a Disaster Recovery Tools segédprogramokat. Én most az utóbbiak mellett 

döntöttem. 

 

 
 

7.32. ÁBRA AZ ESZKÖZEINK  

 

Alább láthatjuk a lehetőségeinket. 

 

 
 

7.33. ÁBRA AZ ESZKÖZMENÚ KINYÍLT  

 

Mivel mi az RSG-t fogjuk hergelni, így a középcső csoportra koncentrálunk. Ez egyelőre nem túl 

nehéz, mivel mindösszesen egy menüpont található ebben a szekcióban: create a recovery 

storage group. 

 

Nosza, bökjünk rá. 
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7.34. ÁBRA RSG LÉTREHOZÁSA  

 

 
 

7.35. ÁBRA AZ RSG PARAMÉTEREI  

 

Next-next-finish technikával semlegesítettük a varázslót. Az eredmény a fenti két képen 

található.  

 

 
 

7.36. ÁBRA RSG  LÉTREHOZÁSA UTÁNI LEHETŐSÉGEK  
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Nocsak, egyből megszaporodtak annak a bizonyos középső szekciónak a lehetőségei. Mint 

tudjuk, az RSG nem mountolódik fel magától, rögtön rá is kattanhatunk az első menüpontra. 

 

 
 

7.37. ÁBRA AZ RSG FÁJLJAI  

 

Itt vannak az RSG fájljai. Szemmel láthatóan a csoport igencsak létezik. 

 

 
 

7.38. ÁBRA A  STORAGE GROUP ADATBÁZISAI - RSG NÉLKÜL  

 

Ehhez képest a grafikus felületen ennyit látunk belőle. Semmit. 
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Most, hogy az RSG-nk harcrakész, töltsük meg tartalommal. Jöhet a Restore. 

 

 
 

7.39. ÁBRA VISSZAÁLLÍTÁS NTBACKUP-PAL  

 

Nézd meg alaposan a képet. De tényleg. Mutass rá arra a beállításra, ahol azt mondom neki, hogy 

ne az eredeti helyére állítsa vissza, hanem az RSG-be! 

Átnézted? Ugye, te sem találtad. Nincs. A Restore nagyon egyszerű szabály mentén működik: ha 

a visszaállítandó adatbázishoz tartozik RSG (ne felejtsd el, ebből szerverenként lehet egy), akkor 

abba tölti vissza. Mindenképpen. Ha nincs olyan, akkor megy vissza az adat az eredeti 

adatbázisba116. Amivel persze nem lenne semmi baj - ha valahol közölné is ezt velünk a GUI, még 

a gomb megnyomása előtt. 

 

A visszatöltés után nézzük, mit kezdhetünk az adatbázissal. Vágjunk bele például az 

összefésülésbe. 

 

Elég magasról fogunk pofára esni, ugyanis a varázsló azt mondja, hogy nincs mit összefésülni. 

Még jó, hogy fejvakarás után észrevesszük a szekció legalsó menüpontját. Hát persze, először 

írhatóvá kell tennünk az RSG-t. 

 

                                                        
116 Legkésőbb itt el kell gondolkodnunk azon, hogy mire is jó a Restore? Ha RSG nélkül csináljuk, akkor nem tud semmi mást, csak annyit, hogy 
felülvág egy merevlemezen lévő adatbázist a szalagon lévővel. Nyilván ekkor szükségszerűen lesz adatvesztésünk - és ez egyébként sem túl 
elegáns módszer. Nem is szoktunk ilyesmit csinálni, csak akkor, ha valamilyen fizikai hiba következtében elveszik egy adatbázis. Minden más 
esetben sokkal célszerűbb RSG-n keresztül visszatölteni. (PJ) 
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7.40. ÁBRA AZ RSG ÍRHATÓVÁ TÉTELE  

Analógia: ennek a beállításnak felel meg a normál adatbázison lévő 'This database can be 

overwritten by a restore' checkbox. 

 

 
 

7.41. ÁBRA FELÜLÍRHATÓSÁG NORMÁL  ADATBÁZISON  

 

Most újból rányomjuk a mentést, majd jöhet a merge. 
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7.42. ÁBRA INFÓK ÉS NO SWAP  

 

Igen, ez már határozottan tetszik. 448 elem az adatbázisban, 449 az RSG-ben - megvan a törölt 

levelünk. Egyelőre ne vaduljunk, ne cseréljük fel a két adatbázist. Mint mondtam, merge. 

 
 

7.43. ÁBRA MIT IS AKARUNK PONTOSAN? 

 

Itt lehet összetocskolni, hogy mit is szeretnénk pontosan kihozni a két adatbázisból. Például 

nézzük meg, hogy milyen tulajdonságok alapján lehet összepontozni a postafiókokat. 
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7.44. ÁBRA AZ ÖSSZEPONTOZÁS LEHETŐSÉGEI  

 

Meggyőző. 
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Egyelőre maradunk az Automatch opciónál. 

 

 
 

7.45. ÁBRA KINEK A POSTAFIÓKJA? 

 

Itt pedig azt mondjuk meg, hogy kinek a postafiókját szeretnénk visszaállítani. 

 

 
 

7.46. ÁBRA A  VISSZAÁLLÍTÁS SIKERÜLT  

 

Minő öröm, a visszaállítás sikerült. Ha nem haragszol, nem rakok be képernyőfotót a 

visszaállított levélről. 
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Sokkal izgalmasabb, ha elkezdem tekergetni ezt az összefésülősdit. 

 

 
 

7.47. ÁBRA CSAK RABLO39 

 

Itt például hanyagoltam az Automatch opciót, csak és kizárólag Rablo39 postafiókja érdekelt. 

Azt is megadtam, hogy a postafiókot a Restore folder alá töltse vissza. Látható, hogy a Filter 

opciókkal tovább is szűrhettem volna, de nekem ennyi elég volt. 

 

 
 

7.48. ÁBRA RABLO39 POSTAFIÓKJA A VISSZA ÁLLÍTÁS UTÁN  

 

Az eredmény önmagáért beszél. Ott van a teljes postafiók, tokkal-vonóval a Restore folder alatt. 
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Nyilván tekertem még egyet a beállításokon. 

 

 
 

7.49. ÁBRA RABLO40, MINT CÉLPONT  

 

A Rablo40-et adtam meg, mint cél postafiókot. Egész pontosan a Belekukk folderét. 

 

 
 

7.50. ÁBRA RABLO39, MINT FORRÁS  

 

Itt viszont Rablo39 lett a forrás. 
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7.51. ÁBRA RABLO39 POSTAFIÓKJA VISSZAÁLLÍTVA RABLO40 POSTAFIÓKJA ALÁ  

 

És igen, megcsinálta. Rablo40 postafiókjában ott figyel Rablo39 teljes postafiókja. 

 

Hogy mit szólnak ehhez a jogvédők? Hát, igen... 
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7.5.4  D IAL-TON E R ESTO RE  

 

Legyen egy elszállt Exchange adatbázis. Az eredeti mérete - betartva a Microsoft erre vonatkozó 

ajánlásait - legyen 99.99 GB. 

 

Legyen ez a VIP-adatbázis. 

 

A Vezig legyen teljesen átlagos: 

 1 perc emailtelenség után bevörösödik a feje, 

 2 perc után kitör rajta a légiós betegség, 

 10 perc után sátáni kacagással kezdi kilapátolni a HR ablakán az infomunkások 

munkakönyveit. 

 

Ezzel szemben a restore rendszer nézzen ki a következőképpen: 

 Az adatbázis visszatöltési ideje másfél óra. 

 Mire megtaláljuk Jenőt, aki tudja, hol vannak a kazetták, megint másfél óra. 

 

Mit lehet ilyenkor csinálni? Igen, erre találták ki a dial-tone technikát. 

 

Letöröljük az adatbázis maradékait. 

Felmountoljuk az adatbázist. Nem, nem szedtem be semmilyen tudattágító szert… tényleg 

felmountoljuk a semmit. Az Exchange 2007 ilyenkor lesz olyan kedves, hogy létrehoz egy tök 

üres store-t117, azokkal az adatbázis nevekkel, melyek a store tulajdonságlapján szerepelnek. 

Amennyiben mindegyik Outlook kliensünk cached módban futott, akkor azok már rá is buknak 

az adatbázisra, és felszinkronizálják az adataikat. 

Lehet telefonálni a vezérnek, hogy működik a levelezés. Igaz, még nem mindenki éri el a régi 

leveleit, de a visszatöltés folyamatban van. Lehet levelet írni, kapni. A vezér meg fog nyugodni. 

Látja, hogy az emberek dolgoznak - és azt a betyár mindenit, tudnak a fiúk, milyen hamar 

működőképessé tették a rendszert! 

 

Amennyiben legalább egy kliensünknél is nem cached módban működött az Outlook, nem 

ússzuk meg a további lépéseket. Elindítjuk a visszatöltést a Recovery Storage Group-ba. 

Ha visszajöttek az adatok, ráküldünk egy összefésülést és hipp-hopp, vissza fognak kerülni a régi 

levelek a postafiókokba. Hátradőlünk és elégedett mosollyal kiélvezzük… azt a pár percet, amíg a 

munkaviszonyunk még tart. Ugyanis elég hamar rá fognak jönni kedvenc VIP-felhasználóink, 

hogy nem működnek a szabályaik. Naná. Mivel eltűnt az összes. Ugyanis a merge csak a 

postafiókok tartalmát másolja, a metaadatokat, szabályokat nem. Az üres adatbázis meg egész 

konkrétan megszámolható szabályt tartalmazott. 

                                                        
117 Vagy nem. Az Exchange 2003 simán megcsinálta, Exchange 2007 alatt már hallottam olyat, hogy nem. De nem gond, akkor létrehozzuk kézzel 
az adatbázist. (PJ) 
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Probléma szál sem, a nyúl már a cilinderben van - csak tudni kell, hogyan húzzuk elő. Miután 

visszajött az eredeti store a recovery storage group-ba, lemountoljuk. Hasonlóképpen 

lecsatoljuk a VIP store-t is, majd lemountolt állapotban kicseréljük a kettőt - értelemszerűen 

mindegyiket a megfelelő névre átnevezve. 

 

És most már jöhet felcsatolás után a merge - hogy megkapják az ideges fiúk azokat a leveleket is, 

melyek a visszaállítás ideje alatt keletkeztek. 

 

Megjegyzem, ez az egész cucc már működött az Exchange 2003-ban is. Az Exchange 2007 azt az 

extrát tette hozzá, hogy az adatbázis nem csak azon a szerveren lévő RSG-be tölthető vissza, ahol 

az eredeti volt - illetve azt, hogy nem csak merge létezik, hanem közvetlen csere is. 
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7.5.5  SERV ER  R ECOV ER Y  

 

Tulajdonképpen itt sincs semmilyen spanyolviaszk felfedezési történet. Ez már működött 

Exchange 2003 esetében is. Arról van szó, hogy mivel egy Exchange szerver konfigurációs adatai 

úgyis az Active Directory konfigurációs névterében találhatók, miért ne lehetne ezeket az 

adatokat visszahúzni egy nyers Exchange példányra?  

Azaz szépen előkészítjük a vasat, rátesszük az oprendszert, majd jöhet a preparált telepítés. Ez 

Exchange 2003 esetén a setup.exe /disasterrecovery parancsot jelentette. 

 

Itt egy kicsit más. 

 

Sima Exchange szerver esetén:  

setup.exe /mode:RecoverServer. 

Clusterbe kötött Exchange szerver esetén:  

exsetup.exe /RecoverCMS. 

 

Logikusan a módszer Edge Transport szervernél nem működik, hiszen az a konfigurációs adatait 

nem a nagy Active Directoryban tárolja, hanem a saját kicsi ADAM-jában. 

 

Természetesen a szerver visszarángatása a túlvilágról még nem jelenti azt, hogy az adatai is 

visszajöttek. Azokat a korábban taglalt módszerekkel mentésekből kell összevakarni. 
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8 SZOLGÁLTATÁSOK ELÉRÉS E WEBES CSATORNÁKON KERESZTÜL -  

CLIENT ACCESS SZERVER  
 

Nekem - sok-sok évvel ezelőtt - nagyon sokára állt csak össze, hogy az OWA nem azért webes 

szolgáltatás, mert böngészőből érem el, hanem azért, mert a kéréseimet egy website szolgálja ki. 

Amint ez megvolt, egy pillanat alatt megértettem a társszolgáltatásokat is: az Activesync-et és az 

OMÁ-t. Ugyanis mindkettő ugyanazt a technikát követi: a default website alatt létrehoznak egy-

egy website-ot és azon keresztül szolgálják ki a hozzájuk fordulókat. Nyilván vannak 

matyóhímzések, az Activesync elég rendesen kitágítja xml-ekkel a webes protokollok fogalmát, 

de a lényeg mégiscsak ez. 

 

Tehát web. Minden, ami egy kicsit is webes lett, az mostantól a CAS szerverhez tartozik. 

Márpedig elég sok mindent webesre alakítottak, hogy csak a globális címlista illetve Free/Busy 

információk terjesztését említsem. Emlékszünk? Ezek voltak a korábbi Exchange organizációk 

szégyenei: a több napon keresztül frissülni képtelen GAL, a 45 percenként frissülő Free/busy... 

mindez azért, mert a terjesztési mechanizmusuk... finoman szólva is kalandos volt. Ennek most 

már vége: az Exchange 2007 áttért a webes terjesztésre - márpedig ami web, az CAS. 
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8.1 AUTODISCOVERY SZOLGÁLTATÁS  

 

A webalapú szolgáltatásoknak az Autodiscovery lett az alapja. Ő a recepciós.  

 

- Csókolom, kovacs.jozsef@cegnev.hu vagyok. 

- Jelszava? 

- ********* 

- Köszönöm. Itt van a MAPI profilja, tegye el. 

- Huh, mekkora. Megmondaná, ki az illetékes Availability Service ügyben? 

- Ördöge van, én. 

- Köszönöm, ez jó hír. Akkor majd ha megbeszélést szervezek, benéznék a foglaltság 

információkért. 

- Csak tessék. A dolgozó népet szolgálom. 

 

Olyan ez a szolgáltatás a webes elérést használó kliensek számára, mint a DNS a windowsos 

klienseknek. 

De mielőtt belemennénk a részletekbe, el kellene gondolkoznunk, hogyan találják meg a 

kliensek magát a portást? 

 

Két megközelítés létezik. 

 A kliens tartományi tag, azaz hozzáfér a címtárhoz. Ekkor eléri az ún Service Connection 

Point (SCP) objektumot a címtár konfigurációs partíciójában. Ebben az objektumban 

találhatók az Autodiscovery szolgáltatást nyújtó szerverek elérhetőségei. Maga az 

objektum a címtár preparálásakor jön létre, értéket pedig vagy a CAS-szerver 

telepítésekor kap automatikusan vagy mi adunk neki, amikor új Autodiscovery website-

ot hozunk létre egy CAS-szerveren. Vagy Powershell. 

 A kliens tartományon kívülről próbálkozik. Ekkor nyilván nem fogja megtalálni az SCP-

objektumot, lesz helyette viszont DNS-elérés. Nem, nem SRV-rekordot kell elképzelni, 

egyszerűen arról van szó, hogy a kliens megtippeli, hol lehet az Autodiscovery 

szolgáltatás. 

Ez a két tippje lesz: 

 https://cegnev.hu/Autodiscovery/Autodiscovery.xml 

 https://autodiscover.cegnev.hu/Autodiscovery/Autodiscovery.xml 

Innentől a mi dolgunk, hogy ezeken a címeken tényleg ott legyen egy CAS-szerver, az 

Autodiscovery szolgáltatással. 
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Oké, a kliensünk megtalálta az Autodiscovery szolgáltatást. Küld neki XML formában egy kérést. 

A website visszaküld egy másik XML fájlt, benne felsorolva, hogy melyik webes szolgáltatás 

milyen URL-en keresztül érhető el. Egész konkrétan ezekről a szolgáltatásokról referál: 

 Hol található a csatlakozni kívánó felhasználó MAPI profilja (Mailbox Server, login name, 

autentikációs mód). 

 Hol találhatóak az OAB információk. 

 Hol találhatók a Unified Messaging szolgáltatások. 

 Hol fut az Availability webservice (Free/Busy, OOF). 

 Mik az Outlook Anywhere beállítások. 

 

Egy kakuktojás van a listában, rögtön az első információcsomag. Ezeknek az információknak a 

kezelése ugyanis az Autodiscovery szolgáltatás dolga, míg a többi információ esetén csak 

közvetít. 

 

Már csak a hibakeresés szempontjából sem mindegy, ha tudjuk, hogy a fenti értékeket meg is 

tudjuk tekinteni. Haladóbbak Wireshark-kal kapják el a hálózati forgalmat és abból rakják össze 

az XML fájlt, a lustábbak viszont kiíratják az Outlookkal, hogy mit is kapott, amikor próbálkozott 

csatlakozni. 

 

 
 

8.1. ÁBRA AUTOCONFIGURATION TESZT 

 

Ha a tálcán lévő Outlook ikonra úgy kattintunk a jobb egérgombbal, hogy közben a CTRL 

billentyűt is nyomva tartjuk, akkor a 8.1 ábrán látható menü jön elő. 
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8.2. ÁBRA AZ AUTOCONFIGURATION TESZT EREDMÉNYE  

 

A 8.2 ábrán pedig a teszt eredményét találjuk. Látható, hogy a kliens nem talált SCP-objektumot 

az Externetnél - gyanítom, címtárat sem - ezért megpróbálta a besaccolt URL-ekkel elérni az 

Autodiscovery szolgáltatást. Miután ez sem sikerült, megnézte, hátha az XML fájl le van töltve 

valahová lokálba (igen, ilyet is lehet), megnézte, nincs-e valahol egy átirányítás, neadjisten SRV-

rekord - és csak ezután adta fel. 

 

Ha talált volna egy Autodiscovery szolgáltatást, az XML-fül alatt látnánk a válaszfájlt, a Result fül 

alatt pedig ugyanazt, csak emberi nyelvre fordítva. Abból lehetne kiokoskodni, hogy tényleg jó 

helyre mutatnak-e az egyes szolgáltatások URL-jei. 

 

Jogos lehet, hogy akkor mi van, ha észrevesszük, hogy rossz valamelyik cím? Természetesen 

megint a Powershell a barátunk. Gyakorlatilag mindegyik webes szolgáltatáshoz tartozik egy 

parancs, melynek van -internalurl/-externalurl paramétere is. Ezeken keresztül lehet 

módosítani az esetleges hibás címeket. 
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8.3. ÁBRA AZ OAB  WEBSITE KONFIGURÁLÁSI LEHETŐSÉGE  

 

Példaként vizsgáljuk meg az OAB website konfigurálási lehetőségeit.  

Látható, hogy az -externalurl üres, így ezt a szolgáltatást jelenleg kívülről nem lehet elérni. De 

már az is elég izgalmas, hogy lehetőségünk van rá. (Gondoljuk csak végig: a fontosabb webes 

szolgáltatásainkat kipublikáljuk, nyilván az Autodiscovery-t is. Klienseink DNS alapján elérik, az 

Autodiscovery pedig az -externalurl alapján megmondja, hogy az éppen keresett szolgáltatás 

milyen címen érhető el. Mondjuk, arra vigyázni kell, hogy ekkor a CAS-szerver self-signed 

tanúsítványa már kevés lesz.) 
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8.2 GLOBÁLIS CÍMLISTA TERJESZTÉSE  

 

Nem árt rögtön az elején tisztázni, hogy most csak olyan kliensekről beszélünk, melyek cached 

módban működnek. És úgy hívják őket, hogy Outlook 2007. 

 

A non-cached módba kapcsolt kliensek ugyanis nemes egyszerűséggel a globális katalógusból 

olvassák ki a globális címlistát és már készen is vannak. (Az más lapra tartozik, mekkora 

terhelést raknak ezzel a GC-re.) 

 

A cached módú - illetve betárcsázós - kliensek kicsit máshogy működnek. Ők nem a Global 

Address List-et (GAL) kapják meg, hanem annak egy pillanatfelvételét. Ezt Offline Address Book-

nak (OAB) hívják. 

 

Vessünk egy pillantást arra, milyen volt a múlt. 

 

 
 

8.4. ÁBRA OAB  TERJESZTÉSE EXCHANGE 2000/2003  ORGANIZÁCIÓKBAN  
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1. Az Exchange szerver aktivizálja a Recipient Update Service-t, azaz a jó öreg RUS-t. Ő adja 

az új felhasználóknak megadott minta alapján az emailcímeket és ő vezeti át a 

felhasználók adatlapjára, hogy mely címlistáknak is a tagjai. 

2. A RUS teszi a dolgát, a változásokat beleírja a hozzá legközelebb eső tartományvezérlő 

Domain partíciójában lévő adatbázisba, ahonnan azok átvezetődnek a globális 

katalógusba is. 

3. Az Exchange szerver naponta egyszer belerúg az OABGen eljárásba. 

4. Ez az eljárás naponta egyszer lefényképezi a globális katalógust. A fényképet elnevezi 

OAB-nak. 

5. Az OAB-ot belecsomagolja a megfelelő Public Folderbe. (Szerverektől függően más az 

OAB verziója is, ezek különböző könyvtárakba kerülnek.) 

6. Az egyes OAB folderek Public Folder replikációval terjednek szét az egész 

organizációban. 

7. Végül a kliens kiolvassa a postafiókjához legközelebb eső Public Folderből az OAB-ot. Ha 

a postafiókját tartalmazó Exchange szerveren nincs rajta, akkor a Public Folder Referral 

alapján elmászik más szerverekre érte. 

 

Nem csoda, hogy ez lassú volt és egyáltalán nem percrekész. Sőt, naprakész se nagyon.  

Ehelyett az Exchange 2007-ben a következő metódus valósult meg: 

 

 
 

8.5. ÁBRA OAB  TERJESZTÉSE EXCHANGE 2007  ORGANIZÁCIÓBAN  
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Az ábráról két mechanizmust is le lehet olvasni.  

 

Nézzük először azt, hogyan jut el az információ a terjesztési pontra. 

1. Az Exchange szerver belerúg az OABGen folyamatba. Alapvetően naponta egyszer, de ez 

átállítható folyamatosra is. 

2. Az OABGen lefényképezi a globális címlistát és legyártja az OAB verziókat. 

3. Az OAB példányokat kirakja a Public Folderekbe, a régi kliensek számára. 

4. Az OAB adatokból az OABGen legyárt egy XML-fájlt is és ezt kiteszi egy fájlmegosztásba. 

5. A CAS-szerveren futó OAB website időnként ránéz erre a megosztásra és felkapja a 

kirakott fájlt. 

Vegyük észre, hogy a folyamat itt már nem a RUS-sal indul. Mint írtam, aszinkron RUS immár 

nincs. Ehelyett rögtön akkor, amikor egy felhasználó adataiban változás történik és rányomunk 

az 'OK' gombra - vagy Exchange Management Shell esetén rátenyerelünk az Enter billentyűre - 

rögtön kiértékelődnek az organizáció címlistáiban lévő OPATH filterek, az eredményként kapott 

címlisták DN-értékei pedig beíródnak a felhasználó118 showInAddressBook tulajdonságába.  

 

Jó, az információk ott vannak a CAS-szerveren, az OAB-website alatt. Hogyan jut el odáig a 

kliens? 

1. Vagy a címtártól vagy a DNS-től megkérdezi, hol fut az Autodiscovery szolgáltatás. 

2. Megkapja a választ. Vagy a DNS-től, vagy az SCP-objektumtól. (Több CAS-szerver esetén 

alaphelyzetben véletlenszerű választ ad vissza a DC. De be lehet konfigurálni site-

érzékeny válaszra is.) 

3. Elmegy az Autodiscovery szolgáltatáshoz, megkérdezi hol fut az OAB webszolgáltatás. 

4. Az Autodiscovery átküldi neki a részletes választ XML formátumban. 

5. A kliens elmegy a megadott címre, elkéri az OAB-adatokat tartalmazó XML-fájlt. 

6. Az OAB-website odadja neki. 

 

Ennyi. Nem mondanám, hogy egyszerűbb lett - de minden komponens úgy teker, mint egy 

versenymalac. 

                                                        
118 Megjegyzem, ilyen tulajdonsága nemcsak a felhasználóknak lehet, hanem mindenkinek, akik emailcímet kaphatnak egy AD-erdőben, azaz 
tagjai lehetnek a címlistáknak.(PJ) 
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8.3 AVAILABILITY SERVICE  

 

Már rögtön az alcímben csalok. Azért ez nem akármilyen eredmény. 

Vessél egy pillantást a 8.6 ábrára. 

 

 
 

8.6. ÁBRA WEBES SZOLGÁLTATÁSOK , OWA 

 

A bal oldalon láthatod, hogy milyen webszolgáltatások futnak a Default Web Site alatt. Látsz 

olyat, hogy Availability? Ugye, nem. Pedig ott van... csak éppen ez egy kicsit más, mint a többi. Az 

Availability szolgáltatás ugyanis nyitott. (Egy Availability API-ból áll és egy erre épülő 

webservice-ből.) Bárki fejleszthet saját programot rá. Ebből kifolyólag nem is kapott külön 

website-ot, hanem az Exchange Web Services (EWS) alatt található meg, services.wsdl néven119. 

Értelemszerűen paraméterezni a set-webservicesvirtualdirectory paranccsal lehet. 

 

Ennyi bevezetés után jó lenne tudni, mire is jó ez?  

Nos, ez a szolgáltatás nyújtja a hozzá fordulóknak a Free/Busy információkat, illetve ezen 

keresztül érik el a kliensek az Out Of Office (OOF) beállításaikat. 

 

Révedjünk megint kicsit a múltba. Hogyan is történt ez régebben? A Free/Busy információkat a 

Public Folderek terjesztették, mint a náthát. Bárhol beleírt valaki valami elfoglaltságot a 

Naptárába, az egyből átkerült az ugyanazon a szerveren lévő Public Folder adatbázisba (vagy PF 

referral alapján a legközelebbibe), ez szétreplikálódott és egyszer csak120 ott volt mindenhol.  

De nem csak ez volt a baj ezzel a terjesztési móddal, hanem maga a Public Folder sem az az elem, 

melyet a fejlesztők szívük csücskében dédelgetnének. (Lásd korábban.) 

                                                        
119 Hogy egészen konkrét legyek, a kliensek a webszolgáltatást érik el, de például az OWA közvetlenül az API-t. (PJ) 
120 Érdekesség, hogy a kliensekbe bele van építve egy korlát, miszerint leggyakrabban is csak 45 percenként olvashatják fel a Public Foldereket. 
Ennyit a percrekészségből. (PJ) 
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Ehelyett nézzük meg, mi is lett az új terjesztési metódus. 

 

 
 

8.7. ÁBRA A  FREE/BUSY INFORMÁCIÓK TERJESZTÉSE EXCHANGE 2007  ORGANIZÁCIÓBAN  

 

Látható, a kliens nagyjából hasonló utat jár be, mint amikor az OAB információkért futkosott... 

ezzel szemben az Availability szolgáltatás sokkal lényegretörőbb, mint az OAB szolgáltatás: nem 

vacakol megosztott könyvtárba pakolt fájlokkal, egyből azokra a Mailbox szerverekre támad, 

ahol a megcélzott felhasználók Free/Busy információi találhatóak. MAPI-val, nyilván. 
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Van erről egy részletesebb ábra is. 

 

 
 

8.8. ÁBRA AZ AVAILABILITY SZOLGÁLTATÁS VÁZLATA  

 

Nos, így. 

 

Mind az OAB, mind a Free/Busy információk terjesztési módja el kell, hogy gondolkodtassa a 

rendszergazdát. Hiszen eddig képzelhettük, hogy a CAS semmi más, csak egy felturbózott OWA, 

tehát nyugodtan ki is lökhetjük a DMZ-be. A fentiek illusztrálják, hogy erről szó sincs. A CAS felel 

minden olyasmiért, ami webes protokollokon működik - márpedig az Exchange belső 

kommunikációiban is elég sok mindent így oldottak meg. Ennek a gépnek a belső hálón a helye. 

 

Csakhogy... mi lesz akkor a külső hozzáférésekkel? OWA, ActiveSync, Outlook Anywhere...? 

 

Akkor most mi is a jó, de emellett biztonságos megoldás? 
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Milyen ajánlások léteznek? 

 A CAS mindenképpen legyen a belső hálón. Gyakorlatilag ementáli sajttá lenne lyukasztva 

a tűzfal, ha a DMZ-be tennénk. Arról nem is beszélve, hogy ekkor nem azt érnénk el, hogy 

kizártunk forgalmakat a belső hálóról - sokkal inkább azt, hogy a belső hálót kihúztuk a 

DMZ-be. 

 A CAS-nak lesznek olyan webes szolgáltatásai, melyeket csak a belső hálón használunk - 

és lesznek olyan szolgáltatásai, melyeket kívülről is el szeretnénk majd érni. A válogatás 

tulajdonképpen rajtunk áll. Annyit kell tudnunk, hogy azokat a szolgáltatásokat, melyeket 

kint is használni akarunk, website-ként ki kell majd publikálnunk az internet felé. 

Értelemszerűen HTTPS protokoll felett és a szolgáltatások nagy részénél valós 

tanúsítványt kell használnunk121. 

 Ha viszont nem számít a zsé, akkor szóba jöhet a CAS proxy is: kirakunk a DMZ-be egy 

CAS szervert, mely tűzfalon keresztül tartja a kapcsolatot a belső hálózaton lévő CAS 

szerverrel. (Megjegyzem, ekkor meg DC problémáink lesznek: a CAS szerverek AD site-on 

belül egész egyszerűen nem proxyznak - azaz a DMZ-ben lévő CAS-nak külön site-on kell 

lennie, amihez minimum egy bridgehead tartományvezérlő dukál. És persze a DC 

kapcsolódni is akar majd a többi - belső - DC-hez, azaz tölthetjük is a sörétespuskát, 

amellyel ismét a tűzfalba fogunk durrantani.) 

 

                                                        
121 Már jelzem, hogy ahol nem ISA2004/6 a legkülső tűzfal, ott lesznek nagy izzadások. (PJ) 
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8.4 OUTLOOK WEB ACCESS  

 

Már most jelzem, hogy az Exchange 2007 egyik sikertörténetéről fogok beszélni. 

 

Nagyon örülök neki, hogy ilyen lelkesen olvasod a könyvet és szorgalmasan tanulod az új 

fogalmakat, struktúrákat. Infomunkásként valószínűleg elégedettség is tölthet el egy-egy ügyes 

megoldás láttán. 

 

De belegondoltál már, mit lát ebből egy felhasználó? 

 

Te rengeteget dolgozol a bevezetésen. De komolyan. Hónapokig nem alszol, rejtélyes hibák után 

nyomozol és állandó telefonfrászban élsz, mert egy új, ismeretlen rendszert implementáltál, 

melynek még nem ismered sem a jellemző hibáit, sem a dinamikáját - a felhasználók pedig, még 

az egyébként legkedvesebb barátaid is, vérengző bestiákká válnak, ha ez email akár csak pár 

percet is késik. Hogy nem működik? Olyan meg nincs. 

 

Tömérdek munka, tömérdek szenvedés. Konfliktushegyek a felhasználókkal. És gondold végig, 

mivel tudod ezt megindokolni a felhasználó felé: 

 Izé, robusztusabb adatbáziskezelés. (És?) 

 Fejlettebb Free/busy és OAB terjesztés. (Az meg mi?) 

 Nagyobb postafiók. (De még mindig kisebb méret, mint amit mondjuk a Freemail ad.) 

 Nagyobb rendelkezésreállás. (Ez is kevés. Az email nem állhat meg.) 

 Push Activesync, Outlook Anywhere. (Már voltak a korábbi verziókban is). 

 Unified Messaging. (Nagyon kevés magyar cégnél van rá igény.) 

 Értelmesebb struktúra, szerep alapú szeparálások (Mi van?). 

Nagyon hamar rá fogsz jönni, hogy szinte semmi olyat nem tudsz felhozni, ami indokolná a 

rengeteg beleölt pénzt és munkát. A felhasználók nem fogják megérteni azt, hogy 'emberek, az 

alapoktól kezdve kicseréltünk mindent!' Ami még rosszabb, a főnökeid sem.  

 

Itt fog neked sokat segíteni az OWA. Ez ugyanis látványos.122. Az új felület gyakorlatilag mindent 

tud, amit a kövér tesó, az Outlook2007123. Mindezt úgy, hogy bárhonnan - külföldi szállodából, 

világvégi internetkávézóból - biztosítja az Outlook2007 felületet és funkcionalitást, méghozzá 

úgy, hogy nem kell varázsolniuk semmilyen VPN-nel, nem kell a szálloda recepciósával 

vitatkozni az általában tiltott portokról. Mindezt ráadásul biztonságosan. 

 

Mitől is biztonságos? Régi visszatérő téma: http vagy https? Az Exchange 2007-ben ez rövidre 

lett zárva: a CAS szerverhez tartozik egy self-signed CERT - és be van kapcsolva az SSL required 

kapcsoló, márpedig default website szinten is, és attól lefelé is. Azaz szigorúan https, még ha 

                                                        
122 Félre ne értsd. Te is tudod, én is tudom, hogy óriási előrelépés ez az Exchange verzió. De mi kockafejűek vagyunk. A közönségnek viszont kell 
a látványos változás a felszínen. (PJ) 
123 Persze, csak a premium változat, amelyhez minimum IE6 kell. Az összes többi böngészőn csak a light változat érhető el. (PJ) 
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nem is éppen a legmegbízhatóbbak közül való. Legalábbis induláskor nem. De a lényeg, hogy 

már az elején beletesz az elvárt struktúrába, melyet, ha gondolod, később már kerekké tehetsz. 

 

 
 

8.9. ÁBRA AZ ALAPÉRTELMEZETT SELF-SIGNED TANÚSÍTVÁNY  

 

 
 

8.10. ÁBRA KÖTELEZŐ SSL,  ALAPÉRTELMEZETTEN  

 



SZOLGÁLTATÁSOK elérése webes csatornákon keresztül - Client Access szerver 

 

~ 250 ~ 

Az OWÁ-hoz kapcsolódó újdonság még az, hogy akár Sharepoint szolgáltatásokat, akár 

megosztott könyvtárakat is ki tudunk ezen a csatornán publikálni.  

Hagyom, hogy elgondolkozzál erről a lehetőségről. 

 

 
 

8.11. ÁBRA SHAREPOINT ILLETVE FILE SHARE PUBLIKÁLÁSI  LEHETŐSÉG  

 

Jogos lehet a kérdés, mi az a Webready, ami rákerült még a képernyőfotóra? Ez kérem szépen 

azt takarja, hogy a felsorolt kiterjesztésű csatolásokkal az OWA akkor is megbirkózik, ha esetleg 

a kliensgépen nincs is feltelepítve a megnézéséhez szükséges program.  

Mit is értünk ezalatt? Bemegyünk egy albán internetkávézóba, ránézünk a munkahelyi 

postafiókunkra. Kaptunk egy levelet, benne egy nagyonfontos.doc csatolással. A gépen 

természetesen nincs Word telepítve.  

Semmi baj, az OWA képes a doc fájlt weblappá konvertálni, innentől pedig mi a böngészőből124 

indított OWÁ-ból is el tudjuk olvasni. 

                                                        
124 IE. Mondom IE. Azaz IE. (PJ) 
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8.5 ACTIVESYNC  

 

Megint egy olyan elnevezés, mely egyszerre jelent egy csomó mindent125. Az Activesync 

eredetileg ugyanis egy szinkronizációs protokoll, mely html-en és xml-en alapul. De aztán úgy 

döntöttek, nevezzük el ActiveSync-nek a szinkronizáció kliens oldali programját - és a 

változatosság kedvéért legyen ez a neve a szerveroldali résznek is. Persze az 

átnevezőkommandó éppen ilyenkor nem ért rá126. 

 

Nos, alapvetően arról van szó, hogy hordozható ketyerék, böngészésre alkalmas mobiltelefonok, 

Microsoft Mobile-t futtató okostelefonok/PDÁ-k valamint kellően megpatkolt kenyérpirítók 

ezen a szinkronizációs protokollon keresztül képesek elérni az Exchange 2007 szervert, egész 

pontosan a CAS/IIS Microsoft-Server-Activesync virtuális könyvtárát, majd leszinkronizálják az 

alapvető postafiókadatokat: email, calendar, contact, task. A notes nincs köztük. 

Már most szólok, hogy az Outlook Mobile Access (OMA) funkciót ne keressük, beleolvadt az 

Activesync-be. 

 

Activesync funkció volt már a korábbi Exchange verzióban is, sőt, a mostani újdonságok egy 

része megjelent már az Exchange 2003 Sp2-ben is. Ettől még vegyük sorra ezeket: 

 HTML-üzenetek támogatása, azaz a formázás - a lehetőségekhez képest - megmarad. 

 Follow-up zászlócskák támogatása. 

 Részleges letöltés: a nagy doksikból mindig csak darabok jönnek le - hiszen lehet, hogy 

nem is kell az egész. 

 Értekezletszervezéshez kapcsolódó üzenetek kezelése. 

 Az új Exchange Search használata127. 

 Sharepoint-elérés. 

 Autodiscover. 

 Out of Office konfigurálás. 

 Direct Push. 

Szerencsére ez nem tankönyv, így nem kell mindig a kötelező idekattintunk/odakattintunk 

köröket lefutnom. Most például ezek helyett sokkal szívesebben foglalkoznék az utolsó ponttal, a 

Direct Push funkcióval. 

 

Ez konkrétan azok között volt, melyek az SP2-ben már megjelentek. Akkor a Microsoft 

szerényen csak 'Blackberry Killer'-nek nevezte el128.  

Mi is volt az alapvető különbség korábban az ActiveSync és a méredgrága Blackberry/OneBridge 

megoldások között? A pénz. Ugyanis mindegyik tudta azt, hogy a gazdája interakciója - lásd 

nyomogatás - nélkül frissen tartotta a postafiókot. Csakhogy ehhez az Activesync-nek bizonyos 

                                                        
125 Lásd még Technet. (PJ) 
126 Aztán a Vistában már átnevezték a kliens oldali részt Windows Mobile Device Center-nek. (PJ) 
127 Tudjuk, ez azért nem feltétlenül örömhír. (PJ) 
128 És a biztonság kedvéért nekiálltak cikkezni egy újkeletű betegségről, a Blackberry-hüvelykujj szindrómáról. (PJ) 
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időszakonként be kellett figyelnie az Exchange szerverre, míg a másik kettőnél egy célszerver 

tartotta a kapcsolatot az Exchange szerverrel és amennyiben változás történt, csak akkor küldte 

ki az érintett elemet a kézikészülékre. Ez volt a Nagy Nyomás, a Push. Szerintem nem kell 

különösebben bizonygatnom, mennyivel olcsóbb és percrekészebb megoldást jelentett ez utóbbi 

technológia alkalmazása. 

 

Erre született válaszul a Microsoft Direct Push technikája. Azért direkt, mert nem kell 

közbeiktatni szinkronizációval foglalkozó szervert. Azaz tudja mindazt, amit a nagyok - és 

ingyen van. Hogy akkor miért nem dobta még el mindenki a Blackberry-jét és állt át 

Smartphone-ra? Mert az utóbbinak kisebb a státuszszimbólum értéke, márpedig ilyen 

eszközökkel főleg vezetők, csúcsmenedzserek szoktak villantgatni129130.  

 

De térjünk vissza erre a Direct Push-ra. Kockafejűként engem határozottan érdekelt, hogyan 

csinálja azt, hogy nincs közbenső szerver, mégis valahogy 'fel tudja ébreszteni' a kézikészüléket. 

Nos, azt a trükköt alkalmazza, hogy a ketyere nyit egy http sessiont. Egy jóóó hosszút. Aztán 

közben elmegy aludni. Ha session-ön belül jön egy levél, akkor a szerver válaszol a http kérésre. 

Ez történik akkor is, ha letelik a sessionban megadott időtartam (HTTP 200 OK). Ilyenkor a 

kliens indít egy új kapcsolatot. 

 

Mennyi is az a jó sok? Bármilyen furcsa, de erre nincs válasz. Ezt ugyanis a kliens és a szerver 

határozzák meg, közösen iterálgatva. 

 

                                                        
129 Másfelől pedig - de ez személyes vélemény - a Windows Mobile 5.0 operációs rendszernél nagyobb szutykot még nem láttam, pedig nem ma 
keveredtem ebbe a szakmába. Egy időben már nem is próbálkoztam azzal, hogy normálisan kapcsoljam be a PDÁ-mat, mindig soft resettel 
indítottam. Vagy nem is lehetett volna másképpen, vagy egy-két percen belül úgyis lefagyott a gép. (PJ) 
130 Legyünk igazságosak: nekem a Symbianom csinálja ugyanezt. A rekord: 3 lefagyás és reboot 1 ügyféllel való csacsogás közben. Szegény 
eleinte azt hitte, lecsaptam a telefont. A fagyás után 1-2 perc hullamerevség, és ezt követi a reboot. Kínos.(FM) 
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8.12. ÁBRA DIRECT PUSH HEARTBEAT  

 

Jogos a kérdés, hogy mire fel ez a nagy variálás az időkkel?  

A helyzet az, hogy itt két, egymásnak ellentmondó igényt kell kielégiteni: 

 A session minél hosszabb ideig tartson. 

 Menetközben minél kisebb legyen az adatforgalom, ne zavarja be a telefonálást, meg ne 

fogyassza se a pénzt, se az akksit. 

 

Amit fentebb láthatunk, ezt - kis nagyvonalúsággal - úgy is nevezik, hogy 'direct push heartbeat 

messages'. Ha úgy gondoljuk, hogy elég májerek vagyunk, bele is avatkozhatunk. Nem, nem 

Powershell. A fejlesztők úgy gondolták, hogy ezt jobban eldugják: közvetlen registry piszkálás 

kell hozzá. A HKLM/Software/Microsoft/Activesync ágban találunk néhány kulcsot, 

meglehetősen kifejező névvel és a hozzájuk tartozó kiindulási értékekkel. Én a magam részéről 

megelégedtem azzal, hogy megnéztem őket - és neked is maximum ennyi interakciót tudok csak 

jó szívvel javasolni. 
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Nem beszéltem még egy fontos dologról: az Activesync-elérés házirenden keresztül 

szabályozható. A beállítások organizációszintűek, tehát abban a menüpontban is kell keresnünk. 

 

 
 

8.13. ÁBRA ACTIVESYNC HÁZIREND  

 

A kép magáért beszél. Én inkább csendben is maradnék. 
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8.6 A  WEBSZOLGÁLTATÁSOK ELTERELÉSE  

 

Na mi van, terroristák költöztek a drótba?  

 

Nem egészen. Minden további nélkül elképzelhetők olyan szituációk, amikor a kliens nem a 

megfelelő CAS szerverhez fordult. Vagy a szervert eltalálta, csak éppen nem a megfelelő 

szolgáltatást kérdezte. Ilyenkor irányba kell állítani. 

 

Ez kétféleképpen történhet: 

 Proxy 

Ekkor a megcélzott webszolgáltatás elfogadja a kérést, majd a kliens nevében elmegy a 

valódi webszolgáltatáshoz, beszerzi a kért webes tartalmat és úgy adja vissza a kliensnek, 

mintha őtőle származott volna. Értelemszerűen a kliens sem veszi észre, hogy milyen 

kacifántos utat járt meg a kérése. 

 Átirányítás 

A megcélzott webszolgáltatás nem tud mit kezdeni a kéréssel. De hogy ne csak csóválja a 

fejét, utánajár, ki lenne az illetékes, majd ezt az infót adja vissza a kérésre. 

 

Fontos tisztázni, mely szolgáltatások esetén mely technikák működnek. Általánosságban 

elmondható, hogy az átirányítás csak akkor működik, ha a kliens oldalon valamilyen humanoid 

tartózkodik. Ilyen klasszikusan az OWA131. Beírom a böngészőbe a rossz URL-t, erre visszakapok 

egy weboldalt, rajta a szöveg meg link, hogy hová menjek. Ugyanez például az Activesync 

esetében nem igazán működik, a mobiltelefonon futó spéci program nem tud mit kezdeni a 

szöveges weblappal132. 

A proxyzás már szélesebb körben használható. Egyedül a POP3 és az IMAP4 protokolloknál nem. 

 

                                                        
131 És más sem. (PJ) 
132 HTTP error code 451. (PJ) 
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Csapjunk a lovak közé. Nézzük meg ezt az ábrát. 

 

 
 

8.14.  ÁBRA PROXY ÉS ÁTIRÁNYÍTÁS NATÍV EXCHANGE 2007  ORGANIZÁCIÓBAN  

 

OWA elérésekről van szó. User1 postafiókja a Mailbox1 szerveren van. User2 postafiókja a 

Mailbox2 szerveren és - minő meglepetés - User3 postafiókja a Mailbox3 szerveren. (A CAS-

Mailbox szerverek összerendeltsége AD-telephely szerint történik.) 

 

User1 megpróbálja elérni a postafiókját CAS1-en. Simán rácuppan. Ugyanez a User1 

megpróbálja elérni a postafiókját CAS2-n keresztül. Ez már nem lesz olyan sima, ugyanis ekkor 

átirányítás fog történni, a böngészőben megjelenik egy üzenet, hogy "Barátom, a te szervered a 

CAS1, próbálkozz ott!". Ellenben ha User3 próbálja meg elérni CAS2-n keresztül a postafiókját, 

akkor CAS2 proxyzza a kérést CAS3-nak és azon keresztül már meglesz a postafiók133 - ugyanis a 

CAS3 nem látszik az Interneten.  

 

Térjünk vissza egy gondolat erejéig ahhoz, hogy mit is értünk azon, hogy egy CAS nem látszik az 

interneten? Nincs kikábelezve? Rosszindulatú tűzfalak zárják el a szabad levegőtől?  

Akár ezek is lehetnek. Nyilván ha csípőfogóval elvágom a kábelét, akkor nem fog látszódni a 

neten. De ha minden rendben van, meg tudom szólítani kintről, akkor sem biztos, hogy a kliens 

úgy fogja érzékelni, hogy ez a szerver látszik a neten. 

Minden azon múlik, hogy milyen érték van beállítva az Externalurl tulajdonságnál. 

Alaphelyzetben ez üres, ekkor a CAS-t nem fogják tudni elérni kintről a kliensei, még ha 

pingethető, telnetelhető, akkor sem. Ahhoz, hogy a szerver internet-facing legyen, ide be kell írni 

azt a nevet, mely az internet felől is látszik. 

                                                        
133 Feltéve, hogy a CAS3 szerver virtuális könyvtárain Integrated Windows autentikáció van beállítva. A Basic ugyanis kevés nekik.(PJ) 
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Legvégül egy ábra unalmas téli délutánokra arról, hogyan is működik a CAS-CAS proxy, hogyan 

találja meg az izgatott kliens a hozzá legjobban illő CAS szervert. 

 

 
 

8.15. ÁBRA A  CAS-CAS PROXY MŰKÖDÉSI ELVE  

 

Még egy dolog az elterelésekkel kapcsolatban. Habár a könyv legelején azt írtam, hogy nincs 

semmi ellenvetésem azzal szemben, ha az alap szerepköröket (MBX, HTS, CAS) egy 

számítógépre telepítjük... nos, hazudtam. Van ellenvetésem.  

Ha a CAS szerepkör és az MBX szerepkör egy gépre kerül, akkor nem fog rendesen működni a 

CAS proxyzás. Ugyanis mind az MBX szerver képes proxyzni (davex.dll), mind a CAS szerver 

(exprox.dll). Csakhogy a Davex icipicit el lett bökve - viszont ha mindkettő dll fent van, akkor ő 

az erősebb.134 Értelemszerűen a megoldás az, ha a CAS külön Exchange szerverre kerül - ekkor 

Davex nem próbál meg olyan dolgokat csinálni, melyekhez nem ért. (A dedikált CAS simán lehet 

egy virtuális gép is.) 

 

 

                                                        
134 Megjegyzem, ez az RTM esetén volt igaz. Nem néztem utána, hogy az SP1-ben javították-e... de nem lepődnék meg rajta, ha igen. Magunk 
között szólva, elég csúnya hiba volt. (PJ) 
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8.7 WEBES ELÉRÉSEK EGYÜTT MŰKÖDÉSE MIXED ORGAN IZÁCIÓBAN  

 

A telepítésről szóló fejezetben említettem, nincs olyan út, hogy in-place upgrade. Ez azt is jelenti, 

hogy hosszabb-rövidebb ideig mindenkinél lesz olyan szakasz, amikor egymás mellett fog 

működni korábbi Exchange rendszer (2000/2003) és Exchange 2007. Ez általában jól 

kezelhető135.... de azért nem árt, ha tudjuk, mikor, mi történik éppen. 

 

Először végezzük ki gyorsan az Activesync elérést. Mint írtam, a proxyzás működik, az 

átirányítás nem. Tehát ha az átmenet idején a felhasználó postafiókja egy 2003-as back-end (BE) 

Exchange szerveren van, de a netre már CAS szervert lógattunk ki, akkor sincs nagy gond: 

 Ha a kilógatott CAS szerver azon az AD telephelyen van, ahol a BE is, akkor egyből el is 

érjük. 

 Ha a kilógatott CAS szerver másik AD telephelyen van, mint a BE, és a BE telephelyén 

nincs internetre kilógatott CAS, akkor a CAS direktben becsattan a BE szerverre. (Igen, jól 

látod: meg se próbál másik CAS/FE szervert keresni a másik telephelyen, közvetlenül 

támad.) 

 Ha a kilógatott - és megtámadott - CAS szerver másik AD telephelyen van, mint a BE, de a 

BE telephelyén van másik CAS, mely elérhető a netről, akkor proxyzás helyett átirányítás 

történik - melyet viszont az ActiveSync kütyü nem tud értelmezni. Át kell konfigurálni a 

másik CAS felé. 

 

Előfordulhat olyan eset, hogy a webről még egy 2003-as front-end szerver érhető el, de bent már 

2007-es MBX szerveren van a postafiókunk? Ha jól csináljuk, akkor nem igazán. Ugyanis az 

egész tranzíciót erősen javallott úgy vezetni, hogy először a CAS szervert telepítjük, majd utána 

jöhet a többi szerepkör. Márpedig ha van CAS szerverünk, akkor már érdemes inkább azt 

kilógatni az internetre. 

 

                                                        
135 Feltéve, ha imádod a káosz-elméletet. (PJ) 
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Nézzük az OWA szolgáltatást.  

 

Vizsgáljuk meg még egyszer a 8.6 ábrát. Bal oldalon csak annyit látunk, hogy a Default Web Site 

alatt az OWA egyike a webszolgáltatásoknak - de a jobb oldali panelen ugyanez részletesebben is 

ki van bontva. 

 /owa: Azon ügyfelek webes kiszolgálása (OWA), akiknek a postafiókja már Exchange 

2007 szerveren van. 

 /exchange: Azon ügyfelek webes kiszolgálása (OWA), akiknek a postafiókja még 

Exchange 2000/2003 szerveren van. 

 /public: Azon ügyfelek public foldereinek webes elérése (OWA), akiknek a postafiókja 

még Exchange 2003 szerveren van. 

 /exchweb: OWA alatti webes alkalmazásokból (WEBDAV) Exchange 2000/2003 

postafiókok elérése. 

 /exadmin: Adminisztrációs célú hozzáférés a weben keresztül. 

 

Látható, hogy CAS-t felkészítették a kompatibilitásra. Ugyanazok a virtuális könyvtárak léteznek 

az ő webszervere alatt is, mint amelyek az Exchange 2003 FE webszervere alatt léteztek. De a 

tartalom mögöttük... némileg más. És van egy új könyvtár is, az /owa. 

Ebből azért már elég sok minden kilogikázható: 

 Ha olyan postafiókot akarok elérni OWÁ-n keresztül, mely 2003-as BE szerveren van, 

akkor a régi eléréseket kell használnom: /exchange, /public. 

 Ha olyan postafiókot szeretnék elérni OWÁ-n keresztül, mely már 2007-es MBX 

szerveren van, akkor az új elérést kell használnom: /owa. 

 

Mi van, ha nekiállok feszegetni a rendszer határait? 

 2003-as BE szerveren lévő postafiókot szeretnék elérni, de azt írom be, hogy 

https://cas.enyimtartomany.hu/owa -> kövér errort kapok. 

 2007-es MBX szerveren lévő postafiókot szeretnék elérni, de azt írom be, hogy 

https://cas.enyimtartomány.hu/exchange -> legalább akkora kövér errort kapok. 

 

Látható, nem célszerű feszegetni a rendszer határait. 
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8.8 OUTLOOK ANYWHERE ,  LEÁNYKORI NEVÉN RPC  OVER HTTP 

 

Kezdjük ismét pozícionálással: ez egy remek dolog. Arról van szó, hogy az igen nehezen 

kordában tartható, intenzíven burjánzó RPC protokollt rátereljük a 443-as portra, mely 

általában már engedélyezve van a tűzfalakon. Ezzel el tudjuk érni, hogy egy Interneten akárhol 

lévő gépről MAPI klienssel (Outlook) úgy el tudjuk érni a tűzfalon belül lévő Exchange 

szerverünket, hogy mindehhez ne kelljen VPN csatornát kiépíteni. Mintha az Exchange 

szerverünk szabadon kint lenne a neten. Ráadásul az elérés annyira biztonságos, amennyire az 

SSL kapcsolat a gépünk és a tűzfal között.  

 

Tényleg okos dolog. Kezdjünk is neki a telepítésnek. 

 

Első körben rakjuk fel a Windows komponensek közé az RPC over HTTP Proxy szolgáltatást. 

Ugyanis ez az egész móka erre a Windows komponensre épül. 

 

Ha ez megvan, akkor engedélyezzük az Exchange-n belül a használatát. 

 

 
 

8.16. ÁBRA OUTLOOK ANYWHERE ENGEDÉLYEZÉSE  

 

Elindul a varázsló. 
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8.17. ÁBRA OUTLOOK ANYWHERE VARÁZSLÓ  

 

A képen két apróságot kell észrevenni: 

 A teszttartomány eddig végig milkyway.universe volt. Bármennyire is furcsa, de a zárt 

rendszeren kívül az univerzum nem létezik. Legalábbis úgy nem, mint Top Level 

Domainname. Ezért itt a TLD a .com lett. 

 Bekattintottam az 'Allow secure channel (SSL) offloading' checkbox-ot, mert olyan jól 

hangzott. Aztán elolvastam a help-et, ahol azt mondták, hogy ilyet csak akkor tegyünk, ha 

van SSL gyorsítókártyánk. Ergo a képen látható beállítás hülyeség. 

 

Ha már egyszer beállítottuk, akkor a szerver CAS tulajdonságai között lesz külön füle az Outlook 

Anywhere beállításoknak. 

 

 
 

8.18. ÁBRA OUTLOOK ANYWHERE TULAJDONSÁGLAP  
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Tulajdonképpen készen is vagyunk. Innentől hátradőlünk a székben és átadjuk a terepet a 

tűzfalas kollégának, hogy biztosítsa a hozzáférést a szerverünkhöz, a 443-as porton keresztül. 

 

Aha. 

 

Akkorát bukunk, mint az a budapesti polgármester. A Rottenbiller. 

 

Az elérés nemes egyszerűséggel nem fog működni. A hiba igen ravasz. Emlékszünk, ugye, 

nemrég volt róla szó, hogy a CAS nagyon szereti az SSL-t, ahol lehet, azt használja. Igenám, de az 

SSL-hez tanúsítvány kell. Mivel nem tudhatja, hogy ahová telepítik, ott van-e valamilyen PKI-

rendszer, így településkor generál magának egy saját maga által aláírt tanúsítványt. 

 

Ezzel csak az a baj, hogy nemigen biztonságos. Igazából cégen belül sem fogadják el a kliensek 

szó nélkül. Például ez történik, ha megtámadjuk a CAS egyik virtuális könyvtárát a böngészőből: 

 

 
 

8.19. ÁBRA EZ A TANÚSÍTVÁNY NEM TELJESEN BÜFÉ  

 

Az üzenet szerint a tanúsítvány nem hiteles, mert a kiállítója nem hiteles. A dátum és a név 

egyébként korrekt. 

 

Na most képzeljük el, amikor az otthoni Outlookról küldött RPC csomagot rátereljük a 443-as 

portra, azon keresztül a packet eléri a CAS-t, majd valahogy ezt a hibaüzenetet kellene 

visszaszállítania és lefordítania RPC-re. Elég reménytelen. Az RPC nem tud úritökül. De még ha 

tudna is: azt kérnék tőle, hozzon bölcs döntést a tanúsítvánnyal kapcsolatban. Egy gép nem tud 

bölcs döntést hozni. 

 

Az egyetlen megoldás ahhoz, hogy ez az egész olajozottan működjön, az az, hogy ne jöjjön fel 

ilyen ablak.  
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Azaz: 

 A kliens megbízzon a tanúsítvány kibocsátójában. 

 A tanúsítvány arra a névre legyen kiállítva, amelyen a kliens is próbálkozik. 

 A tanúsítvány a próbálkozás idején még érvényes legyen. 

 

Jelen esetben csak az első ponton kell korrigálnunk. Ezt kétféleképpen tehetjük meg: 

 Ha van saját CA-nk, akkor igénylünk egy tanúsítványt a CAS szerverünk számára. 

(Közben figyeljünk az előző felsorolás második pontjára is.) Ha ez megvan, akkor ezt 

beimportáljuk a CAS tanúsítványtárába, a tanúsítványt kiadó CA szerver tanúsítványát 

pedig kiszórjuk a kliensekre, hogy a kibocsátó megbízható legyen.  

 Veszünk tanúsítványt a sarki közértben. Amennyiben olyan kibocsátótól vesszük, akinek 

a tanúsítványa alaphelyzetben benne van a Windowsban (nálunk pl. a Netlock), akkor 

nem kell a kliensekkel csinálnunk semmit. 

 

Nem tűnik nagyon bonyolultnak... pedig az. Nem is akarok most elmélyedni a részletekben, ha 

komolyabban érdekel, keress rá a neten. Inkább csak vázolnám a problémát. 

Milyen legyen a tanúsítvány? Gondold csak el, kintről is, bentről is elérik a szervert, ugye 

különböző neveken. Melyik legyen a tanúsítványon? A helyes válasz: mindkettő. Létezik ilyen 

tanúsítvány, az a neve, hogy Subject Alternate Name, azaz SAN. Hogyan mérik ezt a nagy 

szolgáltatók? Aranyárban136. Ergo marad a saját SAN, ahol nekem kell kiszórnom mindenhová a 

root certemet. 

Aztán mi van akkor, ha a CAS szervert ISA szerveren keresztül publikálom ki? Ekkor ugye fel kell 

raknom a CAS tanúsítványát az ISÁ-ra, ahhoz, hogy tudjon HTTPS-t proxyzni. Mit szól az ISA a 

SAN tanúsítványhoz? Nagyra nyitja a szemét. Na jó, az ISA 2006 Sp2 már ismeri. 

De a másik nyomulási irány se sokkal egyszerűbb. Mert ugye mondhatom azt, hogy külön 

webszolgáltatásokat gyártok a kifelé irányra és külön webszolgáltatásokat a befelé irányra. 

Ekkor már nem kell alternatív subject a tanúsítványba - cserébe viszont jó bonyolult lett a 

rendszerem. 

 

Ugyanezek a megfontolások vonatkoznak az ActiveSync-elérésekre is, azzal a kitétellel, hogy ott 

bizony exponenciálisan bővül a rendszergazda káromkodáskészlete - tekintve, hogy ahány 

kütyü, annyiféleképpen viselkednek, annyiféleképpen fogadják el a Netlock tanúsítványait, 

annyiféleképpen lehet saját tanúsítványt rájuk rakni, annyiféleképpen ismerik az ActiveSync 

protokollt. (A Windows Mobile 6 készülékekkel nincs gond. A WM5 alapúakra fel kell telepíteni 

valami kiegészítést. A Symbian licenszeli az ActiveSync-et, egy fapados kliens ingyen is 

letölthető, talán Mail for Exchange néven. Ennél pár fokkal jobb a Dataviz Roadsync - de ez 

persze fizetős.) 

                                                        
136 Már ha van értelme egy bitkupac esetében súlyról beszélni. (PJ) 
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8.9 POP3/IMAP4 

 

Ezzel a fejezettel szándékoztam indulni a "Legrövidebb Fejezet" Európa Bajnokságon. 

Habár a POP3 és IMAP4 elérés bennemaradt a termékben, de nem mondhatnám, hogy agyon 

vannak támogatva. 

Ha használni akarjuk őket, akkor el kell indítani a szolgáltatásokat. A hozzáférések 

menedzselésére szolgáló grafikus felület... nos, az lemaradt valahol. Csak Powershellből 

kezelhetők, a következő cmdlet párossal: 

 

 set-popsettings 

 set-imapsettings 

 

Aztán mégsem tudtam indulni, az időközben kijött SP1-ben visszarakták a konzolba a 

konfigurálási lehetőségeket. 

 

Azt viszont gondolom érezzük, hogy nem igazán ezek a szolgáltatások az Exchange 2007 szerver 

erősségei. Elvégre a terméket már régóta inkább csoportmunka szoftvernek pozícionálják, mint 

egyszerű levelezőszervernek. 
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9 ÜZENETEK ELÉRÉSE HANG  SEGÍTSÉGÉVEL -  UNIFIED MESSAGING 

SZERVER  
 

Na kérem, ez az igazi kihívás: érdekfeszítő cikket írni egy olyan technológiáról, amelynek 

maximum tüllhalovány esélye van arra, hogy Magyarországon elterjedjen. Ráadásul a műfaj 

jellege miatt vicceket sem mesélhetek közben és a pucér nős képek sem engedélyezettek. 

 

Hát, ahogy Gimli mondta volt: "Esélyünk semmi. Mire várunk még?" 

 

Gondoljuk végig: fax. Végigfutott a hátamon a hideg.  

 

Mondjuk ki még egyszer: fax. Brrrrrrrr. 

 

Faxination. TopCall. És az a tömérdek apró faxprogram.  

 

Pedig ez még csak a kezdet: a telkóban olyan sok ismeretlen dolog van, az élet meg olyan 

szomorúan rövid. Márpedig ahhoz, hogy egy ilyen rendszert összerakjunk, legalább átfogó 

képünk kell legyen a telefóniáról. 

 

Rossz hírem van. Ezt nem tőlem fogod megkapni, legalábbis nem most. Ezen a téren én is még 

csak a homokozóban játszom. De ezerrel tanulom. 

 

Akkor miről is fog szólni az írás? Tulajdonképpen a másik oldalról. Feltételezzük, hogy van egy 

jól működő VOIP-rendszerünk: függetlenül attól, hogy PBX - VOIP gateway-n vagy IP-PBX 

egységen keresztül, de a telefonos hálózat rá van terelve a TCP/IP-hálózatunkra. Nekünk csak 

egy dolgot kell ismernünk: a telefonos rendszergazda mobilszámát. Hogy amikor össze akarjuk 

lőni az Exchange Unified Messaging szerepkört a VOIP-pal, akkor milyen értékeket állítsunk be. 

 

Pozicionáljuk valahogy ezt a szerepkört.  

 

Vannak az áttekinthetetlen, kusza telefonvezetékek. Ezekből, különböző trükközések után 

beérkezik a digitálissá tett hanginformáció egy interfészhez: ez a csatoló képes fordítani a 

digitális hang és az Exchange parancsai között. Igen, ő a Unified Messaging Server szerepkör. 
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9.1. ÁBRA A  UNIFIED MESSAGING SZEREPKÖR HELYE AZ ORGANIZÁCIÓBAN 

 

Amit én spontán konyhanyelven leírtam, pontosan látszik a fenti ábrán: jöjjön akármilyen 

kalandos módon a hang (és ma már léteznek igen-igen kalandos utak is), a vége az, hogy IP-be 

csomagolják és bedobják az UM-szervernek. Innentől kezdve az információ... úgymond 

Exchange-kompatibilis. 

 

Mit is takar ez tulajdonképpen? Mi mindent lehet kihozni egy hang interfész segítségével?  

 

Csak úgy, nagy vonalakban: 

 

 Call answering: üzenetrögzítő. A bejövő hívásra reagál a felhasználó személyes 

üzenetével, fogadja az esetleges üzenetet és bedobja az inboxba, mint voice mailt. 

 Fax receiving: Na, ja. A faxot bedobja az inboxba, .tif grafikus formátumban.137 

 Subscriber Access: Ez már izgalmasabb. A felhasználó - autentikáció után - be tud lépni 

telefonon keresztül a postafiókjába, ahol gyakorlatilag bármit meg tud tenni. Az 

autentikáció jelen esetben PIN-kódot jelent. A belépés után két módon is vezérelhetjük a 

szervert: hanggal vagy billentyűnyomogatással (DTMF). Az előbbi a VUI (Voice User 

Interface), az utóbbi a TUI (Telephone User Interface), a kettő együtt az OVA, azaz 

Outlook Voice Access.138 A gyakorlatilag bármi persze annyira mégsem minden. Íme: 

                                                        
137 De mielőtt túlzottan belevadulnánk a nagy szabadságba, közlöm, hogy a Microsoftnak megint sikerült elcsúsznia egy banánhéjon:  a fax-
Exchange integráció csak egy irányban működik: a bejövő faxok bekerülnek ugyan a postafiókokba, de kifelé faxküldés nincs. Csak ha telepítünk 
egy külső gyártó által készített terméket. Faxination. Topcall. Vagy egy a tömérdek apró faxprogram közül. (PJ) 
138 Huh, nincs pihenés, lesz még pár ilyen. (PJ) 
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o Fel lehet olvastatni a leveleket, válaszolni lehet rájuk, de forwardolhatjuk is. 

Természetesen ugyanúgy állítgathatjuk a levelek paramétereit, mint egy 

levelezőkliensből. 

o Bele tudunk hallgatni a Calendar-ba is. 

o Tárcsázhatjuk a kontaktjainkat. 

o Kezelhetjük az értekezletekre szóló meghívóinkat. 

o Beállíthatunk hangos Out-of-office értesítőt. 

o Hozzáférünk a postafiókunk beállításaihoz - és természetesen piszkálgathatjuk is. 

 Play on Phone: Nem, nem a Solitaire valamelyik verziójáról van szó. Képzeljük el, hogy 

olyan számítógép előtt ülünk Zadar egyik nyilvános internet kávézójában, amelyikben 

nincs hangkártya. Természetesen nyaralás közben is szemmel tartjuk a munkahelyi 

postafiókunkat és látjuk, hogy van egy voice mail az inboxban. Egész biztosan nem 

aludnánk nyugodtan, ha ignorálnánk. 

Hasonló szituációba keveredhetünk, ha ülünk az irodánkban és kapunk egy voice mailt, 

melyről látszik, hogy a többieknek nem kellene hallaniuk. 

Ilyenkor van lehetőségünk arra, hogy a voice mailt forwardoljuk a telefonunkra és 

sutyiban hallgatjuk meg. 

 Auto Attendant: Fel lehet hívni közvetlenül az Exchange szervert is, ahol egy interaktív 

menün keresztül mindenféle kunsztokat tehetünk. Természetesen itt is működik a VUI a 

TUI mellett. Részletesebben: 

o Tetszőleges számú menüt készíthetünk, ezeket egymásba is ágyazhatjuk. A menük 

nyelve különböző lehet! 

o El tudjuk különíteni az autentikált hívásokat a nem autentikáltaktól, és ennek 

megfelelően szűkíthetjük/bővíthetjük a lehetőségeket. 

o Különböző, időponthoz, illetve alkalomhoz illő üdvözlő szöveget gyárthatunk. (Pl. 

beállítjuk, hogy két hét múlva hétfő és szerda között minden bejövő hívásra 

mondja azt, hogy "Elnézést uraim, éppen csapatot építünk Tahitin. De 

természetesen az Ön hívása nagyon fontos számunkra, így kérjük, ne tegye le!".) 

o Beállíthatjuk, milyen módon keresgéljen az organizáció címtárában. Igen, lehet 

keresni. Általában ezt az opciót szokták engedni külső felhasználók számára is: az 

illető betelefonál az Exchange szerverre, közli, hogy Badacsonyi Gyulával139 

szeretne beszélni, az Exchange megkeresi a címtárban a felhasználót, majd a 

felhasználói adatai alapján tárcsázza is a mellékét. (De azt is be lehet állítani, hogy 

ha a külső pacák ismeri a mellékszámot, akkor direktben hívhasson.) 

o Beállítható, hogy végső esetben a külső felhasználó közvetlenül az operátort is 

tudja hívni. 

 

                                                        
139 Bedekszoni Dzsjula (PJ) 
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Nem hangzik rosszul. De azért itt, a világ vége után pár méterrel, a rajtunk kívül senki által nem 

beszélt átkozottul bonyolult nyelv birtokában kicsit félve kérdezzük meg: mi lesz ebben nekünk 

a jó? Magyarul: lesz-e ez magyarul? 

Az Exchange csapat nagyon fogadkozik, hogy minden olyan nyelvre el fog készülni, melyet 

egyébként támogat a termék. Szép a szándék, szép... de engedtessék meg nekem, hogy egy 

icipicit szkeptikus legyek. Én örülnék a legjobban, ha tényleg működne magyarul is: de az 

elképzelés magvalósulásának egyelőre halvány esélyét sem látom140. Illetve, talán abban lehet 

reménykedni, hogy az Office Communication Server 2007 termék húzni fogja magával az 

Exchange 2007 Unified Messaging szolgáltását is - hiszen elég szorosan integrálva lettek. 

 

Most, hogy tisztáztuk, kies hazánkban jó ideig valószínűleg nem lesz olyan cég, amely 

kihasználná ezt a lehetőséget, pusztán csak a technikai szépsége miatt azért menjünk végig 

rajta: hogyan épül fel, hogyan működik - és egyáltalán, miről maradtunk le. 

 

Sejtjük ugye, hogy nem kis kihívás ez egy csóró Exchange adminisztrátor számára - hiszen 

ahhoz, hogy egy ilyen rendszer tökéletesen működjön, egyszerre kell értenie szerencsétlennek a 

telefontechnikához és az Exchange-hez. Finoman fogalmazva sem ez a jellemző. 

Mindjárt kezdődik ott, hogy jön az a bizonyos hívás circuit-switched hálózaton, azaz PSTN-en141. 

Ez nagy eséllyel egy ún. PBX-ben142 landol a cégnél. Ez az eszköz nagyjából ugyanazt tudja, mint 

egy switch a packet-switched hálózaton. (A telefonos szakik most fordultak le hörögve a 

székükből. Oké, innentől bátrabban fogalmazhatok, ők már úgysem olvassák.) A PBX-be bemegy 

kívülről egy madzag, ezt szokták trönknek is nevezni. A túloldalon kijön egy csomó madzag, 

melyek végén telefonmellékek lógnak - azaz egy csatlakozási pont szét lett osztva n darab 

telefonkészülékre. Általában. De nem az általunk üzemeltetett rendszerben. Nekünk ugyanis 

valahogyan IP-csomagot kell csinálnunk abból a hangból. 

 

Alapvetően két lehetőségünk van: 

 Fogunk egy úgynevezett IP/VOIP gateway eszközt és a PBX mögé tesszük. A VOIP143, mint 

a neve is mutatja, képes arra a trükkre, hogy a hangot feldarabolja és ezeket a 

hangcafatokat IP-csomagba pakolja. 

 Lecseréljük a PBX elosztónkat egy ún. IP-PBX eszközre. Ez tulajdonképpen egy olyan 

modernebb PBX, amelybe belesuppasztottak egy IP-VOIP gateway-t is. 

 

Akárhogy is, de ezen a ponton elértük, hogy a bejövő hang már IP-csomagba van pakolva. Ez jó, 

mert ezzel már tudunk mit kezdeni. Mi ugyan nem, de az Exchange 2007 Unified Messaging 

szerver funkciója igen. 

                                                        
140 Pletyó: az Exchange következő verziójában egész biztosan nem lesz. (PJ) 
141 Public Switched Telephone Network, azaz hagyományos telefonhívás. (PJ) 
142 Private Branch Exchange (PJ) 
143 Voice over IP (PJ) 
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De ettől még messze vagyunk. 

 

Hiába van a hívásunk már emészthető formában, azt még terelgetni kell, mire eléri a célját. 

 

Lássuk, milyen eszközeink vannak a terelgetéshez. A címtárban. Miért, mit vártál? 

 

Először is vannak azon Exchange szervereink, melyeken fut a Unified Messaging szerepkör. 

Hány ilyen szerverünk van? Alapértelmezésben egy UM-szerver 100 konkurrens hívást tud 

kezelni, ez megfelelő hardverbővítéssel feltornázható 200-ra.  

A tervezők szerint ez durván 2.0 -10000.0 felhasználót jelenthet, UM-szerverenként. Látszik, 

hogy a meghatározás nem patikamérleg segítségével történt, de annyi mindenen múlhat az 

elfogadható sebesség, hogy pontosabban nem igazán lehet becsülni. 

 

Aztán van az ún. Dial Plan. Ez egy objektum, melyben egyrészt fel van tüntetve, hogy mely UM-

szerverek vannak vele kapcsolatban, másrészt azt is itt találjuk, hogy a Dial Plan melyik UM IP 

Gatewayhez kapcsolódik. 

 

Ha már szóbakerült a UM IP Gateway: természetesen a PBX/IP-Voip, illetve az IP-PBX fizikai 

eszközünket is le kell képezni a címtárban. Ez szintén egy objektum, benne az eszköz IP-címével, 

és azzal, hogy melyik Dial Plan-hez tartozik. 

 

Hogy ne legyen túl egyszerű az élet, az UM IP Gateway objektumnak van egy kötelező 

társobjektuma, ez az ún UM Hunt Group. Ezekben a telefonos elosztókütyükben lehetőségünk 

van ugyanis a mellékeket kötegelni. Azaz azt mondom, hogy fogjuk össze a 4412-4432 

mellékeket egy logikai egységbe, egy Hunt Group-ba és legyen a vezérszám (Pilot Number) a 

4412. Azaz ha valaki kívülről rátárcsáz a 494-4412 számunkra, akkor egy algoritmus alapján 

kerül tovább a hívás valamelyik mellékre a poolból. (A teljesség kedvéért: több algoritmus közül 

választhatunk, ezek: round robin, most idle, lowest number.) 

 

Fontos elem még az UM Mailbox Policy. Itt pihenhet meg egy kicsit az Exchange admin remegő 

lába: végre valami ismerős fogalom. Igen, természetesen az UM használatának fontosabb elemeit 

(pl PIN policy) tudjuk házirendből is szabályozni. A házirendek a Dial Plan részei, de a konkrét 

felhasználókhoz egyenként rendeljük hozzá a megfelelőt. 

 

Végül van még egy címtárobjektum, ez az Auto Attendant. Emlékezhetünk, ez az az interaktív 

menü, melyet az UM-szerverhez rendelünk és szokták IVR-nek is nevezni. Természetesen ezen 

az objektumon is van dögivel beállítandó érték. 

 

Végül-végül van még egy objektum, mely érintett a játékban: ez maga a postafiók. 

Alaphelyzetben nincs engedélyezve a Unified Messaging a postafiókokon, de amint 

engedélyezzük valamelyiken, egyből megszaporodnak a tulajdonságai. 
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Azt hiszem, kezd már annyira bonyolódni a helyzet, hogy ábrát kell mutassak. 

 

 
 

9.2. ÁBRA UNIFIED MESSAGING LOGIKAI VÁZLATA  

 

Csak ismétlésként: láthatjuk, hogy a Dial Plan objektumok tárolják az Auto Attendant 

objektumokat, illetve a Mailbox Policy objektumokat. Az utóbbiról fityegnek a userek. A Dial 

Plan-ek össze vannak rendelve UM-szerverekkel, illetve UM Hunt Group-ok segítségével az UM 

IP Gateway objektumokkal, azaz az IP/telefon kapcsolódási felülettel. 

 

Nagyjából ennyi a váz. 

 

Nézzük meg egy konkrét példán, hogyan is lehet egy ilyen rendszert összedobni? 

 

Első körben természetesen hardveresen összedugdossuk a PBX/VOIP/IP-PBX eszközeinket - és 

rendesen bekonfiguráljuk rajtuk a hálózati beállításokat, a HUNT Group-okat... meg minden 

egyebet, amit kell. A munka ezen fázisában mindenképpen tegyünk erőszakot ideges 

természetünkön és legyünk végtelenül barátságosak a telefonos kollégánkkal. 

 

Utána tegyük fel a Unified Messaging szerepkört a szerverünkre. Ugye, emlékszünk, ez nem fog 

menni a grafikus telepítőprogramból. 



EXCHANGE 2007 - SPONTÁN 

 

~ 271 ~ 

 
 

9.3. ÁBRA A  SETUP PROGRAM MEGFELELŐ INDÍTÁSA  

 

Itt van a program és itt van a bűvös setup/? parancs eredménye. 

Nem akarlak fárasztani a nyomozással, a vége a következő parancs lett: 

setup.com /role:UnifiedMessaging 

 

 
 

9.4. ÁBRA KIELÉGÍTETLEN SETUP  

 

Természetesen elsőre nem sikerült. Viszont érthetően elmagyarázta, mi kell még neki:  

Microsoft Core XML Services <MSXML> 6.0 

 

Megkapta. 



ÜZENETEK elérése hang segítségével - Unified Messaging szerver 

 

~ 272 ~ 

 
 

9.5. ÁBRA KIELÉGÜLT SETUP  

 

Mindjárt más.  

 

 
 

9.6. ÁBRA VAN UNIFIED MESSAGING - DE ÜRES  

  

Ezt hívják úgy, hogy tiszta lap. A Unified Messaging szerepkör már telepítve van, de azon kívül 

semmi. Viszont látjuk az egyes füleket a tárgypanelen, mind arra várnak, hogy életet leheljünk 

beléjük. Az akciópanelen látszanak is sorban az egyes tevékenységekhez tartozó varázslók... 

márpedig varázslót nem illik sokáig váratni. 
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9.7. ÁBRA UM DIAL PLAN VARÁZSLÓ  

 

Őszintén szólva ennél valamivel többre számítottam, amikor elindítottam a New Dial Plan 

varázslót. Kért egy nevet és egy értéket, hogy hány számjegyűek a telefonmellékeink. 

 

 
 

9.8. ÁBRA UM IP  GATEWAY VARÁZSLÓ  

 

Ez pedig a New UM IP Gateway varázsló. Neki a valódi gateway IP-címe kell és az, hogy melyik 

Dial Plan-hez kapcsolódunk. 
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9.9. ÁBRA A  SUNYI HUNT GROUP 

 

Hohó! Ahogy létrehoztuk az UM IP Gateway-t, sunyi módon létrejött egy UM Hunt Group is. 

Sajnálatos módon ezt utólag már nem lehet konfigurálni - tehát ha szeretnénk vezérszámot 

állítani, akkor töröljük le és hozzunk létre egy újat. 

 

 
 

9.10. ÁBRA  HUNT GROUP VARÁZSLÓ  

 

Mivel ez az objektum a Dial Plan és az UM IP Gateway között van, értelemszerű, hogy mindkettőt 

meg kell adni. Emellett természetesen a vezérszámot is. 

 

 
 

9.11. ÁBRA AZ IGAZI HUNT GROUP  

 

Ugye, mennyivel másképp néz ki? 
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9.12. ÁBRA AUTO ATTENDANT VARÁZSLÓ  

 

 
 

9.13. ÁBRA AUTO ATTENDANT TULAJDONSÁGLAP  

 

Dobjunk össze még egy Auto Attendant objektumot is, ha már erre járunk. A varázslóban 

elfelejtettem beadni neki a mellékszámot, de a létrehozás után rögtön korrigáltam. 
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9.14. ÁBRA SZERVER - DIAL PLAN ÖSSZERENDELÉS  

 

Természetesen szerverszinten is össze kell rendelni a UM-szerepkört ellátó szervert a Dial Plan-

nel. Tessék észrevenni baloldalt, hogy lemásztam az organizáció szintjéről a szerver szintre. 

 

 
 

9.15. ÁBRA MÁR NEM ÜRES A UM ABLAK 

Alakulunk. 

 

 
 

9.16. ÁBRA DIAL PLAN DEFAULT POLICY I. 



EXCHANGE 2007 - SPONTÁN 

 

~ 277 ~ 

 
 

9.17. ÁBRA DIAL PLAN DEFAULT POLICY II. 

 

Amikor létrehoztuk a Dial Plan-t, automatikusan létrejött egy default policy is. Mivel ezt bátran 

lehet konfigurálni, így nem kell újabbat létrehoznunk - hacsak nem szeretnénk több házirendet 

is létrehozni144.  

 

 
 

9.18. ÁBRA UM ENGEDÉLYEZÉSE POSTAFIÓKON  

 

Akkor már csak a felhasználónál kell engedélyezni, hogy csacsoghasson a postafiókjával. 

                                                        
144 Szeretni fogunk. A VIP-felhasználóknak _mindig_ különböző házirend kell.(PJ) 
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9.19. ÁBRA UM PARAMÉTEREK BEÁLLÍTÁSA POSTAFIÓKON  

 

A varázslóban az összes lényeges értéket meg kell adni: 

 Melyik UM Mailbox Policy vonatkozik a felhasználóra. 

 Mi a mellékszáma. 

 Mi a kezdeti PIN kódja. Az ábrán azt választottam, hogy én adok neki PIN kódot - de ha a 

másik rádiógombot jelölöm be, akkor az UM küld neki e-mailben egyet. Ehhez mondjuk 

illik bekattintani az alsó checkbox-ot - azaz a felhasználó első belépésekor köteles 

megváltoztatni a PIN kódot. 

 

Vegyük észre, hogy a felhasználónak új 'emailcíme' keletkezett, a következő formátumban: 

mellék;phone-context=DialPlan.emaildomain. 

 

 
 

9.20. ÁBRA A  FELHASZNÁLÓ SZÉP ÚJ POSTAFIÓKJA  
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Nagyjából ennyi. 

 

Ha elkészültünk, akkor le is tesztelhetjük, mit csináltunk. Ehhez remek eszköz az Exchange 

binárisok között található ExchangeUMTestPhone.exe nevű virtuális IP-telefonkészülék. A 

telefon paramétereit a tools/setup menüpontban állítgathatjuk, maga a készülék meglehetősen 

bőbeszédűen közli, hogy mi is történik éppen. Hátránya, hogy csak a UM-szerveren fut. 

 

 
 

9.21. ÁBRA UM TESTPHONE BEÁLLÍTÁSA  

 

 
 

9.22. ÁBRA UM TESTPHONE KOMMUNIKÁLNI SZERETNE  
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Úgy összességében nem is tűnik annyira bonyolultnak. Az ördög - azaz az igazi hanyattesések - 

természetesen a részletekben rejtőznek. Hadd mutassak egyet. 

 

 
 

9.23. ÁBRA REGION RULE CSOPORTOK A DIAL PLAN-EN BELÜL  

 

Létrehoztam három darab ún. In-Country/Region Rule Group-ot a Dial Plan-en belül. Azt 

gondolná az ember, hogy ezzel már használhatóak is. 

 

 
 

9.24. ÁBRA A  FRISS , HARMATOS REGION RULE CSOPORTOK AZ EMS-BŐL  

 

Hát, nem. Tessék megnézni a ConfiguredInCountryOrRegionGroups tulajdonság értékét: ott van 

mindhárom csoport. Aztán most nézzük meg az AllowedInCountryOrRegionGroups tulajdonság 

értékét... nagy büdös semmi. Itt még külön engedélyezni kell, hogy a felvettek közül melyeket 

akarjuk használni is. Természetesen az engedélyezés csak Powershell alól megy. 
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Nos, eddig - meglehetősen részletesen - átnéztük, milyen építőkövekből áll össze egy Unified 

Messaging rendszer az Exchange 2007-ben. Azt sem lenne butaság megfigyelni, melyik kockával 

mi történik, amikor éppen megy valamilyen akció. 

 

Alapvetően négyféle input érkezhet a rendszerbe. Ez a következő öt145: 

 Voice 

 Fax 

 Play on Phone 

 Outlook Voice Access 

 Auto Attendant hívás 

 
VOICE/FAX 

Kezdjük ott, hogy fel akar hívni egy telemarketinges. A hívása a normál telefonrendszeren 

keresztül eljut a készülékemig, de szerencsére nem vagyok a közelében, így csenget egy kicsit 

majd elhallgat. Mármint a készülék. 

Legyen akármilyen a telefonos rendszerem, az úgy van konfigurálva, hogy ilyen esetekben a 

hívást irányítsa át az Exchange Unified Message rendszer felé. Nyilván a kódolás függ attól, hogy 

fax- vagy hanghívás történt, az se mindegy, milyen technológiát használok az IP-csomagokba 

tördelésekhez (RTP, T.38...) - de a lényeg, hogy az IP stream eléri az UM szerepkörrel bíró 

Exchange szervert. 

 

 
 

9.25. ÁBRA VOICE/FAX ÚTVONAL 

 

                                                        
145 A Voice/fax nagyjából ugyanúgy terelődik, ezeket érdemes egy kalap alá venni. (PJ) 
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A PBX-en beállított vezérszám értelemszerűen ahhoz a Hunt Group-hoz tartozik, amelyik a 

megfelelő UM IP/VOIP Gateway-hez tereli a hívást, mely logikai egység a UM Dial Plan-on 

keresztül meghatározza a hívást kezelő UM-szervert. 

A szerver nemcsak a hívást kapja meg, hanem az ún. SIP146147 invitation header-ben azt is, hogy 

miért lett ez a hívás átirányítva, illetve mi a hívó telefonszáma és a hívott melléke. Rögtön le is 

futtat egy AD-lekérdezést, meghatározandó, hogy a mellék melyik felhasználóhoz tartozik, a 

felhasználó melyik Dial Plan-hez van kötve (ugye, UM Mailbox Policy) és egyáltalán, az illető 

postafiókján engedélyezve van-e a UM lehetőség. Amennyiben igen, akkor visszaküldi a 

telefonos rendszernek a felhasználó postafiókjában tárolt személyes üdvözlést, ami 

gyakorlatilag egy .wav fájl. Innentől a hívónak lehetősége van üzenetet hagyni. Ez az üzenet - 

szintén hangfájl formájában - beérkezik a UM-szerverre, majd innen SMTP-protokollon 

keresztül átkerül a megfelelő HUB Transport szerverre. 

 

Hoppá. 

 

Nem arról volt eddig szó, hogy SMTP-szerver csak a HUB/Edge Transport szerverekben lesz? 

Egészítsük ki bátran: lesz az UM-szerverekben is. 

 

A HUB Transport szerver aztán már a megszokott módon (RPC) passzolja át a levelet a Mailbox 

szervernek, mely tárolja azt a felhasználó postafiókjában. 

 

Egy fontos megkötés: a Unified Messaging illetve HUB Transport szerepköröknek azonos AD-

telephelyen kell lenniük - a UM SMTP-szerver azért csak nem annyira okosügyes, mint a HUB 

Transport szerverben lévő. 

 
NÉZZÜK AZ OUTLOOK VOICE ACCESS FOLYAMATOT. 

Ennek ugye az a lényege, hogy valamilyen módon kifaggatjuk a betelefonálót és amennyiben 

meggyőződünk róla, hogy joga van hozzáférni egy postafiókhoz, akkor beengedjük. 

A hívás két helyről érkezhet: vagy a felhasználó saját mellékéről vagy bárhonnan máshonnan. Az 

előbbi esetben a szerver csak PIN kódot kér, a második esetben értelemszerűen mellékszámot 

és PIN kódot.  

 

Na igen, de hová is érkezik a hívás? 

                                                        
146 Session Initiation Protocol A diszkrét kerítőnő. A hangkommunikációban először egy ún SIP Receiver fogja, hogy valaki kommunikálni akar 
valakivel. Jó kerítőnőként össze is hozza a partit, majd kiszáll a kommunikációból, mely egész addig ugye SIP-en keresztül ment. Amikor a két fél 
átvált közvetlen beszélgetésbe, akkor már (S)RTP protokollt fognak használni. (PJ) 
147 (S)RTP - (Secure) Real-time Transport Protocol (PJ) 
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9.26. ÁBRA SUBSCRIBER ACCESS TELEFONSZÁM BEÁLLÍTÁS A DIAL PLAN-EN BELÜL  

 

Ide. Ezt a hozzáférést hívják ugyanis Subscriber Access-nek, és a hozzátartozó számokat a Dial 

Plan panelen lehet beállítani. Mint látható, tetszőleges üdvözlő szöveg is megadható hozzá148.  

 

 
 

9.27. ÁBRA SUBSCRIBER ACCESS ÚTVONAL  

 

                                                        
148 Csak szólok: jelen példában nincs beállítva egy Subscriber Access telefonszám sem - azaz a funkció elérhetetlen. Nem kell mindig kaviár. (PJ) 
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Mondanom sem kell, az AD-lekérdezést ebben az esetben sem ússzuk meg, az UM-szerver 

nyilván a postafiók adatai alapján autentikálja a hozzáférőt. Utána viszont közvetlen kapcsolat 

jön létre a Unified Messaging és a Mailbox szerepkörök között, RPC-n keresztül. Habár az ábrán 

elhomályosították a HUB Transport szervert, de én megeszem a kis piros baseball sapkámat, ha 

a meeting request-ek kezelésében ez a szerepkör nem lenne érintve. 

Pusztán csak ismétlésként: ezt a fajta hozzáférést használhatjuk úgy, hogy a folyamatot akár 

hanggal (VUI), akár billentyűkkel (TUI) is vezérelhetjük. 

 
NÉZZÜK MEG ALAPOSABBAN AKKOR A TELEFONOS JÁTÉKOST, A PLAY ON PHONE OPCIÓT. 

 

 
 

9.28. ÁBRA PLAY ON PHONE ÚTVONAL  

 

Ugye, itt teljesen más oldalról közelítjük meg az UM-szervert. Eleve számítógép előtt ülünk és 

vagy Outlook 2007 kliensprogramból vagy az Exchange 2007 OWA felületén keresztül 

vezéreljük a folyamatot. Persze a vezérlésen ne valami bonyolult dolgot értsünk, csak a 

telefonszámunkat kell megadnunk. 

Amiről itt bővebben kell beszélnünk, az egy szerveroldali konfigurálás - ugyanis a funkció 

működéséhez telepíteni kell a Client Access szerver szerepkört ellátó szerveren egy ún. Unified 

Messaging Web szolgáltatást149. Ez fogja ellátni a CAS szervert a SIP-protokoll értelmezésének 

képességével. Ez különösen azért fontos, mert az UM-szerver imádja ezt a protokollt.  

A SIP az UM és a CAS funkciók között alaphelyzetben titkosítatlan - pedig mennek rajta érzékeny 

adatok rendesen. Ezt ki lehet védeni úgy, hogy a Dial Plan-en belül beállítjuk, hogy a két 

szerepkör között TLS titkosítást szeretnénk. 

                                                        
149 Megjegyzem, ez a szolgáltatás akkor is kihagyhatatlan, ha a felhasználó saját üdvözlő szöveget szeretne rögzíteni a postafiókjához. (PJ) 
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Végül ejtsünk pár szót az Auto Attendant funkcióról. A 9.2 ábrán látható, hogy ez is egy olyan 

objektum, mely egyrészt egy Dial Plan része, másrészt van neki saját mellékszáma. Azaz ha erre 

rátelefonálunk, akkor az UM-szerver - egy ldap lekérdezés után - tudni fogja, hogy itt bizony egy 

interaktív voice menüt kell visszatolnia. 

 

 
 

9.29. ÁBRA AUTO ATTENDANT ÚTVONAL  

 

 
 

9.30. ÁBRA EGY LEHETSÉGES AUTO ATTENDANT MENÜ  

 

A 9.29 ábrán látható is, hogy más komponens most nem játszik. Maximum a betelefonáló a 

telefon gombjaival, mire eljut a kívánt menüponthoz. 
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A 9.30 ábrán láthatunk egy általános Auto Attendant megvalósítást: három különböző 

telefonszám három különböző Auto Attendant menüt aktivál. Mindemellett az 555-1111 

számhoz tartozó Auto Attendant alá további almenük lettek felfűzve. A képen nincs ilyen, de 

megoldható egymástól eltérő nyelvű almenük csatlakoztatása is. 

 

Megmondom őszintén, nekem a megértésben az okozta a legnagyobb problémát, hogy honnan 

fogja tudni az UM-szerver, hogy most melyik fajta hozzáférés történt? A könnyebb memorizálás 

érdekében álljanak itt az egyes hozzáférések beazonosítási módozatai: 

 Voice Access/Fax: valaki hívta a mellékünket, nem vettük fel, átirányítás történt az UM-

szerverre. A szerver erről a tényről a SIP invitation headerből értesül. 

 Outlook Voice Access: Rátelefonáltunk a Dial Plan-ben megadott subscriber access 

számok valamelyikére. Autentikációt igényel. 

 Play on Phone: OWÁ-ból vagy Outlook 2007-ből küldtük ki telefonra a postafiókunkban 

lévő voice mailt. 

 Auto Attendant: Rátelefonáltunk az illetékes Auto Attendant hívószámára. Ekkor kapjuk 

vissza az interaktív hangos menüt. 

 

Egy dologról nem beszéltem még, ez a Unified Messaging funkció skálázhatósága, rendelkezésre 

állása, illetve ez utóbbi növelésének lehetőségei. 

A skálázhatósággal kapcsolatban nem fogok nagy meglepetéseket elárulni: nyilván növelhetjük 

az UM-szerverben a memória mennyiségét, pakolhatjuk bele a procikat, a merevlemezeket. Egy 

ideig. A szakirodalom szerint egy UM-szerver optimálisan 100 kimenő és 100 bejövő 

konkurrens hívást tud kezelni. (Ez is az alapbeállítás, lásd 9.14 ábra.) Tuningolással fel lehet 

nyomni ezt az értéket 200-ra, de ez a plafon. Amennyiben ennél nagyobb mennyiségben kapjuk 

a hívásokat (mondjuk ehhez azért már elég dögös telefonos infrastruktúra is kell), akkor 

üzembe kell állítani egy másik UM-szervert. 

Értelemszerűen a rendelkezésre állás növelése is lehet horizontális illetve vertikális. Nyilván, ha 

fontos a szolgáltatás, akkor több processzort teszek a gépbe, hibatűrő diszk alrendszert, 

teaming-be kötött hálókártyákat, redundáns tápegységeket. De ez csak a szerver alkatrészeinek 

rendelkezésre állását növeli, a szolgáltatásét csak áttételesen. Ilyenkor jöhet az, hogy bár a 

teljesítményadatok ugyan nem igénylik másik szerver üzembeállítását, de a szolgáltatás 

rendelkezésre állásának növelése igen. A 9.2 ábrán látható, hogy az UM-szervereket 

meglehetősen szabadon lehet összekötögetni a telefonos rendszert illesztő eszközökkel: egy Dial 

Plan-hez tetszőleges számú szerver tartozhat, illetve egy szerverhez tetszőleges számú Dial Plan. 

Gondolhatnánk, hogy milyen frankó is ez, hiszen egy füst alatt megoldottuk a terheléselosztást 

is... de ez nem igaz. Alapesetben ugyanis mindegyik hívás ugyanahhoz az UM-szerverhez fog 

befutni. Amennyiben az nem válaszol, akkor még mindig hozzá fognak befutni a hívások. Ha még 

jobban nem válaszol, csak akkor kerül sor a többi UM-szerverre. Round Robin terheléselosztást 

is csak a telefonos rendszer célszerű konfigurálásával hozhatunk létre, az Exchange UM 

eszközein belül nincs rá lehetőségünk. 
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Mi van akkor, ha az UM-szerver mögötti Exchange infrastruktúra döglődik? 

 Ha a Mailbox szerver áll le, az UM attól még teszi a dolgát, átveszi a felhasználónak szóló 

üzeneteket. Értelemszerűen a felhasználó saját üzenetét nem tudja lejátszani (ad helyette 

egy általánost) - és persze a subscriber access is erősen meghal. 

 Ha a HUB Transport szerver áll le, akkor az UM queue limit értékéig az UM-szerver 

fogadja a hangüzeneteket. 

 Ha a DC-k halnak meg, akkor... négylábas megadás. 
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10 BEÉPÍTETT SEGÉDPROGRAMOK  
 

Kifejezetten okos ötletnek tartom, hogy az összes segédprogramot a konzol egy pontjára 

csatolták be. Annak is örülök, hogy a későbbiekben is azt tervezik, hogy az újabb 

segédprogramokat is ide helyezik el. Azt már kevésbé, hogy külső gyártók elől lezárták ezt a 

csatlakozási pontot - de megértem. 

 

Ez a látvány fogad150, ha belépünk a Toolbox menüpontba. 

 

 
 

10.1. ÁBRA A  TOOLBOX MENÜ  

 

Vegyük sorra a szerszámokat. 

                                                        
150 A kép nem SP1-es szerverről készült. Ott bizony bővültek a lehetőségek, mit ahogy a szövegben ezt láthatod is. (PJ) 
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10.1 CONFIGURATION MANAGEMENT TOOLS  

 

10.1.1  EXCHAN GE BEST  PRACTICES AN ALY S ER  

 

 
 

10.2. ÁBRA BEST PRACTICE ANALYZER  

 

Javíthatatlan optimista vagyok. Meg vagyok róla győződve, hogy ezt az eszközt már nem kell 

neked bemutatnom. Régóta vártam már, hogy az alaptelepítés része legyen. Megtörtént. 

Gyakorlatilag egy meglehetősen naprakész Exchange tudásbázisról van szó. Képes kielemezni az 

Exchange organizációnkat és finom dörmögéssel jelzi, mely beállítások nem egészen korrektek. 

A fenti ábrán látható, hogy egy dolog - a TCPIP driver - nagyon keresztbeakadt a torkán, emellett 

talált egy csomó kellemetlenséget. Kifejezetten praktikus, hogy nemcsak azt adja meg, hogy mi 

rossz, hanem azt is, hogyan javítható. Ez a legtöbb esetben egy KB-cikk vagy egy patch. 

 

10.1.2  DETAI LS  TEMP LAT ES  EDITO R  

 

Ez egy régi játék. Anno az Exchange 4.0-5.5 verziókban lehetett azzal szórakozni, hogy az ember 

áttervezgette az űrlapokat, a tulajdonságlapokat. Itt most ismét megadatott a lehetőség. 
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10.1.3  PUBLI C FO LDER  MAN AGEMENT  CON SO LE  

 

Jaj, hogy mennyire vártuk! Pedig. Ha láttuk volna, milyen is lesz, lehet, hogy fanyalogtunk is 

volna egy kicsit. Mint most én. 

 

Szóval van. Tudjuk belőle állítani, mely szervereken legyen példány az egyes objektumokból. 

Sajnálatosan azt már nem tudjuk megmondani, hogy amit az egyes fülön beállítunk, azt 

örököltesse is le. Bakker. Ettől lesz ínhüvelygyulladásos az egyszeri rendszergazda. Mondjuk 

meg is érdemli... ha nem használja az ingyenes PfdavAdmin nevű programot.  

Amit tudok tanácsolni: ezzel a 3 programmal kell nekiesni a Public Foldereknek. 

 Public Folder Management Console 

 Exchange Management Shell 

 PfdavAdmin 

Egyáltalán nem ritka, hogy egy konkrét feladat csak ezek kombinációjával oldható meg. 

 

Nézzünk egy példát. 

 

Van egy Exchange 2003 organizációnk, két back-end szerverrel. Át akarunk állni Exchange 

2007-re. Betoljuk az új szervert, átmigráljuk a postafiókokat. Ahhoz, hogy a régi szervereket ki 

tudjuk dobni, le kell róluk pucolni az összes public folder tartalmat. 

Itt kapunk először a szívünkhöz. Trehányak voltunk, na. Hagytuk elburjánzani a public 

foldereket. Teljesen összevissza voltak beállítva a replikációs paraméterek az egyes foldereken. 

Azzal se foglalkoztunk, melyik szerveren melyik folder létezett. Hiszen elérték így is, úgy is a 

felhasználók. 

De most baj van. Szeretnénk, ha 

1. Minden public folder tartalomból csak egy példány létezne, az új szerveren. 

2. Mindenhol egységes lenne a replikáció időablaka. (Ez azért fontos még egy darab végső 

szervernél is, mert kaotikus állapotban létezhet olyan beállítás is, hogy 'soha'. Ekkor 

hiába állítunk bármit, az soha nem fog arra a folderre elterjedni.) 

3. Mindez vonatkozna a System Folderekre is. 

4. Tartanánk magunkat ahhoz az elvhez, hogy vegyes rendszerben lehetőleg már az új 

admin felületeket használjuk. Azaz maximum ellenőrzési céllal nézünk bele az ESM 

konzolba. 

5. Végül nem kapnánk ínhüvelygyulladást a sok kattogtatástól. 

 

Még az első a legegyszerűbb. Úgy kezdjük, hogy előkapjuk a PfdavAdmint151. A bal oldali 

panelben ráállunk a folderre, a jobb oldali panelben a replika fül alatt látjuk is, hogy mely 

szerveren létezik belőle replika. Vigyázat, ez a beállítás magától nem öröklődik! Itt először 

felvesszük az új szervert, kommitáljuk a beállítást. Majd jobbklatty, propagate replika. Itt 

                                                        
151 Ugye tudjuk, hogy ezt kliensgépre telepítjük. Szigorúan .Net 1.1 kell neki.(PJ) 
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kiválasztjuk a 2007-es szervert, az 'add' rádiógombot, majd enter. Most már biztosak lehetünk 

benne, hogy az adott foldernek és az az összes alfolderének lesz replikája az új szerveren. Ekkor 

már csak el kellene távolítani a régiekről. Gond egy szál sem, ugyanúgy propagate replica, 

bejelöljük az eltávolítandó szervert, a 'remove' rádiógombot, enter, hátradőlés. 

Ezt a folyamatot végigcsináljuk az összes Top Level folderen. 

 

Jöhet a második lépés. Itt leszünk bajban. Olyan, hogy 'replication schedule' örököltetés égen-

földön sincs. Kénytelen leszünk magunk megírni. Powershell, naná. 

Remélem, így a 291. oldal környékén már nem kell túl sokat magyaráznom a parancsot: 

get-publicfolder -recurse "Top Level Folder" | set-publicfolder -usedatabasereplicationschedule 

$true 

Na jó, egy kicsit. A parancs első fele végigmegy a Top Level Folder nevű folder összes alfolderén 

(-recurse) és kidobálja azok neveit. Pontosabban nem ki, hanem bele a csőbe. A cső túloldalán 

lévő parancs pedig elkapja ezeket a neveket és mindegyikre beállítja, hogy ugyanazt a 

replikációs ablakot használja, mint amit magán a public folder adatbázison is beállítottunk. 

Ha ezzel végigmegyünk az összes Top Level folderen, akkor már csak az adatbázison kell 

beállítani a kívánt időablakot. 

 

Jöhetnek a System Folderek. Elméletileg simán használhatnánk a fenti két módszert, de nem 

javaslom. Egyrészt a System Folderek nincsenek sokan, másrészt ezek vannak annyira 

érzékenyek, hogy jobb egyenként rájuk kattintani és megnézni hogy vannak, mint vannak. Erre 

viszont a legjobb a Public Folder Management Console.  

 

Feladat megoldva. Ráadásul gyakorlatot szereztünk mindhárom eszköz kezelésében. 
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10.2 DISASTER RECOVERY TOOLS  

 

10.2.1  DAT ABAS E RECOV ER Y  MANAGEMENT  

 

Erre az eszközcsoportra nem pazarolnám most a papírt, a 7.6 fejezetben esett szó róluk épp 

elég. 

10.2.2  DAT ABAS E TRO UBLESHOOTER  

 

A Troubleshooter típusú segédprogramok azonos logikát követnek: először megpróbálják 

begyűjteni az összes számukra fontos adatot, majd azzal elvonulnak a klotyira, mert nekik is 

békesség kell a gondolkodáshoz. Végül visszajönnek azzal, hogy 'Te, figyelj, itt mintha valami 

nem stimmelne'. 

 

 
 

10.3. ÁBRA A  DATABASE TROUBLESHOOTER TALÁLT VA LAMIT  

 

A Database Troubleshooter sem különb ennél. Ő az eventlogot túrja át, kiszedi belőlük az 

adatbázishibára utaló eseménybejegyzéseket és megpróbálja úgy tálalni, hogy neked eszedbe 

jusson róluk valami. 

A fenti ábrán például azt az eseményt találta meg, amikor addig variáltam a log shipping 

aktiválásával/deaktiválásával, hogy egyszer csak mindenhonnan eltűnt az E00.log fájl - azaz a 

tranzakciós log éppen aktív példánya. 

Zokon vette. 
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10.3 MAIL FLOW TOOLS  

 

10.3.1  MAIL FLOW  TRO UBLES HOOT ER  

 

Szeretnék róla is jókat mondani... de nekem nem sikerült dűlőre jutnom vele. 

Ez a segédprogram a Tracking logokat használja adatgyűjtésre. 

Ezzel nem is lenne baj - ha használná. 

De nézzük meg először, miből élünk. 

 

 
10.4. ÁBRA A  MAIL FLOW TROBLESHOOTER VARÁZSL ÓKÉSZLETE 

 

Tehát ezekre a speciális esetekre felkészített varázslók üldögélnek a hangárban. Először a kettes 

számú versenyzőt hívtam elő: bizonyos levelek nem érkeznek meg, illetve nem mennek ki. 

 

 
 

10.5. ÁBRA AZ ELAKADÓ LEVELEK VARÁZSLÓJA ÉRDEKLŐDIK  

 

Nyilván először bekéri, mire vizsgálódjon. Be lehet állítani azt is, ha nem Exchange alapú 

smarthostot használunk. Kipróbáltam, nem köpött le.  

Meg kell adnunk feladót/címzettet. A forgatókönyv ugye az, hogy a recipient kap egy levelet a 

sender-től.  
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10.6. ÁBRA ÁTTEKINTÉS A SZERVERRŐL  

 

Először, hogy addig se unatkozzunk, kapunk egy áttekintést a szerverünkről.  

Ezt a műveletet mindegyik Mail Flow eszköz elvégzi. 

 

 
 

10.7. ÁBRA TESZTEREDMÉNYEK  

 

Utána jön néhány teszt. 
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10.8. ÁBRA EGY ÉRTELMEZHETETLEN HIBA  

 

Végül megszületik az analízis. Melyből - legnagyobb szomorúságomra - semmit sem értek. Itt 

annak kellett volna kibuknia, hogy a sender jajjistenem@hovakulgyem.hu címe nem igazán 

valódi. (10.5 ábra) Ehelyett kapunk egy olyat, hogy syntax error. 

 

Adtam a csapatnak még egy esélyt: kihívtam a porondra az egyes számú versenyzőt: a 

felhasználónk váratlan NDR-t kap vissza. 

 

Ehhez először elküldtem egy levelet egy elérhetetlen címre. Az NDR vissza is jött. 

 

 
 

10.9. ÁBRA NDR  A FELADÓNÁL  

 

Habár minden lényeges információ ott van a levélben, de azért nézzük, mire jut a szituációval a 

varázsló. 

Az áttekintést itt is megkapjuk, majd jön a hibakód beadása. 
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10.10.  ÁBRA A  HIBAKÓD  BEADÁSA 

 

Minimális gondolkodás után mondja is, mit jelent a kód. 

 

 
10.11.  ÁBRA A  HIBAÜZENET DEFINÍCIÓJA  

 

Csakhogy ez még csak egy általános definíció. Nem sok, ennyit a gugli is tud. De a remény ott 

fénylik - egész pontosan a lap alján. Azt igéri a varázsló, hogy áttúrja jól a Tracking logot, hogy 

talál-e erre vonatkozó adatot. Itt lehet hátradőlni, hiszen mielőtt egyáltalán elindítottam volna 

ezt a segédprogramot, a Message Tracking segédprogrammal megnéztem a logot: ott volt 

minden információ.  
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10.12.  ÁBRA A  VARÁZSLÓ RÉSZLETES JELENTÉSE  

 

Csakhogy ez a varázslót nem hatotta meg. Közölte, hogy szerinte nekem nincs is Tracking log-

om - majd visszamászott a kuckójába pihenni. Kipróbáltam néhány egyszerűbb trükköt, de 

semmi sem hozott javulást. Feltételezem, ha valamivel nagyobb apparátussal ugrom neki, akkor 

ki tudnám deríteni, miért nem működnek ezek a varázslók... de ember, már a tizedik fejezetnél 

járunk - és ne tudd meg, milyen közel van a lapzárta152. 

                                                        
152 Írtam ezt másfél évvel ezelőtt. (PJ) 
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10.3.2  MES S AGE TR ACKIN G  

 

A Tracking logokban már turkáltunk korábban, ott láthattunk példákat arra, hogyan is néz ki ez 

az egész. Megmondom őszintén, én nem kezdtem cigánykerekeket szórni az első 

találkozásunkkor. A régi jobban áttekinthető volt. Ez a mostani egyszerűen egy félretervezett 

felhasználói felület. 

 

Addig oké, hogy Powershell és emiatt az eredmények a shellben táblázatos formában jelennek 

meg. De ugyanez a grafikus felületen kezelhetetlen: szkrollozás hegyek, átláthatatlan sorok, 

olyan 3-4 képernyő széles táblázatban. 

 

De száz szónál is többet ér egy kép. Hát még három... 

 

 
 

10.13.  ÁBRA A  KERESÉSHEZ ITT IS ADATOK KELLENEK  

 

Bekérjük az adatokat. Jó pont, hogy sokkal több szűrőfeltételt adhatunk meg. Az is öröm, hogy 

látjuk a megfelelően paraméterezett cmdlet-et. 

 

 
 

10.14.  ÁBRA A  MESSAGE TRACKING EREDMÉNYE  
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Ezt az eredményt kapjuk. Igazából ott van minden... csak nagyon nehéz áttekinteni. Nem tudok 

megszabadulni attól a gyanútól, hogy direkt csinálták: inkább használjak Powershellt, az 

eredményt meg csövezzem bele egy csv fájlba, hagy mutassa meg az Excel is, hogy mit tud. De, 

könyörgöm, hol van egy szerveren Excel? 

 

Ja, a lényeges dolgok: láthatjuk, mikor mi is történt a levéllel. Hogy az egyes események mit is 

jelentenek pontosan, arról az SMTP-motorral kapcsolatban már írtam. 

 

 
 

10.15.  ÁBRA MESSAGE TRACKING TOVÁBBLÖKVE  

 

Ez viszont egy jó pont: ha kiválasztok a táblázatból egy sort és úgy nyomok a Next gombra, 

akkor le lehet szűrni a legyűjtést a konkrét levélre. 
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10.3.3  QUEUE V I EW ER  

 

Ez is egy nagyon hasznos diagnosztikai eszköz. Itt ráadásul még csak fanyalognom sem kell, 

hiszen egyértelműen jobb lett. 

 

 
 

10.16.  ÁBRA QUEUE VIEWER  

 

Mondjuk meglehetősen hangosan kacagtam fel, amikor megláttam a kifinomult szűrési 

lehetőségeket. Régen rossz, ha már akkora tömegben állnak a levelek a várakozási sorban, hogy 

szűrés nélkül áttekinthetetlen a kupac. 

 

 
 

10.17.  ÁBRA A  VÁRAKOZÁSI SORBAN ÁL LÓ LEVÉL ADATLAPJA  

 

A várakozó levelekről végre már korrekt információkat is kaphatunk. 
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10.18.  ÁBRA A  VÁRAKOZÁSI SOR LEÁLLÍTÁSA  

 

És természetesen itt is befagyaszthatjuk/elindíthatjuk a sor feldolgozását: az akciópanelen alul 

láthatjuk, hogy ez egy befagyasztott sor - naná, egyébként nem tudtam volna lefényképezni. Ha a 

resume opcióra bökünk, beindul a daráló. 
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10.3.4  ROUTI NG LO G VI EW ER  

 

Hogy ennek is mennyire örültem. Végre, megvan az utódja a Winroute programocskának. És 

tulajdonképpen igen is... meg nem is. 

 

Már a beizzítása is nehézkes egy kicsit. A Winroute-nak azt mondtam, hogy _most_ kérek egy 

felvételt a Link State Table-ról, sőt, megadhattam azt is, hogy percenként frissítsen. Exchange 

2007-ben viszont nincs LST, az információkat ún. routing logokból tudjuk felolvasni. Viszont én 

eddig nem igazán tudtam rájönni, mi is triggereli a log legyártását. Én biztosan nem, pedig volt, 

amikor ez volt a leghőbb vágyam.  

 

Aztán amikor megkaptam a grafikus felületet, rögtön tekertem is arra a pontra, ahová korábban 

is szoktam: hol látszik, hogy egy konnektor él-e, hal-e? Tulajdonképpen sehol. Sőt, mivel jó 

eséllyel egy két órával korábbi logot olvasok fel, nyilvánvalóan az információ sem igazán 

kemencemeleg. 

 

Mondjuk, arra azért jó, hogy áttekintsük, hogyan is néz ki a routolás a rendszerünkben - de 

ugyanezt ugye megtehetnénk az AD Sites & Services konzolból is, hiszen már megtanultuk, hogy 

az Exchange 2007 az AD konnektorait használja telephelyek közti routolásra. Ami 

mindenképpen a tool javára írható, az az, hogy EMS nélkül láthatjuk az AD objektum Exchange 

tulajdonságait. 

De ha mixed organizációban akarunk ledőlt konnektorokra vadászni, ragaszkodjunk a Winroute 

programhoz. (Lsd. később.) 
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10.4 PERFORMANCE TOOLS  

 

Performance Monitor 

 

Szeretem az ilyen fejezeteket - mármint azokat, melyeket ilyen hamar átfutunk. Egész 

egyszerűen feltételezem, hogy ezt a segédprogramot már kívülről/belülről ismered. Ami 

kérdéses lehet, hogy miket érdemes figyelni. 

 

Értelemszerűen: 

 A szokásos cuccokat: memória, processzor, merevlemez. 

 Levélszállítási értékeket: Messages Received/Sent per Second. 

 És az RPC-re vonatkozó négy számlálót. 

 

10.4.1  PERFO R MAN CE TRO BLESHOO T ER  

 

Ez tulajdonképpen az előző monitornak intelligenciával felturbózott változata. Ugye azt 

mondtam, a troubleshooter először gyűjt, majd analizál. Ez itt úgy néz ki, hogy lefuttat egy 

ötperces adatgyűjtést egy beállított számlálókupacra - majd képünkbe vágja az igazságot. 

 

 
 

10.19.  ÁBRA A  VARÁZSLÓ POOL  

 

Itt is egy varázslóhordából válaszhatjuk ki a főszereplőt. Egész izgalmasnak tűnnek a 

lehetőségek. 
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10.20.  ÁBRA A  VARÁZSLÓ MÖGÖTT ÁLLÓ  PERFORMANCE MONIITOR BEPARAMÉTEREZÉSE  

 

Természetesen a Perfmon-t be kell paramétereznünk. 

 

 
 

10.21.  ÁBRA ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT  AZ RPC  TELJESÍTMÉNYVIZSGÁLATRÓL  

 

És megjelennek az eredmények. Ez éppen az összefoglaló táblázat. 

 

 
 

10.22.  ÁBRA RÉSZLETES TÁBLÁZAT AZ  RPC  TELJESÍTMÉNYVIZSGÁLATRÓL  
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10.23.  ÁBRA MÉG RÉSZLETESEBB TÁBL ÁZAT AZ RPC  TELJESÍTMÉNYVIZSGÁLA TRÓL  

 

Ezek pedig az egyre részletesebb jelentések. 

 

Egy dolog mindenesetre látszik a teljesítményelemzésekből: az ideális rendszer nem tartalmaz 

felhasználót. Itt csak egy admin van bejelentkezve és olyan szép RPC-értékek vannak, hogy az 

ember legszívesebben megnyalná az összes gombot a billentyűzetén. 
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10.5 EGYÉB SEGÉDPROGRAMOK  

 

A fekete bárányok. Ezek olyan segédprogramok, melyek ugyan nincsenek benne a Toolbox-ban, 

de egy admin számára nehezen nélkülözhetőek. 

 

10.5.1  W INRO UT E  

 

Több routing groupot tartalmazó organizációkban nehezen lehetett elképzelni az életet nélküle - 

de egy szerveres felállásban is jól használhattuk az SMTP-konnektorunk állapotának 

vizsgálatára. Természetesen most csak olyan rendszerekre gondolok, ahol az Exchange 2007 

szerverek mellett még éldegél Exchange 2000/3 szerver is. Ezen ugyanis még létezik Link State 

Table, melyet a program fel tud olvasni. 

Nagy előnye, hogy percrekész állapotban mutatja, hogy is néznek ki most éppen a routolási 

viszonyok - a ledőlt konnektorok vizuálisan is feltűnőek. Levelezési nyomozáshoz 

elengedhetetlen. 

 

10.5.2  EXMERGE  

 

Egy másik roppant hasznos segédprogram. Meg sem próbálom felsorolni, mennyi mindenre 

használható. Az Exchange-csapat is nagy gondban volt, mihez kezdjen vele. Semmiképpen nem 

akarták, hogy külön fejlesztésként éljen tovább, szerették volna, ha besorolódik a rendszerbe. Ki 

is nézték neki a szobát a kastélyban: úgy hívták volna a Powershellben, hogy Export-Mailbox. 

Tulajdonképpen van is ilyen parancs a termékben... de eddig még nem bírták az Exmerge összes 

tudását belezsúfolni. Elsősorban a PST provider-rel van bajuk, így a cmdlet remekül másol 

mindenféle Exchange postafiókból (2000/2003/2007) Exchange 2007 postafiókba - de a PST 

egyelőre még ismeretlen valami a számára. A fiúk fogadkoznak, hogy egyszer ez is meglesz. 

Majd153.  

 

Mielőtt teljesen lekókadnánk, azért van jó hírem is. Habár hivatalosan erősen „tiltva van”, hogy 

Exchange 2007 postafiókokat korábbi verziók kezelőfelületéről menedzseljünk - de néhány 

ember nem hagyta magát manuálok olvasásával megfélemlíteni. Ők nekiugrottak az Exchange 

2003 Exmerge segédprogramjával a 2007-es adatbázisoknak - és minden rendben működött. 

Azaz jelenleg az a hivatalos vélemény, hogy továbbra sem támogatott a segédprogram 

használata, de az eddigi tapasztalatok szerint nem okoz semmilyen problémát. 

 

                                                        
153 Egész pontosan az SP1-ig kellett várni. Abban már működik. Méghozzá a 2 GB limit nélkül. (PJ) 
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10.5.3  ESEUTI L ,  ISIN TEG  

 

Szintén régi ismerősök. 

 
ESEUTIL: 

Akár azt is mondhatnám, hogy ezzel lesz a legkisebb gond, az ESE adatbázisok szerkezete nem 

változott, simán lehet használni akár a régi Exchange programját is. 

 

Hát, nem. 

 

Egyfelől annyira azért változott az adatbázis-szerkezet, másfelől kidobták mellőle az árnyékát, 

az .stm adatbázist. Márpedig a régi Eseutil azt is macerálta, alapértelmezésben. 

 

De mire is jó ez? A segédprogram ún. alacsony hozzáférési szinten piszkálja az adatbázisainkat. 

Értelemszerűen csak a _merevlemezen_ lévő adatbázisainkat. A piszkálgatás ezen a szintjén az 

adatbázisnak egy apró darabja sem tartózkodik a memóriában. 

 

Ilyeneket tud vele csinálni: 

 Repair - azaz hibát javít. 

 Defregmentation - azaz tömörít. 

 Integrity check - azaz integritást ellenőriz. 

 Copy - azaz másolás. 

 

Adatbázishibánál mindig érdemes végiggondolni, melyik utat választjuk:  

 egyfelől visszatölthetjük mentésből az adatbázist, 

 másfelől megpróbálhatjuk az Eseutil segítségével megjavítani. 

 

Nyilván a döntés azon múlik, mikori a legutóbbi mentés - illetve mit mond az Eseutil. Így 

látatlanban annyit azért lehet állítani, hogy a mentésből visszatöltött adatbázis jóval 

megbízhatóbb valami, mint a megfoltozott154. 

Hogy ne legyen túl egyszerű az élet, az alkalmazható kapcsolók között szép nagy káosz van. 

 eseutil /p - repair: végigmegy az adatbázison és a sérült elemeket - sorokat, táblákat - 

kidobja155. Feltétlenül kell utána Isinteg is. 

 eseutil /r - recover: rájátsza a logokat az adatbázisra. Rájátszás eleve kétféle lehet: soft és 

hard. Itt a hard esetről van szó, azaz mentésből játsszuk vissza a logokat. Soft recovery 

esetén az adatbázis könyvtárában lévő logok játszódnak rá az adatbázisra. (Ez történik 

akkor, amikor váratlanul leáll az Exchange Information Store szolgáltatás vagy maga a 

                                                        
154 Mindenki tud rémtörténetet felhozni, ami ugyan nem vele, de az ismerősének ismerősével esett meg,: addig javítgatta ESEUTIL-lal és 
ISINTEG-gel az adatbázist, amíg az összes hibaüzi el nem tűnt. Ez hajnali négy-öt órára „várható”. Aztán mountolja az adatbázist,hazavánszorog, 
de már csörög is a telefon, hogy megnyithatatlan levelek, végtelen mélységű mappahierarchiákok vannak – hol máshol, mint a vezérigazgató 
mappájában! (FM) 
155 Na erről beszélek. Aztán honnan tudod, hogy miket dobált ki? (FM) 



BEÉPÍTETT segédprogramok 

 

~ 308 ~ 

szerver. Nem is tudunk róla, de újraindításkor minden adatbázison lefut egy soft 

recovery.) 

 eseutil /c - restore: Erre akkor van szükség, ha szalagos mentésből történő 

visszaállításnál ügyesen kifelejtettük az utolsó naplóvisszaállításból a híres „alsó pipát”. 

Ez azért bosszantó, mert elvileg most kezdhetnénk elölről a nyolc és fél órás 

visszaállításunkat. gyakorlatilag viszont az elmaradt hard recovery-t ezzel a paranccsal 

lehet bepótolni. Máris megtakarítottunk egy  munkanapot. 

 A defregmentálás némileg egyszerűbb: eseutil /d, aztán jöhetnek a finomságok. Arra 

figyelni kell, hogy legyen bőven hely a merevlemezen, mivel úgy működik, hogy nyit egy 

szűz adatbázist és elkezdi abba átmásolni az értelmes adatokat. A nullák értelemszerűen 

kiesnek. (A munkakönyvtárt megadhatjuk egy másik partíción is.) Én, már csak 

babonából is, de el szoktam ereszteni utána egy Isinteget. 

 Integrity check: Ne vezessen félre, hogy az Isinteg is tulajdonképpen ugyanez - más 

pályán dolgoznak. Az Isinteg az adatbázis egyes táblái közötti integritást ellenőrzi, az 

eseutil /g viszont az adatbázison belülit156. 

 Copy. Ez a legviccesebb. Fogadjunk, hogy kevesen tudják, hogy a nagy fájlok másolásának 

legbiztosabb módja az Eseutil program. Sajnos ma már csak adatbázisokat és tranzakciós 

logokat tudunk vele másolni, de az Exchange 5.5/2000 alatti verziója, az EseFile még nem 

volt ilyen válogatós.  

A utility trükkje egyébként az, hogy úgy másol fájlokat, hogy azokat ún. uncached módban 

nyitja meg157. 

 

Nem beszéltem még néhány kapcsolóról: 

 eseutil /m: dump. Kiírja a legfontosabb adatokat az adatbázisról. 

 eseutil /k: checksum: Különböző fájlok fejléceit ellenőrzi. 

 

ISINTEG: 

Tulajdonképpen elmondtam már róla minden lényegeset. Nagyjából arról van szó, hogy ez a 

segédprogram kicsit "magasabbról" lát rá az adatbázisra, azaz olyan hibákat is kijavít, melyeket 

az eseutil - a földet súroló orrával szimatolva - észre sem vesz. 

Két fő használati területe van: 

 Amikor offline mentésből állunk vissza. 

 Amikor már semmi más sem segít. 

 

                                                        
156 Ha jól értelmeztem. Helyes értelmezés viszont garantáltan nincs, minthogy leírás sincs. (PJ) 
157 Mielőtt nekiállnál Exchange 5.5 telepítő cédét vadászni, szólok, hogy ugyanez a másolási metódus beállítható a Total Commanderben is. (PJ) 
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Jó kis kaland volt.  

 

Remélem, immár sokkal tisztább a kép az Exchange Server 2007 SP1 termékkel kapcsolatban. 

 

Megjegyzem, a könyv formából kifolyólag viszonylag ritkák voltak az esettanulmányok. Nagyon 

kevés írás szólt egy-egy hiba, szokatlan jelenség felderítéséről - márpedig úgy vélem, pont 

ezekből lehet a legtöbbet tanulni. 

 

De nem kell félned. Van ilyen is. Exchange MVP kollégámmal, Gömöri Zoltánnal közösen irkálunk 

az Email és a Detektívek blogba. (http://emaildetektiv.hu) Itt bőven találsz hibakeresős, 

implementációs írásokat, ráadásul a blogforma miatt jóval naprakészebb tartalommal is. 

Mindemellett a Microsoft Magyarország Exchange portálján is szoktam jelentkezni, bár itt 

inkább rövidebb, hírbejelentő írásokkal. (http://tinyurl.com/aq4oft) 

 

Köszönöm, hogy ilyen sokáig kitartott a figyelmed.  

 

 

 

 

Petrényi József 

Synergon Rendszerintegrátor Kft. 

MCP, MCTS, MCSE+M, MCITP 

Exchange MVP 

jpetrenyi@externet.hu 
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