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Wszystko, co musisz wiedzieć, by sprawnie wdrożyć i zabezpieczyć system SBS 2008!
•  Jak zainstalować i skonfigurować SBS 2008?

•  Jak udostępniać usługi jego użytkownikom?

•  Jak zabezpieczać serwer i sprawnie nim zarządzać?

Wiele praktycznych technologii w ramach jednej licencji, większa wydajność serwera, możliwość 

pracy zdalnej, bezpieczeństwo poczty i szybki dostęp do potrzebnych danych – oto główne 

powody, dla których małe, dynamicznie rozwijające się firmy decydują się na wdrożenie systemu 

Small Business Server. Mogą wówczas cieszyć się tym wszechstronnym, a zarazem niewymagającym 

stałej i bieżącej obsługi rozwiązaniem Microsoftu za naprawdę rozsądne pieniądze. Nic zatem 

dziwnego, że system ten staje się coraz bardziej popularny, a co za tym idzie – specjaliści od jego 

wdrażania są coraz bardziej poszukiwani! Właściciele firm uświadomili sobie, że tylko poprawne 

wdrożenie tego typu systemów gwarantuje oczekiwane przez nich korzyści biznesowe

i odpowiedni poziom bezpieczeństwa tak dzisiaj cennych informacji.

Ta książka to doskonały podręcznik dla wszystkich osób, przed którymi stoi zadanie pierwszej 

instalacji, konfiguracji bądź obsługi systemu SBS 2008, oraz dla tych, które migrują z serwera SBS 

2003. Dzięki niej krok po kroku poznasz instalację Small Business Serwer 2008 – zarówno jako 

pierwszego serwera w organizacji, jak i nowego serwera w firmie korzystającej dotąd z SBS 2003. 

Opisane tu zostały między innymi kwestie instalowania systemu operacyjnego i komponentów 

SBS, migracji ustawień sieciowych, tworzenia konta administratora i serwera nazw, instalowania 

narzędzi ochronnych oraz sprawnego rozwiązywania najczęściej spotykanych problemów. 

Dowiesz się również, jak właściwie przeprowadzać migrację kont użytkowników czy aplikacji 

biznesowych, konfigurować sieć VPN i domeny internetowe dla zdalnego dostępu oraz poczty 

elektronicznej, wprowadzać niezawodną ochronę danych na serwerze, a także tworzyć i testować 

kopie zapasowe.

•  Jak krok po kroku zainstalować i skonfigurować system SBS 2008?

•  Jak przeprowadzić migrację z SBS 2003 na SBS 2008?

•  Jak uzyskać bezpieczną konfigurację sieci lokalnej i dostępu z Internetu?

•  Jak korzystać z narzędzi pracy grupowej, opartych na serwerze SharePoint?

•  Jak umożliwić użytkownikom wydajną pracę zdalną poza biurem?

•  Jak zabezpieczać sieć, pocztę i dane na serwerze?

•  Jak sprawnie zarządzać systemem, by zawsze działał bez zarzutu?

Opanuj proces instalacji i konfiguracji niezawodnego serwera dla małych firm!
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Migracja systemów
i ustawie� z SBS 2003

W tym rozdziale przedstawi� migracj� konfiguracji z systemu SBS 2003 do SBS 2008. B�dzie
to wymaga�o wykonania dzia�a� na obu serwerach.

Opisane s� tu nast�puj�ce zagadnienia:
� Uruchamianie kreatora migracji
� Pocz�tkowe konfigurowanie sieci SBS 2008
� Konfigurowanie dost�pu do internetu
� Migracja ustawie� sieciowych SBS 2003
� Porz�dkowanie ustawie� zasad grupy

Wp�yw na u�ytkowników

Ta cz��� migracji b�dzie powodowa�a przerwy w dost�pie do poczty i problemy z ustawieniami siecio-
wymi. Zalecane jest, aby u�ytkownicy nie korzystali z systemu w czasie przeprowadzania tych dzia�a�.
Je�eli wszystko pójdzie g�adko, nie powinno to zaj�� wi�cej ni� godzin�.

Za�o�enia
Zak�adam tutaj, �e zosta�y zako�czone przygotowania do migracji, a wszystkie napotkane
problemy zosta�y w pe�ni rozwi�zane. Poniewa� proces migracji korzysta z poprzednich kroków,
to je�eli co� si� nie uda�o, musi zosta	 naprawione, poniewa� w przeciwnym razie spowoduje
to b��dy na pó�niejszych etapach. Niezmiernie wa�ne jest, aby serwer by� zaktualizowany
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za pomoc� Windows Update oraz narz�dzia Best Practices Analyzer i wykonane zosta�y
wszystkie przygotowania opisane w rozdziale 3.

Zak�adam równie�, �e instalacja poza potrzebnymi aktualizacjami zosta�a przeprowadzona
w sposób opisany w rozdziale 4. Je�eli wyst�pi�y problemy, to lepiej ponownie wykona	 in-
stalacj� ni� próbowa	 dalszych kroków, maj�c niepewne podstawy.

Dost�pne jest kilka testów procesu instalacji, które w razie napotkania problemów raportuj�
numer b��du oraz zalecenia pozwalaj�ce rozwi�za	 dany problem. Je�eli b��d jest szczególnie
powa�ny lub wskazuje na problem z oryginalnym systemem SBS 2003, to najlepsz� metod�
unikni�cia k�opotów z migracj� b�dzie wykonanie nast�puj�cej procedury:

� Utwórz kopi� wszystkich zmienionych danych na serwerze, takich jak zawarto�	
dysków, poczty elektronicznej lub danych w witrynie SharePoint CompanyWeb.

� Przywró	 oryginalny serwer do stanu pocz�tkowego, korzystaj�c z kopii wykonanej
przed rozpocz�ciem migracji.

� Rozwi�� problem w oryginalnym serwerze SBS 2003.
� Przeprowad� jeszcze raz przygotowania.
� Przywró	 zmienione dane z serwerów SBS 2003 i SBS 2008.
� Wykonaj jeszcze jedn� kopi� serwera SBS 2003, ale nie usuwaj wykonanej

wcze�niej.
� Rozpocznij instalacj� SBS 2008 i ponownie uruchom migracj�.

Mo�e to zabrzmie	 powa�nie, ale widzia�em ju� osoby, które uzyska�y bezu�yteczny serwer,
poniewa� zignorowa�y b��d, tymczasem wyeliminowanie powoduj�cej go ma�ej usterki i po-
nowne wykonanie ca�ego procesu zaoszcz�dzi�oby im mnóstwo czasu i frustracji. Jednak na
szcz��cie niewiele b��dów mo�e powodowa	 takie ekstremalne sytuacje. Problemy w wi�k-
szo�ci mog� by	 rozwi�zane, a nieudany krok migracji mo�na powtórzy	.

Microsoft udost�pnia informacje na temat cz�sto spotykanych b��dów wraz ze wskazówkami na temat
ich wyeliminowania. S� one dost�pne pod adresem http://davidoverton.com/r.ashx?18. Dodatkowe
narz�dzia do rozwi�zywania problemów oraz poradnik serwisowania s� dost�pne pod adresem
http://davidoverton.com/r.ashx?17.

21-dniowe ograniczenie
Powiniene� by	 w stanie przeprowadzi	 ca�y proces migracji w czasie od jednego do trzech
dni, w zale�no�ci od ilo�ci danych wymagaj�cych przeniesienia (musi by	 zako�czony w cza-
sie 21 dni). Cz�sto mo�liwe jest pozostawienie ca�ego procesu i powrót do niego pó�niej, pod
warunkiem �e u�ytkownicy nadal b�d� mieli dost�p do swoich danych, poczty i witryny.
Je�eli ca�a migracja nie zostanie uko�czona w ci�gu 21 dni, wy�wietlany b�dzie komunikat
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o b��dzie, a system SBS 2003 b�dzie si� restartowa� co 60 – 90 minut. Taka sytuacja jest nie-
dopuszczalna, cho	 pomi�dzy restartami mo�na normalnie pracowa	. Je�eli proces migracji
zosta� zatrzymany z powodu b��dów, powiniene� odtworzy	 system z kopii, co spowoduje
skasowanie licznika.

Kontrola konta u�ytkownika
Kontrola konta u�ytkownika (UAC) jest funkcj� zabezpiecze� Windows Server 2008 oraz
Windows Vista. Przy wy�wietlaniu komunikatów wykorzystywane s� kolory oznaczaj�ce ryzy-
ko zwi�zane z zaakceptowaniem wyboru lub kontynuowaniem procesu. Poniewa� b�dziesz
wykonywa� wiele zada� administracyjnych, zobaczysz kilka takich komunikatów. Po zako�-
czeniu konfiguracji powiniene� ju� rzadko si� z nimi spotyka	, a w przypadku jego wy�wie-
tlenia uwa�nie sprawd�, czy na pewno masz zamiar zmieni	 podstawowe ustawienia systemu.
Je�eli nie jeste� pewien, przerwij lub zablokuj akcj�.

W czasie migracji, w momencie rozpocz�cia nowego zadania lub klikni�cia menu z elemen-
tem zawieraj�cym ikon� tarczy, wy�wietli si� niebieski komunikat, podobny do pokazanego na
poni�szym ekranie, ale w takim przypadku mo�esz bezpiecznie kontynuowa	 prac�. Je�eli
zauwa�ysz jakikolwiek pomara�czowy lub czerwony komunikat, powinien od razu wyda	 Ci si�
podejrzany.

Nie wskazuj� miejsc, gdzie w procesie migracji zostanie wy�wietlone okno UAC, dlatego
przedstawiam tak dok�adnie to zagadnienie. Mo�esz wy��czy	 UAC, ale spowoduje to, �e nie
b�dziesz wiedzia�, czy komunikat by� czerwony, czy niebieski, a wiedza ta jest znaczn� pomoc�
w utrzymaniu bezpiecze�stwa systemu. Zalecam wi�c pozostawienie w��czonego mechanizmu
UAC i klikanie w razie potrzeby przycisku Kontynuuj.

Zamieszczony poni�ej przyk�ad niebieskiego komunikatu UAC, cz�sto spotykanego w czasie
dzia�ania aplikacji i narz�dzi podpisanych przez firmy trzecie, a tak�e niektórych narz�dzi
Microsoftu.
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Poni�ej znajduje si� przyk�ad pomara�czowego komunikatu UAC, który wskazuje, �e aplika-
cja nie jest podpisana lub „zaufana”. Nale�y uwa�nie przyjrze	 si� ka�demu takiemu komuni-
katowi, cho	 nie oznacza on, �e aplikacja jest niew�a�ciwa.

Przygotowania do uruchomienia
kreatora migracji
Pozosta�y jeszcze dwa zadania do wykonania przed uruchomieniem kreatora migracji. Pierw-
szym jest zmiana folderu przekierowania zasad grupy, a drugim utworzenie nowego u�ytkow-
nika z prawami administratora.

Zmiana przekierowania folderu
Je�eli masz w��czone przekierowanie folderów, oznacza to, �e wszystkie Twoje dokumenty s�
przechowywane na serwerze oraz na Twoim komputerze. Ustawienie to powinno by	 prze-
stawione na nowy serwer ju� przed rozpocz�ciem migracji. W tym celu nale�y zmieni	 zasady
grupy dla domeny. Je�eli nie jeste� pewny, czy opcja ta jest aktywna, po prostu wykonuj ope-
racje, a je�eli zasada nie b�dzie istnie	, wszystko jest w porz�dku.

Po zalogowaniu do systemu SBS 2008 znajd� w menu Start folder Narz�dzia administracyjne
i kliknij Zarz�dzanie zasadami grupy.
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Spowoduje to otwarcie programu zarz�dzania obiektami GPO. Na poni�szym ekranie przed-
stawiona jest kombinacja zasad zdefiniowanych w serwerze SBS 2003, w tym przekierowanie
folderów i ustawienia zapory, jak równie� nowe zasady za�adowane przez SBS 2008. Zasadami
pozostaj�cymi w konflikcie zajmiemy si� w dalszej cz��ci ksi��ki, teraz wystarczy, �e zmienimy
zasad� przekierowania folderów.

Zmiana obiektów zasad grupy mo�e powodowa� zmian� mo�liwo�ci systemu lub uprawnie� u�ytkowników.
Powiniene� zmienia� tylko te zasady, co do których jeste� pewny, �e s� wymagane, na przyk�ad takie jak
tu opisana.

W lewym panelu nawigacyjnym zaznacz Obiekty zasad grupy, a nast�pnie znajd� element
Przekierowanie folderu Small Business Server i kliknij go.

Je�eli nie ma tego elementu, to nie musisz kontynuowa	 procesu zmiany przekierowania fol-
deru i przechodzi	 do tworzenia nowego konta administratora.

Je�eli nie masz w��czonej tej funkcji, ale wydaje Ci si� ona przydatna, poszukaj informacji na jej temat
w rozdziale 11.
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Kliknij prawym przyciskiem myszy obiekt Przekierowanie folderu Small Business Server
i wybierz z menu Edytuj.
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Spowoduje to za�adowanie edytora zasad grupy. Przejd� do Konfiguracja u�ytkownika,
Ustawienia systemu Windows, Przekierowanie folderu i na koniec Dokumenty. Kliknij Dokumenty
prawym przyciskiem myszy i wybierz W�a�ciwo�ci.

Z listy Ustawienia wybierz opcj� Podstawowe — Przekierowuj wszystkie foldery do tej
samej lokalizacji i zmie� 
cie�ka katalogu g�ównego na \\<Nazwa serwera docelowego>\
PrzekierowaneFoldery — tu w miejsce <Nazwa serwera docelowego> wpisz nazw� nowego
serwera.

Do momentu zmigrowania plików, co zostanie opisane w rozdziale 8., u�ytkownicy mog� �adowa� i za-
pisywa� pliki, ale ich istniej�ce pliki nie b�d� zapisane na nowym serwerze.

Po klikni�ciu OK zostanie wy�wietlone ostrze�enie, które nale�y po prostu zaakceptowa	.
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Tworzenie nowego konta administratora
Je�eli b�dziesz próbowa� uruchomi	 kreator migracji zalogowany na koncie domy�lnego konta
Administrator, kreator ten wy�wietli nast�puj�cy komunikat o b��dzie:

SBS 2008 próbuje uniemo�liwi� pope�nianie prostych b��dów bezpiecze�stwa przez u�ycie restrykcyj-
nych zasad wymuszaj�cych dobre praktyki. Jedn� z nich jest zasada, �e administrator systemu nie mo�e
mie� konta Administrator. Dzi�ki temu domoros�y hacker musi wiedzie�, jak nazywa si� konto admini-
stratora, poniewa� nie b�dzie ono mia�o standardowej nazwy.

Przejd� na zak�adk� U�ytkownicy i grupy w konsoli Windows SBS i dodaj nowego u�ytkownika,
który b�dzie pe�ni� funkcj� administratora. Poniewa� nie wykona�e� jeszcze migracji u�ytkowni-
ków SBS 2003, mo�emy nada	 jednemu z nich prawa administratora, jednak nie jest to zalecane
rozwi�zanie i lepiej utworzy	 nowe konto u�ytkownika.

Aby rozpocz�	 tworzenie konta, kliknij ��cze Dodaj nowe konto u�ytkownika.
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Wype�nij formularz danymi.

Preferowane jest, aby konto administratora nie mia�o normalnej nazwy u�ytkownika, poniewa� nie
b�dziesz chcia�, aby kto� logowa� si� jako administrator domeny w ci�gu normalnej pracy.
Cho	 nazwa u�ytkownika b�dzie zawiera�a nazwisko osoby, to jednak powinna jasno identyfi-
kowa	 konto administratora, a nie zwyk�ego u�ytkownika. W poni�szym przyk�adzie u�y�em
nazwy JanKowalskiAdmin, wi�c nie zostanie pomylony ze zwyk�ym u�ytkownikiem Jan Ko-
walski.

Kreator SBS 2008 podpowiada potencjaln� nazw� u�ytkownika, ale mo�esz wpisa	 w to pole
dowolnie wybran� nazw�. Przed klikni�ciem Dalej upewnij si�, �e w polu Rola u�ytkownika
wybrana jest opcja Administrator sieci.
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Kreator wykona kilka kroków w celu utworzenia u�ytkownika, w tym utworzenia folderów
wspó�dzielonych i skonfigurowania poczty.

Konto zostanie utworzone, ale mo�e si� wy�wietli	 ostrze�enie zwi�zane z u�ytkownikiem
i wczesn� faz� migracji.
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Je�eli klikniesz ��cze Poka� szczegó�y ostrze�enia, wy�wietl� si� wszystkie b��dy (o ile wyst�-
pi�y). Ewentualny b��d zwi�zany z brakiem mo�liwo�ci wys�ania wiadomo�ci powitalnej jest
oczekiwany i mo�na go zignorowa	, poniewa� zostanie usuni�ty w czasie procesu migracji.
Pozosta�e b��dy wymagaj� przeprowadzenia dalszej analizy.

Teraz jeste�my gotowi do uruchomienia kreatora migracji!

Korzystanie z kreatora migracji
Nie musisz u�ywa	 kreatora migracji do wykonania migracji, ale dzi�ki niemu przeprowadzisz
niezawodny i sprawdzony proces, dzi�ki któremu zyskasz pewno�	, �e wszystkie ustawienia
standardowe i tre�ci z serwera SBS 2003 zostan� zmigrowane. Nigdy nie próbowa�em wykona	
migracji bez u�ycia tego rozwi�zania.

Wró	 ponownie na zak�adk� Strona g�ówna w konsoli Windows SBS. Trzeci� opcj� na tej zak�adce
jest ��cze Dokonaj migracji do Windows SBS 2008. Kliknij to ��cze, aby uruchomi	 kreator.

Je�eli nie widzisz zadania migracji na li�cie, oznacza to, �e SBS 2008 nie zosta� zainstalowany z u�yciem
konfiguracji migracji. Musisz ponownie wykona� ten proces, upewniaj�c si�, �e zosta� przygotowany
plik odpowiedzi i �e b�dzie on dost�pny dla serwera w czasie instalacji.
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Kreator migracji
Teraz powiniene� zobaczy	 ekran podobny do pokazanego poni�ej:

Wida	 tu kilka zada�, które powinny by	 wykonane dla zapewnienia niezawodnej migracji
danych i ustawie� z SBS 2003 do SBS 2008 i umo�liwienia pó�niejszego wy��czenia serwera
SBS 2003. Niektóre kroki s� obowi�zkowe, a niektóre opcjonalne, ale wszystkie powinny by	
przeanalizowane przed podj�ciem decyzji o ich pomini�ciu. Mo�esz ignorowa	 krok tylko
wtedy, gdy uwa�asz, �e nie b�dzie mia� wp�ywu na normalne dzia�anie systemu, lub gdy si�
obawiasz, �e jako�	 danych, które maj� by	 migrowane, b�dzie nieodpowiednia.

Poni�sza tabela pomaga okre�li	 wymagane czynno�ci. Zalecam wykonanie wszystkich opera-
cji oznaczonych jako obowi�zkowe, nawet je�eli martwisz si� o ustawienia serwera SBS 2003.
Mo�esz wybra	 wykonanie migracji w sposób niestandardowy, ale obowi�zkowe zadania mu-
sz� by	 wykonane. Przyk�adem mo�e by	 migracja skrzynek Exchange. Mo�esz nie korzysta	
z Exchange do wykonania migracji, je�eli uwa�asz, �e mo�e to powodowa	 problemy, wyeksportuj
wi�c ca�� poczt� do pliku PST, co zapewni, �e poczta u�ytkowników zostanie zmigrowana.
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Zadanie migracji Zadanie obowi�zkowe
czy opcjonalne?

Proces r�czny czy
automatyczny?

Zmiana miejsca przechowywania danych na serwerze docelowym Opcjonalne Automatyczny

Konfiguracja sieci Obowi�zkowe R�czny

Konfiguracja adresu internetowego Obowi�zkowe R�czny

Migracja ustawie� sieciowych Opcjonalne Automatyczny

Migracja skrzynek Exchange oraz ustawie� Obowi�zkowe Oba

Usuni�cie przestarza�ych zasad grupy i ustawie� logowania Obowi�zkowe R�czny

Migracja wspó�dzielonych danych u�ytkowników Obowi�zkowe R�czny

Migracja witryny SharePoint Opcjonalne R�czny

Migracja danych faksowych Opcjonalne R�czny

Migracja u�ytkowników i grup Obowi�zkowe Oba

Zmiana miejsca przechowywania danych
na serwerze docelowym
Cho	 mo�liwe jest zarz�dzanie lokacjami przechowywania danych, zwykle robi� to raz, po
zako�czeniu zada� migracji. Przenoszenie wszystkich danych, poza danymi Exchange, jest
zale�ne od u�ytych polece�, wi�c przedstawione poni�ej kroki nie pozwalaj� okre�li	, gdzie s� mi-
growane dane. Sposób przenoszenia lokalizacji danych przedstawi� w rozdziale 13.

Aby rozpocz�	 migracj�, zaznacz pierwsze zadanie na li�cie i kliknij przycisk Dalej.
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Je�eli chcesz zmieni	 lokalizacj� danych przed rozpocz�ciem migracji, kliknij ��cza znajduj�-
ce si� na tym ekranie. Je�eli wolisz pomin�	 zadanie, kliknij opcj� Pomi� zadanie znajduj�c�
si� powy�ej przycisku Dalej.

Przed rozpocz�ciem procesu przenoszenia danych powiniene� si� upewni	, �e co najmniej dwa
dyski s� sformatowane z u�yciem systemu plików NTFS. Aby kontynuowa	, kliknij Dalej.
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SBS 2008 wyszuka dyski, na które mo�na przenie�	 dane, i przedstawi je na li�cie. Wybierz
dysk z listy Nowa lokalizacja i kliknij Przenie�.

Po zako�czeniu przenoszenia danych zostanie wy�wietlone podsumowanie operacji.

Na koniec kliknij Zako�cz, co spowoduje powrót do opcji zadania. Wybierz kolejn� lokalizacj�,
któr� chcesz przenie�	, a gdy ca�o�	 danych jest ju� przeniesiona, kliknij Zadanie zako�czone,
a nast�pnie Dalej, aby wróci	 do listy zada� migracji.
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Pocz�tkowe konfigurowanie sieci SBS 2008
Teraz musimy potwierdzi	 i skonfigurowa	 ustawienia sieciowe. W kreatorze migracji wybierz
drug� opcj� z listy, Konfiguracja sieci, a nast�pnie kliknij Dalej.

Zadanie to jest po prostu ��czem do standardowego kreatora po��czenia z internetem. W punk-
cie tym zak�adamy, �e posiadasz router UPnP (który mo�e by	 skonfigurowany automatycznie
przez SBS). Je�eli chcesz sprawdzi	, jak konfigurowa	 sie	 bez routera UPnP, wró	 do roz-
dzia�u 4., do punktu „Ustawianie adresów IP w przypadku czystej instalacji”. Aby rozpocz�	 zadanie,
kliknij Uruchom kreatora ��czenia z Internetem (patrz pierwszy rysunek na nast�pnej stronie).

Routery UPnP mog� by� rekonfigurowane przez dowolny system w sieci w dowolnym momencie.
Stanowi to problem bezpiecze�stwa i zarz�dzania. Nawet je�eli router obs�uguje UPnP, mo�esz wybra�
jego r�czn� konfiguracj�.

Musisz zna	 adres IP serwera oraz routera ��cz�cego z internetem. Kliknij przycisk Dalej, aby
rozpocz�	 procedur� wykrywania w SBS 2008 (patrz drugi rysunek na nast�pnej stronie).

Terminy „router” i „bramka” s� wymienne z punktu widzenia sieci ma�ych firm. Najwa�niejszy jest adres
IP urz�dzenia ��cz�cego sie� wewn�trzn� z internetem.
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Je�li kreator znajdzie router, b�dziesz musia� potwierdzi	 dwa adresy IP. Po prostu kliknij
Dalej, aby kontynuowa	. Je�eli router nie zostanie znaleziony, sprawd� kable i upewnij si�, �e
jest on w��czony. SBS 2008 próbuje znale�	 router za pomoc� przedstawionych poni�ej ope-
racji. Mo�esz rozwa�y	 zmian� adresu IP routera, aby móg� by	 znaleziony przez system.

� SBS wysy�a komunikat ICMP Router Discovery na adres multicast 224.0.0.2
i czeka na komunikat Router Advertisement, je�eli jest obs�ugiwany ten protokó�.

� SBS wysy�a komunikat Simple Service Discovery Protocol Discovery Service (SSDP)
do wyszukania routerów nieobs�uguj�cych RFC 1256.

� SBS wysy�a ��danie ARP na adresy 192.168.*.1 oraz 192.168.*.254, szukaj�c
routerów o tych adresach.
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W czasie sprawdzania konfiguracji b�dzie wy�wietlane nast�puj�ce okno:
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Po zako�czeniu tego procesu zostanie wy�wietlone okno z du�ym zielonym znakiem wyboru:

Nast�pnie zaznacz opcj� Zadanie zako�czone i kliknij Dalej.

Konfigurowanie dost�pu do internetu
Za pomoc� kreatora dost�pu do internetu konfiguruje si� nast�puj�ce elementy:

� nazw� domeny internetowej,
� zarz�dzanie DNS dla domeny internetowej,
� porty zapory,
� adresy e-mail.

Zak�adam, �e masz ju� nazw� domeny, poniewa� korzysta�e� z niej w SBS 2003 i nadal b�-
dziesz z niej korzysta� po migracji do SBS 2008. Je�eli nie, mo�esz wykona	 instrukcje z roz-
dzia�u 9., z punktu „Konfiguracja domeny internetowej dla zdalnego dost�pu i poczty elek-
tronicznej”. Zaznacz Konfiguruj dost�p do Internetu, a nast�pnie kliknij przycisk Dalej.
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Poniewa� nie importowa�e� certyfikatu SSL, konfiguracja pozwoli aktywowa	 tworzenie cer-
tyfikatu SSL podpisanego przez SBS 2008. Certyfikat ten zostanie automatycznie rozes�any do
wszystkich komputerów loguj�cych si� do sieci, aby zapewni	 jego prawid�ow� instalacj� na
ich listach g�ównych zaufanych urz�dów certyfikacji.

Ka�dy, kto u�yje us�ug sieciowych, takich jak VPN, dost�p do Remote Web Workplace lub
pod��czanie si� do poczty elektronicznej bez zalogowania komputera w fizycznej sieci syste-
mu SBS 2008, b�dzie napotyka� b��dy zabezpiecze�, poniewa� jego komputer nie b�dzie
uznawa� certyfikatu za zaufany. Poniewa� równie� Outlook nie b�dzie w stanie odczytywa	
poczty, nie mo�na tych certyfikatów po prostu wys�a	 u�ytkownikom. Musz� one by	 skopio-
wane na fizyczny no�nik, na przyk�ad dysk CD, i przekazane tym osobom. Wi�cej informacji
na ten temat mo�na uzyska	, klikaj�c ��cze Jak rozpowszechnia� certyfikaty do u�ytkowników
zdalnych?, znajduj�ce si� na pierwszym ekranie zadania.

Po przeczytaniu tych informacji kliknij ��cze Uruchom kreatora zarz�dzania adresem inter-
netowym, aby uruchomi	 kreator.
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Poniewa� masz ju� nazw� domeny, wybierz opcj� Mam ju� nazw� domeny, której chc� u�ywa�
i kliknij Dalej.

SBS 2008 dzia�a dobrze przy u�yciu zarówno statycznego, jak i dynamicznego adresu IP oraz
zawiera narz�dzia do zarz�dzania wpisami w DNS wykorzystywanymi przez SBS. Je�eli masz
dynamiczny adres IP, to w przypadku jego zmiany SBS 2008 ma mo�liwo�	 aktualizacji tego
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adresu w serwerach DNS, dzi�ki czemu u�ytkownicy nadal b�d� mogli znajdowa	 serwer.
Równie� w pe�ni obs�ugiwana jest konfiguracja, w której publiczna witryna WWW jest udo-
st�pniana w innej lokalizacji, na przyk�ad w Office Live, a SBS jest dost�pny jako poddomena
g�ównej nazwy domeny. Aby zapewni	 dzia�anie wszystkich tych funkcji, DNS musi by	 ob-
s�ugiwany przez jednego z partnerów SBS 2008.

Je�eli adres DNS nie jest zarz�dzany przez tych partnerów, to mo�esz nadal zarz�dza	 usta-
wieniami DNS w taki sam sposób jak w SBS 2003, korzystaj�c z us�ug Twojego ISP lub reje-
stratora domeny. Mo�esz korzysta	 z dynamicznego adresu IP i u�ywa	 tych narz�dzi do ak-
tualizacji ustawie� DNS. Ponadto nadal mo�esz korzysta	 z tych narz�dzi w SBS 2008 — bez
jakichkolwiek zmian w us�ugach.

Mo�esz równie� przenie�	 domen� do jednego z rejestratorów wspieraj�cych SBS 2008.
Je�eli chcesz dokona	 transferu, w dalszej cz��ci procesu wska� rejestratora domen. Po wy-
braniu opcji Odwied	 witryn� sieci Web mo�esz przeprowadzi	 transfer domeny.

Zmiany rejestratora domeny — czas i zagro�enia

Niektóre operacje przeniesienia domeny mog� by� natychmiastowe, a inne mog� zaj�� ponad 5 dni.
W tym czasie nazwa domeny mo�e prowadzi� donik�d. Warto porozmawia� z obecnym rejestratorem
domeny, aby si� upewni�, �e przeniesienie mo�e by� wykonane odpowiednio szybko.

Pami�taj, �e mo�esz mie� wiele ustawie� lub poddomen wymagaj�cych przeniesienia. Upewnij si�, czy
nowy dostawca b�dzie w stanie spe�ni� wszystkie Twoje wymagania, poniewa� w przeciwnym razie
próby pod��czenia si� do niektórych us�ug internetowych si� nie powiod�.

Zarz�dzanie DNS przez SBS 2008
Wybierz opcj� Chc�, aby serwer zarz�dza� za mnie nazw� domeny i kliknij Dalej. Je�eli
chcesz zarz�dza	 samodzielnie, przejd� do nast�pnego punktu.
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Teraz musisz potwierdzi	 nazw� zewn�trznej domeny. Zwró	 uwag�, �e adresem zdalnego
dost�pu dla domeny b�dzie https://remote.domena.pl (je�eli skonfigurujesz Office Live, b�dzie
to http://www.domena.pl), a adresem e-mail b�dzie <NazwaU�ytkownika>@domena.pl. Wpisz
nazw� domeny bez rozszerzenia, a nast�pnie wybierz rozszerzenie z listy i kliknij Dalej.

Wybierz nazw� dostawcy domeny z listy. Je�eli dokona�e� transferu, mo�esz u�y	 ju� nowych
ustawie�, ale ich wykorzystanie mo�e wymaga	 nieco czasu. W przypadku braku pewno�ci,
którego dostawc� us�ug wybra	, zapoznaj si� z informacjami na ich temat, klikaj�c odpowied-
nie ��cza. Po wybraniu dostawcy kliknij Dalej (patrz pierwszy rysunek na nast�pnej stronie).

Lista dostawców przedstawiona na ekranie mo�e by� zale�na od ich dost�pno�ci na rynku.

Je�eli musisz przeprowadzi	 dalsz� konfiguracj� nazwy domeny u wybranego dostawcy, kliknij
Odwied	 witryn� sieci Web; w przeciwnym razie po prostu kliknij Dalej. Po otwarciu strony
WWW mo�esz doko�czy	 konfiguracj�. Po zako�czeniu potrzebnych dzia�a� zamknij stron�
WWW, a nast�pnie kliknij Dalej (patrz drugi rysunek na nast�pnej stronie).

Je�eli masz zamiar wykona� transfer domeny, podczas wizyty na witrynie dostawcy powiniene� utwo-
rzy� konto, przeprowadzi� transfer i zapami�ta� nazw� u�ytkownika i has�o.
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Na witrynie mo�esz utworzy	 nowe konto lub skorzysta	 z konta, które mia�e� ju� wcze�niej u tego
dostawcy. Teraz wpisz nazw� i has�o dla tego dostawcy, a nast�pnie kliknij przycisk Konfiguruj.

Konfiguracja mo�e zaj�	 kilka minut, a wykonanie ka�dej z opcji jest przedstawione na poni�-
szym ekranie.
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Po zako�czeniu konfiguracji by	 mo�e b�dziesz musia� rozwi�za	 kilka problemów. W zamiesz-
czonym poni�ej oknie raportowane s� problemy z routerem internetowym oraz zarz�dzaniem
nazwami domenowymi.

Po klikni�ciu Poka� szczegó�y b��du wy�wietlane s� b��dy napotkane przez kreator. SBS 2008
ma bardzo z�o�ony system diagnostyczny dla ka�dego z b��dów, jakie mo�e napotka	 kreator.
W tym przyk�adzie pokazane s� dwa cz�ste b��dy.

Pierwszy b��d, Windows Small Business Server 2008 nie mo�e otworzy� portów 25, 80, 443 i 987
dla adresu IP serwera…, jest powodowany przez brak mo�liwo�ci programowania zapory, po-
niewa� nie jest ona w pe�ni skonfigurowana lub nie jest zgodna z UPnP.

Drugi b��d, Konfiguracja DNS nie zosta�a jeszcze zako�czona…, zdarza si�, gdy w�a�nie
utworzy�e� konto u dostawcy domen lub przenios�e� domen� do nowego dostawcy.

Je�eli napotka�e� te problemy, mo�esz po prostu klikn�	 Zamknij. Je�li s� to inne b��dy lub
inna jest sytuacja, kliknij Pomoc, aby dowiedzie	 si� wi�cej na temat diagnostyki b��dów
i potencjalnych rozwi�za�.
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Samodzielne zarz�dzanie ustawieniami DNS
Je�eli zdecydujesz, aby SBS 2008 nie zarz�dza� ustawieniami DNS, powiniene� wybra	 z listy
opcj� Chc� zarz�dza� domen� osobi�cie i klikn�	 Dalej, aby przej�	 do nast�pnego ekranu.
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Wpisz nazw� domeny razem z rozszerzeniem, a nast�pnie kliknij Dalej, aby rozpocz�	 konfi-
guracj� ustawie� internetowych w SBS 2008. Po zako�czeniu tego procesu mo�esz zobaczy	
ostrze�enia tak jak w poprzednim przyk�adzie.

Po klikni�ciu Poka� szczegó�y b��du wy�wietlane s� b��dy napotkane przez kreator. SBS 2008
posiada bardzo z�o�ony system diagnostyczny dla ka�dego z tych b��dów. W tym przyk�adzie
pokazany jest cz�sto spotykany b��d, Windows Small Business Server 2008 nie mo�e otworzy�
portów 25, 80, 443 i 987 dla adresu IP serwera…, powodowany przez brak mo�liwo�ci progra-
mowania zapory, poniewa� nie jest ona w pe�ni skonfigurowana lub nie jest zgodna z UPnP.

Je�eli napotka�e� te problemy, mo�esz po prostu klikn�	 Zamknij. W przypadku innych b��dów
lub innej sytuacji kliknij Pomoc, aby dowiedzie	 si� wi�cej na temat diagnostyki b��dów i po-
tencjalnych rozwi�za� (patrz pierwszy rysunek na nast�pnej stronie).

Ko�czenie konfiguracji ustawie� internetowych
Zaznacz Zadanie zako�czone, a nast�pnie kliknij Dalej, aby przej�	 do listy pozosta�ych zada�
(patrz drugi rysunek na nast�pnej stronie).
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Migracja ustawie� sieciowych SBS 2003
W tym punkcie opisuj� najprostsz� konfiguracj� z u�yciem samodzielnie wygenerowanego
certyfikatu. Je�eli potrzebujesz certyfikatu zaufanego poza sieci� SBS (lub ju� go masz), zapoznaj
si� z tre�ci� rozdzia�u 10., „Zabezpieczanie serwera”.

Wybierz Dokonaj migracji ustawie� sieciowych, a nast�pnie kliknij Dalej.

Na pocz�tek kliknij pierwsze ��cze, Uruchom zadanie migracji us�ug przesy�ania dalej DNS —
system uruchomi odpowiednie narz�dzie (patrz pierwszy rysunek na nast�pnej stronie).

Jak wida	 na poni�szym ekranie, migracja zosta�a wykonana w sposób niemal niezauwa�ony
i musisz tylko klikn�	 OK (patrz drugi rysunek na nast�pnej stronie).

Us�ugi przesy�ania dalej maj� za zadanie przesy�a� zapytania DNS do dostawcy us�ug internetowych lub
innej us�ugi DNS w przypadku, gdy adres internetowy nie mo�e by� znaleziony w sieci lokalnej. Cho� sie�
lokalna mo�e bez tego dzia�a�, to jednak us�ugi przesy�ania dalej przyspieszaj� zapytania DNS.
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Teraz kliknij Uruchom zadanie migracji grupy u�ytkowników urz�dze� przeno�nych; ponownie
bardzo szybko zobaczysz przycisk OK.

Zaznacz opcj� Zadanie zako�czone i kliknij Dalej.
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Inne dane DNS

Cho� wi�kszo�� konfiguracji sieci zosta�a skopiowana, powiniene� ponownie sprawdzi� wszystkie dodatkowe
ustawienia DHCP oraz DNS, które mog�y by� wcze�niej skonfigurowane. Je�eli na przyk�ad zarezerwowa�e�
adresy IP w DHCP, b�dziesz musia� je przenie�� r�cznie.

Porz�dkowanie ustawie� zasad grupy
Aby wyczy�ci	 zasady grupy, trzeba wykona	 dwie operacje. Przez pewien czas obiekty zasad oraz
filtry WMI s� ustawione zarówno w SBS 2003, jak i SBS 2008, wi�c nale�y usun�	 wpisy z SBS 2003.
Je�eli masz zmodyfikowane zasady SBS 2003, wprowad� te modyfikacje w zasadach SBS 2008.

Je�eli nie usuniesz starych wpisów, po zalogowaniu si� do sieci u�ytkownicy b�d� otrzymywa� nieoczekiwane
komunikaty o b��dach, a Windows Vista b�dzie wy�wietla� ostrze�enia dotycz�ce bezpiecze�stwa.

Po wybraniu Usu� starsze zasady grup i ustawienia logowania w kreatorze migracji i klikni�ciu
Dalej wy�wietl� si� trzy ��cza do wskazówek na temat wykonania tego zadania. Nie ma w tym
przypadku �adnych automatycznych narz�dzi, wi�c przedstawi� te operacje nieco dok�adniej.
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Usuwanie starych skryptów logowania
Pierwszym krokiem b�dzie usuni�cie skryptów logowania z SBS 2003. Po zalogowaniu si�
jako administrator wybierz Uruchom z menu Start i wpisz \\localhost\sysvol, przejd� do
folderu domainname.local, a nast�pnie scripts.

Przede wszystkim bezpiecze�stwo

Przed usuni�ciem tego pliku wykonaj jego kopi� na pami�ci USB lub innym no�niku wymiennym, dzi�ki
czemu b�dziesz móg� odzyska� plik lub przeanalizowa� go po wy��czeniu serwera.

Powiniene� zauwa�y	 plik o nazwie SBS_LOGIN_SCRIPT, który nale�y usun�	.

Zostaniesz zapytany, czy na pewno trwale usun�	 plik — odpowiedz Tak.
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Musisz teraz sprawdzi	, czy nie ma odwo�a� do skryptu logowania we w�a�ciwo�ciach skryptu
logowania. W tym celu przejd� do menu Start i z menu Narz�dzia administracyjne wybierz
U�ytkownicy i grupy Active Directory. Aby znale�	 u�ytkowników z SBS 2003, w panelu na-
wigacyjnym rozwi� <nazwa domeny>, a nast�pnie My Business, Users i na koniec SBSUsers.
Teraz kliknij prawym przyciskiem myszy u�ytkowników i wybierz W�a�ciwo�ci.

Przejd� do zak�adki Profil i sprawd�, czy pole ze skryptem logowania jest puste. Je�eli nie jest,
wyczy�	 je.

Sprawd� wszystkich u�ytkowników, a nast�pnie zamknij konsol� U�ytkownicy i grupy Active Directory.

Usuwanie starych obiektów zasad grupy
W systemie SBS 2003 otwórz Zarz�dzanie serwerem, przejd� do Zarz�dzanie zaawansowane,
a nast�pnie Zarz�dzanie zasadami grupy. Rozwi� nazw� domeny i kliknij Group Policy Objects.
Po prawej stronie ekranu wy�wietlone s� wszystkie obiekty zasad grupy.

Przede wszystkim bezpiecze�stwo — skopiuj przed usuni�ciem

Prawdopodobnie nie b�dziesz potrzebowa� ponownie tych ustawie�, ale na wypadek, gdyby� usun��
potrzebn� zasad�, lepiej wcze�niej wykona� kopi�.
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Aby wykona	 kopi�, kliknij prawym przyciskiem myszy Group Policy Objects i wybierz Back
Up All. W polu Location musisz poda	 folder, w którym chcesz umie�ci	 pliki kopii GPO,
a dodatkowy opis w polu Description. Klikni�cie Back Up rozpoczyna proces.

Po zako�czeniu kopiowania powiniene� zobaczy	 komunikat informuj�cy o liczbie skopiowanych
obiektów GPO, a co wa�niejsze, komunikat 0 GPOs were not backed up. Mo�esz klikn�	 OK, aby
kontynuowa	.
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Musisz teraz zaznaczy	 wszystkie obiekty SBS 2003. Aby zaznaczy	 wiele obiektów, przy-
trzymaj klawisz Ctrl w czasie klikania elementów do zaznaczenia. Zaznacz wszystkie pozycje
odpowiadaj�ce wymienionym poni�ej, cho	 wiele z nich mo�e nie wyst�powa	 w Twoim
systemie SBS 2003.

� Zasady inspekcji programu Small Business Server.
� Komputer kliencki programu Small Business Server.
� Zasady hase� domeny programu Small Business Server.
� Zapora po��czenia internetowego programu Small Business Server.
� Zasady blokady programu Small Business Server.
� Zasady Pomocy zdalnej programu Small Business Server.
� Zapora systemu Windows programu Small Business Server.
� Zasady Windows Vista programu Small Business Server.
� Us�ugi aktualizacji komputera klienckiego programu Small Business Server.
� Wspólne us�ugi aktualizacji programu Small Business Server.
� Us�ugi aktualizacji komputera programu Small Business Server.
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Kliknij prawym przyciskiem myszy wybrane elementy i wybierz Delete z menu podr�cznego.

Zostaniesz poproszony o potwierdzenie usuni�cia obiektów zasad. Kliknij OK — stare zasady
SBS 2003 zostan� usuni�te. Wyniki dla ka�dej z pozycji zostan� przedstawione w oknie pod-
sumowania zamieszczonym poni�ej. Ponownie kliknij OK, aby zamkn�	 okno.

Usuwanie filtrów WMI
Oprócz obiektów zasad grupy definiowane s� równie� filtry WMI, które obecnie znajduj� si�
w SBS 2003 oraz SBS 2008. Kliknij WMI Filters — zostan� wy�wietlone filtry PreSP2 oraz
PostSP2. Jak zawsze, przed usuni�ciem obiektu wykonaj jego kopi�. Je�eli klikniesz element
i wybierzesz Export, mo�esz wybra	 lokalizacj� pliku MOF. Po wykonaniu tych operacji dla
obu filtrów powiniene� ponownie je zaznaczy	 przy wykorzystaniu klawisza Ctrl, a nast�pnie
wybra	 Delete, aby je usun�	.
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Kliknij Tak, aby potwierdzi	 usuni�cie filtrów WMI.

Po prawid�owym wykonaniu tych operacji elementy te znikn��y z listy (patrz pierwszy rysunek
na nast�pnej stronie).

Zamknij konsol� zarz�dzania serwerem w SBS 2003, a w systemie SBS 2008 w kreatorze migracji
wybierz opcj� Zadanie zako�czone i kliknij Dalej (patrz drugi rysunek na nast�pnej stronie).
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Podsumowanie
Po prawid�owym wykonaniu zada� migracji przedstawionych w tym rozdziale powiniene� mie	
pod��czony do sieci system SBS 2008, który jest widoczny dla komputerów w sieci lokalnej.
Wszystkie dane u�ytkowników s� nadal zapisane w systemie SBS 2003, ale zarz�dzanie sieci�
zosta�o przeniesione do SBS 2008, gdzie udost�pniane s� teraz DHCP, DNS, zasady grupy
oraz us�ugi WWW oferowane przez SBS 2003.

Nast�pnym krokiem migracji b�dzie rozpocz�cie przenoszenia wiadomo�ci e-mail, plików
u�ytkowników oraz informacji z witryny CompanyWeb z SBS 2003 do SBS 2008. Po zako�-
czeniu tych zada� SBS 2003 b�dzie móg� by	 wy��czony.




